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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

MÉTHODES ET PROCÉDÉS UTILISÉS DANS L’ ENSEIGNEMENT DU 

FRANÇAIS, LANGUE  ÉTRANGÈRE 

 

Prof. Iulia Clemence Chirea  

Liceul Teoretic “Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

 ’intérêt que nous portons à l’enseignement du français langue étrangère nous pousse 
à nous interroger sans cesse sur les processus et les mécanismes de l’apprentissage et de 
l’acquisition d’une langue étrangère; ainsi que sur les moyens pratiques et pédagogiques qui 

peuvent être mis en place afin d’optimiser cet apprentissage. On dira par exemple: «La méthode 
directe était très répandue en France au début de ce siècle.» Il s’agit ici d’une démarche 
pédagogique. Il faut donc envisager la méthode sous quatre aspects:  elle est fondée sur un 
ensemble de principes ou d’hypothèses; elle répond au quoi apprendre/ enseigner; elle dit, d’une 
façon plus ou moins explicite, comment enseigner; elle constitue un tout qui devrait permettre à 
l’apprenant de maîtriser la langue selon son niveau d’apprentissage. Tout en fournissant des critères 
d’identification relativement précis, cette définition permet de situer la méthode par rapport au 
matériel d’appoint et par rapport à la méthodologie. Le matériel d’appoint n’est pas autonome, ni 

complet; accompagnateur, il vient aider l’apprentissage/enseignement.  
  Méthodes et procédés moderns. Il y a quatre groupes de méthodes:  
a) Méthodes informatives - participatives: l’exposé, la démonstration, la conversation, le dialogue 
linguistique et/ou littéraire du texte, l’approche du texte de civilisation;  
b) Méthodes informatives - non-participatives: l’exposé, l’explication, le récit; 
c) Méthodes formatives - participatives: l’apprentissage par l’action et par le jeu, par la recherche 
individuelle, par la découverte;  
d) Méthodes formatives - non-participatives: l’exercice, l’enseignement programmé, l’algorithme.  
 La conversation. C’est la méthode la plus utilisée dans l’enseignement des langues 
modernes. C’est une méthode stimulative, qui peut être utilisée dans tous les moments d’une leçon 
et dans tous les types de leçons:  

 à l’étape de vérification des connaissances lexicales ou grammaticales;  
 à l’étape de transition à la leçon nouvelles par des questions posées aux étudiants pour 

assurer la continuité entre les connaissances acquises et celles nouvelles;  
 à l’étape de communication de nouvelles connaissances;  
 dans l’explication du phénomène grammatical;  
 à l’étape de fixation des connaissances nouvelles, lorsque le professeur peut demander aux 

étudiants de formuler des réponses originales.  
 La conversation a plusieurs fonctions: une fonction euristique, qui fait que les étudiants 
apprennent en découvrant euxmêmes les phénomènes; une fonction d’explication, d’élucidation, de 
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synthétisation et d’approfondissement des connaissances; une fonction de formation d’habitudes 
d’expression orale; une fonction d’évaluation et de contrôle.  

Les conditions requises pour que la conversation soit efficace:  

1) La question doit être adressée à tout le groupe. Le professeur doit accorder le temps nécessaire 
aux étudiants de formuler leurs réponses. On n’admet pas les réponses en chœur. 
 2) Les questions formulées doivent être claires, précises et elles doivent avoir une seule réponse. 
Elles doivent être brèves, concrètes et surtout logiques, afin d’habituer les étudiants à raisonner et à 
enchaîner leurs idées d’une façon cohérente.  
3) Il faut habituer les étudiants à comprendre et à utiliser les constructions interrogatives.  
4) Le professeur doit écouter attentivement et patiemment les réponses des étudiants et corriger les 
éventuelles erreurs, à la fin et avec le concours de la groupe. 
5) Le professeur doit éviter de répéter systématiquement les questions et même les réponses des 
étudiants, pour ne pas affaiblir leur attention et pour ne pas rompre les rythmes du dialogue.       

 L’exposé. C’est une méthode utilisée surtout pour systématiser un problème ou un groupe de 
problèmes, pour présenter un courant littéraire ou des aspects nécessaires à la compréhension des 
faits de civilisation.  

L’exposé doit respecter certaines étapes:  
1. la préparation des étudiants pour une participation active (le prof doit faire connaître le plan de 
l’exposé);  
2. L’exposé ne doit pas être fait “d’un souffle” – il faut l’entrecouper de questions posées aux 
étudiants;  
3. Le professeur doit vérifier si les conclusions sont accessibles aux étudiants. L’exposé doit 
respecter les conditions suivantes: choisir bien les faits à exposer de manière qu’ils soient originaux 
et qu’ils intéressent les étudiants; il doit être clair, concis et accessible: fait à un degré moyen de 
compréhension; il doit avoir un caractère intuitif et émotif pour assurer la participation des 
étudiants; il doit être fait dans un langage élégant et expressif.  
 La démonstration. C’est une méthode utilisée pour faciliter aux étudiants la compréhension 
et l’élucidation des notions enseignées à l’aide des moyens intuitifs traditionnels (schémas, 
planches, tableaux) ou modernes (tableau de feutre, diapositives, films muets) de même que des 
documents authentiques (textes de civilisation, articles de presse, recettes de cuisine, chansons 

authentiques).  

 L’apprentissage par l’action. C’est une démarche qui repose sur une approche par le vécu. 
La méthode repose sur les simulations, les jeux de rôle, les dramatisations et les procès littéraires. 
Ces jeux sont appelés psychodrames et sociodrames. Les étudiants ont naturellement très motivés 
pour ce type de situation.  

 Le débat. C’est une méthode qui porte sur un problème social ou psychologique, voire 

littéraire. C’est une activité de groupe, dirigée par le professeur, qui vise le développement du 
langage argumentatif.  

 Le jeu didactique. C’est une méthode utilisée pour renforcer des connaissances 
linguistiques: orthographe, orthophonie, grammaire, vocabulaire, développement de l’expression 
orale.  

  La simulation. C’est une méthode employée dans la formation des futurs spécialistes, elle 
éveille des motivations profondes, crée l’autodiscipline. Par cette méthode on introduit les étudiants 
dans des situations comparables à celles auxquelles ils devront faire face au terme de leurs études, 
on les oblige à prendre des décisions et des initiatives en leur donnant aussi la possibilité d’agir et 
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d’affirmer à la fois leurs connaissances et leur personnalité. En impliquant les étudiants, la 
simulation pédagogique a aussi une valeur éducative très importante. Un exercice de simulation a 
quatre étapes distinctes:  
1. Création de la situation.  
2. Compréhension de la situation.  
3. Introduction de la construction clé.  
4. Fixation de la nouvelle construction par la dramatisation (le jeu de rôles).  
 Cette méthode a l’avantage qu’elle permet à l’étudiant de participer activement à une 
communication très proche de la réalité.  
 L’étude de cas. C’est une simulation à propos de laquelle les participants confrontent leurs 
réflexions et adoptent une décision finale. L’étude de cas a trois étapes:  

 une étape subjective (de réactions spontanées, d’opinions divergentes);  
 une étape objective (le diagnostic de cas, la recherche des arguments pour et contre);  

 une étape déductive (de généralisation).  
 La lecture. C’est une construction et une interprétation des signes du texte, ayant une double 
configuration: syntagmatique ou synthétique et paradigmatique ou analytique. La lecture à rôles a 
plusieurs valences éducatives par la mise en situations communicatives.  
 Les techniques productives. Ce sont des transformations qui visent à développer 
l’expression écrite et orale des étudiants à partir d’un texte authentique, ou surtout de créer une 
compétence textuelle productive. Les plus connus exercices de ce genre sont: la reconstitution du 

texte; le compte - rendu de lecture; la réduction de texte; la production de texte; la restitution de 

texte. Le texte littéraire peut être le sujet d’autres exercices de créativité: exercices de complètement 
de texte; exercices de variations de rôles et de variations des points de vue; le pastiche ou 

l’imitation de texte; le rétablissement de la ponctuation; exercices de variations thématiques (selon 
que l’accent est mis sur le personnage, le temps, le lieu ou l’action); exercice “Jouer avec les titres”, 
etc. Les jugements souvent contradictoires qu’on porte aujourd’ hui sur les méthodes reflètent bien 
l’esprit d’éclatement qui existe en didactique des langues secondes. De meilleur instrument 
d’apprentissage qu’elle était, la méthode devient au mieux «un mal nécessaire».  

Voilà sans doute quelques bonnes raisons de ne pas tenter d’évaluer les méthodes dans une 
sorte d’inventaire en retenant qu’une méthode est un ensemble pédagogique complet.    

 

Bibliographie: 

1. Coste, D. - Le renouvellement méthodologique dans l’enseignement du français langue 
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2. Debyser, F. - La mort du manuel et le déclin de l’illusion méthodologique. Le français dans le 
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PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ SUBIECTIVĂ 

- Proiect didactic - 

 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

 

nitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Niculeşti 
Profesor: Marica Elena 

Data: 14 noiembrie 2019 

Clasa: a VIII-a B 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Unitatea de învăţare: Genul epic 

Titlul lecţiei: PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ SUBIECTIVĂ (SB) 

Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare 

 

COMPETENŢE GENERALE: 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de 
comunicare monologată şi dialogată  
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte 
de realizare, cu scopuri diverse 

 

    COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE 

2.3 utilizarea corectă a relaţiilor  sintactice în 
textele orale proprii 

- enunţul, fraza; relaţionarea părţilor de 
propoziţie în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze, 
în funcţie de intenţionalitatea comunicării; rolul 
elementelor de legătură în frază 

4.2 utilizarea în redactarea unui text propriu a 
cunoştinţelor de morfo-sintaxă, folosind adecvat 

semnele ortografice şi de punctuaţie 

- enunțul, fraza, părți de propoziție și propoziții 
(subiectul și propoziția subordonată subiectivă) 

   

COMPETENŢE DERIVATE: 
C1: sesizarea realizării propoziționale a subiectului în frază; 
C2: identificarea elementelor regente și introductive ale propoziției subordonate subiective;  
C3: realizarea unor contrageri și expansiuni; 
C4: construirea unor fraze cu subordonate subiective, introduse prin diferite elemente introductive.  

 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
A1: exerciţii de sesizare a realizării propoziționale a subiectului în frază; 
A2: exerciții de identificare  a elementelor regente și introductive ale propoziției subordonate 
subiective;  

A3: activitate de realizare a unor contrageri și expansiuni; 
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A4: exerciții de construire a unor fraze cu subordonate subiective introduse prin diferite elemente 
introductive. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, jocul 
didactic, metoda ciorchinelui, explicaţia. 
Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală. 
Resurse:  

a. materiale şi mijloace tehnice de învăţământ: tablă, caiete, marker, foi de flip-chart, fişe de lucru, 
laptop, videoproiector 

b. umane: 18 elevi ai clasei a VIII-a B 

c. capacităţi de învăţare: omogenă 

d. de timp: 50 de minute 

e. locul de desfăşurare: sala de clasă 

Bibliografie:  

Ilie, Emanuela,  Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a 

revăzută şi adăugită, Iaşi, editura Polirom, 2008 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării,  Consiliul Naţional pentru Curriculum, Ghid metodologic pentru 

aplicarea programelor de limba şi literatura română, liceu, Bucureşti, Aramis Print  
Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 
1999  

Sânmihăian, Florentina; Norel, Mariana, Didactica limbii şi literaturii române, E.U.B., 2011 
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DESTINE DRAMATICE ÎN ROMANUL INTERBELIC ROMÂNESC 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 erioada interbelică, sfâşiată de orientări cultural-literare contradictorii, cunoaşte o 
remarcabilă dezvoltare a romanului, atât a celui tradiţional, cât şi a celui modern, acest fapt fiind şi 
punctul de pornire pentru intensificarea dezbaterilor teoretice cu privire la această specie. Astfel, 
Garabet Ibrăileanu deosebeşte două tipuri de roman: de creaţie (care pun accent pe comportamentul 

personajelor) şi de analiză (care vizează psihicul, viaţa interioară a personajelor). În acelaşi timp, 
Eugen Lovinescu cere eliberarea romanului de lirism, substituirea mediului rural cu cel urban, 

prezenţa intelectualului capabil de a trăi drame morale. 
 Romanele interbelice româneşti, fie că evocă satul sau figura ţăranului, fie că se inspiră din 
lumea citadină şi vizează problematica intelectualului, creează personaje remarcabile, care trăiesc 
intense drame morale, sufleteşti, psihologice, personaje aflate între destinul hărăzit şi alegere, 
personaje puse în situaţii-limită. 
 „Baltagul” lui Mihail Sadoveanu, roman mitic şi iniţiatic, monografic, al valorilor morale, 
prezintă drama sufletească a unei femei justiţiare, drama pierderii soţului, a căutării adevărului şi a 
înfăptuirii dreptăţii. Vitoria Lipan, tipul muntencei, „o femeie în ţara bărbaţilor” (Nicolae 

Manolescu), străbate un adevărat labirint, interior şi exterior, pentru a descoperi adevărul şi a 
înfăptui dreptatea. La început ea trăieşte sentimente contradictorii, pendulând între încrederea că 
Lipan se va întoarce acasă şi neliniştea provocată de presimţiri şi de visele rele. Totuşi, exponentă a 
unei lumi cu rădăcini puternice în tradiţie, cunoscătoare a vieţii de la munte, cu repetatele drumuri 
ale turmelor de oi de la munte la şes şi invers, cu prăpăstii şi singurătăţi, ea ştie, fără să fi ieşit 
vreodată din „bârlogul” ei, că întârzierea peste măsură a soţului ei se datorează unei mari 
nenorociri.  

 Proiectată între două coordonate existenţiale fundamentale, Eros şi  Thanatos, eroina „se 
socotea moartă, ca şi omul ei, care nu era lângă dânsa”. Visele rele (Nechifor îi apare călare 
trecând o apă neagră şi fiind „cu faţa încolo”) adâncesc neliniştea personajului, devin semne 
infailibile ale unui rău care s-a produs. Naratorul notează cu precizie şi minuţiozitate gesturile, 
reacţiile, frământările eroinei, care „era plină de gânduri, de patimă şi durere”, „se desfăcuse 
încet-încet de lume şi intrase oarecum în sine”. Convinsă în cele din urmă că bărbatul ei este 
victima unui conflict economic între ciobani, hotărăşte să plece în căutarea lui, îndeplinindu-şi 
astfel datoria nu numai faţă de soţul ucis, ci şi faţă de sine, faţă de propria sa conştiinţă: „Mai ales 
dacă-i pierit, cată să-l găsesc, căci viu se poate întoarce şi singur”.  
 Pe tot parcursul drumului, ea nu se plânge, nu se lamentează şi, mai ales, nu aşteaptă 
soluţionarea dramei personale de către autorităţi. Bazându-se doar pe ea însăşi şi pe „semne şi 
porunci”, ea găseşte calea cea bună şi lupta interioară se încheie odată cu găsirea osemintelor în 
râpă şi cu demascarea şi pedepsirea vinovaţilor. Legile nescrise, venite din timpuri mitice, 
rânduiala, preceptele morale o determină să fie tenace, curajoasă, deşi este copleşită de gândurile 
negre, de certitudinea că Nechifor Lipan, dragostea ei de mai bine de douăzeci de ani, a intrat pe 
tărâmul celălalt. Într-un singur moment pare să-şi piardă echilibrul sufletesc, atunci când descoperă, 
în râpa de la Crucea Talienilor, rămăşiţele soţului ucis, dar îşi revine repede şi mintea ei ascuţită 
lucrează acum pentru a îndeplini dreptatea şi a reinstaura norma.  



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

16 

 

 „... Acest excepţional personaj sadovenian reproduce, la dimensiuni individuale, însuşi 
destinul nostru ca popor: trecând prin încercări grele şi învingându-le, luând viaţa de la început, cu 
chibzuinţă şi înţelepciune strămoşească, cu dârzenie şi vigoare aproape de necrezut” (Pompiliu 
Marcea). 

 „Pădurea spânzuraţilor” de Liviu Rebreanu, „cel mai bun roman psihologic” (Eugen 

Lovinescu), roman realist, modern obiectiv, roman al devenirii erolui şi al valorilor morale, 
analizează drama unui tânăr ofiţer ardelean cu conştiinţa zguduită de împrejurările vitrege ale vieţii 
şi ale războiului, dramă provocată de un dezechilibru psihic provenit din contrastul dintre un cod de 
conduită şi principii morale şi o realitate crudă care-l pune într-o situaţie-limită. Drama lui de 
conştiinţă este generată de pendularea între sentiment şi raţiune, între dragostea faţă de propria ţară 
şi datoria faţă de statul austro-ungar.  

 Înrolat în armata austro-ungară mai mult dintr-un capriciu decât din convingere, Apostol 

Bologa pleacă pe front pentru a-şi dovedi bărbăţia, având convingerea că „omul nu e nimic decât în 
funcţie de stat”. Ca om al datoriei, el se distinge în luptă, primeşte decoraţii, este ridicat în grad şi 
cooptat în Curtea Marţială pentru a-l judeca pe sublocotenentul ceh Svoboda, acuzat de trădare. La 
locul execuţiei are sentimentul datoriei împlinite, mai ales după ce verifică ştreangul şi se asigură că 
dezertorul îşi primeşte pedeapsa cuvenită. Din acest moment încep însă şi neliniştile eroului care nu 
înţelege măreţia sfidătoare din privirea lui Svoboda în clipa morţii, nu înţelege lacrimile din ochii 

soldaţilor şi nici cuvintele pline de compasiune ale camaradului său Cervenko: „Bietul om!...” 

Bâlbâindu-se în faţa lui Klapka, mutat de curând de pe frontul din Italia, Bologa îi relatează faptele 
săvârşite de condamnat, dar simte şi nevoia de a se justifica. Cuvintele-laitmotiv din capitolul I 

(„datoria”, „ordinele”, „pedeapsa”, „crima”, „legea”), ca şi alternanţa dialog-monolog-analiză 
psihologică sunt modalităţi prin care cititorul pătrunde în structura labirintică a sufletului lui 
Bologa.  

 Ca şi Vitoria Lipan care rătăceşte iniţial într-un labirint interior al neliniştilor, al îndoielilor, 
eroul caută şi el calea de ieşire din labirintul căutărilor, ezitărilor propriei sale conştiinţe. Metafora 
privirii lui Svoboda, strălucirea mândră, flacăra din ochii săi încep să-l fascineze pe Bologa şi au 
semnificaţii largi asupra destinului său. Motivul obsesiv al ochilor revine în final, prin ochii „mari, 
roşii, cu cearcăne negre ai lui Apostol Bologa, terorizaţi de lumina galbenă din tavan”, dar şi prin 
ochii celor ce asistă la execuţia sa. 
 Drama lui Bologa, anticipată de execuţia lui Svoboda, criza sa de conştiinţă se declanşează 
atunci când află că va trebui să lupte împotriva românilor. Încercând să scape de răspundere, se 
înverşunează împotriva reflectorului rusesc, sperând că generalul Karg îi va înţelege situaţia şi nu-l 

va mai trimite pe frontul românesc. Acesta însă îl refuză dispreţuitor şi arogant şi-l consideră 
suspect, emiţând ideea unei posibile dezertări. Apostol încearcă să dezerteze, dar este rănit şi 
spitalizat, iar la ieşirea din spital este repartizat la o coloană de muniţii, în spatele frontului.  Este 
momentul când îşi aduce aminte de testamentul moral al tatălui: „Ca bărbat să-ţi faci întotdeauna 
datoria şi să nu uiţi niciodată că eşti român”. De aceea, atunci când este cooptat din nou în Curtea 
Marţială pentru a judeca un grup de ţărani români acuzaţi de pactizare cu inamicul, Apostol Bologa 
ia hotărârea de a dezerta, dar este prins, judecat şi condamnat la moartea prin spânzurare.  
 Viaţa eroului este asemenea unei păduri labirintice, în care el se rătăceşte în căutarea unui 
sens existenţial. Gestul lui final apare ca o regăsire a sinelui, după ce mai întâi trece prin suferinţă 
fizică şi psihică, se întăreşte cu ură faţă de război şi cu iubire faţă de oameni pentru a-şi putea 
accepta destinul, moartea mioritică, percepută ca o eliberare. Având o structură umană 
contradictorie, de luptător inflexibil şi una mistică, spiritualizată, Apostol Bologa pare un învins al 
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destinului, dar de fapt este un învingător, lucru sugerat şi de numele lui, Apostol - credinţă şi 
acţiune pentru triumful unor valori morale. Eroul trăieşte o dublă dramă, cea individuală a 
apartenenţei la o naţiune, şi cea colectivă, toţi camarazii săi, cu excepţia lui Varga, fiind angrenaţi în 
acelaşi joc al morţii şi posibili spânzuraţi în pădurea fantomatică descrisă de Klapka. Nicolae 
Manolescu observa că drama eroului a izvorât de fapt din „nevoia de opţiune personală şi neputinţa 
de a rezista unor imperative exterioare conştiinţei”.  
 Romanul “Ion” de L. Rebreanu aduce în prim-plan nevoia de pământ a ţăranului sărac, 
dornic să se aşeze la casa lui. Mândru, orgolios, Ion nu se resemnează cu sărăcia, îşi doreşte cu 
patimă pământul care pentru el înseamnă trei lucruri importante: situaţie materială şi socială, 
demnitate umană şi echilibru sufletesc. Pus în situaţia de a alege între pământul oferit de Ana şi 
iubirea pentru Florica, Ion răspunde mai întâi “glasului pământului” şi o seduce pe Ana, dar odată 
împlinită această patimă, realizează că nu este suficient şi o vrea şi pe Florica, măritată între timp cu 
George Bulbuc, unul dintre “bogătanii” satului. Pământul nu-i mai oferă satisfacţia de altădată, ca 
atunci când se apleacă şi-l sărută cu evlavie, ci constată că nu poate fi împlinit fără dragostea 
Floricăi, că fără iubire viaţa lui nu are niciun sens. În mod realist, autorul surprinde procesul de 
degradare morală, egoismul, lipsa de scrupule care caracterizează acest personaj tragic, aflat într-o 

luptă continuă cu propriile sale patimi. 
 Ion este simbolul unor ipostaze generale, un erou tipic, reprezentant al unui grup. El 

perpetuează o tradiţie colectivă: flăcăul harnic, frumos, sărac, dornic de avere. Este construit pe o 
singură constantă, marea pasiune pentru pământ, în slujba căreia pune o energie diabolică şi o 
voinţă de nezdruncinat. Personaj complex, puternic individualizat, Ion este unul dintre cele mai 
comentate personaje din literatura noastră. George Călinescu subliniază brutalitatea şi viclenia, 
afirmând că acestea înlocuiesc inteligenţa şi subtilitatea, în timp ce Eugen Lovinescu observă că Ion 
este un ins egoist, cu o voinţă neobişnuită, tenace şi lipsit de scrupule. De fapt, Ion este un personaj 
tragic, care trăieşte o puternică dramă sufletească, un flăcău obişnuit care trece prin criza aşezării la 
casa lui. Patima lui pentru pământ nu este instinctuală, ci se formează în contextul socio-uman în 
care evoluează personajul. Armele lui, viclenia, ipocrizia, răbdarea se creează în împrejurările în 
care e pus personajul în sat, unde lipsa pământului înseamnă şi lipsa demnităţii, unde cei bogaţi 
dictează. Oscilând permanent între pământ şi iubire, Ion se află în căutarea propriei fericiri, 
reprezentate de averea Anei şi de frumuseţea Floricăi. Pământul pe care şi-l doreşte cu atâta patimă, 
pe care se apleacă şi îl sărută, părându-i-se un uriaş din basme, în faţa căruia el se simte mic şi 
neînsemnat îl dezumanizează, după ce îl dobândeşte, ducându-l treptat către moarte. Destinul său 
este tragic şi consecinţă a alegerilor sale: nu întâmplător Ion sfârşeşte răpus de sapa lui George, cu 
faţa la pământul pe care atâta l-a iubit şi pe care îl sărută acum pentru ultima dată.   
  Camil Petrescu creează, în „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, un nou 

tip de personaj, intelectualul, cu bogata sa viaţă interioară, cu numeroasele sale probleme de 
conştiinţă. Ştefan Gheorghidiu este un personaj complex, o natură reflexivă, cu sentimente şi 
aspiraţii unice. Drama sa interioară este declanşată de bănuiala că soţia îl înşală şi, din nevoia de 
certitudine, îşi transformă iubirea într-o pândă autodevoratoare. Crezând cu tărie în ideea de absolut, 
el proiectează asupra unui sentiment efemer perfecţiunea, generată de senzaţia că iubirea este un 
sentiment unic, că există o anumită predestinare în realizarea cuplului, că femeia lui trebuie să fie 
“un exemplar unic” şi că “cei care se iubesc au drept de viaţă şi de moarte unul asupra celuilalt”. 
 Gheorghidiu este un intelectual complicat sufleteşte, capabil de intense zbateri lăuntrice, 
chinuit de sentimentul unei cunoaşteri limitate a lucrurilor. El trăieşte cu intensitate drama iubirii 
înşelate, o dramă autentică prin sinceritatea cu care îşi dezvăluie sentimentele, prin nesfârşitele 
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reconsiderări ale deciziilor sale, prin elanurile afective urmate de prăbuşiri pe măsură. Moştenirea 
primită de la unchiul său îl aruncă fără voie în viaţa mondenă, unde eroul se simte eclipsat şi lezat în 
onoarea sa de filozof. El consideră că fiinţa iubită trebuie să fie o imagine în oglindă a propriei 
fiinţe, a propriei personalităţi, iar iubirea “un proces de autosugestie”. De aceea, atunci când Ela nu 
mai corespunde imaginii create de el, eroul îşi simte ameninţată calitatea de proprietar asupra Elei, 
gelozia pe care nu o recunoaşte (“N-am fost niciodată gelos, deşi am suferit atâta din cauza 
iubirii”) devine cauza tensiunii şi nefericirii, iar eşecul iubirii devine şi un eşec al minţii, ducând la 
prăbuşirea sa lăuntrică.   
 Experienţa războiului îi schimbă însă concepţia despre iubire, îl determină să se 
autoanalizeze, să fie sincer cu el însuşi. Astfel, drama iubirii înşelate se estompează, posibilitatea ca 
soţia să-l înşele îl lasă indiferent, eroul descoperind acum o nouă experienţă absolută, războiul ca 
fenomen cosmic, care îi permite raportarea la univers, căci pentru un intelectual el poate deveni un 
mijloc al trăirii absolute. Războiul înseamnă moarte, dar şi sinceritate şi este mai mult o datorie 
interioară decât una patriotică. Confruntat cu realitatea crudă a războiului, cu “măcelul şi foamea”, 
cu lipsa armamentului, echipamentului şi a hranei, cu incompetenţa comandanţilor convinşi că 
“marile victorii se câştigă numai prin moral”, Gheorghidiu îşi lasă în urmă tot trecutul, rămânând 
disponibil pentru trăirea în absolut a unor noi experienţe, aşa cum este aceea a războiului.  
 Setea sa de absolut este căutată în filozofie, în cunoaştere, în iubire, în război. Lucid, 
inadaptat social, orgolios, Gheorghidiu refuză compromisurile, este un cerebral, un contemplativ, 
trăieşte pentru a gândi şi a analiza. Drama lui provine din imposibilitatea de comunicare, din setea 
de certitudine, din înstrăinarea de propriile idealuri. Războiul este cel care îi limpezeşte conştiinţa şi 
îi salvează personalitatea.  
 Ca şi în cazul lui Apostol Bologa, criza se petrece în conştiinţa personajului, războiul făcând 
posibile situaţii neobişnuite, declanşând adevărate drame de conştiinţă. În război Bologa îşi recapătă 
credinţa în Dumnezeu, pe care o pierduse odată cu moartea tatălui, şi îşi aduce aminte că este român 
şi că datoria trebuie să fie dictată de conştiinţă, iar Ştefan Gheorghidiu se eliberează de frământările 
erotice anterioare, luând parte la o nouă experienţă definitivă. 
 Romanul „Enigma Otiliei” de George Călinescu evidenţiază societatea bucureşteană de la 
începutul secolului XX, o societate dominată de patima banului, de lupta pentru avere, pentru 
acumulare materială. Personajul-pivot al întregii acţiuni este moş Costache Giurgiuveanu, a cărui 
avere este dorită de rudele sale, membrii clanului Tulea, în special de sora lui, Aglae, şi de Stănică 
Raţiu, ginerele acesteia. În acest context, moş Costache trăieşte o dramă, drama pierderii averii, a 
neîncrederii în lume, într-o societate construită altfel decât în vremea tinereţii lui. Nefiind un avar 

autentic, un Harpagon sau un grotesc Hagi-Tudose, bătrânul este totuşi un om zgârcit, dar cu o 
evidentă afecţiune pentru Otilia, căreia vrea să-i construiască o casă, aşa cum a văzut în tinereţea sa, 
folosind însă materiale vechi, provenite din demolări.  
 În concepţia sa, toţi sunt nişte pungaşi, hotărâţi să-i fure banii, de aceea îi crede în siguranţă 
doar ascunşi sub duşumea sau sub saltea, ori ţinuţi asupra lui. De fapt, avariţia lui este o formă de 
rezistenţă la lăcomia mediului, iar frica de lume, mania sa pentru bani sunt explicabile: trăind într-o 

lume diferită de cea a tinereţii lui, o lume care-şi ţine banii la bancă, o lume avidă de înavuţire, 
bătrânul nu o înţelege, o suspectează şi se apără împotriva mediului cu mijloace naive, rudimentare. 
În final, el cade victimă acestei lumi hrăpăreţe, banii păstraţi cu atâta grijă fiindu-i furaţi de Stănică 
Raţiu, cel care îi dă lovitura de graţie, provocându-i moartea. 

 La rândul ei, Otilia, orfană, neadoptată de moş Costache, urâtă de Aglae şi de Aurica, 

devenită ţinta frecventă a atacurilor acestora, îşi caută un rost în viaţă, conştientă fiind de propriile 
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sale limite. Personaj care stă sub semnul trecerii ireversibile a timpului, Otilia trăieşte o dramă 
morală, întrucât nu are sprijinul nimănui. În viaţa ei sunt doar doi oameni care o iubesc şi care pot 
avea grijă de ea: Felix pentru care ea ar fi fost o povară în evoluţia carierei lui, şi Pascalopol, care o 
poate salva de grijile materiale, dar care nu-şi poate defini cu exactitate sentimentele faţă de ea, 

virile sau paterne. După moartea lui moş Costache ea optează totuşi pentru Pascalopol care îi oferă 
siguranţă materială, rămânând pentru cei doi bărbaţi o enigmă, o „proiecţie lunară” a fericirii. 
 Deşi încadrate în categoria personajelor negative, celelalte personaje ale romanului se 

zbuciumă, la rândul lor şi conform firii lor, pentru un strop de fericire, de echilibru şi stabilitate. 
Astfel, Aurica este obsedată de ideea că va rămâne fată bătrână, Titi încearcă să scape de sub 
autoritatea absolută a mamei, Aglae are grija aşezării copiilor la casele lor, iar Stănică Raţiu caută 
mereu un prilej, aşteaptă mereu ceva, un lucru care să îi schimbe existenţa. 
 În perioada interbelică, romanul se impune ca o specie substanţială în literatura noastră, 
marchează o ieşire din tiparele narative anterioare şi o direcţie bine definită în peisajul literar 
interbelic, amintind de momente diferite din istoria romanului european: spiritul tolstoian al lui 

Rebreanu, modalitatea proustiană a lui Camil Petrescu sau maniera balzaciană a lui George 
Călinescu.  
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MODERN METHODS FOR ENHANCING STUDENTS’ READING SKILLS  
 

Prof. Roxana-Diana Mureșan  
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, jud. Alba 

    

    eading is a very complex operation and even if there is a huge literature dealing with 

its complexity, there are still questions to be answered about reading generally, let alone reading in 

a foreign language.  

    Here are some questions closely related to reading: What do people read?; Why do people 

read?; How do people read?.   

    People read  a large variety of texts types: literature (tales, short stories, novels, poetry, 

plays); essays (academic writing, texts and passages, specialized articles, reviews, summaries), 

textbooks (handbooks, guidebooks, manuals, encyclopaedias, newspapers, magazines), rules and 

regulations, instructions, directions, signs, posters, advertisements, menus, rules of games, business 

letters, minutes, postcards, notes, statistics, chards, timetables, maps, diagrams, brochures, hypertext 

fictions, dictionaries etc.  

    There are several reasons for reading: usefulness (everyday situation, work), for pleasure or 

learning ( not only school-related, but life-long learning).  

    Maybe the third question, “How do people read?” needs more of our attention, though they 

are interrelated, as well. Those, who do not develop adequate techniques to reading in their native 

language, will never read with pleasure, neither in their mother tongue nor in any foreign language.  

    Developing reading skill means to improve learners’ average and skimming speeds and to 
help them cultivate the ability to vary their speed in reading different materials for different 

purposes.    

    All teachers know that pupils become successful readers by learning to use a range of 

strategies to get at the meaning of a text.  

    Efficient readers predict what they are going to read; during their reading and understanding, 

they try to see if what they read matches with what they expect from the text. As they get more 

information from the text, their predictions are likely to change. The lead-in stage when teaching 

reading is meant to encourage the students’ predictive skills.  

    Extracting specific information is generally known as scanning. We often read something in 

order to extract specific information, while we may ignore the rest.   

    What Harmer calls getting the general picture, is often referred to as skimming. The aim is 

“to have an idea of the main points in the text” (Harmer 1991: 183) and the unessential details are 

ignored. The reader should be able to extract the main issues and discard what is irrelevant.  

    But there are instances when more specific questions like: “How many?”, “Why?”, “How 
often?” are to be answered. In order to answer these questions properly, teachers should emphasize 

skimming and scanning. Detailed reading has a great importance in this specialist skill called 

extracting detailed information.  

    In understanding the way a text is constructed, an important part is played by the recognition 

of discourse markers. In organizing a paragraph, for example, writers use cohesive devices, which 

we recognize when reading a text.  
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    As regards the last specialist skill mentioned above, deducing meaning from the context, it is 

important to underline the teacher’s role in helping the students develop their ability of guessing the 
meaning of a word, based on the context and without consulting a dictionary.  

    Reading is an exercise dominated by the eyes and the brain. The eyes receive messages 

directly and the brain works out to decipher their significance. “Unlike a listening text, a reading 
text moves at the speed of the reader” (Harmer 1991: 190). To put it differently, it is up to the 
reader to choose how fast he or she wants/can read a text.  

    It is hard work to convince students of English as a foreign language that texts written in 

English can be understood even if there are unknown vocabulary items or structures. Skills such 

extracting specific information or getting the general idea can be satisfactorily performed even 

when the students do not understand the whole text.  

   Motivated learners do seem to absorb a lot of language by reading very thoroughly. But to 

become efficient readers, they need to develop a more versatile range of reading habits. When 

listening to spoken language, words are already grouped together in phrases, with the message-

bearing words stressed; in written text, such clues are missing. Readers need to work out which 

words, belong together and form units of meaning – a phrasing or chunking process; they also need 

to recognize the key words and phrases. Reading for meaning should become a priority, and they 

need to get used to the idea of sometimes reading for partial or approximate comprehension, rather 

than aiming at perfect understanding each time. Silent reading for a specific purpose is far faster, 

more selective – there is no need to read every line or paragraph – and gives learners practice in 

recognizing meaning units for themselves (Hedge, T. 1985: section 5.3). The teacher’s role is to 
“insist on the comprehension task being performed in a limited amount of time”. (Krashen, S. 1982: 
191) If this is done regularly, the time necessary for comprehension will diminish by little.  

    There have been many discussions among teachers and methodologists about the difference 

between authentic and non-authentic texts.  

   The former are real texts designed not for language students, but for the native speakers of 

the language in question. Some examples of authentic English: English-language newspapers, radio 

and television programmes for English speakers, a British advertisement is authentic English, so is a 

chapter from a novel written for an English-speaking audience.  

    A non-authentic text in language teaching terms is one that has been written especially for 

language students. Such texts sometimes concentrate on the language the wish to teach and end up 

in a very artificial language; they lack authenticity, are far from the natural ones, such texts can be 

found in foreign language textbooks all over the world.  

    It is important to use authentic texts because a various reasons. “Simplifying” a text often 
means increased difficulty because of the alteration of the system of references, repetition, or 

redundancy. Reading authentic texts from the beginning is not a necessarily a difficult task for the 

students; the ones which are to be graded are the exercises, not the texts. The non-linguistic features 

of the text should be kept as authentic as possible in order to help students anticipate meaning 

(which is not necessarily deduced only from linguistic traits of the text).  

    Reading is an active skill, involving guessing, predicting, checking, and asking oneself 

questions. The teacher should introduce activities where there is no single straightforward answer. 

This type of exercise requires the students’ powers of judgment and appreciation.  
Reading techniques have been dealt with Haycraft, J. : sensitizing, improving reading speed, the 

passage from skimming to scanning. The author advises the teachers not to explain the difficult 

words beforehand because the learners should make an effort to cope with a difficult text and 
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should be encouraged to guess the meaning of words rather than check it in the dictionary. This is 

called inference and is defined as “making use of syntactic, logical, and cultural clues to discover 
the meaning of unknown elements”.   
    In order to understand relation within the sentence, the students should be trained to look 

first for the “core” of the sentence (subject + verb). It is also important for the students to become 
aware that a text is not made up disparate sentences, but it is a system of connected ides announced, 

introduced, and taken up again later throughout the passage with the help of references. That is why 

they need to be prepared to recognize devices which create textual cohesion.  

    In what concerns reading speed, a very common procedure of increasing it is to give 

students passages to read and ask them to time themselves. A conversion table where they mark the 

length of the text and their reading time will inform them on their reading speed and thus they try to 

read faster every time.  

    There is more than one type of reading, and these various types differ according to one’s 
reasons for reading. Students have to adapt their reading speed and techniques to their aim. 

Predicting is a skill, the faculty of guessing what is to come next, taking into account grammatical, 

logical and cultural clues. Previewing is a very specific technique, which involves using the table of 

contents, the appendix, the preface, the chapter and paragraph headings to find out where the 

necessary information is to be found. Motivation is of great importance when reading. Reading 

requires a permanent relationship between the reader and the text, and this relationship is 

consolidated by means of “expectation”. What we are expecting to find in a text is probably as 
important as what we actually find. In the process of reading, we keep making predictions, which 

will be either confirmed or corrected. Skimming and scanning are techniques required for quick and 

efficient reading. Whether readers scan or skim depends on what kind of text they are reading and 

what they want to get out of it. They may scan a computer manual to find the one piece of 

information they need to use their machine, and they may skim a newspaper article to get a general 

idea of what has been happening.  But they are expected to be less utilitarian with a literary work 

where reading for pleasure will be a slower, closer kind of activity.  

    Reading for detailed comprehension, whether looking for detailed information of language, 

must be seen by students as something very different from the reading skills mentioned above. 

When looking for details, we expect students to concentrate on the minutiae of what they are 

reading. One of the teacher’s main functions when training students to read is not only to persuade 
them of the advantage of skimming and scanning, but also to make them see that the way they read 

is vitally important.  

    So far, we have been preoccupied only by intensive reading, meaning working through a 

relatively short text and its detailed examination. In the case of extensive reading, the students read 

in quantity without checking the meaning of every unknown structure. Extensive reading means a 

valuable reinforcement of the foreign language already studied in the classroom and offers the 

students practice in deducing meaning from the context.  

    As extensive reading is (or, at least, it should be) reading for pleasure on topics that interest 

the student, it increases his motivation and gives him a more positive attitude towards the target 

language. The teacher should have some sort of feedback: students can be asked to fill in a form, 

providing details of the plot, the main characters etc., and also a personal opinion of the book.  

    The teacher has also another important role: to teach the students to infer meaning even if 

the word or structure is unfamiliar. But a comprehension of 100% is hardly possible and the teacher 

can show them how to follow the drama of a book without understanding all words.  
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    Reading is useful for other purposes too: any exposure to English is a good thing for 

language students. At the very least, some of the language stick in their minds as part of the process 

of language acquisition, and, if the reading text is especially interesting and engaging, acquisition is 

likely to be even more successful. Reading texts also provide good models for English writing. 

When we teach the skill of writing, we will need to show students models of what we are 

encouraging them to do. Reading texts also provide opportunities to study language: vocabulary, 

grammar, punctuation, and the way we construct sentences, paragraphs and texts. Lastly, good 

reading texts can introduce interesting topics, stimulate discussions, excite imaginative responses 

and be the springboard for well-rounded, fascinating lessons.  

    In conclusion, extensive reading should be an activity done for pleasure; if the teacher 

interferes in this activity setting deadlines or establishing a number of pages read per day, this will 

diminish the students’ satisfaction they get out of doing something for themselves.   
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MODEL EXAMEN DE BACALAUREAT- LIMBA ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

 

Prof. Geanina-Petronela Roşu 

Colegiul Naţional Militar „Al. I. Cuza” Constanţa, jud. Constanţa 

 

xamenul de bacalaureat naţional 2020 - Proba E. a) 

Filiera teoretică – Profilul militar; Filiera vocaţională – Specializare Matematică-Informatică 

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

 

SUBIECTUL I   (50 de puncte) 

Citește următorul fragment: 
 Timp de peste 30 de ani, alpiniştii români au privit spre piscurile Himalayei peste Cortina 

de Fier. Prin anii 80, o viză de ieşire din ţară era mai inaccesibilă decât un optmiar şi puţini au 
reuşit să depăşească birocraţia şi precaritatea mijloacelor. 
 Ticu Lăcătuşu este unul dintre alpiniştii care au recuperat startul întârziat al românilor spre 
Himalaya. În anii 1990-1991 realizează două premiere în Caucaz. Un an mai târziu urcă Broad 
Peak, primul optmiar cucerit de un român. În 1993 continuă premierele în Caucaz. În plină formă, 
porneşte în anul următor spre Everest, pe un traseu în premieră mondială (prin Tibet, pe faţa nord-

estică), şi ajunge pînă la 8.100 m. Dar intervine în acţiunea de ajutorare a unei expediţii 
internaţionale, salvând un canadian de la moarte. Ratează astfel vârful, dar obţine ceva mai 

preţios: „Viaţa unui om este mai presus decît orice munte. Fără această solidaritate nu ar mai 
exista nimic, iar eu aş abandona definitiv escaladele“. Comitetul Olimpic Român îi acordă Premiul 
Fair Play. Va ajunge în anul următor. 
         Escaladarea celui mai înalt vârf european, Elbrusul, în 1993, îi dă ideea proiectului Top 7 – 

de a urca pe „acoperişurile“ celor şapte continente: 1995 – Kilimanjaro, Africa, 1996 – 

Aconcagua, America de Sud, 1997 – Denali, America de Nord, 2000 – Carstensz Pyramid, 

Australia-Oceania, 2001 – Mount Vinson, Antarctica. Doar 75 de alpinişti ai lumii au reuşit 
această remarcabilă performanţă. Revine în Himalaya de mai multe ori, urcând încă doi optmiari, 
cea mai dificilă fiind ascensiunea într-un timp-record, singur, a piscului Cho Oyu (8.201 m). „În 
Europa, chiar în cele mai dificile ture, am o senzaţie de acasă, sunt agăţat în pereţi, dar zăresc 
luminile caselor din vale. Însă în Himalaya te afli la distanţă de săptămîni de cel mai apropiat om, 
de primul arbore. Izolarea aceasta te marchează psihic, trebuie să fii tare pe termen lung…“  În 
prezent, Lăcătuşu se ocupă de protecţia munţilor săi natali din judeţul Neamţ şi pregăteşte alte 
premiere în Himalaya. 
 David Neacşu, sufletul expediţiei Everest 2003, a „escaladat“ mai întîi obstacole logistice şi 
financiare. Perseverent şi convingător, David a obţinut banii necesari de la guvern şi de la 
sponsori privaţi. „Am pe birou un Everest de hîrtii şi dosare. Iată, eu mi-am făcut vârful.“   
Membrii expediţiei poartă cu ei aparatură şi facilităţi de filmare şi transmisie în direct prinTuraya, 
satelitul geostaţionar pentru Asia. Un lanţ-ştafetă de şerpaşi duce casetele filmate de operatorii-
alpinişti pînă la baza de la 5.200 m, echipată cu două grupuri de montaj. „Întreaga expediţie este 
transmisă pas cu pas, culminând cu zoomarea finală pe alpiniştii care flutură tricolorul pe 
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Everest.“ Expediţia îşi poate atinge sau nu obiectivele, dar un lucru este cert: fiecare telespectator 
va trăi pe viu aventura, cu eforturi, speranţe, succese sau decepţii alături de alpinişti. 
            Mai mult decât un portdrapel al steagurilor naţionale şi ţintă pentru orgolioase cruciade, 
Everestul devine o unitate de măsură a cooperării şi a calităţii umane. 
(https://www.natgeo.ro/explorari/alpinism/7497-romani-pe-everest) 

 

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu 
privire la textul dat. 

1. Indică sensul cuvântului „ optmiar”.                                                                          6 puncte 

2. Menționează satelitul geostaţionar pentru Asia.                                                          6 puncte 

3. Precizează natura primelor obstacole înfruntate de  David Neacşu.                              6 puncte 

4. Explică motivul pentru care Comitetul Olimpic Român îi acordă Premiul Fair Play lui Ticu 
Lăcătușu.                                                                                                                      6 puncte 

5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, o trăsătură a unuia dintre alpiniștii români, care se desprinde din 
textul dat.                                                                                                     6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi rolul cooperării în 
societatea contemporană, raportându-te la informațiile din fragmentul dat și la experiența personală 
sau culturală.                                                                                                      20 de puncte 

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 
- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea şi dezvoltarea 
corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente;                 
                     14 puncte 

- utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de 
exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea.              6 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 

SUBIECTUL al II-lea    (10 puncte) 

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, semnificaţia textului următor, evidenţiind două aspecte ale 
genului epic: 

 

 Am terminat cu o jumătate de oră mai înainte, am închis caietul şi m-am rezemat de bancă 
uitându-mă provocator la profesor. Pe urmă m-am ridicat, am depus caietul pe catedră şi am ieşit. 
După teză, nimeni nu mă lua în seamă, nimeni nu discuta cu mine ce făcusem. Toţi arătau jalnic, 
foarte puţini rezolvaseră una sau două probleme şi nu erau siguri că le-au rezolvat bine nici pe-

acelea şi nici unul pe toate trei.  
- Eu, le-am spus, eu le-am rezolvat. Să vă arăt cum! 

  Dar nici unul nu avea încredere şi nu era atent la spusele mele. Mi-am dat atunci bine 

seama de umilinţele pe care trebuie să le îndure cel care este pe nedrept printre ultimii într-o 

profesiune sau pe scara ierarhiei sociale. El nu are cuvânt, chiar dacă îşi dă seama că se află în 
posesia adevărului. El nu e auzit chiar dacă se exprimă. Nu-l crede nimeni, sau zice că a auzit şi el 
asta de undeva. El nu există, e un simplu figurant, condamnat să asiste neputincios, strivit de 
împrejurări sau de demonul său interior, la spectacolul afirmării celorlalţi. 

https://www.natgeo.ro/explorari/alpinism/7497-romani-pe-everest
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  În centrul atenţiei era colegul nostru Nasea, cel care protestase că teza e prea grea. Arăta 
foarte posomorât: era un băiat ambiţios şi părea deprimat că nu-i ieşiseră bine toate soluţiile.  
 - Dumneata ai copiat, mi-a spus apoi la ora următoare profesorul cu obişnuitul său sâsâit 
dispreţuitor, oprindu-mi teza. 

  - De la cine, domnule profesor? l-am întrebat eu în sfârşit cu o ironie la care nu mi se mai 
putea răspunde. 
  - Cum de la cine? De la vecini! 

  - Vecinii mei au patru!  

 - O să vedem. Dacă ai copiat o să-ţi dau trei, să ai media generală anuală trei. 
  - De unde puteam copia? Vreţi cumva să spuneţi, dom' profesor, că am copiat din manual? 
Sau de pe vreo fiţuică? 

  A tăcut. Singur ne spunea că la tezele lui (şi avea dreptate), temele erau în aşa fel concepute 
de el încât nici dacă ai fi stat liber cu manualul pe bancă şi tot nu ţi-ar fi folosit la ceva. În acest 
timp priviri nedumerite, dar nu admirative, se ridicau spre mine. Stăteam mai în spate şi cei din 
faţă se răsuciră şi se uitau increduli, nu prea curioşi, strâmbi ca în faţa oricărei întâmplări care 
iese din albia obişnuinţei: dacă putusem învăţa de zece (fiindcă, mârâind de neplăcere, profesorul 
mă anunţă că îmi dăduse zece, dar că mă va verifica îndată printr-un examen oral) atunci de ce 

luasem în două trimestre, trei? Oamenilor nu le plac astfel de deturnări. Trei ai luat, cu trei să 
rămâi! Şi mulţi au continuat să creadă, chiar şi după ce am dovedit că ştiam, că eu cel adevărat 
eram cel din primele trimestre şi nu cel din ultimul, şi cea mai mare furie pe care o puteam stârni în 
sufletul lor era să determin mărturisirile de recunoaştere ale altora.  

(Marin Preda - Viața ca o pradă) 

 

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii 

literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 p; ortografia – 1 p; punctuaţia – 1 p). 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte 
şi să dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea     (30 de puncte) 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularitățile unui text poetic 
studiat, aparținând lui Tudor Arghezi. 

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic ales într-un curent 

literar/cultural sau într-o orientare tematică; 
– prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic ales prin comentarea a două imagini 

sau idei poetice; 

– analiza, la alegere, a două elemente de compoziție și de limbaj, semnificative pentru textul poetic 
studiat, din seria: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, sugestie și ambiguitate, imaginar 
poetic, figuri semantice (tropi). 

 Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conținutul eseului, 
vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerință/reper). Pentru redactarea eseului, vei primi 

12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica 

înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii 

literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 
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punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

 

    Se punctează orice formulare/ modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Se acordă 10 
puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru 
lucrare. 

 

SUBIECTUL I      50 de puncte 

A. (30 de puncte) 

1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Un optmiar este un munte cu peste 8000 de metri 
altitudine.) – 4p; formularea răspunsului în enunț – 1p; corectitudinea exprimării, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație – 1p                                             6 puncte 

2. menționarea satelitului geostaţionar pentru Asia (Turaya) – 4 p; formularea răspunsului în enunț 
– 1p; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1p                                   

                                                                                               6 puncte 

3. precizarea naturii primelor obstacole înfruntate de  David Neacşu  – 2p; justificarea răspunsului 
cu secvențe din text (A„escaladat“ mai întîi obstacole logistice şi financiare. Perseverent şi 
convingător, David a obţinut banii necesari de la guvern şi de la sponsori privaţi.) – 2p; formularea 

răspunsului în enunț – 1p; corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de 
punctuație – 1 p                                                                    6 puncte 

4. explicarea motivului (intervine în acţiunea de ajutorare a unei expediţii internaţionale, salvând 
un canadian de la moarte. Ratează astfel vârful, dar obţine ceva mai preţios- viața unui alpinist ) – 

4p: explicare nuanțată – 4p; încercare de explicare – 2p; formularea răspunsului în enunț – 1p; 

corectitudinea exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 p       6 puncte                            

5. prezentarea unei trăsături a alpinistului (de exemplu: solidar, perseverent, cu spirit de sacrificiu): 

prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de 
prezentare – 1 punct                                                                          4 puncte 

–  respectarea  precizării  privind  numărul  de  cuvinte –1p;  corectitudinea  exprimării, respectarea 
normelor de ortografie și de punctuație – 1p                                                      2 puncte 

 

B. (20 de puncte)  

‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție                                        1 punct 

– câte 2 puncte pentru enunţarea a două argumente adecvate opiniei formulate        2 x 2 = 4 puncte 

– câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente: 

dezvoltare clară, nuanţată – 2p; încercare de dezvoltare, schematism – 1p                2 x 2 = 4 puncte 

– raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală 
sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct                                         3 + 1 = 4 puncte 

– formularea unei concluzii pertinente                                                                                1 punct 

– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial 
adecvată – 1 punct                                                                                               2 puncte 

– respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai 

multe greşeli – 0 puncte)                                                                                     2 puncte 
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– respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie –1p; 2 

sau mai multe greșeli – 0p)                                                                                           1 punct                                                   

– așezarea în pagină, lizibilitatea                                                                                         1 punct                                     

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
 

SUBIECTUL al II-lea      (10 puncte) 

Prezentarea a două aspecte/ trăsături ale genului epic în fragmentul dat.                                       

– prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat                               6 puncte 

– prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte 

– simpla precizare a aspectelor sau tendință de generalizare – 1 punct 

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 

greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli 
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte)                         4 puncte 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să 
dezvolte subiectul propus. 

 

SUBIECTUL al III-lea    30 de puncte 

Conţinut – 18 puncte 

– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentului 
cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, ale 
curentului cultural/literar precizat sau ale orientării tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea 
celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 p = 2 p               6 puncte 

– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat: 
 precizarea temei – 2 puncte; 

 comentarea oricăror două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –2 x 

2 puncte = 4 puncte (comentare clară şi nuanţată a unei imagini/idei poetice – 2 puncte; încercare de 
comentare – 1 punct)                                                                                     6 puncte 

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de compoziție şi de limbaj semnificative 
pentru textul poetic ales                                                2 x 3 puncte = 6 puncte 

 analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; 

analiza fiecărui element ales, cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordarea 

schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct 

Redactare – 12 puncte  

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere                                       1 punct 

– logica înlănțuirii ideilor                                                                                               1 punct 

– abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                        3 puncte 

(relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 

puncte/ relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial 
relevante – 2 puncte/ schematism – 1punct)                                                                                                                

– utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a 
lexicului, sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct)       2 puncte 
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– ortografia (0-1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)         2 puncte 

– punctuaţia (0-1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte)        2 puncte 

– aşezarea în pagină, lizibilitatea               1 punct 

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi 
să dezvolte subiectul propus. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ ÎN ZILELE NOASTRE 

 

Prof. Dumitru Amacsinoae  

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

 1. aloarea alimentației  

           Alimentația este un proces voluntar și conștient. Aceasta depinde de o decizie liberă a 
individului. De aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase reclamă la o convingere 
profundă. Alimentația este fără îndoială, obiceiul care influențează cel mai mult sănătatea 
oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai constant de-a lungul 

vieții noastre. Doctorul Oseler, renumitul medic canadian, spunea că 90% dintre toate afecțiunile, 
cu excepția infecțiilor și a accidentelor, sunt strâns legate de alimentație. 
          Pentru a trăi, omul are nevoie de putere, forță vitală, energie. Una din modalitățile de a 
dobândi energie pentru viață este alimentația. Influența alimentației asupra sănătății noastre este 
foarte mare. Hrana pe care o ingeram constituie combustibilul care face sa funcționeze mașinăria 
atât de complexă a ființei noastre. Așa cum nu este totuna dacă unei mașini construită să meargă pe 
benzină i se pune motorina, la fel omului trebuie să i se ofere un “combustibil” potrivit.  
          Alimentele pe care le consumăm conțin diverse substanțe nutritive, fiecare îndeplinind o 

anumită funcție în organism. Unele construiesc și repară țesuturi – care sunt componentele 

organismelor noastre cum ar fi oasele, mușchii, pielea, parul etc. Altele furnizează energie sau 
elimină toxinele care, daca nu ar fi eliminate ar fi un pericol pentru organism, deci, este important 

să consumăm o varietate de alimente care împreună să conțină cantitatea potrivită din fiecare 
substanță nutritivă. Dacă un aliment este consumat în exces, iar altul nu este consumat îndeajuns, 
unele funcții ale corpului vor fi afectate, reflectandu-se în starea generală a sănătății. 
 2. Cum, când și cât să mâncăm? 

          Desigur, ați auzit de persoane care se alimentează vegetarian dar suferă totuși de multe boli. 
Este posibil acest lucru? În primul rând, trebuie să avem clar în minte faptul că alegerea unui regim 
alimentar vegetarian nu ne scutește întotdeauna și în totalitate de posibilitatea îmbolnăvirii. Să nu 
uităm că nutriția constituie doar unul din cei opt factori (soare, aer, apa, odihnă, activitate fizică, 
temperanță, echilibru atât mintal cât și spiritual), care ne influențează sănătatea. Regimul alimentar 
vegetarian scade însă vertiginos probabilitatea îmbolnăvirii. Cum ne putem îmbolnăvii folosind 
acest regim? În primul rând, nu pregătim corespunzător alimentele. O altă cauză o constituie 
greșelile legate de felul în care mâncăm, când și cât mâncăm. 

 Cum mâncăm? 

          Pentru a ajunge la toate celulele corpului, elementele nutritive din alimente trebuie 

“desfăcute” în particulele cele mai fine. Ce înseamnă aceasta? În clipa în care mâncarea ajunge în 
cavitatea bucală trebuie mestecată foarte bine. Fiecare bol alimentar ajuns în gură trebuie mestecat 
de 40 de ori. Dacă vom mesteca bine mâncarea, nu va trebui să mâncăm mult și toate elementele 
nutritive vor ajunge la destinație. Deci, în cavitatea bucală, alimentele trebuie fărămițate foarte fin 
pentru ca la urma urmei, în stomac nu avem dinți. Este mai de folos să nu servești o masă decât să 
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mănânci în condiții neprielnice. Un alt lucru important este acela că nu trebuie să bem apă în timpul 
mesei pentru că digestia din stomac este încetinită.  

 Când mâncăm? 

          Multe boli provin din nerespectarea unui orar regulat pentru masă. Deci, ideal este să 
mâncăm la ore regulate. Nu se poate impune o regulă generală pentru că fiecare om are propriul său 
program. Însă în funcție de acesta, fiecare trebuie să-și hotărască un timp pentru fiecare masă. 
Foarte importantă este masa de dimineață care ar terebui să fie cea mai consistentă. Primul lucru pe 
care tebuie să-l facem este să ne culcăm mai repede seara, pentru a ne putea trezi mai devreme 
dimineața, ca să avem timp să mâncăm.  

 Ce mâncăm la micul dejun? Este bine să alegem rețete alimentare pe bază de cereale și 
fructe care se pot alterna și cu alte alimente. Important este să mâncăm bine dimineața pentru a nu 
cere corpului să folosească din materialele de rezervă, proteine în principal, lucru care ne va slăbi 
sănătatea. Masa de prânz trebuie să fie de asemenea consistentă. Cina, ultima masă a zilei, se va 
servi cu 3-4 ore înainte de culcare, deci la ora 18-19. 

          Dacă mâncăm bine la cele trei mese ale zilei înseamnă că nu vom mânca deloc între mese, 
acesta fiind o altă condiție esențială pentru a păstra o greutate corporală normală. 

 Cât mâncăm? 

          Dacă ajungem să ne corectăm deprinderile alimentare legate de cum mâncăm, nu va mai fi o 
problemă cât mâncăm. Mestecând bine alimentele, nu va mai fi nevoie să mâncăm mult. Este însă 
important să reamintim cât trebuie să consumăm din cele șase grupe de alimente și cât trebuie să 
reprezinte din aportul caloric total elementele nutritive.  

 3. Alimentația – cauza de îmbolnăvire 

          Progresele științei și tehnici din ultimele decenii se văd pretutindeni. Modul de viață al 
generației actuale se deosebește foarte mult de cel al generațiilor anterioare, și lucrul acesta poate fi 
văzut chiar și numai comparând felul în care se hrăneau bunicii sau părinții noștrii cu alimentația 
noastră. Hrana pe care o consumăm astăzi este prelucrată, rafinată, îndulcită, sărată și procesată 
chimic în fel și chip, pentru a produce senzații gustative bogate în calorii dar bogate în substanțe 
nutritive. 

          Alimentația bogată în grăsime contribuie la apariția bolilor  cardiace, a adiabetului etc., 
aceste boli atingând proporții epidemice.       
 

     

 

Bibliografie: 

1. Yaron, Ruth - Alimentația copilului de la naștere la 3 ani, Editura Litera, 2011 

2. Pridie, Elena - Copilul vegetarian. Alimentația vegetariană. Perspectiva optimă pentru sănătatea 
copiilor, Editura Advent, 2007 
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ETICHETAREA NUTRIŢIONALĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE 

 

Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

 onsumatorii au dreptul de a fi informaţi în mod complet, corect şi precis asupra 
caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite, astfel încât să aibă posibilitatea de a 
face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor şi să fie în măsură să le utilizeze potrivit 
destinaţiei acestora, în deplină securitate. 
 Segmentarea tot mai accentuată a consumului alimentar, ca urmare a orientării populaţiei 
spre practicarea unei alimentaţii ştiinţifice impune, ca o condiţie de bază pentru aprecierea nivelului 
calitativ al produselor alimentare, cunoaşterea valorii lor nutritive. 
 În acest sens, pe plan internaţional există preocupări asidue axate pe etichetarea modernă a 
produselor alimentare care presupune un mesaj mai bogat şi mai variat de informaţii utile 
comerţului şi consumatorilor. În cadrul acestora un loc principal este deţinut de informaţiile de 

ordin nutriţional respectiv de etichetarea nutriţională tratată ca factor managerial şi de marketing. 
 Aceste preocupări s-au concretizat prin elaborarea de standarde (cum sunt cele recomandate 

de Comisia Codex-Alimentarius), norme şi reglementări speciale în ceea ce priveşte declararea 
valorii nutritive a produselor alimentare, apropiate ca exigenţă de cele pentru produsele 
farmaceutice. 

 De menţionat şi faptul că informaţiile prezentate nu trebuie să se rezume doar la potenţialul 
nutritiv al alimentului, respectiv la conţinutul său în nutrienţi, ci este recomandat să facă referiri şi 
la contribuţia sa în contextul regimului zilnic, respectiv la partea din necesarul zilnic al 
organismului pe care o poate acoperi. 

 Statele membre ale Uniunii Europene au luat măsuri pentru respectarea prescripţiilor 
comunitare menţionate, care începând cu 1 octombrie 1994, prevăd ca obligatorie indicarea în 
cadrul etichetei nutriţionale şi a zaharurilor, acizilor graşi nesaturaţi, a fibrelor alimentare şi 
sodiului. 

 Pentru a focaliza atenţia cumpărătorilor asupra celor mai importanţi factori din punctul de 
vedere al sănătăţii publice, numărul nutrienţilor acceptaţi pe etichetă este limitat. Alături de 
cantitatea absolută a nutrientului se înscrie şi valoarea procentuală care indică contribuţia acestuia 
în contextul regimului zilnic. 
 Reglementările referitoare la conţinutul etichetei nutriţionale vizează şi aspectul grafic, care 
trebuie să permită identificarea facilă a informaţiilor nutriţionale în cadrul ambalajului, să aibă o 

formă simplă şi să permită compararea calităţii nutriţionale a diverselor alimente. 
 De un deosebit interes, datorită importanţei, dar şi ineditului lor, se bucură recomandările 
medicale. Sunt permise recomandări alimentare pentru reducerea riscului la osteoporoză, 
hipertensiune, cancer şi boli ale inimii. 
 Fiecare ţară poate şi trebuie să-şi stabilească, în funcţie de propriile priorităţi necesarul de 
informaţii nutriţionale redat prin intermediul etichetei produselor alimentare. Aceste priorităţi ar 
trebui să includă, ca interes major, educarea consumatorilor pentru înţelegerea şi folosirea etichetei 
alimentelor, în scopul realizării celor mai mari beneficii pentru sănătate. 
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 Necesitatea reglementării etichetării nutriţionale este o problemă de interes public, vizând 
protecţia consumatorilor din punct de vedere biologic, economic şi social. De asemenea, ea 
constituie o barieră în calea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare calitativ, a 
produselor pirat şi a celor falsificate, cu efecte benefice nu numai în sfera consumului, ci şi în cea a 
producţiei.  
 Eticheta reprezintă "orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care 

conţine elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la ambalajul 

acestuia". Ingredientele se menţionează în ordinea descrescătoare a importanţei lor cantitative. 
Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii la achiziţionarea 
produselor, în privinţa: 

 caracteristicilor alimentului, a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, 
durabilităţii, originii sau provenienţei, metodelor de fabricaţie sau de producţie; 

 atribuirii de efecte sau proprietăţi pe care produsele nu le posedă; 
 sugerării unor caracteristici speciale, atunci când în realitate toate produsele similare au 

astfel de caracteristici. 

 De asemenea, etichetarea nu trebuie să atribuie proprietăţi medicale alimentelor sau să facă 
referiri la astfel de proprietăţi. Sunt exceptate de la această interdicţie apele minerale medicinale 

destinate bolnavilor cu anumite afecţiuni, precum şi orice aliment testat şi avizat ca având 
proprietăţi medicale. Înscrisurile de pe etichetă nu trebuie să prezinte modificări - ştersături, 
înlocuiri sau adăugări - care pot induce în eroare consumatorul. Se interzice reetichetarea 

alimentelor. 

 Normele de etichetare nutrițională a produselor  alimentare  sunt stipulate de 
Directiva 90/496/CEE. Actul normativ european se referă la etichetarea nutriţională a produselor 
alimentare livrate ca atare consumatorului final şi altor operatori de restauraţie colectivă 
(restaurante, spitale, cantine etc.). Directiva nu se aplică apelor minerale naturale, nici altor ape 

destinate consumului uman, nici suplimentelor alimentare. 

 În domeniul producţiei şi comercializării produselor alimentare preocupările trebuie 
intensificate atât pe plan legislativ, cât şi pe planul conştientizării de către consumatori şi agenţii 
economici a noilor necesităţi şi direcţii impuse de contextul social-economic actual. 

 În acest sens, este necesară educarea consumatorului în scopul valorificării mesajului 
informaţional transmis prin sistemul de etichetare, prin conştientizarea efectului pe care alimentul îl 
are pe propria sa piaţă metabolică (piaţa biologică a organismului). 
 Producătorii şi comercianţii de produse alimentare trebuie să-şi reconsidere şi să-şi 
modeleze strategia şi politica managerială pentru a răspunde noilor exigenţe privind etichetarea 
produselor alimentare, exigenţelor privind protecţia consumatorului, criteriilor şi normativelor de 

performanţă internaţională. 
 

Bibliografie: 

1. Neamţu, G. – Chimie şi biochimie vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983 

2. Tămaş, V. - Biochimie animală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975 

3. *** - Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind Protecţia consumatorilor cu modificările 
ulterioare 

4. *** - Legea 245/2004 Securitatea generală a produselor 
5. www.anpc.gov.ro/ 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0496:RO:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0008_ro.htm
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ALIMENTAŢIA ECOLOGICĂ ESTE O ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu 

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

 

             „ ãnãtatea este lucrul cel mai natural din lume, pentru cã noi facem parte din naturã 
– suntem naturã. Natura se trudeşte sã ne pãstreze o bunã sãnãtate pentru cã noi suntem necesari 
în circuitul Ei.“ (Elbert Hubbard)   

 Alimentaţia a reprezentat dintotdeauna pentru om un mijloc de influenţare a stării de 
sănătate şi a evoluţiei sale biologice, problema alimentară fiind una dintre cele mai discutate 
probleme naţionale şi internaţionale.  
 Între alimentaţie şi starea da sănătate se manifestă o interacţiune complexă, deoarece, pe de 
o parte, alimentele determină starea de sănătate a individului prin calitatea lor igienică şi 
nutriţională, iar pe de altă parte, situaţia patologică şi fiziologică influenţează regimul alimentar şi 
nivelul asimilabilităţii acestuia. Dincolo de riscurile pe care le prezintă lipsa valorii igienice a 
produselor, o altă sursă de influenţare a sănătăţii indivizilor apare din însuşi caracterul hranei 
consumate şi anume dacă este  mai mult sau mai puţin echilibrat, corect, raţional. 
 În prezent a devenit evidentă necesitatea punerii la dispoziţia consumatorilor a bunurilor 

alimentare sigure nu numai din punct de vedere igienic, dar şi biologic şi nutritiv, cu atât mai mult 
cu cât studiile efectuate pe plan mondial au evidenţiat faptul că alimentaţia omului modern nu 
corespunde noilor solicitări ale acestuia. Această situaţie se datorează faptului că, prin creşterea 
ponderii populaţiei urbane (dependenţa de produsele industrializate), a crescut şi consumul de 
alimente cu grad ridicat de prelucrare tehnologică, conservate şi păstrate timp îndelungat, ceea ce 
provoacă pierderi în nutrienţi esenţiali, în primul rând în vitamine. Un factor de risc deosebit îl 
prezintă creşterea consumului de produse rafinate cu o înaltă densitate calorică (grăsimi, zahăr, 
făinoase albe, băuturi alcoolice etc.), practic lipsite de vitamine şi alţi compuşi activi din punct de 
vedere ecologic. În acelaşi timp, omul actual este solicitat în mai mare măsură sub aspect 

intelectual, este supus la o gamă extrem de variată de stresuri; el trebuie să se adapteze la 
accentuarea poluării mediului înconjurător, iar toate acestea necesită un aport mai mare de substanţe 
biologic active pentru a neutraliza efectele negative ale acestor solicitări. 
 În aceste condiţii se impune formularea şi adoptarea practică a unor căi concrete de realizare 
a unor produse alimentare echilibrate, capabile să răspundă noilor cerinţe ale organismului, în 
funcţie de particularităţile fiecărui individ, fără a conduce însă la extrema reprezentată de exces. 
 Noţiunea de alimentaţie ecologică, introdusă relativ recent în circuitul internaţional, posedă 

profunde semnificaţii trofice şi social economice. În linii generale, alimentaţia ecologică se referă la 

consumarea unor produse diversificate, curate, sănătoase, lipsite de reziduuri, cu un conţinut ridicat 
în substanţe bioactive şi minerale şi de calitate superioară, care să contribuie la nutriţia raţională 
fiziologică a organismului uman. 
 Întrucât omul modern se confruntă cu dezechilibre alimentare care influenţează în mod 
dramatic mortalitatea (inclusiv în ţările industrializare unde proliferează bolile abundenţei), se 
impune acordarea unei atenţii deosebite acelor bunuri alimentare care nu afectează starea de 

sănătate a unei populaţii, indiferent de zona ecologică unde aceasta se găseşte. 
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 În zilele noastre, stabilirea unei nutriţii corespunzătoare nu se poate realiza decât după 
criterii ecologice, întrucât mediul ambiant natural, dar şi cel artificial, industrial, condiţionează 
puternic alimentaţia, alături de condiţiile geografice, climatice şi etnice. Din acest punct de vedere 
diferenţierile privind alimentaţia sunt foarte ample, atât pe zone ecologice globale, cât şi în 
interiorul unui teritoriu naţional. 

 În acest context sensul ecologic al alimentaţiei este privit prin prisma intervenţiei în 
economia naturii, prin cultivarea plantelor şi creşterea animalelor într-un mediu înconjurător 
special, ceea ce conduce la un anumit specific al nutriţiei umane. 

 Alimentele ecologice, denumite şi organice sau biologice, sunt produse de origine animală 
sau vegetală care au fost obţinute fără utilizarea substanţelor chimice precum pesticide sau erbicide, 
fără adaosuri de substanţe sintetice la procesarea lor, nemodificate genetic şi care nu au fost expuse 
iradierii. Beneficiile sunt deopotrivă pentru sănătatea consumatorului, dar şi pentru mediul 
înconjurător care nu are de suferit în urma proceselor tehnologice.…………………………….. 
 Odată cu educarea populaţiei asupra stilului de viaţă şi conştientizarea importanţei unei 
alimentaţii corecte pentru sănătatea organismului, noile produse ecologice au început să înlocuiască 
o parte dintre cele convenţionale în dieta multor persoane. La noi în ţară, produsele ecologice nu 
sunt chiar atât de populare precum în ţările occidentale, unde agricultorii şi comercianţii au 
prevederi legale stricte, iar consumatorii sunt siguri de ceea ce 

cumpără.………………………………………... 
 Se ştie că alimentaţia nesănătoasă, ce conţine aditivi, coloranţi, amelioratori şi alte tipuri de 
E-uri este frecvent implicată în apariţia unor afecţiuni grave. Produsele ecologice sunt naturale şi nu 
conţin E-uri, de aceea consumul alimentelor organice poate preveni boli grave precum cancerul sau 

boli cardiovasculare. 
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COMPORTAMENTUL ADOLESCENȚILOR FAȚĂ DE ALIMENTAȚIE 

- Studiu de specialitate - 

 

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

 

 dolescența reprezintă ultima perioadă a copilăriei caracterizată prin rată înaltă de 
creștere a organismului însoțită de transformări fundamentale ce imprimă caracterele sexuale 
secundare ale viitorilor adulți. La fete creșterea în lungime se accentuează de la 11-12 ani, iar la 12-

13 ani apare prima menstruație. În această perioadă pierderile de sânge lunare pot produce anemie 
prin lipsă de fier și apare necesitatea suplimentării cu fier a dietei zilnice. 
 La băieți pubertatea apare mai târziu, la 14-15 ani, prin creșterea accelerată a oaselor, 
necesitând un aport crescut de calciu și vitamina D. Pentru dezvoltarea mușchilor organismul 
trebuie să consume proteine, iar îmbogățirea fluxului sanguin necesită fier pentru formarea 

globulelor roșii. Toate acestea sunt asigurate prin hrană.  
Necesitățile energetice ale adolescenților sunt mari datorită creșterii și dezvoltării, dar și 

datorită intensificării activității fizice. Cererile nutriționale sunt la fel de mari, de aceea alimentația 
trebuie să conțină toți factorii în mod echilibrat. 

Pe lângă transformările fizice evidente, adolescența aduce cu ea şi schimbări de 
comportament și de comportament alimentar. Cel mai adesea se observă tendințe de independență 
în toate formele de comportament. Această independență este impusă uneori şi de necesitatea de a 

părăsi casa părintească pentru a merge la școală (liceu) în altă localitate și de lipsa timpului necesar 
unei mese adecvate perioadelor diferite ale zilei. Adesea masa constă în alimente de tip fast-food ce 

conțin grăsimi necorespunzătoare, brânzeturi fermentate și dulciuri procesate în exces. Uneori, din 
lipsa timpului, micul dejun nu este luat, masa de prânz este amânată până după amiaza, iar masa de 

seară este cea mai consistentă. 
Reclamele și tentațiile alimentare întâlnite la fiecare pas au o influență deosebită asupra 

copiilor și adolescenților doritori de „ceva bun”. Apar frecvent influențe din partea colegilor și 
prietenilor manifestate prin obiceiuri de multe ori dăunătoare. Aici sunt incluse și consumul de 
cafea, tutun și băuturi alcoolice. 

Cafeaua este la început folosită ca un stimulent al sistemului nervos, mai ales în situații de 
oboseală fizică și intelectuală și pentru mărirea randamentului școlar. Efectele sale variază cu 
greutatea corpului, cu toleranța individuală și cantitatea de cofeină conținută. De cele mai multe ori 
consumul în exces sau consumul pe stomacul gol de cafea afectează mucoasa gastrică prin creșterea 
acidității și secreției gastrice. Acestea duc la apariția prematură a bolii de reflux gastro-esofagian. 

Alte efecte ale cafelei sunt: insomniile, anxietatea, palpitațiile ce scad randamentul școlar, 
efect opus celui dorit la început. Cantități mari de cofeină se găsesc în cafea, băuturi energizante, 
ceai concentrat, băuturi pe bază de cola. Consumul constant de cafea îndulcită (mai ales de la 
dozatoarele instalate în toate unitățile școlare) scade pofta de mâncare ducând la amânarea meselor 
și chiar la eliminarea acestora. În acest caz apare malnutriția și se instalează semnele carențelor de 
substanțe minerale și vitamine – un exemplu frecvent fiind anemiile prin lipsă de fier. 

Consumul de alcool este frecvent întâlnit la adolescenți și are o influență negativă asupra 
dezvoltării și comportamentului lor, dar și asupra sistemului nervos. În timp alcoolul distruge 
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vitaminele din complexul B și enzimele, afectează ficatul, scade apetitul și micșorează puterea de 
asimilare a alimentelor. La niveluri diferite de alcoolemie efectele sunt diferite: 

- 0,5 ‰ – fără modificări comportamentale 
- 3 ‰ – comă alcoolică 

- 4 ‰ – poate fi fatal.
 

În starea de intoxicație acută se produce o inhibiție a vorbirii, necoordonarea mișcărilor, 
confuzie, vedere dublă și pierderea cunoștinței. Cantitatea de 50 g alcool la 100 ml băutură 

consumată este letală. Alcoolul, prin modificarea comportamentului normal, stă la baza multor acte 
de violență cu urmări dezastruoase în viața tinerilor. În asociere cu alte droguri duce la dependență 
și degradarea întregului organism. 

Înainte de adolescență copilul trebuie educat și informat despre efectele nefaste ale 
alcoolului și drogurilor, iar părinții ar trebui să fie un bun exemplu pentru aceștia. 

Fumatul are un impact asupra greutății corpului prin împiedicarea bunei asimilări a 
alimentelor. Tânărul ce fumează nu poate asimila vitamina C, fapt ce duce la anemie, scăderea 
imunității, oboseală. Cei ce fumează trebuie sfătuiți să consume fructe şi legume proaspete sau să ia 
suplimente de vitamina C. 

Problema menținerii siluetei apare mai ales la fete, ce fac adevărate sacrificii alimentare 
pentru a-și menține sau a ajunge la greutatea dorită. 

Tulburări de comportament alimentar 

1. Anorexia 

Anorexia reprezintă lipsa poftei de mâncare și este frecventă în familiile în care părinții 
exagerează în privința alimentației copilului. Exagerarea apare atât prin creșterea frecvenței 
meselor, cât și prin cantitatea fiecărei mese ori prin calitatea alimentelor. Astfel copiii devin 

mofturoși și apar dezechilibre între substanțele alimentare de bază consumate prin exces de dulciuri 

și grăsimi în detrimentul proteinelor și vitaminelor. În acest caz trebuie interzis consumul de 
alimente între mese cu păstrarea distanței de 3-4 ore între acestea. Dacă copilul refuză o masă nu 
trebuie să primească nimic până la următoarea pentru a se instala senzația de foame. 

La adolescenți anorexia se manifestă datorită grijii deosebite pentru menținerea siluetei și 

greutății în limite normale. Acest lucru poate deveni o obsesie mai ales la fete. Considerându-se 

prea grase, acestea refuză de multe ori ieșirea în societate, îmbrăcămintea lejeră, precum și 
mâncarea. Uneori se axează pe un aliment sărac în calorii sau folosesc diverse rețete de slăbit ce 
conduc la anemie, tulburări de comportament, asociate cu depresie și slăbiciune accentuată. În acest 
caz apare anorexia nervoasă. Aceasta necesită multă perseverență și înțelegere din partea familiei 
pentru a reveni la o alimentație normală. Uneori este nevoie de suplimentarea dietei cu tonice și 
vitamine ori de plimbări în aer liber sau practicarea unui sport. Aceşti adolscenți trebuie educați să 
aibă o alimentație echilibrată, fără grăsimi și dulciuri în exces, cu exerciții fizice asociate ce vor 

contribui la formarea unei siluete frumoase, fără probleme estetice.  
2. Bulimia  

Bulimia este opusul anorexiei și se manifestă prin poftă de mâncare exagerată asociată cu 
ingerarea unei cantități de alimente. În timp se produce o extindere a pereților stomacului ce poate 

acumula mai multă hrană. 
La adolescenți bulimia asociată cu grija pentru menținerea siluetei duce la provocarea de 

vomismente sau consumul de purgative ori diuretice imediat după masă. Alții consumă cantități 
mici de alimente, dar haotic în tot cursul zilei, asimilând mult și devenind obezi. Aceste tulburări 
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apar datorită unor obiceiuri cu care s-au deprins din prima copilărie sau datorită unei stări psihice de 

frustrare ca o compensație a unor neîmpliniri sentimentale sau în urma stresului. 
3. Malnutriția 

Starea de nutriție sau hrănire a unui om determină starea de sănătate. Orice abatere în minus 
sau în plus de la indicele unei stări bune de nutriție duce la malnutriție prin subnutriție sau distrofie 
și prin obezitate. 

Subnutriția sau insuficiența cantitativă a hranei este o problemă căreia i-au fost consacrate 

mai multe reuniuni internaționale ale diferitelor organizații precum FAO (Food and Agriculture 
Organisation). Anchetele și rapoartele acestor organizații prezintă situația problemei la nivel 
mondial. Categoria de vârstă cea mai afectată de subnutriție este în gama 0-5 ani.  

4. Obezitatea 

Obezitatea reprezintă o stare anormală a organismului caracterizată prin creșterea indicelui 
de masă corporală (I.M.C.) peste 35kg/m2

. 

Obezitatea se asociază frecvent cu boli cardio-vasculare, diabet de tip 2, hipertensiune 

arterială, afecțiuni ortopedice (datorate greutății prea mari) și uneori depresia. Localizarea grăsimii 
este diferită în funcție de sex: la bărbați este preponderent abdominală, iar la femei în jurul 
coapselor și șoldurilor, dar și abdominal. În ambele cazuri se creează și o stare de disconfort social. 

Obezitatea are o influență economică asupra familiei prin creștrea costurilor pentru sănătate și 
asupra societății prin scăderea randamentului la locul de muncă. 

Cercetarea realizată în acest studiu demonstrează încă o dată relația de dependență dintre 
alimentație și sănătate. Scăderea activității fizice și creșterea valorii energetice a alimentelor din 
zilele noastre au dus la modificări în metabolismul organismului uman, ce de multe ori nu poate 
face față provocărilor alimentare la care este supus. Astfel, ponderea copiilor cu obezitate și diabet 
zaharat a crescut în mod accentuat în ultimii ani. Afecțiuni precum hipertensiunea arterială, 
ateroscleroza, dislipidemiile sunt din ce în ce mai frecvente și duc în timp la probleme grave de 

sănătate. La polul opus, lipsa timpului, lipsa banilor, dezinteresul sau inconștiența duc la carențe 
alimentare cu repercursiuni grave asupra randamentului școlar sau a puterii de muncă a populației. 
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APA ȘI FIZICA CUANTICĂ 

 

Prof. Valentina Mazăre 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 / Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa 

 

          tim că la nivel subatomic avem dualismul particulă-undă, dualism care a fost o surpriză 
pentru fizica cuantică. Astăzi, cercetarea științifică vine cu surprize și mai mari și ne spune că și 
molecula de apă are același comportament dual. Doar că am ieșit din zona subatomică și am intrat 
pe teritoriul fizicii clasice… Cum să înțelegem acest paradox? 

         Se vorbeşte de la începutul secolului trecut, sunt dispute între fizicieni, dar medicina s-a 

păstrat, cumva, deoparte. Este o fortăreaţă inexpugnabilă,  în care rezultatele cercetărilor nu au 
generat mari ecouri. Şi totuşi, aceste studii confirmate de multe ori dovedesc un lucru fabulos. 
Toate particulele dintr-o celulă cu greutăţi mai mici de 7 kilodaltoni, deci sub o anumită 
dimensiune, nu se mai comportă ca materie. Experimentul lui Hornberger  dovedeşte că sub 
această greutate,  ceea ce noi credeam că este doar materie, are un comportament dual de particula-

undă. De fapt, toate particulele devin unde, pachete de unde care comunică între ele. 

        Numai proteinele şi ADN-ul depășesc aceste greutăți. Să ne gândim la ioni, la apă, la 
moleculele de apă care sunt atât de numeroase, la lipide, la aminoacizi, toate aceste structuri se 
comportă, de fapt, ca unde. De aici derivă un alt lucru foarte important: dacă în loc de particule 
sunt unde, fenomenele pe care aceste unde le generează nu mai sunt controlate prin legile 
mecanicii clasice. Sunt controlate prin legile mecanicii cuantice. Fizica cuantică şi fizica clasică 
sunt două lumi diferite: fizica cuantică descrie lumea particulelor subatomice şi iată că surpriza e că 
nu numai particulele subatomice, dar şi molecule mai mari din celule noastre se comportă dual: 
când particule, când unde. Pe de altă parte, mecanica clasică are nişte legi corecte, dar pentru 

corpuri de dimensiuni mai mari. Niciuna nu o desfiinţează pe cealaltă, ele se completează, iar ceea 
ce constituie o problemă la ora actuală e faptul că toţi medicii, toţi studenţii la facultăţile de 
medicină învaţă fenomenele biologice explicate doar prin prisma legilor mecanicii clasice. 

Experimentele dovedesc că lucrurile nu stau chiar așa. 
        În celulă, legile fizicii cuantice se rezumă în primul rând la acest lucru: de la anumite 
dimensiuni, o substanță, o moleculă capătă valență dublă. Este undă și particulă. Este materie și 
energie. Când este una și când este cealaltă? Astea sunt lucruri mai greu de înțeles. 
       Dacă o moleculă pe care noi o consideram că este doar materie devine în ochii noștri imaginari 
o undă caracterizată de o anumită lungime, lungimea ei poate să interfereze constructiv sau 
distructiv prin amplificare sau anulare cu lungimea de undă a altei molecule. Ele se pot întâlni 
foarte ușor prin rezonanță. Se poate crea un proces de interferență foarte simplu și foarte eficient. 

      Apa e o moleculă sub 7 kilodaltoni. Ea respectă dualitatea undă-particulă. Moleculele de apă 
intră și ies din celule. Numai că e o problemă. Membrana celulei e hidrofobă. Nu permite trecerea 
apei, urăște apa. Și atunci, din loc în loc, prin membrana celulară s-au creat niște proteine, s-au 

inclavat, au intrat acolo niște proteine numite sugestiv aquaporine; niște pori, niște canale înguste, 
prin care trebuie să intre moleculele de apă. S-au cheltuit sume considerabile pentru ca 

informaticieni foarte sofisticați să genereze un model computerizat, o animație pentru traversarea 
moleculei de apă, știindu-se greutatea moleculei, grosimea membranei, coeficientul de difuzabilitate 

etc. Și a apărut o animație. În animația aceea, potrivit parametrilor introduşi, pe care noi îi știm la 
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ora actuală, o moleculă de apă se chinuie să traverseze o aquaporină. De ce? Pentru că 
dimensiunea moleculei de apă este de aproape două ori mai mare decât lărgimea aquaporinei, 
canalului prin care trebuie să treacă. Cum poate să treacă o moleculă de aproape două ori mai 
mare printr-un canal așa de îngust? Și totuși măsurătorile dovedesc că într-o celulă, într-o secundă, 
prin membrană intră și ies 3 miliarde de molecule de apă. Cum pot să facă acest lucru? Și iată că 
vine acum, în ultimii ani, mecanica cuantică și ne spune așa: molecula asta de apă este și undă. Eu 
pot să-i calculez lungimea de undă, potrivit ecuației De Broglie. Rezultă că din două lungimi de 
undă apa poate să traverseze o astfel de aquaporină. 
      Trece forma ondulatorie, trece unda. Nu trece particula. Dacă respectăm ceea ce ne spune clasic 
fizica cuantică, de fapt, atunci când apa nu este observată, atunci când apa nu are un observator, ea 
este doar undă, nu e particulă. 
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ISTORIA TABELULUI PERIODIC 

 

Prof. Angela Pestriţu 

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

 

storia tabelului periodic reflectă cel puțin un secol de progres în înțelegerea 
proprietăților chimice și culminează cu publicarea primului tabel periodic actual de către Dimitri 

Mendeleev în anul 1869.
 Cu toate că Mendeleev s-a bazat pe descoperirile timpurii ale unor savanți 

ca Antoine-Laurent de Lavoisier și Stanislao Cannizzaro, savantul rus a adus, la modul general, 

doar un mic aport dezvoltării tabelului periodic actual.  
Tabelul însuși este o reprezentare vizuală a legii periodicității, care afirmă că unele 

proprietăți ale elementelor chimice se repetă periodic atunci când acestea sunt aranjate după număr 
atomic. Pentru a afișa aceste trăsături comune, tabelul dispune elementele în coloane verticale, 
numite grupe, și în rânduri orizontale, numite perioade.  

 

 

 
 

Un tabel periodic modern cu perioadele de descoperire (colorate). 

 
 Din timpurile străvechi oamenii au știut despre câteva elemente chimice ca aurul, argintul și 

cuprul din Antichitate, deoarece acestea pot fi găsite în natură în stare nativă și sunt relativ simplu 
de extras cu unelte primitive.

.
 Totuși, conceptul că există în lume un număr limitat de elemente din 

care este compus totul a fost propus prima dată de către filozoful grec Aristotel. În jurul anului 330 
î.Hr., Aristotel a sugerat că totul este făcut dintr-un amestec de una sau mai multe din cele patru 

"rădăcini" (idee propusă prima oară de filozoful sicilian Empedocles), dar a redenumit mai târziu 
elementele după Platon. Cele patru elemente au fost pământul, apa, aerul și focul. În timp ce 
conceptul unui element a fost astfel introdus, ideile lui Aristotel și ale lui Platon nu au ajutat la 
avansarea în înțelegere a naturii materiei.  

În anii iluminismului Hennig Brand a fost prima persoană consemnată pentru descoperirea 
unui nou element. Brand a fost un comerciant german falit care a încercat să descopere Piatra 
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filozofală - un obiect mitic despre care se credea că poate transforma metalele ieftine de bază în aur. 

El a experimentat prin distilarea urinei de om până în 1649 când a obținut o substanță albă 
luminoasă pe care a denumit-o fosfor. Acesta și-a păstrat descoperirea secretă până în 1680 când 
Robert Boyle a redescoperit substanța și a publicat rezultatele. Aceasta și alte descoperiri au ridicat 

semne de întrebare asupra a ceea ce înseamnă pentru o substanță a fi un "element".  
În 1661, Boyle a definit un element ca fiind o substanță care nu poate fi descompusă în 

substanțe mai simple prin intermediul unei reacții chimice. Această definiție simplă a fost utilă, de 
fapt, aproape 300 ani (până în momentul dezvoltării noțiunii de particulă subatomică), fiind însă 
chiar și azi predată în timpul orelor de chimie introductivă. 

Lucrarea lui Lavoisier, Traité Élémentaire de Chimie (Tratat Elementar de Chimie, 1789, 

tradusă în engleză de Robert Kerr) este considerată a fi primul manual modern de chimie. El 

conținea o listă de elemente sau substanțe care nu pot fi dezbinate în unele mai simple, printre care 
oxigenul, azotul, hidrogenul, fosforul, mercurul, zincul și sulful. De asemenea, acesta reprezintă 
baza listei moderne a elementelor. Totuși, lista lui mai includea și lumina și căldura, pe care le-a 

crezut a fi substanțe materiale. Deși mulți chimiști iluștri ai timpului au refuzat să creadă noile 
revelații ale lui Lavoisier, Tratatul Elementar a fost scris destul de bine pentru a convinge generația 
tânără. Totuși, deși descrierile lui Lavoisier au clasificat elementele doar ca metale sau nemetale, 
acestea erau departe de o analiză completă.  
 În 1817, Johann Wolfgang Döbereiner a început formularea uneia dintre cele mai timpurii 
încercări de clasificare a elementelor. În 1828, el și-a dat seama că unele elemente formează grupe 
cu proprietăți asociate. El a denumit aceste grupe "triade". Unele dintre triadele clasificate de 

Döbereiner sunt:  
 1. clor, brom și iod 

 2. calciu, stronțiu și bariu 

 3. sulf, seleniu și telur 

 4. litiu, sodiu și potasiu 

 În toate triadele, masa atomică a celui de al doilea element era aproape exact la fel numeric 
cu media greutăților atomice a primului și al celui de al treilea element. Din 1869, un total de 63 de 

elemente au fost descoperite. Pentru că numărul de elemente cunoscute a crescut, savanții au 
început să recunoască modele în modul în care reacționează substanțele chimice. De asemenea, au 

început să conceapă căi pentru clasificarea elementelor.  
Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois, un geolog francez, a fost primul care a perceput 

periodicitatea elementelor - elemente similare păreau să se repete la intervale regulate când erau 
ordonate după masele atomice. El a creat o formă timpurie a tabelului periodic, pe care a denumit-o 

spirală telurică. Cu elementele aranjate în spirală pe un cilindru după masa atomică, de 
Chancourtois a observat să elementele cu proprietăți similare se aliniau vertical. Graficul său a 
inclus câțiva ioni și compuși în adiție elementelor. Documentul a fost publicat în 1862, dar conținea 
mai mult termeni geologici decât chimici și nu includea nicio diagramă; ca rezultat, el a primit 
puțină atenție până la lucrarea lui Dimitri Mendeleev.  

John Newlands a fost un chimist englez care în 1865 a aranjat cele 56 de elemente care au 

fost descoperite atunci în unsprezece grupe care au fost bazate pe aceleași proprietăți fizice. 
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Legea octavelor a lui J. A. R. Newlands 

 

Newlands a remarcat că existau multe perechi de elemente asemănătoare care difereau 
printr-un multiplu de opt în numărul atomic. Totuși, a sa lege a octavelor, asemănând această 
periodicitate a numărului opt cu scara muzicală, a fost ridiculizată de către contemporanii săi.  

Abia în secolul următor, odată cu apariția teoriei legăturilor de valență a lui Gilbert N. Lewis 

(1916) și teoria legăturilor octeților a lui Irving Langmuir 
(1919) s-a recunoscut importanța 

periodicității octeților.  
 

 
 

Tabelul periodic al lui Mendeleev din 1871 

 

 Dimitri Mendeleev, un chimist rus, a fost primul savant care a făcut un tabel periodic foarte 
asemănător cu cel actual. El a aranjat elementele într-un tabel ordonat de masa atomică, care este 

corespunzătoare cu masa molară știută în prezent. Pe 6 martie 1869, o prezentație formală a fost 
făcută de către Societatea de Chimie Rusă, intitulată Dependența Dintre Proprietățile Maselor 
Atomice ale Elementelor. Tabelul lui Mendeleev a fost publicat într-o revistă rusă obscură, dar a 
fost foarte repede republicat într-o revistă germană, Zeitschrift für Chemie ("Revistă de Chimie", în 
română), în 1869. El a stabilit că:  

1. Elementele, dacă sunt aranjate după masa atomică, prezintă o aparentă periodicitate a 
proprietăților. 

2. Elementele care sunt similare cu privire la proprietățile lor chimice au greutăți atomice care 
sunt asemănătoare ca valoare (de exemplu platina, iridiul și osmiul) sau care cresc regulat 

(de exemplu potasiul, rubidiul și cesiul). 
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3. Aranjamentul elementelor sau al grupelor de elemente după masele lor atomice corespunde 
așa-ziselor valențe, precum și, într-o oarecare măsură, proprietăților lor chimice distinctive; 
așa cum este aparent și în alte serii ca Li, Be, Ba, C, N, O și Sn (ar trebui să fie Li, Be, B, C, 
N, O și F). 

4. Elementele care sunt foarte răspândite au mase atomice mici. 
5. Mărimea greutății atomice determină caracterul elementului, așa cum și mărimea unei 

molecule determină caracterul corpului unui compus. 
6. Trebuie să așteptăm descoperirea multor elemente necunoscute încă - de exemplu, 

elementele analoage aluminiului și siliciului - a căror greutate atomică ar trebui să fie între 

65 și 75. 
7. Masa atomică a unui element poate fi corectată uneori în funcție de poziția sa în tabelul 

periodic. Astfel, masa atomică a telurului ar trebui să fie între 123 și 126, și nu poate să fie 

128. (Argumentul era bazat pe poziționarea telurului între stibiu și iod, a cărui masă atomică 
este 127. Mai târziu, Moseley a explicat poziția acestor elemente fără a modifica valorile 

maselor atomice - vezi mai jos.) 

8. Anumite proprietăți caracteristice unor elemente pot fi prezise pornind de la masele lor 
atomice. 

 
 

Aceasta este o versiune a tabelului periodic al lui Mendeleev din 1891. Lipsesc gazele nobile.  

 

 Beneficiile științifice ale tabelului lui Mendeleev  
 Mendeleev a prezis descoperirea unor noi elemente și a lăsat spații libere în tabel pentru 

acestea, pe care le-a numit eka-siliciu (germaniu), eka-aluminiu (galiu) și eka-bor (scandiu). În acest 
fel, tabelul periodic era perfect armonizat. 

 Mendeleev a indicat faptul că masele atomice ale unor elemente erau incorecte. 
 A prevăzut variații de la ordinea dată de masa atomică. 
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 Neajunsuri ale tabelului lui Mendeleev  

 Tabelul său nu includea niciunul dintre gazele nobile, care au fost descoperite ulterior. 
Acestea au fost adăugate de către Sir William Ramsay ca Grupa 0, fără a derenja conceptul de bază 
al tabelului periodic. 

 Nu se putea desemna o singură poziție pentru hidrogen în tabelul periodic. Hidrogenul poate 
fi plasat fie în grupul metalelor alcaline, fie în cel al halogenilor. 
 Fără știrea lui Mendeleev, Lothar Meyer lucra de asemenea la un tabel periodic. Deși 
lucrarea acestuia a fost publicată în 1864, și a fost realizată independent de Mendeleev, puțini 

istorici ai științei îl privesc ca pe un co-autor al tabelului periodic. Tabelul lui Meyer cuprindea 

numai 28 de elemente. De asemenea, Meyer a clasificat elementele doar în funcție de valență și nu 
după masa atomică. De asemenea, Meyer nu a ajuns la ideea prezicerii unor elemente necunoscute 

și nici corectarea maselor atomice. La doar câteva luni după ce Mendeleev a publicat tabelul 
periodic al tuturor elementelor cunoscute (și a prezis și descoperirea unora noi în completarea 
tabelului), plus corectarea câtorva mase atomice, Meyer a publicat un tabel aproape identic. Deși 
puțini oameni de știință îi consideră pe Meyer și Mendeleev co-autori ai tabelului periodic, cei mai 

mulți sunt de acord că prezicerea cu precizie a caracteristicilor elementelor încă nedescoperite îi 
conferă lui Mendeleev cea mai mare parte a gloriei. Contemporanii săi au fost foarte impresionați 
de prezicerile lui Mendeleev, cu atât mai mult cu cât s-au dovedit a fi corecte.  

 Chimistul englez William Odling a schițat un tabel destul de asemănător cu cel al lui 
Mendeleev, în 1864. Odling a rezolvat problema telurului și a iodului și chiar a poziționat corect 

taliul, plumbul, mercurul și platina în grupele corecte - lucru care nu i-a reușit la început lui 
Mendeleev.  

 În 1914, Henry Moseley a descoperit o relație între lungimea de undă a razelor X a unui 

element și numărul său atomic (Z) și prin urmare a reordonat tabelul mai degrabă după sarcina 
atomică decât după greutatea atomică. Înaintea acestei descoperiri, numerele atomice erau doar 
numere secvențiale bazate pe greutatea atomică a unui element. Descoperirea lui Moseley a arătat 
că numerele atomice au un fundament măsurabil experimental.  

 Astfel, Moseley a plasat argonul (Z=18) înaintea potasiului (Z=19) bazat pe lungimile de 

undă a razelor X a acestora, în ciuda faptului că argonul are un număr atomic mai mare (de 39,9) 
decât potasiul (39,1). Noua ordine convenea cu proprietățile chimice ale acestor elemente, din 
moment ce argonul este un gaz nobil și potasiul este un metal alcalin. În mod similar, Moseley a 
plasat cobaltul înaintea nichelului și a fost apt să explice că telurul se află înaintea iodului fără să 
revizuiască greutatea atomică experimentală a telurului (127,6) propusă de Mendeleev.  

 Cercetările lui Moseley au arătat, de asemenea, că existau goluri în tabelul lui Mendeleev 
pentru numerele atomice 43 și 61, unde acum se află elementele technețiu și respectiv promețiu, 

amândouă având nuclee radioactive și nu se pot găsi în natură. De asemenea, pășind pe urmele lui 
Dimitri Mendeleev, Henry Moseley a prezis noi elemente.  

În timpul cercetărilor sale din cadrul Proiectului Manhattan din 1943, Glenn T. Seaborg a 

trecut prin dificultăți neașteptate încercând să izoleze americiul (95) și curiul (96). El a început să se 

întrebe dacă aceste elemente mai degrabă aparțineau unei serii diferite de elemente, care ar fi putut 
să explice de ce proprietățile chimice ale noilor elemente erau diferite față de cele așteptate. În 
1945, el a mers împotriva sfaturilor colegilor săi și a sugerat o schimbare semnificativă tabelului lui 
Mendeleev: seria actinidelor.  

Conceptul de actinide al lui Seaborg referitor la structura electronică a elementelor grele, 

precizând că actinidele formează o serie de tranziție analogă cu cea a lantanidelor, este acum 
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acceptată în comunitatea științifică și inclusă în toate configurațiile standard ale tabelului periodic. 

Seria actinidelor este al doilea rând al blocului f (seriile 5f) ale tabelului periodic și cuprinde 
elementele dintre actiniu și lawrențiu. Elaborările ulterioare ale lui Seaborg despre conceptul 

actinidelor a teoretizat o nouă serie de elemente supergrele din seriile trans-actinidelor - ce conține 
elementele cu numărul atomic între 104 și 121- și super-actinidelor - ce conține elementele cu 
numărul atomic între 122 și 153.                                                                           

 

Principalele perioade de descoperire. 

 

 
 

 Istoria tabelului periodic este, de asemenea, istoria descoperirii elementelor chimice. IUPAC 

a sugerat cinci "principale perioade de descoperire", iar a șasea a fost adăugată pentru elementele 

chimice sintetizate după anul 2000. 

 

 

Bibliografie: 

1. Scerri, S.R. - The Periodic Table: Its Story and Its Significance, Presa Universității Oxford New 

York City, New York, 2006   

2. Leicester, Henry M - The Historical Background of Chemistry, Dover publications New York 

City, New York, 1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Actiniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lawren%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_descoperirii_elementelor_chimice
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Universidad_de_Ja%C3%A9n_-_Tabla_peri%C3%B3dica.jpg


Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

47 

 

SOLUȚII – MOLECULA 

- Rebus didactic - 

 

Prof. Angela Pestriţu 

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

 ebusul se poate folosi la lecția de recapitulare „Soluții”, Chimie clasa a VII-a, pentru 

captarea atenției.        
 

 

                                                                A                                                                                                       

      

       

       

         

     

      

      

                                                                B 

Rezolvând rebusul pe verticala A-B veți găsi titlul lecției. 
 

1.  Soluție lichidă 

2.  A vicia mediul înconjurător 

3. Substanța în care are loc dizolvarea 

4. Soluţie lichidă folosită pentru consevarea legumelor 
5. Soluție gazoasă 

6. Știința care se ocupă cu studiul substanțelor chimice 

7. Substanță simplă, componentă a aerului  

 

Rezolvarea rebusului SOLUȚII 

 

                                                                A                                                                                                       

 S I F O N 

 P O L U A  

S O L V E N T 

S A R A M U R A  

C E A T A 

C H I M I E 

O X I G E N 

B 
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REBUS  CHIMIC 

Molecula 

                            
      

          

 

3 
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  2       

   

  

  

 

  

    

8   

  

 

  4 

 

6 

 

    

  

 

    5   

 

    10 

 

 

        7       
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Orizontal: 

   1. Numele celui care a dat noțiunea de mol 

   2. Atom care a cedat sau a acceptat electroni 

   Vertical: 

   3. Legătura chimică între atomi sau care diferă mult prin caracterul electrochimic 

   4. Legătura chimică între atomi identici sau care diferă puțin prin caracterul electrochimic 

   5. Cea mai mică particulă dintr-o substanță care poate exista în stare liberă 

   6. Substanță gazoasă formată din molecule monoatomice 

   7. Particulă ce intră în alcătuirea moleculei 

   8. A descoperit sistemul periodic 

   9. Particulă elementară cu sarcină electrică -1 

  10. Cantitate de substanță care conține  6,023∙ 1023 
particule 
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RELIEFUL  ORIZONTULUI  LOCAL 

- Activitate de evaluare - 

 

Prof. Simona-Mihaela Santavan  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Aghireş, jud.Sălaj 
 

 

ubiectul: RELIEFUL  ORIZONTULUI  LOCAL 

Competența specifică: de a caracteriza relieful din orizontul local 

Obiective operaţionale. La finalul activității, elevii vor fi capabili: 
                            - să  caracterizeze relieful din localitatea de domiciliu. 

Metoda de evaluare: eseu structurat 

Mijloace de învățământ: fişa de lucru, caiet, manual, cărţi, reviste, atlase 

Forma de organizare: individuală  
                  

                                

Desfășurarea activității 
 

1. Evaluare scrisă. Activitate individuală 

 Sarcina: Realizaţi un eseu în care să caracterizaţi în maximum două pagini relieful din 

localitatea de domiciliu pe baza planului dat. Acestea vor fi prezentate şi discutate peste două 
săptămâni, la cercul de geografie. 

Schema de notare: 

a)identificarea unităţilor de relief şi specificarea poziţiei lor geografice  1p 

-identificarea denumirii unităţilor de relief                   0,5p 

-specificarea poziţiei geografice a unităţilor de relief    0,5p 

b)prezentarea caracteristicilor esenţiale ale formelor de relief                2,5p 

-altitudine maximă                       0,5p 

-altitudine minimă                        0,5p 

-alcătuirea petrografică                 0,5p 

-înclinarea terenurilor                   0,5p 

-ponderea formelor de relief          0,5p 

c)descrierea unităţilor de relief                                                               3p 

d)influenţa reliefului asupra altor elemente din mediu                           2,5p 

-influenţa reliefului asupra climei                                          0,5p 

-influenţa reliefului asupra  hidrografiei                                  0,5p 

-influenţa reliefului asupra vegetaţiei, faunei şi solurilor          0,5p 

-influenţa reliefului asupra populaţiei şi aşezărilor                   0,5p 

-influenţia reliefului asupra economiei                                    0,5p 
 

 

 Se acordă un punct din oficiu                                               Total 10 puncte 

 

Dacă elevii prezintă alte aspecte ale reliefului, ele vor fi evaluate adecvat, prin compensaţie. 
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Descriptori privind evaluarea eseului 
 

    Nota Caracteristici/descriptori 

     9-10 -să aibă argumente bine dezvoltate în sprijinul ideilor formulate; 
-să ia în considerare principalele contraargumente ale temei respective; 

-să aibă introducere, conţinut şi concluzii clare; 
-să fie scris corect şi îngrijit; 
-să aibă 2 pagini. 

     7-8 -să aibă un număr satisfăcător de argumente în favoarea ideilor formulate; 
-să aibă introducere, conţinut şi concluzii clare; 
-să fie scris corect şi îngrijit; 
-să aibă 2 pagini. 

    5-6 -să aibă argumente în sprijinul ideilor formulate 

-să aibă un număr satisfăcător de argumente în favoarea ideilor formulate 

-să aibă introducere, conţinut şi concluzii clare 

-să aibă cel puţin o pagină. 
    Sub 4 -nu are argumente în sprijinul ideilor formulate 

-nu are introducere, conţinut şi concluzii clare 

-este scris neîngrijit şi are greşeli de ortografie 

-are sub o pagină. 
 

Eseurile au fost prezentate la cercul de geografie, au fost discutate împreună cu toţi elevii 
clasei, care au avut posibilitatea să pună întrebări colegilor lor despre anumite informaţii din eseu. 
Am apreciat cele mai bune eseuri, modul lor de elaborare şi de prezentare, am precizat ce anume 

trebuie să schimbe pentru sarcinile următoare, elevii care nu au reuşit să se încadreze în planul dat şi 
să obţină note mai mari. 

Notarea s-a făcut pe baza schemei de notare prezentate mai sus, obţinându-se următoarele 
rezultate: doi elevi au obţinut nota 9, cinci elevi nota 8, trei elevi nota 7, iar doi elevi nota 6. În 
concluzie, s-a dovedit a fi o metodă bună de evaluare, deoarece toţi elevii clasei, 12, au reuşit să 
obţină note peste 5, media clasei fiind de 7,58. Toţi elevii au rezolvat cerinţele a) identificarea 

unităţilor de relief şi specificarea poziţiei lor geografice şi b) prezentarea caracteristicilor esenţiale 
ale formelor de relief, parţial şi c) descrierea unităţilor de relief, ceva dificultăţi au avut câţiva elevi 
la cerinţa d) influenţa reliefului asupra altor elemente din mediu.     

 În urma utilizării eseului structurat în evaluare am constatat următoarele avantaje: este o 
formă atrăgătoare şi convingătoare de evaluare, care promovează o perspectivă originală sau 
personală asupra subiectului abordat. Utilizarea acestei tehnici în evaluare obligă elevii mai puţin 
comunicativi să îşi exprime ideile, dezvoltă capacitatea de a formula idei, de analiză, evaluare şi 
autoevaluare, dezvoltă spiritul critic şi de echipă al elevilor. Elevii îşi formează mai multe capacităţi 
intelectuale, precum cele de a-şi exprima ideile într-o formă literară şi ştiinţifică, de a argumenta 
afirmaţiile, de a exprima şi susţine o opinie personală despre ideile folosite în eseu şi de a utiliza un 
limbaj literar şi ştiinţific. 

Dintre dezavantajele utilizării eseului structurat ca metodă de evaluare menţionez faptul că 
necesită resurse mari de timp, atât din partea elevului, pentru documentare, elaborare şi prezentare, 
cât şi din partea profesorului, pentru întocmirea planului eseului, prezentarea acestora de către toţi 
elevii, evaluarea cât mai obiectivă a acestora, notarea conform fişei de evaluare. Am utilizat ca 
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metodă de evaluare eseul structurat pentru a stabili capacitatea de stăpânire a temei de către elevi şi 
pentru a constata progresul înregistrat de fiecare elev după o unitate de învăţare. 

 

 

Bibliografie: 

1. Dulamă, Maria Eliza - Metodologie didactică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2006 

2. Dulamă, Maria Eliza - Elemente din didactica geografiei, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001 

3. Dulamă, Maria Eliza - Practica  pedagogică, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2005 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

„DE MÂNĂ CU POLITEŢEA” 

- Lecţie interactivă la Consiliere şi orientare - 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

ISCIPLINA: Consiliere şi orientare 

CLASA: a IX-a 

TEMA: „De mână cu politeţea” 

TIMP: 50 minute 

OBIECTIVUL ACTIVITĂŢII: formarea deprinderilor de comportare civilizată, în limbaj, 

gesturi, ţinută, în şcoală, familie, societate. 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
 înţelegerea noţiunilor de politeţe şi bună cuviinţă; 
 abordarea unui comportament cuviincios în orice situaţie; 
 alegerea şi aprecierea obiectivă a modelelor de personalităţi şi stiluri de viaţă; 
 cunoaşterea bunelor maniere; 
 cultivarea calităţilor morale care fac posibilă buna convieţuire; 
 înţelegerea necesităţii respectării normelor de politeţe acasă, la şcoală, pe stradă; 
 înţelegerea semnificaţiei expresiei „Politeţea deschide uşi şi inimi”. 

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:  
 eseuri 

 dezbaterea 

 conversaţia 

 exemplul 

 exerciţiul de comparaţie 

 jocuri de rol 

 rezolvări de probleme. 
MIJLOACE: 

 proverbe şi cugetări 
 articole. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Munteanu, Delia, Politeţe şi bună cuviinţă, Editura Ramida, București, 1992; 
 Marinescu, Aurelia, Codul bunelor maniere astăzi, Editura Humanitas, 2017; 

 Armaş, Nicolae, ABC-ul comportării civilizate, Editura Ceres, București, 1990; 
 Rotam, A., Marcu, C., Caietul dirigintelui. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 

a) Moment organizatoric: 

 elevii prezintă evenimentele petrecute în colectivul clasei, în ultima săptămână, cu privire la 
învăţătură şi disciplină; 

 se analizează cauzele şi se stabilesc măsurile ce se impun pentru ameliorarea situaţiilor 
negative. 

b) Anunţarea temei şi a obiectivelor 

În cadrul temei „De mână cu politeţea” ne propunem să aflăm ce se înţelege prin „politeţe” 
şi „bună-cuviinţă”, cum trebuie să ne comportăm în diferite împrejurări, astfel încât să respectăm 
regulile bunului simţ. 

c) Dezbaterea temei 

Cu ajutorul elevilor se explică noţiunea de „politeţe”. Unul dintre elevi prezintă un eseu, 
după care încep discuţiile pe marginea unor exemple din viaţa de zi cu zi: 

 comportarea în diferite împrejurări (la film, în vizite, în familie, în mijloace de transport, pe 
stradă, la şcoală); 

 salutul şi cerinţele acestuia; 
 ţinuta vestimentară; 
 convorbirea la telefon; 

 conversaţia în societate etc. 
Elevii îşi exprimă punctul de vedere, dirijaţi de diriginte. 
Pentru ca lecţia să fie mai activă şi dezbaterea mai aprinsă va exista un grup de elevi care se 

va „împotrivi” regulilor de politeţe şi bun simţ şi vor greşi intenţionat răspunsurile. 
d) Concluzii 

Politeţea: 
 este un aspect al unui comportament civilizat, al concepţiei noastre despre viaţă; 
 nu este nici slugărnicie, nici linguşire; 
 exprimă gradul nostru de civilizaţie. 

Pentru sublinierea celor afirmate, se vor citi câteva cugetări: 
 „Politeţea deschide uşi şi inimi.” 

 „Ca să fii respectat, începe prin a te respecta pe tine însuţi.” 

 „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.” 

 „Florii i se cere parfum, iar omului politeţe.” 

 „Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură.” 

 „Bunul simţ e geniul umanităţii.” (Goethe) 

 „De multe ori limba taie mai mult decât sabia.” (A. Pann). 

e) Anunţarea temei pentru ora viitoare: „Portret de lider” – un scurt eseu „Ce calităţi 
credeţi voi că trebuie să aibă un lider”. 
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CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA PRESA MAGHIARĂ DIN BIHOR 

 
Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

ntervalul de timp cuprins între a doua parte a veacului al XIX-lea şi primii ani ai celui 

următor s-a dovedit a fi, pentru întreaga Europă, unul al păcii, prosperităţii şi al unei dezvoltări 
deosebit de puternice din toate punctele de vedere. Imperiul austro-ungar nu avea nici el cum să 
scape suflului înnoitor impus de această perioadă, progresele înregistrate în diversele sectoare ale 
vieţii social-economice şi culturale impunându-i acesteia eticheta de ,,perioada păcii” sau de ,,la 
belle epoque”, o perioadă de exuberanţă, de o efervescenţă creativă, de desprindere de dogmele 

culturale, de viaţă bună şi frumoasă pentru majoritatea locuitorilor din mediul urban.  
La sfârşitul perioadei dualiste Oradea era un oraş modern, cu o infrastructură şi întreprinderi 

comunale dezvoltate. Totodată, avea un nivel mai ridicat decât majoritatea oraşelor din ţară. Dacă 
încercăm să întocmim graficul dezvoltării oraşului, reiese că Oradea a parcurs un drum particular în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. În perioada 1893-1913, 

oraşul s-a dezvoltat mai mult decât până atunci într-un secol. În perioada dualistă, funcţiile oraşului 
s-au lărgit. Oradea a devenit un oraş cu funcţii complexe: la fel de importante au fost funcţiile 
comerciale, financiare, industriale, administrative, judiciare, militare, sanitare, educaţionale şi 
culturale. 

În 1900, după numărul de locuitori, Oradea ocupa locul al 11-lea, astfel aparţinea oraşelor 
mari. Cercetătorul Belusyky, având în vedere funcţiile aşezărilor, a împărţit cele 245 de oraşe 
existente după cinci nivele ierarhice. Oradea era inclusă în categoria celor regionale. Cele 10 centre 
regionale erau împărţite în două grupe. Astfel, centre regionale cu valoare totală: Zagreb, Cluj, 
Bratislava (Pozsony), Szeged, Kosice (Kassa) şi centre regionale cu valoare parţială: Debrecen, 

Pécs, Timişoara, Oradea Mare, Arad.  Beluszky a întocmit şi o altă ierarhie a oraşelor de provincie, 
în care Oradea ocupă un loc mai bun: 1. Bratislava, 2. Zagreb, 3. Oradea Mare, 4. Timişoara, 5. 
Cluj, 6. Debrecen, 7. Arad, 8. Szeged, 9. Kosice, 10. Pécs. Oradea era o municipalitate, reţeaua de 
instituţii publice era însă mai puţin dezvoltată decât la Cluj sau Szeged, dar mult mai dezvoltată 
decât la Târgu-Mureş. 

Perioada de linişte, dezvoltare economică şi creştere demografică a avut multiple consecinţe 
asupra oraşelor din monarhia dualistă, inclusiv asupra Oradiei. Expansiunea sa va fi vizibilă mai cu 
seamă în ultima parte a veacului al XIX-lea, rezultatul final fiind conturarea unui oraş cât se poate 
de modern şi industrializat. Din păcate, evoluţia fericită a dezvoltării culturale și a fost brusc stopată 
de debutul celui dintâi mari conflagraţii mondiale. „La belle epoque” a însemnat pentru Oradea o 
perioadă de avânt al construcţiilor de diferite tipuri, numărul caselor, de pildă, crescând de la 2777 

în 1853, la 5365 în 1910. Datele statistice din debutul secolului al XX-lea surprind existenţa în oraş 
a 132 de fabrici, 20 de biserici, 24 de şcoli, 4 biserici cu şcoală, 13 spitale sau unităţi cu caracter 
spitalicesc, 6 băi publice, 7 cazărmi etc. De altfel dinamismul urbei avea să includă urbea în topul 
celor cu creştere cea mai spectaculoasă din întregul Imperiul austro-ungar, alături de alte centre 
urbane precum Kosice (Kassa), Timişoara, Pécs, Győr, Cluj, Miskolc, Fiume sau Budapesta.  

Primul deceniu al secolului al XX-lea a fost perioada cea mai reuşită în dezvoltarea oraşului. 
Pe atunci, Oradea aparţinea oraşelor care contribuiau activ la formarea proceselor din ţară. Din 
cauza urbanizării interne, Oradea – împreună ci Timişoara şi Arad – a constituit polul dezvoltării şi 
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la nivel naţional. În 1910 Oradea este al patrulea oraş din ţară, în afară de capitala – Budapesta, 

numai Bratislava şi Zagreb au depăşit-o, iar imediat după Oradea urma Timişoara. În 1914, 
populaţia oraşului a depăşit numărul de 70.000. În aceşti ani s-au construit câteva clădiri definitorii 
pentru imaginea oraşului. Deci, la începutul secolului al XX-lea, Oradea era unul dintre cele mai 

dezvoltate şi consolidate oraşe. Era pe cel mai bun drum de a deveni un centru regional cu valoare 

totală. Pe baza dezvoltării intense, putem presupune că existau resurse pentru ca, în câteva decenii, 
Oradea să fi devenit un centru interregional de tip italian-german, care ar fi avut capacitatea să 
asigure necesităţile unei regiuni mai mari ( ca de exemplu Genova sau Bologna în Italia, Dortmund 
sau Stuttgart în Germania). 

La cumpăna secolului XX, urbea de pe Crişul Repede şi-a primit actuala înfăţişare, clădirile 
cele mei reprezentative, din punct de vedere arhitectural, din centrul istoric al oraşului, fiind 

construite în această perioadă. Dezvoltarea economică se îmbina perfect cu o viaţa cultural-artistică 
efervescentă. Comercianţii, industriaşii, avocaţii, inginerii, intelectualitatea oraşului, evreii 
susţineau diferitele forme de asociaţii culturale. În anul 1904 în Oradea funcţionau 72 de asociaţii. 
Cele mai răspândite au fost asociaţiile de binefacere, 15 la număr, 12 fiind asociaţii sociale, 11 
asociaţii industriale. Numărul acestora a scăzut treptat, în anul 1908 doar 30 de asociaţii mai 
funcţionau în oraş. Oradea în perioada dualistă nu era un simplu oraş provincial: avea 24 de biserici, 
72 de şcoli, 72 de asociaţii civile, 12 biblioteci, 7 ziare, teatru, etc. prin care spiritualitatea ei s-a 

difuzat departe. Această spiritualitate  reflecta  şi atmosfera specifică, precum şi mentalitatea 
orădenilor. Numai capitala, Budapesta, era modelul. Orădenii au urmărit cu atenţie dezvoltarea 
celorlalte oraşe mari, dar nu s-au mulţumit cu realizările lor, întrucât considerau că Oradea are 
pretenţii mai mari. 

Viaţa publicistică a oraşului era foarte activă, 14 ziare fiind publicate în anul 1900, iar 10 ani 
mai târziu numărul lor a ajuns la 16. În anul 1907 - 11 ziare au văzut lumina tiparului, perioada 
antebelică fiind dominată de cele 5 ziare cu apariţie zilnică: Nagyvárad (Oradea) (1870), Szabadság 
(Libertatea) (1874), Tiszántúl (1895),  Nagyváradi Napló (Jurnal orădean) (1898),  Nagyváradi 
Friss Újság (Jurnalul orădean de dimineață) (1902). Cei mai importanţi publicişti ai acestei 
perioade sunt: Sas Ede, Fehér Dezső, Marton Manó, Bíró Lajos, Szüts Dezső, urmaţi de Lengyel 
Géza, Nagy Andor.  Activitatea literară a oraşului era reprezentată prin creațiile lui Ady Endre, 
Juhász Gyula, Dutka Ákos, Emődi Tamás, Somlyó Yoltán, Nadányi Zoltán, etc. Pe bună dreptate 

scriitorul Jókai Mór numea oraşul nostru o adevărată ,,metropolă culturală”, iar Ady Endre îl 
considera un „mic Paris”. 

Primul ziar  din Oradea – Bihar (Bihorul), a apărut în anul 1862, sub patronajul lui Hügel 
Ottó și redactorul Györffy Gyula. La 30 octombrie 1863 şi-a încetat activitatea, dar editarea  a fot 
reluată în perioada 1867-1884. Între 1868 și 1870, același Hügel Ottó a înființat alte două ziare, 
respectiv Nagyváradi Lapok (Foaia orădeană) și Nagyvárad, punând astfel bazele presei scrise 
orădene. Până în  anul 1891, redactorul şef al ziarului Nagyvárad, apărut pe 3 iulie 1870, a fost 
Hügel Ottó, funcția fiind preluată ulterior de către Iványi Ödön (1854-1893). La 17 iunie 1874, 

Laszky Ármin înființează Szabadság, ziar la care vor activa, printre alții, ziaristul Krúdy Gyula (în 
perioada septembrie 1895 - mai 1896) și poetul Ady Endre (ianuarie 1900 - octombrie 1903). 

Anul 1880 marchează începutul presei în limba română din Oradea, o dată cu tipărirea 
revistei culturale Familia (seria orădeană), a lui Iosif Vulcan, revistă care apare și astăzi. Până în 
perioada interbelică se înființează alte peste 20 de ziare locale, atât românești, cât mai ales 
maghiare. Cele mai importante ar fi Tiszántúl (1895 -1919) Nagyváradi Napló (1898), Nagyváradi 
Friss Újság (1902) și Új Nagyvárad (1911-1919). 
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Perioada anilor 1920 se caracterizează printr-o efervescenţă culturală în Transilvania. 
Imediat după terminarea marelui război, maghiarii din Transilvania se aflau într-o perioada de 

,,derută” între prăbuşirea Monarhiei Austro-Ungare, înfrângerea unei revoluţii, schimbarea 
administraţiei din Ardeal, era o perioadă de nesiguranţă. În această perioadă apar primele 
manifestări culturale ale minorităţii maghiare care pun bazele unei vieţi culturale ,,independente” 
ardeleneşti. Această efervescenţă culturală se caracterizează prin publicarea unor multitudini de 
lucrări, numărul acestora fiind mult mai mare în anii imediat de după război decât în perioada 
antebelică. Astfel, după datele statistice adunate și analizate de György Lajos  în anul 1923 aflăm 
că, între anii 1919-1922, în Transilvania au văzut lumina tiparului  nu mai puţin de 900 de cărţi, din 
care 280 de literatură, 150 de romane, 100 de volume de poezii şi 30 de piese de teatru - nuvele. 

În perioada interbelică, presa maghiară orădeană este reprezentată prin numeroase ziare 
zilnice, săptămânale şi reviste lunare, printre acestea fiind: Nagyvárad (Oradea) (1870-1944); 

Szabadság (Libertatea) (1874-1921), (1934-1940); Nagyváradi Napló (Jurnal orădean) (1898-

1934); Magyar Szó (Cuvântul maghiar) (1929-1931); Napló (Jurnalul) (1934-1940); Friss Újság 

(Jurnalul  de dimineață) (1934); Nagyváradi Estilap (Jurnalul de seară)  (1919-1929); Ördög 

(Diavol) (1922-1923); Erdélyi Lapok  (Foi transilvănene) (1932-1944); Erdélyi Magyar Szó  

(Cuvântul maghiar ardelenesc) (1929-1933); Erdélyi Magyarság (Maghiarii ardeleni);Erdélyi 
Néplap (Jurnalul poporului ardelenesc); Magyar Hírlap, (Ziarul maghiar); Magyar Lapok  (Ziarul 

maghiar) (1936-1944); Új Magyar Szó (Cuvânt nou maghiar) (1930-1937); Új Nagyvárad  (Oradea 

nouă) (cu apariţii zilnice). 
La rândul său, presa religioasă este bine reprezentată, majoritatea confesiunilor editând 

reviste proprii, în care publicau texte religioase, predici, pilde bisericești, poezii și cântece liturgice. 
Printre acestea amintim: Őrszem (Strajă)  (1920-1930) - revistă editată de Biserica romano-catolică; 
Református Híradó (Știri reformate) - revistă oficială editată de  Biserica Reformată; Evangélium 
Hírnökei (Mesagerii Evangheliei) (1929-1930) - editată de Biserica Evanghelică; Népünk (Oamenii 

noștri) - susținută de comunitatea iudaică orădeană; Szeretet (Dragoste) (1920-1940), organ de presă 
al Bisericii Baptiste. 

 Alte reviste săptămânale identificate în urma cercetării prin bibliotecile și arhivele bihorene 
sunt: Film Riport (Raport de film) (1923-1929), revista iubitorilor de film, în care erau prezentate 
noutățile cinematografice, criticii de film publicau articole, dar și programul cinematografiilor 

orădene. Kereskedelmi Utazók Lapja (Pagina călătorilor comerciali); Vasárnapi Lapok (Ziarul de 

duminică) , 1934-1935. 

 De asemenea, am mai identificat câteva reviste cu apariții lunare sau bilunare, ca: 
Biharország (Țara Bihorului); Erdélyi Tanítók Lapja  (Revista învățătorilor transilvăneni); Ébresztő 
(Trezirea) (1921-1930) - supliment independent pe lângă revista Szeretet. Redactor responsabil a 
fost Darabont Gyula, principali colaboratori: Papp Károly, Kőrössy Gyula, Varga Árpád, Vass 
Sándor, Molnár Károly și Bordás István  junior. Egalitate - Egyenlőség (1930) - ziar politic social 

apărut la Oradea în perioada 1 mai - 1 iunie 1930, de două ori pe lună - în total 3 numere, redactor 
şef Fehérvári  Székler Matei, cu texte în limba maghiară şi română. Egyházi és Iskolai Szemle 

(Revizuirea bisericii și școlilor) (1921-1926) - apare la Oradea-Mare odată la două săptămâni, 
sâmbăta. Redactor responsabil a fost Tarnóczi Lajos până la 31 decembrie 1921. Iparosok Lapja 

(Revista comercianților), era un supliment al cotidianului Nagyvárad.  

Unele ziare își schimbă denumirea de mai multe ori în perioada interbelică, cauzele fiind 
diverse: schimbarea redactorului șef, al finanțatorului etc. 
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Un exemplu în acest sens este ziarul Nagyvárad (Oradea). Apărut între 1870-1944, 

Nagyvárad este cel mai important ziar orădean al vremii, acoperind o mare diversitate de subiecte. 

În 1921 absoarbe ziarul Szabadság (Libertatea). Din 1934 până în 1940 își schimbă denumirea în 
Szabadság. De la 1 februarie 1941, cotidianul Nagyvárad și-a reluat vechea denumire, din 17 iulie 

1944 a preluat titlul de Új Nagyvárad (Noua Oradea), denumire sub care și-a  încetat activitatea, la 
4 octombrie 1944. 

Un alt exemplu ilustrativ este ziarul cu profil politic  Magyar Szó, fondat la Oradea de Kövér 
Gusztáv, în anul 1929, redactor-şef Zágoni Dezső. După o perioadă de interzicere a ziarului, acesta 

reapare sub denumirea de Magyar Hírlap, sub redacţia lui Árvay Árpád. Mai târziu își schimbă iar 
denumirea în Erdélyi Magyar Szó, respectiv Új Magyar Szó între 1930-1937. 

Cotidienele aveau în general 10 pagini, abordând o paletă largă de subiecte. Astfel, regăsim 
informații despre politica internă și externă, viața socială, economică, culturală, învățământ, 
anunțuri publicitare, reclame etc. De sărbători sau în momente aniversare, cotidienele își extindeau 
numărul de pagini până la 24 sau chiar 32. Unele cotidiene elaborau și suplimente literare 
permanent sau ocazional. 
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TEHNOLOGIA PROCESULUI DE CONSILIERE 

SPECIFICUL UTILIZĂRII FIȘELOR DE LUCRU ÎN CONSILIEREA 

CARIEREI LA ADOLESCENȚI 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  
C.J.R.A.E. Constanța 

 

ehnologia procesului de consiliere este alcătuită din tehnici, metode, procedee, 
modalităţi de lucru psihologice (ex: conversaţia), pedagogice (ex: problematizarea), sociologice (ex: 

cooperarea), psihoterapeutice (ex: jocul de rol, psihodrama) de natură cognitiv-comportamentală, 
centrate pe probleme şi soluţii, de durată relativ scurtă. Specificul acestei tehnologii constă în 
caracterul ei creativ şi activ-participativ.         

  Astfel, fie că se adresează lucrului cu un subiect educaţional, fie cu un grup sau cu toată clasa, cele 
mai eficiente metode, tehnici şi procedee de consiliere educaţională ar putea fi clasificate astfel 
(Băban, 2001): 
  I. Metode  

             1. observaţia; 2. conversaţia euristică; 3. problematizarea; 4. brainstorming-ul; 5. 

cooperarea; 6. psiho-drama; 7. dezbaterea în grupuri şi perechi; 8. studiul de caz; 9. exerciţii de 
învăţare; 10. elaborarea de proiecte; 11. elaborarea de portofolii.  

 II. Tehnici  

             1. activităţi ludice; 2. completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare; 3. vizionarea de 
filme şi comentarea lor; 4. completarea unor teste şi imagini; 5. jocuri experimentale; 6. realizarea 
de colaje şi postere.  
III. Procedee  

             1. reflexia; 2. argumentarea; 3. desenul; 4. lista de probleme; 5. lista cu soluţii; 6.  
ascultarea activă; 7. empatia; 8. acceptarea necondiţionată; 9. congruenţa; 10. parafrazarea; 11. 
sumarizarea; 12. feed-back-ul.  

             Completarea fişelor de lucru este una dintre tehnicile de consiliere de grup cu reale valenţe 
în formarea şi dezvoltarea abilităţilor de exprimare de sine la elevi. Specificul ei constă în faptul că 
elevii completează în scris (individual sau pe grupe) răspunsurile la cerinţele date, după care le vor 
face cunoscute şi celorlalţi, oferind, dacă este cazul unele completări sau explicaţii, la cererea 
colegilor sau a consilierului. Fişele sunt astfel alcătuite, încât să ofere elevilor prilejul unei 
autoanalize – într-un mod direct sau indirect - pe toate planurile vieţii psihice şi comportamentale. 
De asemenea, tehnica permite, prin specificul său, o antrenare şi o valorificare a altor tehnici de 
lucru – conversaţia, exerciţiul de învăţare, argumentarea, tehnica metaforei, interpretarea unor 

imagini, desene abstracte, texte (maxime, citate), exerciţiile de ingeniozitate practică, completarea 

unor scale de evaluare, exprimarea grafică etc. Prin urmare, valenţele formative ale fişelor de lucru 
sunt multiple şi rezultă din specificul conţinutului lor, dar şi al manierei de valorificare în procesul 
consilierii: 

 reprezintă o manieră semistandardizată de lucru, ceea ce permite consilierului să urmeze şi 
să respecte un plan dinainte stabilit în atingerea obiectivelor urmărite în activitatea de consiliere şi 
să valorifice maximal timpul aflat la dispoziţie; 
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 acordă mai mult timp elevilor pentru autoanaliză şi, în general, pentru a răspunde 
solicitărilor cuprinse în fişă; având în vedere că, iniţial, răspunsurile se dau în scris, se respectă 
ritmul de lucru al fiecărui elev; 

 activizează şi implică toţi elevii unei clase (întrucât fiecare elev are în faţă aceeaşi fişă de 
lucru), fără să mai existe situaţia de a răspunde aceiaşi elevi; 

 implică un nivel de stres mai mic decât cel prezent în cazul testelor psihologice, dar o mai 
mare implicare şi  responsabilitate a elevilor faţă de situaţiile în care dialogul de realizează numai 
verbal; 

 răspunsurile sunt mai puţin cenzurate, mai puţin formale, deci mai autentice, avîndu-se în 
vedere că elevii le prezintă în faţa colegilor, numai dacă doresc; 

 utilizarea fişelor de lucru permite o evaluare imediată şi obiectivă a activităţii desfăşurate, 
atât din partea consilierului, cât şi a elevilor; 

 asigură păstrarea informaţiilor colectate de la elevi o lungă perioadă de timp, ceea ce permite 
confruntarea răspunsurilor şi urmărirea eventualelor schimbări apărute în dezvoltarea longitudinală 
a elevilor; 

 creează o atmosferă de profesionalism în desfăşurarea activităţii de consiliere, determinând o 
mai activă angajare. 
Consilierea carierei la adolescenţi 

„De unde venim, cine suntem, încotro ne îndreptăm?” – acest titlu pe care pictorul Gaugain 

l-a dat uneia dintre pânzele sale însorite reflectă fidel starea de spirit şi preocupările adolescenţilor. 
Adolescenţa reprezintă acea trecere de la lumea copilăriei la cea a maturităţii, pe care majoritatea 
subiecţilor izbutesc să o depăşească fără hiatusuri şi fără dezechilibre grave. Totuşi, această 
perioadă a vieţii, atât de bogată în necesităţi noi, în dorinţe explozive şi experienţe exaltante, este în 
mod inexorabil însoţită de îndoieli, de incertitudini şi de riscuri inerente unui asemenea val de 
noutate. 

Adolescentul trebuie să facă unele alegeri, iar orice alegere implică un anumit grad de 
libertate, cuceriri, dar şi renunţări şi incertitudini. Clădirea propriei identităţi şi recunoaşterea 
acesteia de el însuşi şi de cei din jur constituie o miză serioasă în adolescescenţă. El trebuie să 
descopere „ce-i place, ce doreşte, ce intenţionează pe plan afectiv şi profesional, pe scurt, ce 

aşteaptă de la viaţă” (Braconnier, 2001, p.19). 
Studiile întreprinse pe adolescenţi privind speranţele, obiectivele şi aspiraţiile lor de viitor 

au arătat că aceştia sunt foarte interesaţi de educaţia lor şi de viitoarea ocupaţie. Munca influenţează 
viaţa adolescenţilor în mai multe privinţe. Traseul educaţional, deprinderile şi cunoştinţele asimilate 
au impact asupra aspiraţiilor de muncă ale adolescenţilor. Ei îşi aleg frecvent prietenii dintre colegii 
de şcoalăşi, adesea, dintre cei care au aceleaşi preocupări educaţionale. Pornind de aici, alegerea 
prietenilor modelează şi este modelată de opţiunile academice şi vocaţionale, de abilităţile şi 
interesele comune. Dincolo de contextul şcolar, este bine ştiut faptul că primele contacte cu munca 

ale adolescenţilor au loc, frecvent, în context familial. Aceştia experimentează indirect lumea 
muncii prin intermediul relatărilor părinţilor şi al reacţiilor acestora faţă de locul lor de muncă.  

Copiii şi adolescenţii sunt încurajaţi să exploreze piaţa muncii, multe tatonări având loc 
neoficial, cum ar fi hobby-urile şi activităţile desfăşurate în timpul liber. De asemenea, adolescenţii 
află  informaţii despre diverse ocupaţii prin intermediul programelor şcolare, la orele de orientare şi 
consiliere. Specialiştii în domeniul carierei au arătat că rolurile de adolescent în timpul liber şi de 
adolescent-elev, care au cel mai mare impact în adolescenţă, le oferă multe ocazii de a se pregăti 
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pentru piaţa muncii (Super, 1980 cit in. Adams, 2009). Adolescentul este receptiv la orice aspect al 

vieţii care îi oferă posibilitatea de a explora şi de a învăţa. 
Cel mai cunoscut cadru teoretic de examinare a manierei în care copiii şi adolescenţii 

asimilează valori ale muncii a fost numit „ipoteza înlănţuirii ocupaţionale” (Kohn şi Schooler, 1983, 
Ryu şi Mortimer, 1996 cit in. Adams, 2009). Ideea de bază a acestui model este că tipul de activitate 
pe care îl au părinţii, valorile ocupaţionale şi comportamentele sunt transmise în diverse moduri 
către copii, în cursul copilăriei şi al adolescenţei. De exemplu, încurajările şi sprijinul părinţilor 
influenţează aspiraţiile ocupaţionale ale adolescentului. De asemenea, enculturaţia este cea mai 
importantă cale de transmitere a valorilor de muncă ale adolescenţilor. Aceasta acţionează prin 
intermediul grupurilor sociale de adolescenţi şi prin caracteristicile grupurilor socioeconomice şi 
culturale. 

Odată cu asimilarea cunoştinţelor despre piaţa muncii şi însuşirea valorilor privind munca, 
în mod firesc, adolescenţii devin curioşi şi se întreabă ce ocupaţii i-ar determina pe oameni să-i 

privească cu admiraţie, ce loc de muncă le-ar permite să câştige cât îşi doresc sau ce meserie le-ar 

optimiza posibilităţile de a se dezvolta ca persoană. Procesul de translatare a cunoştinţelor despre 
muncă şi al preferinţelor şi valorilor personale implică luarea unor decizii în ceea ce priveşte 
direcţiile educaţionale şi ocupaţionale. Deciziile legate de carieră reprezintă un proces continuu, un 
proces ce are loc nu numai în adolescenţă, ci de-a lungul întregii vieţi adulte.  

Tehnologia, competiţia şi societatea de consum au schimbat condiţiile de muncă şi necesarul 
abilităţilor cerute pe piaţa muncii şi, în plus, apar mereu noi domenii de activitate. Faptul că tinerii 
obţin o diplomă nu le este uneori suficient pentru a obţine o slujbă (Parkinson, 2002). De aceea este 
puţin probabil ca adolescenţii să „aleagă pur şi simplu o carieră”, ci, începând cu prima decizie luată 
în legătură cu ceea ce doresc să devină, ei iniţiază un proces îndelungat de luare de astfel de decizii, 

care s-ar putea încheia mult mai târziu. 
Adolescentul este la vârsta în care începe să-şi formeze o identitate vocaţională. Faptul că 

adolescenţa este conceptualizată ca o perioadă a crizelor de identitate se datorează în mare parte 

scrierilor lui E. Erikson. După el, identitatea este „un simţ subiectiv reconfortant al constanţei în 
timp şi al continuităţii” (Erikson, 1968 cit in. Schaffer, 2005, p.317), iar criza trebuie văzută ca un 
eveniment normativ, pe care adolescenţii trebuie să-l trăiască pentru a ajunge la vârsta adultă. 
Diferenţele individuale în maniera în care oamenii se autoexplorează şi explorează contextele în 
care trăiesc pentru a rezolva criza de identitate au reprezentat obiectul de studiu al mai multor 
teoreticieni. Berzonsky (1990) a afirmat că există mai multe stiluri de dezvoltare a identităţii: un stil 
„orientat spre reguli”, care tinde să ducă la împiedicarea procesului, un stil „orientat spre 
informaţii” care poate duce la moratoriu sau la obţinerea identităţii şi un stil „orientat spre evitare”, 
care este asociat cu difuziunea. Mai mult, „asemenea stiluri de dezvoltare a identităţii pot fi asociate 
cu şi cu diferenţele de caracter în maniera în care oamenii evaluează şi încearcă să facă faţă 
factorilor stresori” (Berzonsky, 1992 cit in. Adams et al., 2009, p.147). Din acest motiv adolescenţii 
pot percepe procesul de dezvoltare vocaţională, în special pe cel de luare a unei decizii, ca fiind 
stresant iar stilurile diferite de formare a identităţii pot fi asociate cu diferenţe legate de deciziile 
vocaţionale. Astfel, cei care au un stil de formare a identităţii orientat spre informaţii iau repede 
decizii sau explorează în mod activ variantele existente; cei care au un stil orientat către reguli pot 
alege tradiţia familiei, iar cei care au un stil orientat spre evitare sunt indecişi şi nu acţionează în 
vederea luării unei decizii prin căutare. 
 Abordarea problematicii carierei la adolescenţi nu trebuie făcută fără a lua în calcul şi 
diferenţele de gen şi influenţa lor asupra modului în care adolescenţii iau decizii în vederea alegerii 
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carierei. Băieţii şi fetele experimentează diferit această perioadă. Stereotipurile de rol în ceea ce 
priveşte cele două sexe sunt asimilate de timpuriu de către copii, când sunt încurajaţi să se joace cu 
anumite jucării, când profesorii stimulează comportamente diferite în cazul băieţilor, respectiv al 
fetelor sau când părinţii comunică faptul că au aşteptări diferite. Întrucât aceste stereotipuri 
ocupaţionale se formează devreme şi sunt relativ stabile, au o puternică influenţă asupra categoriilor 
ocupaţionale luate în considerare de adolescenţi şi adolescente. Beutell şi Brenner (1986) au arătat 
că, pe lângă aceste stereotipuri care influenţează alegerile vocaţionale, anumite aspecte ale muncii 

valorizate de către femei sunt diferite de cele valorizate de către bărbaţi. În cazul femeilor există o 
probabilitate mai mare să asocieze reuşita personală cu ajutarea altor persoane sau să considere 
relaţiile bune cu colegii de serviciu ca fiind foarte importante; prin contrast, bărbaţii valorizează mai 
mult creativitatea, banii şi activităţile fizice (Vondracek, 1990 cit in. Adams, 2009).  

Tocmai de aceea, în activitatea de consiliere a carierei, trebuie să se ţină seama nu numai de 
diferenţele individuale, de cultură, dar şi de diferenţale de gen, care pot influenţa hotărâtor procesul 
alegerii carierei la adolescenţi. 

Observaţiile asupra comportamentului elevilor în lucrul cu fişele au relevat următoarele 
aspecte: 

 dacă iniţial, în cazul subiecţilor mai timizi sau lipsiţi de interes pentru tema dezbătută, există 
reţinere în prezentarea în plen a răspunsurilor personale, pe măsură ce îşi ascultă reciproc opiniile, 
inhibiţiile dispar, elevii capătă încredere în ei şi în opiniile lor, astfel încât toţi îşi anunţă dorinţa de 
a verbaliza răspunsurile personale şi de a aduce completări clarificatoare; 

 folosirea fişelor de lucru contribuie la creşterea coeziunii de grup, prin faptul că permit o 
mai bună şi completă cunoaştere interpersonală, discutarea lor creează situaţii de confruntare şi 
completare a opiniilor elevilor în raport cu tematica abordată; 

 aflând informaţii despre imaginea de sine a celorlalţi colegi, despre temerile, obstacolele 
întâmpinate de fiecare şi despre modalităţile prin care reuşesc să le depăşească, adolescenţii înţeleg 
că nu sunt “altfel decât ceilalţi”, că împărtăşesc aceleaşi gânduri, sentimente, aceleaşi temeri şi 
aceleaşi dorinţe de a se afirma, ceea ce-i face mai încrezători în ei înşişi şi în visurile lor; 

 dat fiind faptul că, în cadrul consilierii de grup, subiecţii sunt puşi în situaţia de a verbaliza 
în plen răspunsurile, de a argumenta sau clarifica, se realizează un bun exerciţiu pentru dezvoltarea 
abilităţilor de comunicare orală, mai ales pentru subiecţii care întâmpină dificultăţi în acest sens; 

Este bine ştiut faptul că, în conceperea, în utilizarea şi în analiza fişelor de lucru, rolul 
fundamental îi revine consilierului; astfel, stilul personal al acestuia şi experienţa sa îşi pun 
amprenta asupra modului în care sarcinile prezentate în fişe şi analiza lor sunt adaptate specificului 
şi nevoilor grupului ţintă.  
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„A TRĂI ÎNSEAMNĂ, ÎNAINTE DE TOATE, A ALEGE”  
- Proiect al activității de consiliere și orientare - 

 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  
C.J.R.A.E. Constanța 

 

rupul-țintă: elevi de liceu 

Obiectul: consiliere și orientare  
Subiectul activităţii: „A trăi înseamnă, înainte de toate, a alege” (G. Bernanos) 

Tipul activităţii: formare de priceperi şi deprinderi 
 

Competență generală: 

 Dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană. 
Competențe specifice: 

 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a propriilor gânduri, sentimente, atitudini faţă 
de sine şi faţă de ceilalţi; 

 Educarea spiritului critic manifestat în activităţile de autodescriere şi descriere a celorlalţi. 
Obiective operaţionale: 

 să comenteze maxima prezentată, subliniind în ce măsură sunt de acord cu conţinutul ei; 
 să precizeze factorii care intervin în realizarea alegerilor personale; 
 să ierarhizeze valorile personale în ordinea descrescătoare a importanţei acordate; 
 să precizeze rolul modelului ales în planificarea carierei personale; 
 să-şi argumenteze alegerea între personajele metaforei prezentate;  
 să comunice deschis şi sincer opiniile despre sine şi despre ceilalţi. 

Metode şi procedee: 
 expunere, instructaj, explicaţie; 
 conversaţie euristică; 
 problematizare; 

 exerciţiul; 
 completarea fişelor de lucru; 

Resurse:   

 fişe de lucru (Metafora muntelui şi A trăi înseamnă, înainte de toate, a alege); 
 povestirea-metaforă; 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

I. Organizarea clasei: 

 se pregătesc materialele necesare; 
II. Anunţarea temei activităţii: 

 pe tablă este scrisă maxima: „A trăi înseamnă, înainte de toate, a alege” (G. Bernanos), 

elevii fiind rugaţi să o comenteze, exprimându-şi acordul/ dezacordul. 
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III. Realizarea obiectivelor propuse: 

 este distribuită fişa Metafora muntelui, cu instructajul ca elevii să aleagă personajul cu care 
se identifică, personajul pe care-l admiră (este simpatic) şi personajul pe care-l consideră antipatic; 
în analiza răspunsurilor se subliniază semnificaţia metaforei muntelui şi argumentele pentru care au 
ales personajele respective; 

 discutarea alegerilor elevilor reprezintă un punct de plecare pentru identificarea factorilor 
care intervin în realizarea alegerilor personale; 

 după distribuirea fişei A trăi înseamnă, înainte de toate, a alege, împreună cu elevii se 
definesc termenii „valoare” (aspectele care ne ajută să diferenţiem între bine şi rău, frumos şi urât, 
aspectele care contează pentru noi şi pentru care facem sacrificii, dacă este cazul) şi „model în 
viaţă”, precizându-se condiţiile în care ne alegem un model (în primul rând a cunoaşte bine 
persoana respectivă, a admira persoana respectivă, a-i admira realizările, a încerca să-i călcăm pe 
urme, fără a ne pierde identitatea); 

 fiecare elev îşi argumentează propriul set de valori şi identifică persoana aleasă ca model, 
precizând 3 calităţi şi 3 valori pe care le admiră la această persoană; ulterior se vor compara valorile 
personale cu valorile modelului pentru a se stabili asemănările şi deosebirile existente;  

 pentru a se verifica dacă valorile declarate ale elevilor sunt concordante cu comportamentul 
acestora, se va prezenta elevilor următoarea situaţie-metaforă prin analiza căreia elevii îşi  vor pune 
în evidenţă valorile personale: „D-na D şi d-l O se iubesc foarte mult, dar pentru că nu au bani să-şi 
întemeieze un cămin, d-l O se hotărăşte să plece într-un ţinut îndepărtat pentru a munci şi a face 
bani; la plecare îi spune d-nei D să aibă încredere în el, să-l aştepte pentru că se va întoarce sigur la 
ea. D-l O pleacă, trec zile, săptămâni, luni, ani, d-na D începe să fie îngrijorată şi se hotărăşte să 
plece în căutarea iubitului său, deşi ştia că o să întâmpine multe greutăţi şi obstacole. După ce 
parcurge o parte a drumului ajunge la un râu cu crocodili care putea fi trecut numai cu barca d-lui 

M; acesta îi spune că nu o trece fără bani, d-na D îl roagă în continuare să o treacă, iar el îi spune că 
dacă nu are bani trebuie să îi dea hainele; d-na D nu ştie ce să facă şi se duce să-l întrebe pe d-l I 

care trăia retras în căsuţa lui, înconjurat de cărţile sale; acesta îi spune să facă după cum crede de 
cuviinţă, căci el nu poate să-i dea un sfat. D-na D pleacă, îi dă hainele d-lui M, iar acesta o trece 

râul; după râu se întindea o pădure foarte deasă, în care oamenii nu se prea încumeteau să intre, dar 
d-na D, mânată de dragostemerge mai departe şi se rătăceşte. O găseşte d-l S care îi spune că-i va 

da mâncare, haine şi o va îndruma spre d-l O dacă petrece 3 zile şi 3 nopţi cu el; d-na D se gândeşte 
şi acceptă oferta d-lui S, acesta se ţine de cuvânt şi la finalul celor 3 zile o îndrumă către iubitul său. 
După întâlnirea emoţionantă dintre cei doi, d-na D, care-l iubea foarte mult pe d-l O şi nu dorea ca 
între ei să existe secrete (minciuni), îi spune acestuia toate peripeţiile prin care a trecut, rugându-l s-

o ierte; d-l O suferă foarte mult, dar îi spune că nu o poate ierta şi ei trebuie să se despartă.” Sarcina 
elevilor este de a construi o ierarhie a celor 5 personaje, pe primul loc situând cel mai simpatic 
personaj, iar pe ultimul - pe cel mai antipatic; 

 elevii vor argumenta alegerile făcute, identificând calităţile şi defectele personajelor şi, mai 
ales, subliniind trăsăturile dominante, respectiv valorile acestora, care le determină comportamentul.  
IV. Sistematizarea cunoştinţelor şi deprinderilor: 

 personajele-valori preferate în situaţia-metaforă vor fi comparate cu valorile precizate iniţial, 
la începutul activităţi, pentru a se observa constanţa/ inconstanţa alegerilor făcute; 

V. Feed-back: 
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 aprecierea activităţii se va realiza de către elevi prin stabilirea unui cuvânt, a unei 
expresii, metafore care ar caracteriza cel mai bine activitatea care tocmai s-a desfăşurat. 

 

 

FIŞĂ  DE  LUCRU 

  

 

1. Apreciază în ce măsură eşti de acord cu conţinutul maximei 
  „A trăi înseamnă, înainte de toate, a alege” (G. Bernanos), situându-te pe scala:  

 

    

    

  dezacord              dezacord                nu sunt sigur                 acord                      acord       

     total                    parţial                                                       parţial                      total 
 

2. Ierarhizează următoarele valori în ordinea descrescătoare a importanţei lor pentru tine: 
 

 dragoste     1. …………………. 
 bani      2. …………………. 
 învăţare                                               3. …………………. 
 statut                                                  4. ………………….  

 familie                                                5. …………………. 
 prietenie                                             6. …………………. 
 respect               7. ………………….. 
 credinţă                                              8. …………………. 
 distracţie                                            9. …………………. 
 adevăr                                               10. ………………… 

 

3. Identifică persoana aleasă de tine ca model (pe care o admiri cel mai mult): 
…………………………………………………………………………………………. 
 

a) Precizează 3 calităţi pe care le admiri la 
această personă: 
1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 

b) Care crezi că ar fi primele 3 valori pe care le-ar 

alege această persoană? 

1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 

 

4. Ierarhizează personajele povestirii în ordinea descrescătoare a gradului de simpatie pe care o 
ai pentru ele: 

1. …………………. 
2. …………………. 
3. …………………. 
4. …………………. 
5. …………………. 
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MODEL DE SUBIECT PENTRU 

OLIMPIADA DE ISTORIE 

ETAPA LOCALĂ, CLASA a IX-a 

 

Prof. Silvia Cuseac  

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

oate subiectele sunt obligatorii.  

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul de lucru este de 3 ore.  

 

SUBIECTUL I         (40 de puncte) 

Citiƫi cu atenƫie următoarele surse istorice: 
 A. Prima lovitură dată aristocraƫiei a fost desfiinƫarea autorităƫii supreme a Areopagului, 
căruia nu i s-au mai lăsat decât puţine prerogative: supravegherea cultului public şi competenţa de 
judecată în cazuri de incendieri premeditate şi de omicid. Prin transferarea tuturor drepturilor 
supreme în competenţa Adunării Poporului, aceasta a devenit autoritatea supremă în conducerea 
statului. Membrii ei, toţi cetăţenii atenieni, participau direct la guvernarea statului. 

 Cel care a luptat timp de 30 de ani la democratizarea statului atenian a fost Pericle (495-429 

î.Hr.), adevăratul conducător, în ultimii 15 ani ai vieţii, al Atenei în calitate de strateg. Culmea 
atinsă în timpul său de regimul democratic, de economia, de cultura şi arta ateniană, a justificat 
denumirea acestei epoci de “secolul lui Pericle”.  

(Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei) 
 

 B. Adunarea Poporului (Apella), era constituită din toţi “egalii”, trecuţi de 30 de ani. 
Această Adunare a Poporului, însă nu avea – cum s-ar părea judecând după numele ei – un caracter 

cu adevărat democratic, întrucât poporul nu exercita aici, în mod real, o putere suverană. Adunarea 
nu putea dezbate, de fapt nu “dezbătea”, ci asista doar la dezbateri, decât strict punctele de pe 
ordinea de zi, care cuprindea probleme propuse de regi sau de Consiliu. Nu puteau lua cuvântul 
decât eforii şi membrii Consiliului Bătrânilor; cetăţenii erau doar consultaţi, fără să poată interveni 
cu propuneri sau să exprime opinii personale; rolul Adunării se reducea doar la ratificarea de către 
ea, a măsurilor propuse de regi şi de Consiliu. 

(Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei) 
 

 C. Tribunul a adus în faţa adunării grave învinuiri senatorilor pentru atitudinea lor atât de 
trufaşă faţă de popor; a atacat apoi cu virulenţă şi dregătoria consulară, care, după el, întrecea orice 
măsură, ajungând prea de nesuferit într-un stat liber. Tribunul Arsa spunea: însăşi puterea consulilor 
a ajuns să fie urâtă de popor, din cauza purtării silnice şi tiranice a consulilor. Poporul roman are 
acum doi stăpâni răi, în loc de unul. Apoi, consulii dispun de puteri nelimitate: nu mai au niciun pic 
de frâu în acţiunile lor, îşi fac de cap băgând groaza în popor pentru asprimea legilor şi prin 

cruzimea aproape neomenoasă a pedepselor de tot felul. De aceea, el propune o lege prin care 
puterea consulilor să nu mai fie veşnică şi pentru ca aceştia să nu-şi mai îngăduie orice. Trebuia să 
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se aleagă o comisie de cinci bărbaţi, care să fie însărcinaţi cu alcătuirea legilor referitoare la 
îngrădirea puterii consulare.   

(Titus Livius, De la fondarea Romei) 

 

Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe: 
1. Menţionaţi, din sursa A, două caracteristici ale Adunării Poporului.       4 puncte 

2. Menţionaţi, din sursa C, două consecinţe ale puterii nelimitate a consulilor.                4 puncte 

3. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul 
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).                    7 puncte 

4. Prezentaţi o altă instituţie politică  din Atena, în afara celor precizate în sursa A.             5 puncte 

5. Prezentaţi două fapte istorice referitoare la Atena, respectiv Sparta, în secolul al V-lea î.Hr. 

                                    10 puncte 

6. Prezentaţi două deosebiri dintre modelul educativ spartan şi cel atenian.    10 puncte 

 

 

SUBIECTUL al II-lea         (50 de puncte) 

 Elaboraţi, în aproximativ trei-patru pagini, o sinteză despre Stat şi cultură în Orient şi 
lumea romană în Antichitate, având în vedere: 

- precizarea unei forme de organizare politică specifică Orientului Antic şi prezentarea a 
două caracteristici ale acesteia; 

- menţionarea a două cauze ale instaurării Republicii romane şi prezentarea a două fapte 
istorice desfăşurate pe plan intern în perioada Republicii; 

- menţionarea a două consecinţe ale expansiunii teritoriale a Romei asupra instituţiilor 
politice; 

- explicarea rolului unei personalităţi istorice în dezvoltarea culturii unui popor din spaţiul 
antic oriental. 

 

Notă! 

Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea 
relaţiei cauză-efect, respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea 
eseului în limita de spaţiu precizată. 
 

Total test 90 de puncte. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Total 100 de puncte. 

 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

  

 Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.  
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracțiuni de punct.  
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10.  
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SUBIECTUL I:          

1. Câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei A, a oricăror două caracteristici ale Adunării 
Poporului.         (2p x 2 = 4p)  

2. Câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza sursei C, a oricăror două consecinţe ale puterii 
nelimitate a consulilor.      (2p x 2 = 4p)  

3. 7 puncte pentru scrierea oricărei relaţii cauză-efect, stabilită între două informaţii selectate din 
sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 

4. 2 puncte pentru precizarea oricărei alte instituţii politice din Atena, în afara celor precizate în 
sursa A; 

3 puncte pentru prezentarea instituţiei politice menţionate prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate şi 
utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici; 

- 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la instituţia politică 
menţionată.  
5. Câte 2 puncte pentru menţionarea a oricăror două fapte istorice referitoare la Atena, respectiv 
Sparta în secolul al V-lea î.Hr; 
Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menţionat prin evidenţierea relaţiei de 

cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;  (3p x 2 = 6p) 

- Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la faptele 

istorice menţionate. 
6. Câte 2 puncte pentru menționarea oricărei deosebiri dintre modelul educativ spartan şi cel 

atenian;        (2p x 2 = 4p)  

Câte 3 puncte pentru prezentarea deosebirii menţionate prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate ş 
utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;   (3p x 2 = 6p)  

      - Câte1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la 

deosebirea menţionată. 
          Total 40 de puncte 

SUBIECTUL AL II-LEA:        

Informaţia istorică – 40 de puncte distribuite astfel: 

- 2 puncte pentru precizarea oricărei forme de organizare politică specifică Orientului Antic. 
Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două caracteristici ale acesteia (2p x 2 = 4p)  

Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărei caracteristici menţionate prin evidenţierea relaţiei de 
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu     (3p x 2 = 6p)  

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu referitor la fiecare caracteristică menţionată; 
- Câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două cauze ale instaurării Republicii romane;     
          (3p x 2 = 6p)                    

- Câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfăşurate pe plan intern în 
perioada Republicii;                   (2p x 2 = 4p)  

Câte 3 puncte pentru prezentarea fiecărui fapt istoric menționat, prin evidenţierea relaţiei de 

cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici;   (3p x 2 = 6p)  

Câte 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la faptele 

istorice menţionate;  
- Câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două consecințe ale expansiunii teritoriale a Romei 
asupra instituţiilor politice;                   (3p x 2 = 6p)  

- 2 puncte pentru menționarea rolului unei personalităţi istorice în dezvoltarea culturii unui popor 
din spaţiul antic oriental. 
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4 puncte pentru explicarea rolului menționat prin evidenţierea relaţiei de cauzalitate. 
 

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 10 puncte distribuite astfel:  

- 2 puncte pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzie)  

1 punct pentru introducere/ cuprins; cuprins/ concluzii 

- 3 puncte pentru evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât să probeze înţelegerea procesului 
istoric 

1 punct pentru prezentarea parţială a relaţiei cauză-efect 

- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 

- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric 

1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric 

- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 

 

Total 50 de puncte 

Total: 90 de puncte.    

Se acordă 10 puncte din oficiu.  

Total general: 100 de puncte. 
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„CUNOAŞTE-TE PE TINE ÎNSUŢI!” 

- Proiect didactic - 

 
Prof. Elena Mihalcea 

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

 

nitatea de învățământ: Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului 
Profesor: Elena Mihalcea 

Disciplina: Consiliere și orietare școlară 

Modulul: Autocunoaștere și dezvoltare personală 

Submodulul: Autocunoaștere 

Tema: Cunoaște-te pe tine însuți! 
Valori și atitudini: 

 Respect și încredere în sine și în ceilalți 
 Recunoașterea unicității fiecărei persoane 

 Receptivitate la emoțiile celorlați 
 Orientare spre o viață de calitate în prezent și în viitor 

Obiective operaționale: 
 Să-și dezvolte o imagine de sine pozitivă 

 Să conștientizeze calitățile  personale reprezentative și trăsăturile negative 

 Să-și cunoască resursele 

 Să precizeze care sunt principalele componente ale cunoașterii de sine 

Strategia didactică: 
a) metode și procedee: conversația euristică, expunerea, explicația, conversația 

b) forme de organizare: individual, frontal 

c) mijloace didactice: fișe de lucru, chestionare, coli A4, fișe de evaluare 

Scenariul didactic: 

1. Organizarea clasei: se verifică prezența elevilor la oră, se completează documente școlare 

2. Anunțarea temei și a obiectivelor: prof diriginte comunică elevilor tema orei Cunoaște-te pe 

tine însuți (Nosce te ipsum!) și obiectivele acesteia. La sfârșitul orei elevii vor constata ce presupune 
cunoașterea de sine, un  proces afectiv, cognitiv și motivațional individual, care suportă influențe 
puternice de mediu. 

3. Captarea atenției: se face prin lecturarea povestioarei intitulată Alegoria broscuțelor, la finalul 

căreia elevii vor fi solicitați să stabilească concluzia. 
4. Sarcini de lucru: pe parcursul orei elevii vor avea mai multe activități 

 să stabilească morala parabolei 
 să completeze harta inimii individual 
 să identifice punctele tari/ slabe personale 

 să se autoevalueze  
5. Evaluarea: prof diriginte le va cere elevilor să completeze fișa denumită Ceea ce am făcut 
6. Concluzii: 
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 Cunoașterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta și cu experiențele prin care trecem fiecare 
dintre noi. Totuși, niciodată nu vom putea spune că ne cunoaștem pe noi înșine foarte bine, 
deoarece atunci când vom fi puși în fața unor provocări vom găsi resurse de care nu știam până la 
acele momente. 

 Cunoașterea de sine presupune a-ți cunoaște mintea, inima, trupul, sufletul, a ști de unde vii 
și încotro te îndrepți. 

 Îndemn: Zi de zi să fii ca tine  
Nu fi azi unul, altul - apoi 

Și altul peste-un an sau doi 

Ceea ce ești să fii din plin 

Nu doar puțin câte puțin! 

7. Anunțarea activității următoare: prof diriginte anunță elevii tema următoare cu titlul 
Modalități de învățare eficientă. 
 

Cel mai mare succes al meu 

 

 

 
Ultimul compliment pe care l-am făcut 

Ceva ce am făcut şi care a ajutat  
pe altcineva 

 

 

Ceva ce am făcut şi de care sunt 
mândru 

 

Punctele tari şi punctele mele slabe 

 

 

 Punctele mele tari                                      Punctele mele slabe           

---------------------------------                      ------------------------------------ 

-----------------------------                            --------------------------------- 

----------------------------                            --------------------------------- 
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VIAȚA ȘI FAPTELE SFÂNTULUI DANIIL SIHASTRU 

 

Prof. drd. Edvica Popa 

Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 in mila lui Dumnezeu, fiecare neam a fost binecuvântat cu sfinţi bineplăcuţi Lui, fiind 
roadele lucrării Duhului Sfânt. 
 Astfel, şi pământul Moldovei a rodit de-a lungul secolelor mulţimi de domnitori 
dreptcredincioşi, ierarhi şi sihaştri care au păstrat şi au apărat dreapta credinţă, ştiind că „mulţimea 
de sfinţi şi de martiri, de curioşi şi de mărturisitori ne atestă vechimea şi apostolicitatea Bisericii 
noastre deopotrivă”. 
 În această mulţime de sfinţi se află şi cuviosul Daniil Sihastru, acest „mare dascăl al pustiei, 
al rugăciunii inimii şi povăţuitor al călugărilor, al cărui nume se leagă de soarele Moldovei, Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”. 
 Personalitatea, viaţa şi activitatea Sfântului Daniil Sihastru sunt strâns legate de una dintre 
epocile cele mai frământate ale istoriei poporului nostru, o epocă de dăruire şi de apărare, atât a 
gliei, cât şi a credinţei strămoşeşti. 
 Din vrerea lui Dumnezeu, în acele vremuri de restrişte, „într-o familie de oameni săraci de 
pe moşia mânăstirii Sfântul Ierarh Nicolae din Rădăuţi”, s-a născut cel ce avea să devină mai târziu, 
Sfântul Daniil Sihastru. 
 La botez, părinţii i-au pus numele de Dumitru şi ales de Dumnezeu din pântecele maicii sale, 
s-a arătat dornic de viaţa îngerească a monahilor. Încă din fragedă copilărie, muncind pe moşia 
Episcopiei Rădăuţilor, tânărul Dumitru a cunoscut monahi şi slujitori bisericeşti, de la care a primit 
foarte multe învăţături duhovniceşti, care mai târziu rodind, l-au atras spre viaţa monahală. „Smerit 
cu sufletul, cu purtări blânde şi evlavios, tânărul Dumitru îndrăgi calea Domnului şi-şi închină toată 
viaţa sa slujirii celei neadormite a lui Dumnezeu, întrând în cinul monahicesc de tânăr”. 
 A îmbrăcat haina monahală la mănăstirea de lângă care crescuse, primind numele de David. 

Arătându-se chiar de la început râvnitor către cele dumnezeieşti, a iubit citirea Sfintelor Scripturi şi 
scrierile Sfinţilor Părinţi, iar „în puţină vreme a deprins Ceaslovul şi Psaltirea pe de rost”, având şi 
prilejul de a urma şi şcoala Episcopiei din Rădăuţi, completându-şi astfel cunoştinţele, atât de 
necesare unei vieţi duhovniceşti autentice. 

 Cuviosul David, devenind foarte înţelept, a început să fie căutat de popor, dar pentru că el 
era un iubitor de linişte, acest lucru îl tulbura destul de mult, ceea ce l-a determinat ca să-şi 
părăsească mănăstirea de metanie şi să se retragă în alt loc, mai liniştit. 
 Astfel, „s-a retras la Mănăstirea Sfântul Lavrenţie, aproape de Vicovul de Sus, pe locul care 

se numeşte Lavra” (unde a fost pe vremuri lavră de călugări). În această mănăstire, găsind părinţi 
nevoitori şi pilda lor urmând, petrecea multă vreme în rugăciuni fierbinţi şi în citirea Scripturilor, în 
post şi multe osteneli, iar lucrul mâinilor sale era împletirea coşurilor de nuiele, vrând astfel a urma 

începătorului monahilor, Sfântului Antonie cel Mare, care „a văzut odată pe cineva ca pe sine, 
şezând şi împletind o funie, apoi sculându-se de la lucru şi rugându-se şi iarăşi şezând şi împletind 
funia; apoi iarăşi sculându-se la rugăciune. Acesta era îngerul Domnului, trimis spre îndreptarea şi 
întărirea lui Antonie”. Astfel, petrecând cuviosul David, s-a făcut vas ales al Sfântului Duh, fiind 
răsplătit cu darul proorociei şi al tămăduirii de boli, încât era foarte căutat şi cunoscut de popor, dar 
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şi de însuşi voievodul ţării, deoarece încă „de când era stăpân în Moldova Bogdan, tatăl lui Ştefan, 
...îl avea la mare evlavie pentru faptele lui cele minunate şi mai ales pentru adânca lui înţelepciune.” 

După o oarecare întârziere, în oraşul Siret, din cauza unor oameni care au insistat de-a mai rămâne 
la ei, a fost cercetat de egumen. Cuviosul şi-a primit cu smerenie canonul, iar pentru a evita pe 

viitor asemenea evenimente, s-a hotărât să se retragă şi să pustnicească în Munţii Putnei. Pentru 
aceasta, a cerut schina monahală şi astfel „a îmbrăcat marele şi îngerescul chip al Schivniciei, 
schimbându-şi numele din David în Daniil”. 
 Călăuzit de Dumnezeu, schimonahul Daniil şi-a ales locul sihăstriei sale departe de lume, 

tocmai unde se varsă Pârâul Viţeu în Pârâul Putna, ştiind că „pe cât se depărtează omul de 
convorbirile cu semenii, pe atât se învredniceşte de îndrăznirea cea către Dumnezeu în mintea sa. Şi 
pe cât taie de la el mângâierea lumii acesteia, pe atâta se învredniceşte de bucuria lui Dumnezeu în 
Duhul Sfânt.” 

 Hotărându-se de-a rămâne aici, şi-a făcut la început o colibă de lemn, apoi aflând o stâncă 
mare în apropiere şi-a săpat cu dalta o mică chilioară în peretele stâncii, iar alături şi-a săpat o altă 
încăpere pe care a întrebuinţat-o drept paraclis de rugăciune. „La dreapta sta tâmpla în care sunt 
înfipţi brazii, deşi şi pe un pripor se vede chilia. E săpată într-o peşteră, pe care lovituri răbdătoare 
de ciocat au lărgit-o şi au potrivit-o. E mai mult un paraclis în munte cu fereştri şi altar; ba o dată ea 
a avut şi zugrăveli, ale căror urme tot se mai văd încă. Aici, sihastru a îndeplinit acest lucru greu 
care uimeşte. Vestea Cuviosului Daniil se răspândeşte de acum pretutindeni, iar de numele lui cel 
nou se leagă nimbul sfinţeniei. Viaţa sa aleasă duhovnicească, plină de mireasma faptelor bune, 
atrage spre chilia lui poporul de la mic la mare, pe care cuviosul îl sfătuieşte şi tămăduieşte de 
suferinţele şi bolile trupeşti şi sufleteşti. Pentru aceasta „cei mai mulţi îl numeau Sfântul Daniil, 
Sihastrul cel Bătrân, căci era părinte şi povăţuitor al tuturor sihaştrilor din nordul Moldovei, 
...călugării îl numeau Sfântul Daniil Schimonahul”. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

PRINCIPII TEHNOLOGICE DE BAZĂ ŞI PROGRAM DE CALCUL 

PENTRU ELABORAREA AUTOMATĂ A PROCESELOR TEHNOLOGICE 
DE CROIRE, ÎN INDUSTRIA CONFECŢIILOR TEXTILE 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

1. ntroducere 

În lucrare se rezolvă conceptual şi practic problema elaborării automate a proceselor 
tehnologice pentru croirea produselor de confecţii. 

Astfel, lucrarea comportă două părţi distincte: proiectul tehnologic şi proiectul informatic. 
Cadrul de investigare şi de rezolvare optimă a proiectului tehnologic necesită o abordare 

complexă folosind ca instrument cercetarea analitică efectuată asupra întregului proces de muncă 
din cadrul atelierelor de croit. Privitor la proiectul informatic, acesta se poate realiza pe baza unui 

algoritm ce reprezintă partea finală a proiectului tehnologic, concretizat printr-un program de calcul 

care va permite editarea proceselor tehnologice în regim conversaţional. 
2. Elaborarea proiectului tehnologic 

Reacţia rapidă la schimbările frecvente de structură sortimentală este foarte greu de realizat 
în condiţiile elaborării manuale a proceselor tehnologice, creând dificultăţi în fundamentarea 
corectă a normelor de muncă pe operaţii. 

Posibilităţile de raţionalizare fiind limitate, se conturează cerinţe noi legate de creşterea 
flexibilităţii fabricaţiei şi anume: 

 normative de muncă fundamentate analitic; 
 codificare tehnologică pe principiul unicităţii informaţiei, elaborării întreţinerii şi exploatării 

unei baze de date; 

 reducerea la minim a muncii de rutină şi punerea în valoare a muncii de concepţie prin 
automatizarea elaborării proceselor tehnologice. 

Problematica s-a rezolvat prin analiza extinsă a sarcinii de producţie. 
2.1. Analiza fluxului tehnologic 

Prin analiza proceselor tehnologice elaborate pentru produse de diferite complexităţi, 
operaţiile se pot descompune în elemente după care se pot grupa pe atribuţii faze şi operaţii tip, 
ţinând cont de indicatorul general de calificare a lucrărilor. 

2.2. Elaborarea normativelor de timp de muncă 

Se efectuează o cercetare analitică a categoriilor de timp ce definesc norma de timp pe 
operaţie. Se poate utiliza procedeul de măsurare prin cronometrare pentru timpul operativ şi 
fotografierea pentru timpul de servire. Prin prelucrarea statistică a datelor înregistrate rezultă 
normative de timp pe elemente de muncă şi factori de influenţă. 

2.3. Studiul comenzilor 

Cercetarea efectuată asupra unor eşantioane de comenzi pe firme conduce la constatarea că 
există diferenţe privind numărul de încadrări realizate, în funcţie de cantitate, determinând 
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consumuri unitare de manoperă diferite. 
Ţinând cont de acest aspect comenzile se clasifică pe grupe de firme şi mărimi la fiecare 

grupă stabilindu-se o comandă tip medie reprezentativă cu normativul aferent, asigurându-se astfel 

în proporţie ridicată corelarea normei de timp cu volumul real de muncă depus. 
2.4. Clasificarea şi codificarea tehnologică 

Din ansamblul de date ce constituie de fapt factorii de influenţă asupra timpului de muncă, 
pentru clasificare se reţin cei esenţiali şi anume: 

 Produse (categoria de confecţii: tipul de produs, complexitatea); 
 Repere (unitatea de asamblare primară, mărimea, configuraţia geometrică, condiţii 

tehnologice impuse); 

 Materiale (stratul, tipul de material, aspectul, lăţimea, desenul, tipul încadrării); 
 Comenzi (grupa de firme, comenzi). 

Privitor la codificare, se au în vedere următoarele principii: utilizarea codurilor 
semnificative, structurarea lor în trepte, utilizarea codurilor în format numeric cu facilităţi de 
condensare a datelor, limitarea lungimii codului la maxim 12 caractere. 

2.5. Proiectarea documentelor de fişier 

La proiectarea documentelor se au în vedere aspectul funcţional, simplitatea, succesiunea 
logică a datelor, uşurinţa în exploatare. 

CATALOGUL DE FORME – redă clasificarea şi codificarea reperelor. 
MICROPROCESUL TEHNOLOGIC – redă valorile normative de timp operativ pe repere şi 

operaţii. 
TABELE DE TIMP GENERAL – redau valorile normative de timp operativ pe pachet. 

COMANDA TIP – redă normativul de comandă tip. 
FIŞA TEHNOLOGICĂ – redă informaţiile tehnologice particulare necesare în fabricaţie. 
2.6. Elaborarea algoritmului 

Pentru redactarea algoritmului se utilizează forma narativă, având o structură modulară 
legată de citirea unui anumit tip de document, fiecare modul constituind baza unui subsistem în 
programul informatic. 

Selectarea datelor necesare din fişiere este asigurată printr-un document sintetic denumit 

„FIŞA DE DATE” care materializează în coduri toate informaţiile de intrare: materiale, modele, 
repere etc. 

Tot în cadrul algoritmului se stabilesc şi relaţiile de calcul pentru procesul tehnologic având 
la bază stabilirea timpului operativ pe comandă. 

3. Elaborarea proiectului informatic 

Proiectul informatic este format în principal din: banca de date, program de culegere date, 

program de calcul şi editare procese tehnologice în regim conversaţional. 
Pentru banca de date se elaborează machete de încărcare, actualizare şi validare de date. 
4. Concluzii 

Principiile tehnologice propuse asigură o clasificare independentă de produs, făcând posibilă 
dezvoltarea modulară atât a bazei de date cât şi a programului de aplicaţie în prelucrare automată, 
conducând la eliminarea muncii de rutină în favoarea muncii de concepţie tehnică. Prin cercetarea 
analitică a consumului de muncă, se asigură corelarea normativelor de timp cu condiţiile concrete 
generate frecvent de schimbările de structură. Aplicaţia practică efectuată demonstrează 
veridicitatea metodei propuse şi utilizarea curentă în producţie. 
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METODE DE RAŢIONALIZARE A ÎNVĂŢĂRII ŞI PREDĂRII  
LA DISCIPLINELE TEHNICE. METODA ACTIVITĂŢII CU FIŞELE 

 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

etoda activităţii cu fişele presupune o organizare sistematică a activităţii de instruire 
plecând de la: analiza conţinutului informaţional şi a dificultăţilor pe care acesta le prezintă; 
împărţirea pe etape de învăţare, care cuprind una sau mai multe sarcini de rezolvat de către elevi; 
realizarea de secvenţe de învăţare specifice vârstei şi nivelului intelectual al clasei. 

Fişele de lucru pot fi: fişe de cunoştinţe sau de instruire/fișe de documentare destinate 

dobândirii de noi cunoştinţe sau deprinderi prin mobilizarea individuală sau colectivă a elevilor în 
procesul amplu de cunoaştere; fişe de exerciţii/fișe de lucru cu grad progresiv de dificultate având 
ca scop consolidarea şi verificarea cunoştinţelor prezentate prin fişele de instruire, dezvoltarea 
deprinderilor de muncă intelectuală sau practică etc.; fişe de recuperare care urmăresc corectarea 
greşelilor şi ameliorarea capacităţii intelectuale a elevilor; fişe de control utilizate cu precădere în 
etapele de fixare şi de verificare a noţiunilor asimilate; fişe de dezvoltare sau de progres utilizate 

de către elevii care au aptitudini speciale şi prezintă interes pentru disciplina în cauză în vederea 
perfecţionării cunoştinţelor şi îmbogăţirii culturii tehnice a acestora. 

În continuare vom prezenta exemple din primele două tipuri de fișe. 
 

Modulul: Tipare pentru produse vestimentare și accesorii  
Clasa: a XI-a liceu, domeniul de pregătire profesională Industrie textilă şi pielărie 

Unitatea de învățare: Metoda geometrică de proiectare a tiparelor de bază 

Tema: Dimensiunile corpului omenesc 

 

FIŞĂ DE DOCUMENTARE 

 

La baza proiectării produselor de îmbrăcăminte trebuie să stea informaţii cât mai precise cu 
privire la forma şi dimensiunile corpului. 
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Aceste informaţii se obţin prin măsurarea directă a corpului purtătorului (pentru produsele 

realizate în sistem individual, unicate etc.) sau pe baza cercetărilor de antropometrie desfăşurate 
după programe specifice, adaptate la cerinţele producţiei industriale de îmbrăcăminte. 

Antropometria (antrophos = om, metreo = măsurare) este una din tehnicile principale 

utilizate în cercetările antropologice şi are ca obiectiv măsurarea dimensiunilor corpului omenesc 
atât în statică cât şi în dinamică. 

Măsurarea corpului se poate face prin mai multe metode: 

1) metoda de măsurare clasică, cu panglica de măsurat pentru croitorie, riglă şi echer; 
2) metoda de măsurare cu un aparat special numit antropometru; 
3) metoda de fotogrametrie, bazată pe fotografierea corpului simultan cu trei aparate de 

fotografiat, din trei poziţii (faţă, lateral şi de sus în jos) şi apoi măsurarea dimensiunilor obţinute; 
4) metoda de măsurare prin scanare tridimensională a corpului uman (sunt necesare o 

cabină, o cameră de luat vederi, un calculator). 
Dimensiunile corpului se preiau între punctele bine precizate pe suprafaţa corpului – 

puncte antropometrice. 

Dimensiunile corpului pot fi grupate în două categorii: 
I.  dimensiuni liniare, măsurate în linie dreaptă între două puncte bine precizate pe corp; 
II. dimensiuni curbilinii, măsurate pe corp urmărind cu fidelitate relieful acestuia. 

Dacă se are în vedere direcţia de măsurare, dimensiunile pot fi: 
a) dimensiuni luate pe lungimea corpului: 

1. înălţimi: 
 înălţimea corpului Ic (care reprezintă distanţa pe verticală de la sol până la creştetul capului); 
 înălţimea taliei IT (care reprezintă distanţa pe verticală de la sol până la linia taliei); 
 înălţimea genunchiului Ig (care reprezintă distanţa pe verticală de la sol până la centrul 

rotulei). 

2. lungimi: 

 lungimea spatelui până la talie LT (măsurată de la vertebra a şaptea cervicală, pe direcţia 
coloanei vertebrale, până la linia taliei); 

 lungimea taliei în faţă LTf (măsurată de la baza gâtului, de la vertebra a şaptea cervicală, în 
faţă, până la linia taliei); 

 lungimea umărului lu (măsurată de la punctul de bază al gâtului pe linia umărului, până la 

punctul umeral); 

 lungimea laterală a piciorului (măsurată de la linia taliei pe suprafaţa laterală a şoldului 
peste partea cea mai proeminentă a acestuia, vertical, până la sol); 

 lungimea interioară a piciorului (măsurată de la punctul cel mai de jos al regiunii inghinale, 

pe suprafaţa interioară a piciorului, până la sol); 
 lungimea bazinului Lbaz (măsurată pe laterală de la linia taliei până la orizontala planului de 

şedere). 
b) dimensiuni luate pe orizontala corpului: 

1. perimetre: 

 perimetrul capului Pcap (preluat peste proeminenţa occipitalului la spate şi proeminenţele 
frontale în faţă); 

 perimetrul gâtului Pg (măsurat deasupra mărului lui Adam în faţă şi a proeminenţei vertebrei 
a şaptea cervicale în spate); 

 perimetrul bustului Pb (măsurat peste partea cea mai proeminentă a bustului);  
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 perimetrul taliei Pt (măsurat în jurul trunchiului în plan orizontal, în locul în care trunchiul 
are dimensiunea minimă); 

 perimetrul şoldurilor Pş (măsurat orizontal peste partea cea mai dezvoltată a şoldurilor). 
2. lăţimi: 

 lăţimea bustului lb (măsurată pe direcţie orizontală între axile); 
 lăţimea spatelui ls (măsurată peste omoplaţi, între axile). 

Poziţia subiectului în timpul măsurării 
Pentru măsurarea dimensiunilor subiectul trebuie să aibă: 

 ţinuta naturală, neforţată, specifică individului; 

 poziţia lejeră a braţelor pe lângă corp; 
 picioarele îndreptate având călcâiele apropiate iar vârfurile îndepărtate la o distanţă de 15 ÷ 

20 cm; 

 greutatea corpului repartizată în mod egal pe ambele picioare; 
 bustul (pieptul) semidilatat (la mijlocul unei inspiraţii sau expiraţii normale). 

Măsurarea dimensiunilor raportate la sol se face pe subiectul neîncălţat. 
 

FIŞĂ DE LUCRU  
Sarcini de lucru: 

1. În figurile de mai jos se prezintă modul de măsurare a dimensiunilor pe corpul uman. 
Identificaţi dimensiunile prelevate. 

 

 
 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

78 

 

2. Activitate practică: Lucrați în perechi! Preluați pentru colegul vostru/colega voastră, 
prin metoda clasică de măsurare, cotele antropometrice identificate și completați tabelul de mai 
jos. Inversați rolurile. 

 

Măsurarea mărimilor antropometrice 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea mărimii 
antropometrice 

Simbol Definiție 
Valoare 

(cm) 

1     

...     

15     
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ORGANE DE MAȘINI ALE MIȘCĂRII DE ROTAȚIE 

- Test de evaluare: Arbori și osii - 
 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

1. ndicați litera corespunzătoare răspunsului corect:       (10 p) 

1.1 Arborii sunt solicitați în principal la: 

a) răsucire și compresiune 

b) torsiune și forfecare 

c) torsiune și încovoiere 

 

1.2 Materialele folosite pentru confecționarea osiilor sunt: 
a) OL 42, alamă, OLC 50, materiale plastice 

b) bronz fosforos, OL 42, OL 50, OLC 45 

c) OL 42, bronz cu beriliu, OLC 45, materiale plastice 

 

1.3 Arborii au funcția principală de: 

a) susținere a roților dințate  
b) transmitere de puteri și momente de torsiune 

c) susținere a elementelor montate pe ei 
 

1.4 Osiile sunt organe de mașini care au funcția principală de: 

a) susținere a altor elemente 

b) transmitere a momentului de torsiune 

c) elemente de legătură 

 

2. Stabiliți corespondența dintre elementele celor două coloane:       (20 p) 

 

 Coloana A  Coloana B 

1 Arborii cotiți au rolul a trecerea se face cu raze de racordare 

corespunzătoare 

2 Osiile și arborii  b se execută poziționate la 1200 
(nu la 180

0
) 

3 Osiile și arborii se execută prin
  

c se confecționează din oțeluri,fonte cu grafit 
nodular, alame, bronz 

4 Fusurile osiilor ți arborilor  d transformare a mișcării de rotație în mișcare de 
translație și invers 

5 Utilizarea secțiunii inelare e reduce greutatea cu 25 

6 Arborii cotiți prezintă f strunjire, forjare și mai rar prin turnare 

7 Două canale de pană  g se prelucrează prin rectificare, șlefuire, cromare 

8 La arborele în trepte  h manetoane 
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3. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:         (10 p) 

(  ) 3.1. Arborii drepți sunt utilizați la construcția turbinelor cu aburi, la turbinele hidraulice, 
pompe, compresoare, motoare, maşini-unelte. 

(  ) 3.2. Osiile sunt organe de mașini care transmit momente de torsiune, iar solicitarea 
principală este întinderea. 

 

    4. Înscrieți pe desen, în casetele-text, denumirea fiecărei componente a arborelui:  (20 p) 

 

 
 

 

 

5. Pentru arborele prezentat în imagine indicați:         (30 p) 

 - tipul constructiv de arbore 

 - materialele utilizate pentru confecționarea lui 
 - rolul său 

 - operația de lăcătușerie prin care se execută arborele 

 -  modul de montare a roților pe arbore 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Mărgineanu, V. ş.a. - Utilajul şi tehnologia meseriei-construcţii de maşini - Manual pentru 

clasele a lX-a şi a X-a, licee industriale – Editura Didactica și Pedagogică, 1998 

2. Noia, R. ş.a. - Organe de maşini şi mecanisme - Manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Editura 
Sigma, 2002 
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MĂSURAREA/ CONTROLUL DIMENSIUNILOR LINIARE  

- Proiect didactic - 
 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 
 

ata: 28.11.2019 

Clasa: a IX-a  

Disciplina: MĂSURĂRI TEHNICE 

Unitatea de învăţare: MĂSURAREA MĂRIMILOR GEOMETRICE 

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

Durata lecţiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: cabinet 

 

CONŢINUTURI TEMATICE  

Măsuri 
1. Măsuri fără repere 

2. Măsuri cu repere 

Aparate 

1. Şublerul 
2. Micrometrul 

3. Comparatorul cu cadran 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
13. Efectuarea măsurătorilor generale. 
13.1. Corelarea mărimilor fizice cu mijloacele de măsurare şi unităţile de măsură din 

domeniul mecanic şi electric. 
COMPETENŢE DERIVATE: 

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

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

CD 3 - Defineşte aparatele de măsurare; Identifică părţile componente ale şublerului; 
Clasifică şublerele; Explică modul de utilizare a şublerului; Enumeră rolurile 
şublerului; 

CD 4 - Identifică părţile componente ale micrometrului; Clasifică micrometrele; 
Enumeră etapele parcurse la măsurarea cu micrometrul; 

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

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
CD 1   -    enumerarea măsurilor fără repere; 

- explicarea modului de măsurare cu cala plan-paralelă; 
- enumerarea utilizărilor unei cale plan-paralele; 
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- explicarea modului de utilizarea a calibrelor de interstiţii şi a calibrelor 
netede; 

- identificarea tipurilor de şabloane; 
- măsurarea cu măsuri fără repere. 

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

- recunoaşterea  domeniului de măsurare a ruletei; 

- măsurarea cu metrul flexibil. 
CD 3   -    definirea şublerului; 

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

CD 4   -    definirea micrometrului; 

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

CD 5   -    definirea comparatorului; 

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

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

Lecţii  A.E.L., Măsurări tehnice - clasa a IX-a. 

2. Resurse folosite: 

 manual;  

 rigla, ruleta, metru flexibil; 

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

STRATEGIA  DIDACTICĂ: 
   1.  Metode şi strategii didactice: 

a) De comunicare: conversaţia, explicaţia, instruire prin mijloace vizuale; 
b) De exploatare: problematizarea, observaţia dirijată, învăţarea prin descoperire; 
c) Bazate pe acţiune efectivă:  - identificare pe fişe de lucru şi pe materialul didactic 

     existent;                                            

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

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

EVALUARE: 

 observarea sistematică; 
 test de evaluare sumativă. 
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 CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD5 

IT 1 x x x x x 

IT 2 x x x x x 

IT 3    x  

IT 4     x 

Obs. Sist.  x x x x x 

 

 

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

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

Modulul: M.T.         

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

TEST DE EVALUARE 

 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 
1. Calibrul inel se utilizează pentru verificarea: 

a) dimensiunilor liniare 

b) alezajelor 

c) arborilor 

2. Comparatorul măsoară: 
a) lungimi 

b) diametre  

c) abateri 

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

b) mijloace de măsurare cu repere 

4. Calele sunt: 

a) aparate de măsură 

b) măsuri terminale 

c) instrumente de măsură 

d) truse de măsură 

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

b) procente 

c) m  

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

A B 

 a- Micrometru pentru roţi dinţate 

 b- Cală plan-paralelă 

 c- Calibru tampon 

1- Măsuri fără repere d- Şubler de adâncime 

2- Măsuri cu repere e- Calibru potcoava 
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3- Aparate f- Riglă gradată 

 g- Ruletă  
 h- Şablon 

 i- Comparator  

 j- Leră 

 k- Metru flexibil 

 l- Şubler de exterior 
 

III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 

 
1. ………………………………………………. 
2. ……………………………………………… 

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

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

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

 

IV. Explicaţi etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul. 
 

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

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 
1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

  

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,4p. (0,4x5=2p). 
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II. Indicaţi asocierele scrise în coloana A cu cele scrise în coloana B: 
  Măsuri fără repere -cală plan-paralelă 

leră 

şablon 

Măsuri cu repere    - riglă gradată 

          - ruletă 

          - metru flexibil 

Aparate- şubler de adâncime 

    -micrometru pentru roţi dinţate 

    -comparator 

    -şubler de exterior 
Pentru fiecare asociere scrisă se acordă 0,15 puncte. (0,15x10=1,5 p) 

 

III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 

potcoavă 

nicovală 

tijă 

dispozitiv de blocare 

bucşă gradată 

tambur 

dispozitiv de limitare a forţei de măsurare 

scară longitudinală 

reper 

scară circulară 

Pentru fiecare parte componentă identificată se acordă 0,2 puncte. (0,2x10=2p)  

 

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

5. se reglează comparatorul la zero, prin rotirea cadranului 
6. se ridică tija şi se înlocuieşte blocul de cale cu piesa de măsurat 
7. se citeşte rezultatul 
 Pentru fiecare etapă se acordă 0,5 puncte. (0,5x7=3,5p) 

 

Se acordă 1 punct  din oficiu. 
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TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU (M III) 
- Test iniţial - 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

ubiectul I: Alegeţi, prin încercuire, varianta corectă de răspuns din următoarele:  
(4pX5 = 20 puncte) 

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

a) Lungimea, viteza, masa; 

b) Lungimea, intensitatea luminoasă, presiunea; 
c) Lungimea, intensitatea luminoasă, masa; 

d) Lungimea, volumul, forţa. 
2. Viteza este mărimea fizică definită şi exprimată cu ajutorul următoarelor mărimi fizice 

fundamentale: 

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

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

b) Digitale; 

c) Directe; 

d) Fără contact. 
4. Eroarea de măsurare ce apare în mod repetabil, în condiţii identice de măsurare, ce poate fi 

evaluată şi al cărei efect asupra măsurării poate fi diminuat prin aplicarea unei corecţii este: 
a) Eroare aleatorie; 

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

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

 

Subiectul II: Stabiliţi  valoarea de adevăr a următoarelor afirmaţii alegând, prin încercuire,  litera 

„A” dacă veţi considera afirmaţia adevărată, respectiv „F” dacă veţi considera afirmaţia falsă: 
(2pX5 = 10 puncte) 

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

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

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

măsurărilor.          A F 

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

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

 

Subiectul III: Asociaţi, utilizând spaţiul de răspuns din fişă, cifrele din coloana A, în care sunt 
precizate diferite mărimi fizice, cu literele din coloana B, în care regăsiţi unităţile de măsură 
specifice mărimilor fizice precizate:               (2pX10 =20 puncte) 

 

Coloana A Coloana B 

1 Densitate  (  ) a Kilogramul  (Kg) 

2 Masă  (m) b Secunda  (s) 

3 Temperatura termodinamică  (T) c Candela (cd) 

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

m

kg
) 

5 Volum  (V) e Metru pe secundă  (
s

m ) 

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

m  

7 Viteză  (v) g Kelvin  (K) 

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

N ) sau Pascal (Pa) 

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

10 Timp  (t) j Metru cub  (
3

m ) 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

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

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

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

Subiectul V: Efectuaţi următoarele transformări, utilizând regulile sistemului zecimal de 
transformări (utilizaţi pentru răspuns, spaţiul punctat):              (4x5p = 20 puncte) 
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VkV

mcm

JMJ

gkg

mm

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

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

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

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

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

33









 

 

Se acordă 10 puncte din oficiu! Toate subiectele sunt obligatorii! 

Timp de lucru 45 minute! 

 

 

 

BAREM TEST INIŢIAL 

 

M III: Tehnici de măsurare în domeniu 

Clasa a-X-a 

 

 

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

1- c; 

2- b; 

3- b; 

4- b; 

5- b. 

 

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

1- A ; 

2- F ; 

3- F ; 

4- A; 

5- A. 

 

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

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

 

Subiectul IV – 20 puncte  din care  

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

2x2p=4 puncte pentru precizarea corectă a unităţilor de măsură utilizate la exprimarea celor 
două tipuri de erori. 
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Subiectul V – 20 puncte - Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 4 puncte. Pentru răspuns 
incorect sau lipsă, se acordă 0 puncte. 

VkV

mcm

JMJ

gkg

mm

3

353

4

3

4

1033

10770

106666,0

1066

10131300
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CONTABILITATEA UNITĂŢII ECONOMICE. CONTUL 

- Test de evaluare - Clasa a X-a 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

                                       

 1.  eguli de funcţionare a conturilor. Detaliaţi regula 1                                   1 punct 

2.  Definiţi planul general de conturi.                                                                      1 punct 

            3.  Asemănări dintre cont şi bilanţ. Daţi un exemplu.                                             1 punct 

 4.   Se dă bilanţul  iniţial:                                                                                         6 puncte              

 

Activ patrimonial Sume Pasiv patrimonial Sume 

Utilaje (2121) 

Materii  prime (301) 

Clienţi (411) 
Conturi la bănci (5121) 

15.000 

9.000 

3.000 

8.000 

Capitalul social (1012) 

Rezerve legale (1061) 

Împrumuturi pe t.l. (162) 
Furnizori (401) 

10.000 

2.000 

15.000 

8.000 

Total activ 35.000 Total Pasiv 35.000 

 

 În cursul lunii ianuarie au loc următoarele operaţii: 
a) Se încasează o creanţă asupra clienţilor în valoare de 1.000 lei prin contul de la bancă. 
b) Se încorporează rezervele legale la capitalul social în valoare de 2.000 lei. 

Se cere: 

1. Să se deschidă ,,T”-urile conturilor implicate în operaţii, să se stabilească elementele 
acestora şi să se demonstreze dubla înregistrare. 

2. Să se întocmească bilantul final. 
   Se acordă 1 punct din oficiu. 
             

Barem de corectare şi notare 

                                     

1. Reguli de funcţionare a conturilor. Detaliaţi regula 1                                               1 punct 

 Conturile de activ încep să funcţioneze prin debitare şi se debitează cu existenţele (soldurile 
iniţiale) de activ iar conturile  de pasiv incep să funcţioneze prin creditare şi se creditează cu 
existenţele (soldurile iniţiale) de pasiv. 
Pentru  răspunsul corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 
puncte     

2.  Definiţi planul general de conturi.                                                                            1 punct 

PLANUL DE CONTURI se prezintă sub forma unei liste care cuprinde totalitatea conturilor 

folosite de contabilitate pentru realizarea obiectivelor sale.  

Pentru definiţia corectă se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 
puncte 

              3.  Asemănări dintre cont şi bilanţ. Daţi un exemplu.                                                 1 punct 

  BILANŢ CONT 
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1. 

Posturile bilanţiere reflectă existenţele de 
mijloace şi resurse de finanţare la un 
moment dat. 

Soldurile finale ale conturilor reflectă 
existenţele de mijloace şi resurse de finanţare 
la un moment dat. 

 

Pentru comparaţia corectă între cont şi bilanţ se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 

 4.                                                                                                                                   6 puncte              

1. Operaţia a) produce creşterea contului de la bancă cu suma de 1.000 lei (A +) concomitent cu 
scăderea creanţei asupra clienţilor cu suma de 1.000 lei (A-). 

Conturile implicate: 

- 5121 ,,Conturi la bănci”- A 

- 411 ,,Clienţi”- A 

    Operaţia b) produce creşterea capitalului social cu suma de 2.000 lei (P +) concomitent cu cu 
scăderea rezervelor legale cu suma de 2.000 lei (P-). 

Conturile implicate: 

- 1012 ,,Capital social subscris si vărsat” – P 

- 1061 ,,Rezerve legale” – P 

 Pentru  fiecare explicaţie corectă se acordă câte 0,5 puncte, pentru răspuns incorect sau 
lipsa acestuia se acordă 0 puncte 

   D          5121  ,,Conturi la bănci”          C                             D                   411 ,,Clienţi”                     
C 

 

 

siD = 8.000 

                (a)  

1.000 

  RD = 1.000 

TSD = 9.000 

 

 

  RC = 0 

TSC = 0 

 siD = 3.000 

 

  RD = 0 

TSD = 0 

 

 (a)  1.000 

  RC = 1.000 

TSC = 1.000 

                                            sfD = 9.000                                                                           sfD = 2.000 

 

        D             1012 ,,Capital social”            C                             D        1061 ,,Rezerve legale”                   
C 

 

 

  RD = 0 

TSD = 0 

siC= 10.000 

(b) 2.000 

  RC = 2.000 

TSC = 12.000 

  

(b) 2.000 

   RD = 2.000 

 TSD = 2.000 

siC= 2.000 

 

  RC = 0 

TSC = 2.000 

        sfC = 12.000                                                                         sfC = 0 

 

Pentru fiecare cont deschis corect se acordă câte 0,5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte. 

2.  

Bilanţul final 
Activ patrimonial Sume Pasiv patrimonial Sume 

Utilaje (2121) 

Materii  prime (301) 

15.000 

9.000 

Capitalul social (1012) 

Rezerve legale (1061) 

12.000 

0 
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Clienţi (411) 
Conturi la bănci (5121) 

2.000 

9.000 

Împrumuturi pe t.l. (162) 
Furnizori (401) 

15.000 

8.000 

Total activ 35.000 Total Pasiv 35.000 

 

Pentru Bilanţul final întocmit corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 
se acordă 0 puncte. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
 

 

STUDIU DE SPECIALITATE  PRIVIND  APLICAREA METODEI 

“PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE” LA DISCIPLINA CONTABILITATE 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

                                                                          

trategia didactică a învăţării prin cooperare este o modalitate de organizare a activităţii 
prin care se realizează schimburile interrelaţionale între participanţii la activitate prin procese 
interumane de cooperare şi competiţie constructivă (elev/i-elev/i; elev/i-profesor; elev/i-grup). 

Obiectivele învăţării prin cooperare sunt: 
 valorizează schimburile intelectuale şi verbale; 
 munca în echipă constituie stimulent intelectual; 
 favorizează schimbul de idei şi discuţia care contribuie la dezvoltarea spiritului critic; 

 analiza critică a soluţiilor emise dezvoltă capacităţile de autoevaluare a participanţilor; 
 încurajează la elevi o atitudine deschisă, bazată pe iniţiative personale; 
 conduce la rezolvarea conflictelor pe baza respectului mutual. 

Principiile învăţării prin cooperare sunt: 
 interdependenţa pozitivă – conform căreia succesul grupului depinde de efortul depus de 

fiecare membru; 

 responsabilitatea individuală 

 interacţiunea faţă în faţă; 
 împărţirea sarcinilor în grup. 

Pentru formarea unui grup sunt esenţiale trei elemente: 
 motivaţia – care rezultă din scop comun; 
 comunicarea; 

 acceptarea reciprocă a membrilor. 
Etapele învăţării prin cooperare sunt: 

        1. Constituirea grupului de lucru (membrii grupului trebuie să fie toleranţi). 
        2. Participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi sunt stimulaţi să lucreze împreună pentru 
a o rezolva. 

        3.  Reflecţii, incubaţie, tatonări. 
        4. Dezbateri colective: sunt confruntate ideile, sunt analizate erorile şi punctele forte. 

        5.  Concluzii, evaluare, autoevaluare. 

Rezultatele învăţării prin cooperare sunt: 
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 capacitate sporită de comprehensiune şi reţinere; 
 raţionalitate, înţelegere profundă, gândire critică; 
 motivaţie intrinsecă pentru învăţare; 
 atitudini tolerante faţă de colegii provenind din diverse medii culturale, etnice sau cu nevoi 

speciale; 

 încredere în sine; 
 atitudine pozitivă faţă de cadrele didactice; 
 autonomie în învăţare; 
 integrează organic evaluarea şi autoevaluarea. 

Metodologia învăţării prin cooperare: Metoda pălăriilor gânditoare 

Este o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează pe 
interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o 
culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor 
interpreta astfel rolul precis. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul, astfel: 

Pălăria albă: 
 oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor; 
 este neutră; 
 este concentrată pe fapte obiective şi imagini clare. 

Pălăria roşie: 
 dă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor; 
 oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor; 

Pălăria neagră: 
 oferă o perspectivă întunecoasă, tristă asupra situaţiei în discuţie; 
 este perspectiva gândirii negative, pesimiste. 

Pălăria galbenă: 
 oferă o perspectivă pozitivă asupra situaţiei; 
 culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea optimismul; 

Pălăria verde: 
 exprimă idei noi, stimulând gândirea creativă; 
 este verdele proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, al abundenţei. 

Pălăria albastră: 
 exprimă controlul procesului de gândire; 
 este culoarea cerului care este deasupra tuturor; 

 supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii. 
Cum funcţionează această metodă în cazul rezolvării de probleme? 

Exemplu: 

Clasa: a XII-a, obiectul – contabilitate 

Subiectul: Completarea situaţiilor financiare (bilanţul contabil, note explicative, şi calcul 
indicatori economico-financiari). 

Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi 
Metode şi procedee: metoda „Pălăriilor gânditoare” şi alte metode  
În etapa lecţiei „Prezentarea optimă a conţinuturilor”, fiecare elev primeşte un formular de 

balanţă de verificare sintetică la 31-12-N, completat (fragment) şi un formular de bilanţ prescurtat, 
necompletat. 
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Elevii sunt organizaţi în cinci grupe, care primesc următoarele sarcini: 
 grupa 1: completarea grupelor din bilanţ-A, B şi Nota 5-creanţe; 
 grupa 2: grupele din bilanţ-C, D şi Nota 5-datorii; 

 grupa 3: E, F, corelaţii bilanţ, Nota 3; 
 grupa 4: G, H, I, indicatorul lichiditate curentă; 
 grupa 5: J, lichiditate imediată. 

În fiecare grupă există cele şase tipuri de pălării (albastră, albă, verde, galbenă, neagră şi 
roşie), care au următoarele roluri: 

Pălăria albastră: citeşte problema, rolurile grupelor, oferă ajutor celorlalte grupe, mai ales 

pentru calculul subtotalurilor şi prezintă rezultatele. 
Pălăria albă: împarte foile (balanţa şi problema), formularele de bilanţ, note explicative, 

coli duplex pe care să completeze rezultatele.(explică modul de completare). 
Pălăria verde: vizează soluţiile, prezintă modul de calcul al grupelor bilanţiere, respectiv 

indicatori, note explicative. Prezintă rezultatele pentru a treia cerinţă.(notele explicative şi 
indicatorii economico-financiari). 

Pălăria galbenă: preia conturile din balanţă în bilanţ şi se implică în evaluare. 
Pălăria neagră:evidenţiază punctele slabe din activitatea fiecărei grupe şi spune cum era 

mai bine să se rezolve. 
Pălăria roşie: stimulează participanţii şi îşi exprimă părerea despre colaborarea dintre ei..Se 

implică şi în evaluare apreciind prin note activitatea colegilor. 

Avantajele metodei „Pălăriilor gânditoare”: 
 stimulează creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală; 
 dezvoltă capacităţile sociale ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de 

respect pentru opinia celuilalt; 

 încurajează şi exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor; 
 dezvoltă competenţele inteligenţei lingvistice, inteligenţei logice şi inteligenţei 

interpersonale 

 stimulează o evaluare dinamică în care performanţa celui evaluat este mediată şi ghidată de 
un alt individ. 

Învăţarea prin cooperare este un răspuns şi o cale posibilă a instruirii constructivismului 
social. Condiţionează dezvoltarea intelectuală a elevului şi a rezultatelor sale, favorizează dialogul 

şi relaţiile dintre elevi. 
 

 

Bibliografie: 
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Naţionale, 2001 

2. Druţă, Maria Elena - Didactica disciplinelor economice. Consideraţii teoretice şi aplicaţii, 
Editura ASE, Bucureşti, 2002 
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CORECTAREA SILUETEI PRIN ILUZII VIZUALE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

1. oţiuni generale 

 În procesul de creaţie vestimentară este important să se ţină cont atât de cerinţele modei cât 
şi de corelarea produselor de îmbrăcăminte cu particularităţile de conformaţie ale purtătorului 
putându-se evidenţia calităţile reale mascându-se în același timp defectele.  

 Percepţia formei reprezintă unul dintre elementele esenţiale ale vederii. Explorarea formei 
de către ochi, nu este un proces întâmplător; ea se desfăşoară prin parcurgerea unei anumite 
traiectorii ce este determinată de compoziţie, ochiul fiind obligat să urmărească toate punctele de 

atracţie. O formă concepută şi realizată corespunzător presupune o compoziţie care să permită 
perceperea sa prin mişcări normale ale ochiului. 
 Iluzia este o aparenţă, o amăgire a simţurilor, o receptare modificată a obiectelor, a 
fenomenelor, produsă cu ajutorul unor metode și mijloace diferite. 

 

2. Tipuri de iluzii vizuale utilizate în crearea modelelor 

 

2.1. Iluzii obţinute cu ajutorul liniilor 

 

 

 

 
 

 

 Liniile verticale neîntrerupte poartă privirea ascendent, ceea ce face ca figura din stânga să 
pară mai lungă şi mai îngustă. 
 Liniile orizontale neîntrerupte poartă privirea transversal, ceea ce face ca figura din dreapta 

să pară mai scurtă și mai lată. 
 

2.1. Iluzii create cu ajutorul culorilor 
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 Figura din stânga umplută cu o culoare închisă pare mai mică decât figura din dreapta 

umplută cu o culoare deschisă. 
 

3. Concluzii  

3.1. Persoanelor cu o conformaţie scundă și plină li se potrivesc produse de îmbrăcăminte cu dungi 
longitudinale. 

3.2. Persoanelor cu o conformaţie înaltă și subțire li se potrivesc produse de îmbrăcăminte cu dungi 
transversale. 

3.3. O zonă mai dezvoltată a corpului se poate micșora purtând produse având culori închise în acea 
zonă. 
3.4. O zonă mai puțin dezvoltată a corpului se poate mări purtând produse având culori deschise în 

acea zonă. 
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RELAȚIA DINTRE FACTORII DE RISC ȘI MĂSURILE DE PREVENIRE A 
ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 n cele ce urmează vă prezint o FIȘĂ DE DOCUMENTARE care se poate folosi în 
activitatea didactică la modulul ,,Securitatea și sănătatea muncii” - atât la transmiterea de noi 
noțiuni, cât și la fixarea/ recapitularea noțiunilor.  
 Legea 319/2006- legea secității și sănătății în muncă, stabilește principiile generale 

referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securitatea lucrătorilor, 
eliminarea factorilor de risc și accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit 
legii, instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor, precum și direcțiile generale pentru 
implementarea acestor principii. Conform acestei legi, angajatorul are obligația să evalueze riscurile 
pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a 
substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă. 

Factorii de risc sunt stări, fenomene, însușiri, comportamente, procese, care în anumite 
condiții pot provoca/ facilita producerea accidentelor de muncă.   

În funcție de elemete ale sistemului de muncă, factorii de risc sunt proprii acestor elemente:  

 executantului: 

 acțiuni greșite ale executantului (executarea defectuoasă a unor operații, 
nesincronizări, accidentări în afara locului de muncă, căderea de la același nivel prin 
împiedecare, deplasări, staționari în zone periculoase); 

 omisiuni (neefectuarea unor operații, neutilizarea echipamentului de protecție). 
 sarcinii de muncă: 

 conținut necorespunzător al sarcinii de muncă (operații greșite, procedee de lucru 
defectuoase);  

 supradimensionată în raport cu capacitatea lucrătorului (solicitare fizică, poziții de 
lucru forțate, vicioase, solicitare psihică mare). 

 mijloacelor de producție (obiectul muncii și mijloacele de muncă): 
 factori de risc mecanic (tăiere, înțepare cu obiecte tăioase sau ascuțite, organe de 

mașini în mișcare); 
 factori de risc termic (contact direct cu suprafețe cu temperatură ridicată, flăcări, 

flame); 

 factori de risc electric (electrocutare prin atingere directă, indirectă); 
 factori de risc biologic (nedezinfectare, nesterilizare). 

 mediului de muncă:  
 de natură fizică (zgomot, vibrații, noxe chimice, temperatură scăzută sau ridicată); 
 de natură chimică (gaze, vapori toxici sau inflamabili, pulberi în suspensie în aer); 
 de natură biologică (bacterii, virusuri, mușcături de animale/ insecte). 
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RELAȚIA BIUNIVOCĂ DINTRE FACTORII DE RISC ȘI MĂSURILE 
DE PREVENIRE ÎN SISTEMUL DE MUNCĂ 

FIȘĂ DE DOCUMENTARE 
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2. https://www.blogulspecialistului.ro/a/util/resurse-juridice/4091/ce-sunt-factorii-de-risc-si-cum-
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ACCIDENTE ȘI BOLI PROFESIONALE 

CAUZE DE ACCIDENTE  

ȘI BOLI PROFESIONALE 

MĂSURI DE PREVENIRE  

ȘI PROTECȚIE 

SISTEM DE 

MUNCĂ 

EXECUTANT 

SARCINA 

DE MUNCĂ 

MIJLOACELE 

DE PRODUCȚIE 

MEDIU DE 

MUNCĂ 

 Omisiuni 

 Acțiuni grșite 

 Operații executate în  afara 

sarcinii de muncă 

 Efectuarea 

necorespunzătoare a unor 
operații 

 Selecție personal:  examen 

medical,  

examen psihologic 

 Instruirea și informarea 
personalului 

 Propagandă SSM 

 Dotare cu EIP 

 Conținut necorespunzător 
procesului de muncă 

 Cerințe 
sub/supradimensionate 

impuse executantului 

 Organizarea ergonomică a 
activității 

 Dozarea corespunzătoare a 
sarcinii de muncă 

 Concordanță între sarcina 
de producție și măsurile de 
securitate 

 Atribuirea sarcinilor și 
informațiilor pentru 
realizarea obiectivelor 

 Mecanice: desprindere de 

așchii, mișcări periculoase, 

explozii, vibrații 
 Termice: cuptoare, cazane 

 Electrice: datorați 
curentului electric 

 Fizice 

 Chimice: acizi, substanțe 
toxice, caustice, 

inflamabile, explovive 

 Biologice: microorganisme 

 Tehnologii cu grad scăzut 
de risc 

 Dispozitive de protecție 
colective 

 Organizarea ergonomică a 
locului de muncă 

 Fizice: microclimat 

necorespunzător 
 Chimici: gaze, pulberi 

 Biologici: viruși în 
atmosferă 

 Instalații de ventilare 

 Dispozitive de combare a 

zgomotului, vibrațiilor, 
radiațiilor, noxelor chimice 

 Iluminat corespunzător 
 Cromatica locului de 

muncă 

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MUNCII 

https://www.blogulspecialistului.ro/a/util/resurse-juridice/4091/ce-sunt-factorii-de-risc-si-cum-se-manifesta-ei.html
https://www.blogulspecialistului.ro/a/util/resurse-juridice/4091/ce-sunt-factorii-de-risc-si-cum-se-manifesta-ei.html
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FACTORI DE RISC CHIMIC. ARSURI CHIMICE 

- Rebus didactic - 

 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

e aplică elevilor din clasa a IX-a ,,Resurse naturale și protecția mediului”, domeniul 
,,Industrie alimentară”, modul 1: ,,Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria 
alimentară”.  

Pentru pregătirea elevilor în vederea evaluării progresului acestora se folosește o ,,fișă 
evaluare - tip Rebus”, care are drept scop verificarea cunoștințelor elevilor prin mai metode 
atractive. 

Personal, aplic aceste teste de evaluare, din dorința stimulării creativității elevilor și creșterii 
gradului de atractivitate al disciplinei de specialitate SSM.  

Elevii sunt încurjați să se autoevalueze, prin trecerea notei pe foaia testului. 
 

TEST DE EVALUARE 

 

Nume și prenume: _____________                                                                  Autoevaluare: _____ 

Clasa: a IX-a ___ 

Data: _______ 

Modul 1: Sănătatea și securitatea muncii și protecția mediului în industria alimentară”.  
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu. Pentru fiecare răspuns corect, se acordă 1 punct. Fiecare elev se  
           va autoevalua.   

Cerință:  
Rezolvând corect rebusul, pe verticala A-B veţi descoperi ceea ce pot declanșa substanțele 

inflamabile. 
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1. Arsură de gradul 4 

2. Provocate de substanțele toxice 

3. Arsură de gradul 3 

4. Arsură de gradul 1 

5. Arsură de gradul 2 

6. Stări, fenomene, comportamente care, în anumite condiții, pot produce accidente de muncă (3 

cuvinte, plural) 

7. Provocate de substanțele caustice 

8. Stări provocate de temperaturile prea ridicate la locul de muncă 

 

Factori de risc chimic. Arsuri chimice 

BAREM DE CORECTARE 
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CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ - REPER PENTRU 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR 

 

Prof. Mădălina Vocheci 
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu, jud. Giurgiu 

 

 onform Legii Educaţiei Naţionale - Curriculumul Naţional reprezintă ansamblul 
coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al programelor şcolare din învăţământul 
preuniversitar. Conceptul de „curriculum” reprezintă o paradigmă centrală a procesului 
educaţional sau chiar o ideologie (Marsh, C. I., 2004). Curriculum reprezintă parcursul școlar al 
unui copil în educația sa, este întreaga sa experiență de învățare propusă de școală prin intermediul 
ofertei sale de activități școlare și extrașcolare. Un curriculum în educaţie este imperios necesar să 
fie relevant, să promoveze ceea ce este util şi fezabil. 
 Reperele generale ale curriculum-ului sunt disciplina de învăţământ şi programul de studii. 

În jurul lor gravitează componente structurale, surse, forme de organizare, și nu în ultimul rând 
scopurile învățării. 
 Termenul de curriculum are înțelesuri multiple: 

a) Curriculum-ul semnifică întreaga activitate de învăţare care este planificată şi îndrumată de 
şcoală, indiferent dacă se realizează în grup sau individual, în interiorul sau în afara şcolii (J.F. 
Kerr (Ed.), Changing the Curriculum, University of London Press, Londra, 1968). 

b) Curriculum-ul este considerat ca ansamblul experienţelor de învăţare pe care un elev le are sub 
auspiciile şcolii (R. Doll, Curriculum Improvement, Harcourt, Brace and World, New York, 
1988). 

 Curriculum-ul face referire la oferta şcolii şi reprezintă totalitatea experienţelor de învăţare 
directe şi indirecte oferite elevilor şi trăite de aceştia în diferite ipostaze formale, neformale şi 
chiar informale, reprezintă interacțiunea  între realitate și școală, cu efecte concrete. Din punct de 

vedere al structurii sale, curriculumul are următoarele părți componente: 
  curriculum nucleu (trunchi comun), stabilit la nivel central (Ministerul Educației) și 

cuprinde disciplinele de învățământ, cu alocările orare minime corespunzătoare fiecărei discipline, 
ce sunt comune  și obligatorii tuturor calificărilor din cadrul unui domeniu de pregătire. Trunchiul 

comun vizează aprofundarea competențelor cheie dobândite în învățământul obligatoriu, relevante 
pentru traseul de formare a elevului, dar și dobîndirea cunoștințelor de cultură generală necesare 
pregătirii de specialitate. 

  curriculum la decizia locală (CDL), oferă posibilitatea elevului de a-și alege propriul traseu 
profesional, creeînd posibilitatea absolventului pentru reușita în specialitatea formată și acoperă 
diferența dintre numărul minim de ore de studiu obligatoriu/săptămână șinumărul de ore acordat  
în curriculumul național specific fiecărei specializări. 

CDL-ul cultivă încrederea în contribuția educației la formarea personalității elevului, 
dezvoltând respectul pentru motivațiile și interesele acestuia, formând deprinderi necesare 
absolventului în calificarea pentru care a optat. Dezvoltarea Curriculum-ului la decizia locală 
reprezintă o cale prin care pot fi abordate  disciplinele economice la nivelul unităţilor de 
învăţământ. 
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 CDL-ul cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecărei unități 
de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenții economici, ce vizează dezvoltarea 
competențelor tehnice generale și specializate necesare calificării. Elevii beneficiază astfel de 
fundamentele unei formări profesionale diversificate, necesare pentru orientarea școlară și pentru 
integrarea socio-profesională ulterioară, au posibilitatea să opteze pentru un traseu propriu de 
formare în cunoștință de cauză. Prin CDL se asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri care 

permite, la nivelul liceului tehnologic în parteneriat cu agenții economici, formarea în totalitate a 
competențelor tehnice de specialitate descrise în Standardele de Pregătire Profesională (SPP-uri). 

 Oferta curriculară este centrată pe aprofundarea competențelor de specialitate creînd 
premizele favorabile ale reușitei absolventului pe cele două planuri: 

 în plan social, prin dezvoltarea comunicării, a gândirii critice, a luării de decizii, şi a 
utilizării informaţiei; 

 în plan profesional, prin posibilitatea integrării mai rapide pe piața muncii, pe baza 
certificatului de calificare nivel III si nivel IV, în urma absolvirii școlii profesionale și respectiv a 
liceului tehnologic, creîndu-se posibiltatea continuării studiilor în același domeniu sau de ce nu, în 
domenii conexe calificării. 

Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a 

calificării profesionale primesc certificat de calificare profesională de nivel 3, conform 
Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al certificatului, în format 
Europass. 

 Absolvenții învățământului liceal, filiera tehnologică, care susțin și promovează 
examenul de certificare obțin certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al 
Calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass. (Anexa nr. 1 la 

OMECT nr. 5172/29.08.2008) 

 Curriculum-ul la decizia locală include ofertele de obiective şi conţinuturi ale activităţilor 
instructiv-educative aplicabile la nivel teritorial sau propuse chiar de către unităţile de învăţământ, 
în funcţie de necesităţile proprii şi de solicitările identificate pe piața muncii oferite de către 
agenții economici, asigurând premisele pentru coparticiparea elevului la constituirea propriului 
traseu  de formare, precumși pentru creșterea responsabilității școlii în gestionarea ofertei 
curriculare, în raport cu nevoile educaționale. 
Bibliografie: 

1. Butler, R. - Designing organizations – a decison-making perspective, Routledge, New York, 

1991  

2. Bucătaru D. - Analiza strategică – cale de eficientizare a politicii financiare a firmei, 

Conferinţa Internaţională „Eficientizarea politicilor financiar-monetare, premisă a dezvoltării 
durabile”, organizată de FEAA, 2006  

3. Cabariu, L. - Analiza şi evaluarea societăţilor comerciale, Bucureşti, Editura Expert, 2002 

4. Camelia, I. C. S; Tanislav,  C.; Postovei, C. (și colaboratorii), (2006) - Comerț – Manual pentru 

pregătirea practică. Clasa a IX-a, Şcoala de Arte şi Meserii, Calificarea profesională Lucrător în 
Comerț, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2006 

5. Ciobanu, I.; Ciulu, R. - Strategiile competitive ale firmei, București, Editura Polirom, 2005 

6. Danciu, V. - Marketing strategic competitiv, București, Editura Economică, 2004 

7. Dinu, M. - Economia României. Întreprinderile mici și mijlocii. Cu ce ne integrăm, București, 
Editura Cartea Românească, 2002 
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CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. NOŢIUNI DE LEGISLAŢIE 
RUTIERĂ 

- Fișa de documentare nr. 1 - 
 

 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”Iaşi/ Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”  
Podu Iloaiei, jud. Iaşi 

 

rum public – orice cale de comunicație terestră, în afara căilor ferate, dacă este 
deschisă circulației publice. Drumurile care nu sunt deschise circulației publice vor fi semnalizate la 
intrare cu inscripții vizibile. 

Localitate – spațiul pe care-l parcurge drumul public, care conține clădiri (locuințe), având 
semnalizare atât la intrare cât și la ieșire cu denumirea localității. 

Zonă rezidențială – perimetrul dintr-o localitate, având intrările și ieșirile semnalizate 
corespunzător și unde se aplică reguli de circulație speciale. 

Zonă pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulației 
pietonale și unde accesul vehiculelor este supus unor reguli de circulație speciale, iar intrările și 
ieșirile din această zonă sunt semnalizate corespunzător. 

Viabilitatea drumului – înseamnă starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, 
constând în practicabilitatea permanentă a acesteia, potrivit reglementărilor specifice sectorului de 
drum lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutieră și a mijloacelor de semnalizare care asigură 
fluența și siguranța circulației rutiere. 

Amenajare rutieră – orice construcție amplasată pe partea carosabilă sau în zona acesteia 
destinată reglementării circulației rutiere. 

Declivitate – înclinarea unui drum pe o porțiune uniformă față de planul orizontal. 

Partea carosabilă – este partea drumului public destinată circulației vehiculelor. 
Acostament – este fâșia dintre partea carosabilă și marginea platformei drumului, care 

servește la circulația pietonilor (în localități, acostamentul este trotuarul). 

Bandă de circulație - Subdiviziunea longitudinală a părții carosabile, materializată prin 

marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens a 

unui șir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roți. 
Bandă pentru staționarea de urgență - Subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la 

extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulație, destinată exclusiv staționării 

autovehiculelor în cazuri justificate, precum și circulației autovehiculelor cu regim prioritar care se 

deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență. 
Autostradă - Drumul național de mare capacitate și viteză, semnalizat special, rezervat 

exclusiv circulației autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu servește proprietății riverane, 

prevăzut cu două căi unidirecționale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepțional, prin 

alte modalități, cu excepția unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puțin două 

benzi de circulație pe sens și bandă de urgență, intersecții denivelate și accese limitate, intrarea și 

ieșirea fiind permise numai prin locuri special amenajate. 
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Vehicul - Sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru 

efectuarea de servicii sau lucrări. 

Autovehicul - Vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și 

tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. 

Mopedele, vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în 
exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care 

se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. 

Masa totală maximă autorizată - Masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă 
în urma omologării de către autoritatea competentă. 

Vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depășite - vehiculul care, datorită dimensiunilor 

sale ori mărfurilor transportate, depășește masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit 

admise, prevăzute în reglementările legale. 

Coloană oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public și sunt însoțite 

de unul sau mai multe autovehicule ale poliției rutiere, care au în funcțiune semnale speciale de 

avertizare sonore și luminoase de culoare roșie. 

 

Obs: prezenta fișă de documentare se adresează elevilor claselor a XII-a liceu de la calificările 
profesionale „Tehnician în agricultură” și „Tehnician veterinar” care studiază conform planului de 

învățământ aprobat prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3500/29.03.2018 și programei aprobată prin anexa 
nr. 2 la OMEN nr. 3501/29.03.2018 modulul CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. 

 

Bibliografie: 

1. *** - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002, completată și modificată, 
privind circulația pe drumurile publice 

2. *** - Regulamentul de aplicare a O.U. – 2006 

3. Teodorescu, Dan - Curs de legislație rutieră, Editura Shik, București, 2017 
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CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. PARTICULARITĂŢILE 
DRUMULUI PUBLIC 

- Fișa de documentare nr. 2 - 
 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”Iaşi/ Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”  

Podu Iloaiei, jud. Iaşi 
 

xa drumului – Este linia care separă cele două sensuri de circulație indiferent dacă este 

materializată sau imaginară. Trebuie să amintim faptul că axa drumului nu se confundă cu axa 

geometrică (de simetrie) a drumului cu care este adevărat că în majoritatea cazurilor coincide, dar 

sunt și cazuri când sensurile de circulație sunt inegale. 

Declivitate – înclinarea unui drum pe o porțiune uniformă față de planul orizontal. 

În RAMPĂ - când urcăm; 

În PANTĂ - când coborâm; 

În PALIER – este drumul public care nici nu urcă și nici nu coboară. 
Drum în aliniament - este drumul în linie dreaptă 

 

Drum în curbă - este segmentul de drum cuprins între două drumuri în aliniament. 
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Drum în rambleu – este drumul public a cărui parte carosabilă și acostament este mai înaltă 
decât marginile ei (taluzul dinspre drum al șanțului este mai înalt decât taluzul dinspre decor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drum în debleu – este drumul public a cărui parte carosabilă și acostament este mai joasă 
decât marginile lui (taluzul dinspre drum și acostament este mai joasă decât marginile lui (taluzul 
dinspre drum al șanțului este mai mic decât taluzul dinspre decor). 

 

Drum cu profil mixt – este drumul public la care una din părți este în rambleu și cealaltă în 
debleu. 

 

 

Obs: prezenta fișă de documentare se adresează elevilor claselor a XII-a liceu de la calificările 
profesionale „Tehnician în agricultură” și „Tehnician veterinar” care studiază conform planului de 
învățământ aprobat prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3500/29.03.2018 și programei aprobată prin anexa 
nr. 2 la OMEN nr. 3501/29.03.2018 modulul CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. 
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Bibliografie: 

1. *** - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002, completată și modificată, 
privind circulația pe drumurile publice 

2. *** - Regulamentul de aplicare a O.U. – 2006 
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V. VOCAŢIONAL  

 

„GUERNICA” – PABLO PICASSO 

 

Prof. Ramona Buzea 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 xistă printre noi aceia care declară, fără să clipească, că lor le place doar Picasso. Nu 

zău?! Şi ce înţelegeţi voi, mămucă, din opera lui Picasso, când nici cele mai luminate minţi în 

domeniu nu îi dau de capăt? Şi de ce tocmai Picasso? Pentru că Picasso e singurul nume de pictor 

pe care îl cunoaşteţi? 

            Picasso a despicat realitatea şi a reasamblat-o aşa cum i-a căzut lui mai bine. A căuta sens în 

pictura lui e ca şi cum ai intra într-o încăpere întunecoasă şi ai încerca să faci lumină cu de-a sila. 

Picasso a pictat forme, nu a făcut psihanaliză. A devenit cel mai faimos artist al secolului XX nu 

pentru că şi-a aşternut sufletul pe pânză, ci pentru că operele sale au oferit un câmp de desfacere 

pentru imaginaţia privitorului. Pictura lui Picasso nu este despre Picasso, ci despre noi, despre 

fiecare în parte, atunci când poposim în faţa ei. Cuburile lui Picasso nu ne vorbesc tuturor, pentru că 

ele nu îi aparţin. Cuburile sunt vocile noastre lăuntrice şi ne aparţin nouă. Şi nu toată lumea se află 

în legătură cu vocile sale. 
            Când mă aflu în faţa unei picturi de Picasso, vocile mele interioare amuţesc. Mă lasă 

singură, într-o tăcere neagră. Înţeleg însă ceva vast: realitatea e pur simbolică şi fiinţa umană e 
fragilă - o adiere de vânt poate spulbera psihicul uman asemeni pufului de păpădie. Trăim pe 
muchia dintre sănătate şi nebunie şi numim această muchie normalitate. Picasso ştia asta şi tocmai 

de aceea nu a vrut să adauge cuvinte explicative picturilor sale - ar fi trădat prea mult. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 "Guernica" (1937) (actualmente în Muzeul „Reina Sofia” din Madrid) este cea mai 

cunoscută pictură a lui Picasso tocmai pentru că simbolizează ceva pentru omenire. "Guernica" a 

 

http://psihologia-artei.blogspot.ro/2009/06/guernica.html
http://psihologia-artei.blogspot.ro/2009/06/guernica.html
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devenit sinonim cu pacea, un protest împotriva războiului şi o imagine a suferinţei. Nu voi intra în 

detalii despre fiecare figură care compune acest tablou. Au făcut-o alţii deja, l-au despicat cât au 
vrut ei, au dat nume şi semnificaţii fiecărei părticele şi au încercat să ajungă la un comun acord. 

Ceea ce, evident, nu s-a întâmplat. 
  

  

 
 

 

 Dacă becul din susul imaginii reprezintă sau nu un protest împotriva tehnologiei, dacă 

floarea din josul imaginii reprezintă speranţa, care e semnificaţia boului şi a calului? – întrebări fără 

răspuns. Pentru mine "Guernica" reprezintă durere, durere profundă, durere până în măduva oaselor, 

durere până în străfundurile sufletului, durere, durere şi iar durere. 

            Beverly Ray e de părere că Picasso a folosit culori sumbre pentru a exprima durere şi haos. 

Eu sunt de părere că albul, negrul şi griul sunt un fel de a spune: asta e, nu mai e nimic de spus! 

Cuvintele sunt de prisos, mergeţi acasă! 
            A mers vestea că la un moment dat în faţa picturii "Guernica" de Pablo Picasso stăteau un 
spaniol şi un neamţ. Şi neamţul se trezeşte întrebându-l pe spaniol: 

 - Cine a făcut asta? Şi arată cu capul spre pictură. 
 La care spaniolul răspunde sec: 
 - Voi! 
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METODE DE EVALUARE LA DISCIPLINA EDUCAŢIE MUZICALĂ 

 
Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 
 

upă Ioan Nicola „metoda include un ansamblu de tehnici prin care se pot obţine 
rezultate noi”… „Folosită de un subiect (metoda) devine un instrument care se adresează realităţii 
pentru a o cunoaşte”. Acelaşi autor precizează că „procedeul este un auxiliar al metodei, fiind 

subordonat acesteia şi urmărind cunoaşterea unor aspecte colaterale, care întregesc şi lămuresc o 
metodă, cu toate că acelaşi procedeu poate fi propriu mai multor metode”. Metoda are un caracter 

instrumental prin care intervenim, informăm, interpretăm, acţionăm. 
Ca parte a didacticii – metodologia – studiază rolul şi modul de utilizare a metodelor, 

strategia didactică se referă la abordări combinatorii de metode pentru rezolvarea triadei: predare-

învăţare-evaluare şi pentru ca Educaţia muzicală să vizeze deprinderi-cunoştinţe-atitudini specifice 

acestui obiect de studiu. 

Metodele pot fi grupate în două mari categorii: 

1. Metode tradiţionale 

2. Metode complementare 

 Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire datorită consacrării lor în 
timp. Din această categorie fac parte: 

 Probele orale 

 Probele scrise 

 Probele practice 

Metode complementare (moderne de evaluare), al căror potenţial formativ susţine 
individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului, sunt: 

 observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor 
 referatul 

 investigaţia 

 proiectul 

 portofoliul 

 autoevaluarea. 

Metodele propriu-zise de evaluare cuprind: 

 metode clasice: probe orale, probe scrise, probe practice; 

 instrumente, tehnici de evaluare: testul, chestionarul; 

 metode auxiliare: observații, dezbateri, convorbiri, autoevaluări; 

 metode alternative: portofolii, lucrări aplicative, rezolvarea unor sarcini de lucru în grupuri, 
utilizarea evaluării asistate de calculator. 

 Cele mai utilizate metode și procedee de evaluare pentru educația muzicală sunt: scrise, 

orale, dar mai ales practice. 

 Evaluarea muzicală apelează la metode clasice, în general, care au în vedere: 
 însușirea cunoștințelor muzicale; 
 însușirea deprinderilor practice și dezvoltarea capacităților de interpretare și de receptare a 

muzicii; 
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 însușirea unui repertoriu la lucrări muzicale valoroase; 
 capacitatea de a analiza anumite structuri specifice muzicii populare, bisericești și de factură 

cultă; 
 posibilitatea de aplicare a cunoștințelor teoretice în practicarea și receptarea altor lucrări 

muzicale; 

 nivelul dezvoltării aptitudinilor muzicale: auzul, vocea, memoria, simțul ritmic și armonic 
ș.a.  

 Participarea la viața cultural-artistică a școlii trebuie să ocupe un loc aparte în activitatea 
de evaluare. 

 Evaluarea urmărește aprecierea gradului de însușire de către elevi a anumitor cunoștințe și 
deprinderi însușite în cadrul unei discipline școlare. Aceasta vizează măsurarea realizării 
obiectivelor lecțiilor, dar ea poate constitui și un îndreptar pentru activitățile viitoare. 

 Prin evaluare se urmărește măsurarea și aprecierea cunoștințelor, deprinderilor și 
atitudinilor muzicale, artistice, culturale. 

 Tipuri principale de evaluare: 

1. continuă, numită permanentă sau formativă; 
2. sumativă sau cumulativă, periodică, semestrială, anuală. 
  

FACTORI PERTURBATORI/ ERORI DE EVALUARE ȘCOLARĂ 

 Evaluarea defectuoasă poate cunoaște mai multe ipostaze: 

 notarea strategică – practicată la începutul activității pentru a ține elevii sub control, sub 
amenințarea notelor slabe sau a nepromovării; 

 notarea sancțiune – care nu are nimic de-a face cu achizițiile sau performanțele elevilor, ci 

cu anumite atitudini considerate neacceptabile; 

 notarea etichetă – prin notarea pe termen lung după aceleași păreri favorabile/ nefavorabile, 

sau în concordanță cu celelalte note ale elevului. 
 Rolul evaluării este acela de a îndeplini, în ansamblul activităţilor instructiv-educative, 

acel rol formativ şi stimulator. 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Frăsineanu, Ecaterina Sarah – Pedagogie. Managementul clasei de elevi, Editura SITECH, 

Craiova, 2014 

2. Munteanu, Gabriela - Didactica Educației Muzicale, Ediția a II-a, Editura Fundației România de 
Mâine, București, 2007 

Nicola, Ioan - Pedagogie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994 

Vasile, Vasile - Metodica educației muzicale, Editura Muzicală, București, 2004 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  

 

CUM ESTE COPILUL MEU LA GRĂDINIŢĂ? 

 

Prof. înv. preşcolar Mihaela David  
Şcoala Gimnazială Nr. 2, Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

rădiniţa este un spaţiu aparte în viaţa copilului prin faptul că reprezintă momentul 
primei separări de familie, cât şi intrarea într-un proces de autonomizare a copilului. Este un spaţiu 
pentru a învăţa, a se juca, a gândi, a simţi, a privi, a cunoaşte, a întreba, dar mai ales pentru a putea 

rămâne singur. Capacitatea de a fi singur şi de a rămâne împreună cu ceilalţi care sunt străini, nu 

sunt din familie, depinde de încrederea cu care copilul este investit de părinţii săi ca să poate 
parcurge această experienţă. Odată cu intrarea copilului în grădiniţă, comunicarea dintre el şi părinţi 
este intermediată de apariţia unui nou personaj, care va deveni portavocea copilului, şi anume 

educatoarea. Sarcina ei este una pedagogică şi împărtăşirea celor observate, precum şi elaborarea 

lor, ar trebui să se facă în echipă cu un psiholog. Această echipă ar putea asculta şi gândi situaţiile 
variate ce apar în grupul de copii, găsind modalităţi pentru a le integra şi înţelege. 

 Copilul meu este neatent, nu stă locului, deranjează activităţile, se plimbă prin clasă, nu 
face ce i se spune şi când face, face cum vrea el, nu cum i s-a spus - copil ADHD 

Este vorba despre reguli, limite şi despre toleranţă la frustrare. Toate acestea au un rol 

esenţial în creşterea, dezvoltarea şi adaptarea socială a copilului. Grădiniţa este un instrument foarte 

valoros prin care ele capătă consistenţă şi se transformă din nişte repere externe în nişte repere 

interioare pe care copilul le va purta cu el. Unii copii reuşesc să şi le înşusească mai repede, alţii 
mai greu. Însă e firesc ca la început să existe opoziţie, refuz, protest şi dorinţa de a face numai cum 

vor ei. Grupul este cel care ajută la construirea acestora prin rolul pe care fiecare copil îl are în 
cadrul lui şi prin conştientizarea poziţiei şi contribuţiei celuilalt. Limitele şi regulile se învaţă prin 

trecerea de la eu la acceptarea că mai există şi un altul. Abordarea individuală, atât ca laudă şi 

stimulare, cât şi ca pedeapsă şi excludere, nu ajută copilul să-şi înşusească aceste aspecte, ci doar să 
simtă că nu aparţine grupului, că e altfel. 

 Copilul care plânge  

Plânsul relevă suferinţa şi tensiunea pe care le simte copilul. Este unicul lui mod de a se 

exprima şi de a se apăra. Plânsul are legătură cu neîncrederea, cu nesiguranţa, cu faptul că copilul 
nu a investit încă grădiniţa ca pe un spaţiu în care el să simtă că poate rămâne. Însă educatoarea 
poate folosi rolul ei de substitut matern pentru a-l ajuta să capete încredere şi, mai ales, poate folosi 
grupul de copii care are marea calitatea de a oferi sprijin şi protecţie, de a conţine şi de a crea 
sentimentul de apartenenţă. 

 Copilul autist  

Cel mai adesea este o formă de apărare. Aceşti copii sunt prinşi undeva la limita dintre 

universul lor interior şi lumea exterioară. Ştiu unde sunt, de ce au venit, ce este aici, dar nu vor să 
intre în legătură. Sunt undeva între casă şi grădiniţă, sunt într-o pauză lungă până se întorc părinţii 
să îi ia de la grădiniţă. Îşi petrec acest timp ascultându-i şi pe ceilalţi, dar răspunzându-şi lor, 

refugiindu-se în spaţiul acesta intermediar construit pentru a reuşi să stea la grădiniţă.  

 Copilul izolat 
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De multe ori este mai convenabil aşa, să rămână în colţul lui, pentru că el este de obicei 

cuminte, doar că nu prea vorbeşte şi nici nu vrea la un loc cu ceilalţi. În interiorul lui însă, are mare 

nevoie de a fi primit de ceilalţi şi caută o cale spre ei. Doar că nu îi poate da glas. Este un copil care 

nu are încredere deloc în el, căruia îi este teamă şi este foarte timid.  

 Este destul de agitat, le ia jucăriile celorlalţi copii, este agresiv cu ei când nu vor să se 
joace cu el, îi împinge sau le ia foile - copilul agresiv 

Părinţii primesc multe mustrări, adesea se simt jenaţi şi nu mai ştiu cum să-l pedepsească ca 
să înveţe să nu se mai comporte aşa. Agresivitatea este o modalitate de comunicare, prin care 

copilul îşi exprimă trăirile şi dorinţele sau nevoile atunci când nu ştie, nu poate altfel. Poate fi o 

modalitate de exprimare a bucuriei de a fi cu alţi copii sau a suferinţei sale de a nu putea sta singur. 

Gradiniţa şi activităţile împreună cu ceilalţi copii îl ajută să înveţe să se exprime afectiv şi să se 

exprime social. Încet, încet, cuvintele iau locul actelor sau faptelor şi copilul ştie să spună când este 

vesel sau trist, fără să lovească sau să îmbrâncească. 

 Copilul nu mănâncă deloc şi nu doarme la grădiniţă - copilul opoziţionist 
Este extrem de deranjant pentru că nu se conformează unor reguli esenţiale pentru a 

convieţui la grădiniţă - a mânca şi a dormi. În realitate, aceste două activităţi au un caracter destul 

de intim pentru copil şi sunt specifice unor ritualuri din familie, de acasă. Refuzul de a face aceste 

lucruri constituie un semnal că adaptarea nu este încă posibilă şi că este nevoie de a găsi modalităţi 
pentru a ajuta copilul să accepte grădiniţa. 

Toate aceste manifestări nu sunt intenţionate, ele nu sunt menite a pune la încercare răbdarea 

educatoarelor, a le deranja şi enerva şi nici nu pun în evidenţă o educaţie deficitară sau greşeli ale 
părinţilor. Ele sunt un limbaj al copilului şi este necesar să înţelegem ce ne transmite acest limbaj, 

să găsim cuvinte comune pentru el şi pentru noi. Dacă aceste manifestări se prelungesc sau se 

amplifică, este necesar ajutorul de specialitate, medical sau psihologic pentru a înţelege care este 
cauza apariţiei lor.  

 

 

Bibliografie: 

1. Șchiopu, Ursula; Verza, Emil - Psihologia vârstelor. Ciclurile vieții (ediția a III-a revizuită), 
Editura Didactică și pedagogică, București, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

114 

 

“TOAMNA” – Octavian Goga 

- Proiect de lecție – 

 
Prof. înv. primar Maria Neculăeş 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

ata: 11.11.2019 

Clasa: a II-a A 

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic,,Callatis” Mangalia 

Propunător: prof. înv. pr. Neculăeș Maria 

Arria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: ,,Textul liric. Descrierea” 

Subiectul: ,,Toamna" de Octavian Goga/ ora a II-a 

Scopul: consolidarea deprinderilor de  citire corectă, conştientă, expresivă, a noţiunilor de strofă, 
vers, rimă  

Forma de realizare: integrată 

Tipul lecţiei: de comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe 

Durata: 45 minute 

Discipline integrate: 

 Matematică și explorarea mediului: enumerarea schimbărilor din natură petrecute în 
anotimpul toamna;  

 Dezvoltare personală: exprimarea opiniei în legătură cu sentimentele provocate de anumite 
întâmplări; 

 Muzică și mișcare: audiție -versurile poeziei interpretate de artistul Tudor Gheorghe şi  
ilustrarea  acestora. 

Competenţe specifice: 
Comunicare în limba română (CLR): 
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate; 

            2.3. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare; 
            3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din  
                   universul cunoscut 

Obiective operaţionale: 
            O1 - să citească corect, coerent, fluent şi expresiv, în ritm propriu textul literar,  
                    respectând semnele de punctuație; 
 O2 - să prezinte,  folosindu-se de imagini ,aspectele specifice anotimpului toamna ; 

            O3 - să-şi însuşească elementele unei poezii (strofă, vers, rimă), dar şi aşezarea unui text  
                     liric în pagină; 
            O4 - să reţină sensul cuvintelor noi din poezie (uscă, suri, plumb, şură, şindrilă),  
                     introducându-le în enunţuri proprii; 
            O5 - să formuleze întrebări și răspunsuri corecte și complete referitoare la conținutul                    
                    poeziei. 
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Strategia didactică: 
a) resurse procedurale: lectura explicativă, conversaţia, explicația, brainstormingul, 

exerciţiul, munca independentă, explozia stelară, metoda pălăriilor gânditoare, jocul didactic                                              
b) resurse materiale: planşe, fișe de lucru, caiet, frunze decorative, steluțe cu întrebări, pălării, 

laptop, videoproiector, tabla, marker, Flipchart, harta fizică a României, material Power 

Point;                                    

c) resurse temporale: 2x45 minute 

d) forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe. 

 

Bibliografie:  

 științifice: textul suport ,,Toamna” de Octavian Goga  
 oficiale: Programa şcolară pentru clasele pregătitoare, I și a II-a,  aprobată prin ordin al 

ministrului nr. 3418/19.03.2013; 

 metodico-didactice: 

 Șerdean Ioan, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, București, Ed. 
Didactică și Pedagogică, 1995; 

 Neagu Costică, Didactica limbii și literaturii române în învățământul primar, Ed. 

Terra, Focșani, 2011; 
 Ungureanu A., Metodica studierii limbii și literaturii române, Ed. AS'S, Iași 2003; 
 www.didactic.ro 
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 Elevii sunt informaţi că au primit o 

scrisoare de la Zâna Toamnă, prin care 
aceasta le prezintă admiraţia dânsei pentru 
munca lor de când a început şcoala. Textul 
mesajului este următorul : 

Dragii mei copii, 

         Mă aflu spre sfârşitul călătoriei mele 
de anul acesta pe meleagurile românești. 
Încă de la începutul lunii septembrie străbat 
ţara în lung şi-n lat, aducând oamenilor 
roade bogate în hambare. V-am văzut 
bucurându-vă de începutul anului şcolar, de 
frunzele arămii pe care le-am scuturat din 

pomi, de strugurii zemoşi şi parfumaţi, culeşi 

convers
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din vii. Am trecut pe la geamul clasei voastre 

si v-am văzut desenându-mă cum v-aţi 
priceput mai bine, citind texte literare în 
care eram descrisă, scriind propoziţii în care 
m-aţi prezentat aşa de frumos, lucrând cu 
frunze şi seminţe la orele de AVAP. 
            Pentru toate acestea vă mulţumesc, 
vă felicit şi vă rog să-mi trimiteţi ca răspuns 
un e-mail la care sa ataşaţi produsele 
activiăţii voastre. Le voi folosi pentru a 
câştiga întrecerea pe care am ponit-o cu 

surorile mele, celelalte anotimpuri ale 

anului.  

           Vă  mulţumesc frumos ! 

                                              Zâna Toamnă 
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 Se citeşte poezia învăţată ora 
precedentă. 

 ,,Coșul Toamnei cu întrebări” 

  Anexa 2 

Câte un elev scoate din coș un bilețel cu o 
întrebare. Răspunde la ea. 
1.Cu ce a fost împodobită grădina? 

2.De ce se usucă firele de lămâiță? 

3.Cum sun norii care trec peste dumbravă? 

4.Cum arată porumbul de pe camp? 

5.De ce tremură ,,porumbul”? 

6.Ce fel de vânt suflă nemilos? 

7.Ce putere are vântul de la nord?... 
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 Copiii sunt anunţaţi că vor recapitula 

informaţiile despre textul în versuri, vor 

lucra în perechi/ pe grupe pentru a realiza 
sarcinile propuse; vor fi atenţi și activi la 
explicaţiile doamnei învăţătoare. 
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 Pentru a o ajuta pe Zâna Toamnă să  
câștige competiția, ne-a rugat să lucrăm 
împreună cteva exerciții de pe fișă. (Anexa 
3) 

Elevii vor completa versurile lacunare cu 

cuvinte potrivite din text.  

Folosindu-vă şi de expresiile frumoase pe 

care le-aţi învăţat în această poezie găsiţi 
însuşiri pentru: nori, frunze, vânt. Fiecare 

echipă va adăuga câte trei însuşiri pentru 
cuvintele date. Acestea vor constitui 

elemente ale tabloului de toamnă. 
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 Un vânt de toamnă a vrut să îşi ajute 

stăpâna, dar a amestecat cuvintele din unele 
enunţuri. S-o ajutăm să le potrivească. Anexa 

4 

*Firelor se uscă lămâiţă de rădăcina li. 
*Cu tremură zdrenţuită pe podoaba câmp 
porumbul. 

*De păgână se-ndoiesc bătrânii vifornița 
nucii. 

 Pentru înțelegerea  și esențializarea   
conținutului textului ne vom ajuta de metoda 
„pălăriilor gânditoare”. 
Pașii după care ne vom conduce în lucrul în 
grup. 

1.Sunt responsabil. 

2.Mă implic activ. 
3.Argumentez și motivez opinia. 

4.Susțin ideile de valoare. 
- pălăria albă – informează cum este 

prezentat anotimpul  toamna în poezie; 
-pălăria roșie spune ce a simțit când ai citit 
poezia, argumentând. 
- pălăria galbenă identifică  ,,Explică de ce 
venirea toamnei este un lucru bun?" 

- pălăria neagră identifică aspectele negative 
pe care toamna le lasă în urma ei; 
- pălăria verde genereză idei noi, cum ar fi: 
 ,, Imaginează-ți,  în cel mult cinci enunțuri, 
că anotimpul toamna nu există. Ce urmări ar 
avea acest lucru?" 

- pălăria albastră – clarifică. Pune cinci 
întrebări colegilor tăi să verifici dacă au 
înţeles conţinutul poeziei. 
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 Elevii vor alcătui, pe caiete, un  
cvintet despre anotimpul tomna, descris în 
poezie. 
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 Se extrage mesajul poeziei: Poetul O.  

Goga descrie peisajul de toamnă cu 
transformările care au loc în natură. Totul în 
jur dobândește trăsături omenești, sugerând 
tristețea și spaima la apropierea iernii 
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nemiloase. 

   Privind în jurul său și ascultând ,,plânsul" 
puiului ,,golaș" de ciocârlie rămas singur în 
,,vifornița păgână", se simte cuprins de 
tristețe și milă, asemenea puiului lipsit de 
ocrotirea și de dragostea mamei. 

 Le voi  prezenta 

Copiilor, la calculator, versurile poeziei 

interpretate de artistul Tudor Gheorghe şi  
ilustrarea  acestora.  

caiete individu

al 

 

 

 

8. 

Apre

cieri 

finale 

1 min 

 

 Se fac aprecieri asupra modului cum  

au lucrat şi se acordă calificative. 
 Elevii vor avea ca temă pentru acasă  

de memorat poezia şi de transcris primele 
două strofe. 
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și 
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ANEXA 2 

 

 Cu ce a fost împodobită grădina? 

 De ce se usucă firele de lămâiță? 

 Cum sunt norii care trec peste dumbravă? 

 Cum este porumbul de pe câmp? 

 De ce tremură ,,porumbul”? 

 Cum bate vântul? 

 Ce smulge vântul de pe șură? 

 Ce culoare au norii? 

 Ce anotimp descrie poetul? 

 Cine a împodobit grădina? 

 Cum este scris textul? 

 Care este numele autorului? 

 Ce alcătuiesc mai multe versuri? 

 Ce li se usucă firelor de lămâiță? 

 Ce smulge fără milă vântul? 

 Ce adăpostim în șură? 

 Ce face vifornița păgână? 

 Unde stătea și plângea puiul de ciocârlie? 

 Ce sentimente l-au cuprins pe autor? 

 Ce este plumbul? 

 De ce plângea puiul de ciocârlie? 

 Ce legătură putem afirma că există între starea poetului și a puiului de ciocârlie? 

 Cum se comportă elementele naturii în poezie? 

 Cum mai putem spune în loc de lămâiță? 
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 Alcătuiește un enunț capcană cu cuvântul și ortograma ,,ia". 
 Alcătuiește un enunț capcană cu cuvântul și ortograma ,,la". 

 

ANEXA 3 

 

1. Găsiți explicația unor versuri din poezie care se potrivește pe nourașii din partea dreaptă: 
 

,,Peste creștet de dumbravă                                                           
Norii suri își poartă plumbul. ”    
 

 

,,Cu podoaba zdrențuită                                 

Tremură pe camp porumbul.”   
 

  

 ,,Văl de brumă argintie 

 Mi-a împodobit grădina.”             
 

 

2. Găsiți însuşiri potrivite  pentru cuvintele de mai jos: 
3.  

 

1.  

 

 

 

3. Înlocuiţi cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător folosite în poezia de mai sus. 

Vălul de brumă argintie a gătit (………………....................................) grădina. 
Peste vârful (………………….......................................) dumbrăvii se lasă norii cenuşii. 
Cu podoaba ruptă (…………....................................................) porumbul tremură pe câmp. 
Dinspre nord (……….............................................) bate vântul nemilos. 
 

4.  Scrieţi forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze: 

Norii (cenuşie)..........................................se ivesc pe cer. 

Puii (zglobiu)..........................................ciripesc veseli. 

Un văl de brumă (argintii).................................. a împodobit grădina. 
 

5. Precizaţi sensurile cuvântului ,,a se îndoi” alegându-le din coloana alăturată: 

 Pomii s-au îndoit sub vânt. a amesteca 

 Ei s-au îndoit de corectitudinea colegului. a se gârbovi 
 Vânzătoarea a îndoit bucata de stofă. a fi nesigur 

 Batrănul s-a îndoit de spate pe zi ce trece. a împături 

Porumbul, cu frunzele sfîșiate de 
vânt, tremură de frigul toamnei. 
 

Norii cenușii și grei ca plumbul 
sunt mânați de vânt. 
 

Stratul de brumă care acoperă 
plantele pare o pânză 
deosebită, folosită ca podoabă. 
 

nori 
...................................................

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

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

.....................…...... 

frunze 
...................................................

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

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

.....................…...... 

vânt 
...................................................

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

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

…............................... 
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 Barmanul a îndoit vinul cu apă. a apleca 

 

6. Observaţi sensurile diferite ale aceluiaşi cuvânt şi uniţi-le cu termenii din coloana alăturată: 

Pe creştet, copilul purta o pălărioară de pai.                      vârf 
Pe creştetul dealului se ridica pădurea.                              cap 

Sus, în creştetul bradului, strălucea o stea.                        Culme 

 

7. Găsiţi sensurile potrivite pentru expresiile de mai jos:  
 

 I s-a luat vălul de pe ochi  aflând adevărul.                                            nu judeca limpede                      
 Femeia are parcă un văl pe ochi când  vorbește despre fiul ei.                 avea capul acoperit                                                                 

 Tânăra avea un văl pe cap la intrarea în biserică.                                    se lămuri 
 

 8. Un vânticel de toamnă a amestecat următoarele cuvinte și expresii. Voi trebuie să le 
scrieți în ordine, sub copăcelul potrivit: „grădină”, „vântul fără milă”, „creştet de dumbravă”, „se 
usucă rădăcina”, „viforniţa păgână”, „tremură porumbul”, „pe cumpăna fântânii”, „plânge-un pui de 

ciocârlie”, „podoaba zdrenţuită”, „o lacrimă învie”, „pe câmp”, „văl de brumă argintie”, „se-ndoiesc 

nucii”, „norii suri”.  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4 

 

Firelor se uscă lămâiţă de rădăcina li. 
Cu tremură zdrenţuită pe podoaba câmp porumbul. 
De păgână se-ndoiesc bătrânii vifornița nucii. 
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ATITUDINEA ADULTULUI FAŢĂ DE PREŞCOLARUL CARENŢAT 
AFECTIV 

 

Prof. înv. preşcolar Raluca Posea  
Şcoala Gimnazială Nr. 2 - Structura G.P.P. Nr. 2 Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

erioada copilăriei este critică pentru dezvoltarea afectivă a adultului de mâine. 

Manifestările copilului, emoţiile şi modul în care învaţă să le controleze reprezintă temelia 
abilităţii de a stabili relaţii interumane pozitive şi satisfăcătoare. 

Ca proces, dezvoltarea afectivă se desfăşoară atât pe plan personal, contribuind la formarea 

copilului ca individ, cât şi pe plan social, prin stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. 
Trăsăturile esenţiale ale dezvoltării afective includ abilitatea de a identifica şi înţelege propriile 

sentimente, de a percepe corect emoţiile celorlalţi, capacitatea de a face faţă trăirilor intense şi 
expresia acestora într-o manieră constructivă, controlarea propriului comportament, empatia şi 
întreţinerea relaţiilor sociale. 

De obicei, oamenii se blochează afectiv în copilărie sau adolescenţă, în urma unor traume 

sau prin educaţie, iar ca adult, ca urmare a unor conflicte interioare. În copilărie, o traumă poate fi 

orice formă de abuz fizic sau emoţional. În ceea ce priveşte abuzul emoţional, cel mai des se 
manifestă impunerea unei educaţii prin frică, ameninţări fizice ce pot sau nu să fie îndeplinite etc. 

Blocajul afectiv poate să apară şi în urma unei educaţii rigide, restrictive. Nu luăm în 
considerare părinţii marcaţi de o tulburare de personalitate, dar, de exemplu, un părinte perfecţionist 
îşi va bloca cu siguranţă afectiv copilul. Îl va bloca deoarece îi va impune tot timpul reguli de 

conduită la extrem.  
Părinţii trebuie să încerce să înţeleagă care sunt sursele de la care pornesc reacţiile copilului. 

Chiar şi comportamentele considerate a avea conotaţii negative sunt uneori necesare în procesul 
cunoaşterii. Copilul încearcă, perseverează şi îşi consolidează voinţa explorând reacţiile celorlalţi. 
Îşi afirmă astfel personalitatea, temerile, fricile sau interesul. Copiii sunt creativi prin însăşi 

structura lor, dar uneori creativitatea lor în descoperirea comportamentelor afective corespunzătoare 
poate fi inhibată prin răspunsuri prea autoritare sau din contra, hiper-protective ale adulţilor cu care 
intră în contact. 

Creşterea stimei de sine este o componentă esenţială a dezvoltării afective la copii. În primii 
3 ani, copilul învaţă autonomia şi să aibă încredere în cei ce au grijă de el. Urmează apoi aşa-

numitele perioade de opoziţie de la 3 la 4 ani şi de graţie de la 4 la 5 ani. Perioada de opoziţie 
reprezintă nevoia afirmării personalităţii ce se naşte acum. Copilul, bazându-se pe relativa 

independenţă şi autonomie nou câştigată, câştigă conştiinţa de sine prin opoziţia faţă de ceilalţi, are 
nevoie să arate că este diferit de ceilalţi. Perioada de graţie este cea în care eul copilului vrea să se 

valorizeze şi caută acum aprobarea. Îi place să se dea în spectacol şi se vrea seducător pentru adultul 
din preajmă, dar şi pentru propria sa satisfacţie. Este o perioadă de narcisism. 

Dacă copilul nu este ajutat atunci când are nevoie, dacă nu învaţă să facă diverse lucruri, el 

nu va avea încredere în sine, în cei ce se ocupă de el şi, mai tarziu, în oameni. Dacă nu devine 
autonom, dacă nu este lăsat să facă greşeli sau este criticat, se va simţi ruşinat şi va începe să se 
îndoiască de abilităţile lui. Atunci când copilul primeşte afecţiune necondiţionată, exprimată atât 
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fizic, cât şi verbal, de la adulţi ale căror conduite denotă optimism şi încredere, când regulile şi 
formele de disciplină nu rănesc sau resping copilul, acesta dezvoltă rezilienţă. 

Respectul faţă de sine şi dezvoltarea unei scale valorice personale este o componentă 
importantă a rezilienţei. Acestea se formează în momentul în care părinţii stabilesc o serie de 

standarde pentru comportamentul copilului, standarde pe care copilul le atinge. Dacă un copil se 

respectă pe sine, va considera că este o persoană importantă care trebuie tratată cu respect şi de 
către ceilalţi. O astfel de convingere îl va proteja de situaţii şi comportamente de risc şi astfel va fi 
mai puţin vulnerabil în faţa situaţiilor dificile. 

Câteva sfaturi ce pot contribui benefic la evoluţia încrederii copiilor în forţele proprii: 

 punctaţi mai mult succesele decât eşecurile; 
 încercaţi să-i încurajaţi pe copii cât mai des şi permiteţi-le independenţa; 
 oferiţi-le libertatea de a greşi cu discutarea cauzelor şi consecinţelor, pentru ei şi pentru cei 

din jur; 

 iubiţi-i necondiţionat, dar puneţi limite; 
 fiţi disponibili, ascultaţi-i atunci când au nevoie, permiteţi explorarea şi încurajaţi 

întrebările;  
 evitaţi ironia, ridiculizarea; 
 observaţi ce calităţi au şi ajutaţi-i să-şi dezvolte talentele. 

Copiii au nevoie de modele, aşa că în primul rând, haideţi să încercăm să practicăm noi 

înşine ceea ce le cerem, să fim un model bun! 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preşcolar Adela Vug 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, jud. Timiş 
 

 

otto: „Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. 
Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi 
 

 Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin 
intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea 
de a opta şi de a decide, pentru că perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului 
şcolar, a tânărului de mâine. 
 Este unanim recunoscut faptul că perioda de 3-7 ani din viaţa copilului lasă cele mai 
profunde urme asupra personalităţii în devenire, deoarece aceasta este perioada receptivităţii, 
sensibilităţii, mobilităţii şi a flexibilităţii psihice dintre cele mai pronunţate. Aceasta este perioada în 
care influenţele externe lasă cele mai durabile urme, în care se constituie premisele personalităţii şi 
se aşează bazele eu-lui: cognitiv, afectiv-motivaţional şi caracterial. 
 Învăţământul preşcolar românesc, prin acţiunile şi activităţile sale, urmăreşte să valorifice 
potenţialul creativ, specific vârstei preşcolare, în cadrul unui sistem instructiv-educativ bine 

structurat unde copilul să aibe dreptul să-şi formeze personalitatea şi prin propria sa experienţă. 
 Grădiniţa, oricât de bine ar fi organizată, oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe 
care le comunică preşcolarului, nu poate da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare, 
trăsături specifice copiilor. Ei au nevoie de acţiuni care să le împlinească setea lor de cunoaştere, să 
le ofere prilejul de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodescă singuri pentru a-şi forma 
convingeri durabile. 

 Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a 
timpului lor liber. Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi 
optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
 Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. 
Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, 

dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. 
 Activitatea extraşcolară ocupă un rol important în ansamblul influenţelor educative în 
grădiniţă ea lărgeşte orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de 

cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a 
grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extraşcolare 
aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor, disciplinându-le acţiunile şi 
lărgindu-le orizontul artistic. 

 Activităţile extraşcolare desfăşurate în grădiniţa noastră au un conţinut flexibil şi variat, 
cuprinzând cunoştinţe din domeniul artei, ştiinţei, sportului. Încadrarea copiilor în diferite forme ale 
activităţi extraşcolare se face în baza liberei alegeri. Sursele de informaţii pentru activităţile 
extraşcolare din grădiniţă au fost: sărbătorile religioase, obiceiurile şi tradiţiile, datele legate de 
viaţa şi activitatea scriitorilor, evenimente istorice, activităţi sportive. 
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 Excursiile şi vizitele organizate în grădiniţă au caracter de masă, cu scopul îmbogăţirii 
experienţei de viaţă a copiilor. Toate vizitele realizate în timp au ca scop lărgirea orizontului 
cognitiv, familiarizarea copiilor cu frumuseţile ţării, asigurarea unor ocazii de recreere şi destindere. 
 Excursiile ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească 
şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale 
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 
 În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi a vieţii sociale, copiii din grădiniţa 
noastră dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări 
despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre frumuseţile şi bogăţiile 
patriei, despre trecutul istoric al poporului român. 
 Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să 
observe viaţa insectelor, va deveni prietenul naturii, apoi protectorul ei. 
 În urma plimbărilor, excursiilor organizate în diferite zone ale ţării şi în natură, în mediul 
social, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate imaginea realităţii în cadrul 
activităţilor de desen şi modelaj, iar cu materialele culese îşi îmbăgăţesc jocurile de creaţie şi 
activităţile practice.  

 În preşcolaritate copiii sunt foarte receptivi la ce li se spune în legătură cu mediul. Fiecare 

contact cu mediul înconjurător îmbogăţeşte vocabularul copiilor cu cuvinte noi, ce denumesc lucruri 
şi caracteristici ale acestora. Folosirea în mod educativ, plăcut şi recreativ a timpului liber 
contribuie în acelaşi timp şi la dezvoltarea fizică a copiilor, prin mărirea varietăţii de mişcări a 
jocurilor desfăşurate în aer liber. 
 Serbările şcolare reprezintă o modalitate eficientă de cultivare a capacitătilor de vorbire şi 
înclinărilor artistice ale copiilor. Prin conţinutul vehiculat în cadrul serbării, preşcolarii culeg o 
bogăţie de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan şi sincer situaţiile reale. 
 Stimularea şi educarea atenţiei şi exersarea memoriei constituie obiective importante care se 
realizază prin intermediul serbării. Intervenţia la momentul oportun cu rolul pe care îl are de 
îndeplinit fiecare copil şi susţinută de suportul afetiv contribuie la mărirea stabilităţii atenţiei, iar cu 
timpul sporeşte capacitatea de rezistenţă la efort. 
 Prin organizarea serbărilor se dezvoltă copiilor dragostea pentru ţară, pentru frumos, fiind un 
prilej de bucurie, emoţie, bună dispoziţie, atât pentru copii cât şi pentru părinţi. 
 În grădiniţa noastră s-a observat că în viaţa micului preşcolar serbarea are o influenţă mare 
asupra dezvoltării sferei sale emotionale. Copiii la această vârstă sunt sensibili, receptivi cu o 
fantezie bogată şi tind să se afirme. Una din activităţile îngrăgite de copii sunt şezătorile, adevărate 
serbări în miniatură, care se organizează fără un efort deosebit, de multe ori chiar fără o pregătire 
prealabilă, dar cu importante resurse educative. Preşcolarii  participă cu cântece, poezii, povestiri, 

dansuri etc.                                            

 Vizionările şi spectacolele sunt activităţi extraşcolare prin care copilul face cunoştinţă cu 
lumea minunată a artei. Vizionarea filmelor şi a emisiunilor la televizor, aduce copiilor o mare 
satisfacţie prin diverse contraste, mai ales, liniei stilizate pe care o au imaginile. Educatoarea are un 
rol important în alegerea spectacolelor, recomandarea şi selecţionarea emisiunilor de televiziune 
pentru copii, programelor distractive care au o influenţă pozitivă. 
 Concursurile pe diferite teme sunt de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

mici. Acestea dau posibilitatea copiilor să demonstreze acasă ce au învăţat la grădiniţă, să deseneze 
diferite aspecte etc.  
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 Concursurile cu premii sunt necesare în dezvoltarea creativităţii copiilor. Întrecerile pot 
cuprinde interpretarea, recitarea, aplicarea priceperilor şi deprinderilor formate în activităţi practice. 
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul 
responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. 
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EDUCAŢIA NONFORMALĂ ÎN SPRIJINUL EDUCAŢIEI FORMALE 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, jud. Buzău 

 

I. larificări conceptuale 

Încă de la definirea conceptului de educaţie s-au conturat mai multe accepţiuni ale acestuia, 

accepţiuni ce conţin în germene ideea existenţei mai multor „forme” de manifestare a actului 

educaţional. 
Formele educaţiei reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice desfăşurate, 

succesiv sau simultan, în cadrul activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane. 
Clasificarea formelor educaţiei poate urma o traiectorie socială polară, care reflectă gradul de 

organizare şi eficacitate pedagogică angajat, prin modalităţi variate: 
  la nivel instituţional: educaţia formală, educaţia nonformală; 

  la nivel noninstituţional: educaţia informală. 

Educaţia formală, dar şi educaţia nonformală, angajează acţiuni (şi influenţe) pedagogice 
proiectate şi realizate prin intermediul unor instituţii sociale, cu intenţionalitate formativă explicită. 

Educaţia informală declanşează doar anumite influenţe pedagogice noninstituţionale, provenite 

din direcţia câmpului psihosocial care înconjură acţiunile educaţionale, proiectate şi realizate la 
diferite niveluri instituţionalizate, formal sau nonformal. 

Termenul de educaţie nonformală îşi are originea în latinescul „nonformalis” preluat cu 
sensul „în afara unor forme special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Astfel, 
educaţia nonformală este o formă de educaţie realizată în cadru instituţionalizat, organizat, dar în 
contextul unor instituţii care nu au ca obiectiv explicit educaţia. 

Instituţia familială, ca celulă socială bazală, are certe funcţii educative, realizează actul 

educaţional constant dar nu prin acţiuni explicit educaţionale, organizate cu această finalitate. Ea 
reprezintă, însă, punctul de sprijin cel mai important al educaţiei formale. Parte din influenţele sale 
educative ţin de educaţia nonformală. 

Instituţii de tipul: PALATUL COPIILOR, CASE DE CULTURĂ ŞI TEHNICĂ, MUZEE, 
TEATRE, CINEMATOGRAFE, EXPOZIŢII, TELEVIZIUNE, PRESA SCRISĂ, RADIO, nu sunt 
organizate cu finalitate explicită şi unică de ordin educaţional, fiecare având finalităţile sale 
specifice; în cadrul lor, însă, se pot desfăşura, fie prin organizare proprie, fie la sugestia instituţiei 
şcolare, activităţi explicit educative. De exemplu, emisiunile TELEŞCOALĂ sau cele de ştiinţă, 
cultură, de la radio sau TV, presa scrisă, destinate elevilor fac parte din acest tip de educaţie.  

Cluburile pentru elevi cu cercurile lor de diferite specialităţi au ca obiectiv prioritar ocuparea 

eficientă a timpului liber, cultivarea intereselor şi aptitudinilor. Ele aparţin educaţiei nonformale, dar 
se află cel mai aproape de graniţa cu educaţia formală. 
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II. Educaţia nonformală, formă complementară a educaţiei formale. Modalităţi de 
eficientizare 

Educaţia nonformală, ca formă de educaţie se realizează, aşa cum am precizat anterior, în 
instituţii sau contexte ce nu au ca obiectiv direct actul educaţional. 

Vom prezenta succint cadrul instituţional, organizatoric, în care se desfăşoară cele mai 

semnificative activităţi ce pot fi circumscrise educaţiei nonformale. 
1. Palatele copiilor şi cluburile elevilor au ca obiectiv fundamental desfăşurarea unor 

activităţi de timp liber pentru copii, elevi, tineri care să corespundă intereselor şi aptitudinilor acestora. 

Implicit, prin ceea ce se realizează în aceste instituţii se face şi educaţie într-o formă complementară 
educaţiei de tip şcolar. Astfel, cercurile de informatică stimulează interesul copiilor pentru un domeniu 
ce este abordat şi în instituţia şcolară; cel de aeromodele, pe lângă că dezvoltă îndemânarea 
copiilor, sprijină aplicarea unor cunoştinţe dobândite la şcoală (fizică, chimie, matematică etc.); cel de 
dansuri populare contribuie la educaţia estetică şi patriotică a copiilor şi elevilor; cercul de muzică 
instrumentală dezvoltă cunoştinţele şi priceperile elevilor în domeniul muzical etc. 

Adesea, ca membrii ai acestor cercuri, copiii şi elevii sunt antrenaţi în activităţi competiţionale 
sau în spectacole care îi ajută mult pe direcţia dezvoltării coordonatei sociale a personalităţii lor. 

Activitatea acestor instituţii este desfăşurată, de obicei, de cadre cu o pregătire (cel puţin 
minimală) în domeniul educativ; ar fi oportună o mai bună conjugare a funcţiilor manageriale exercitate 
în conducerea lor cu ceea ce se realizează în cadrul educaţiei formale. Astfel, directorii cluburilor 
elevilor, ai palatelor copiilor ar trebui să analizeze nu numai calitatea propriilor activităţi ci şi gradul de 
colaborare cu unităţile şcolare, gradul de răspuns eficient la preocupările şi interesele unei arii cât mai 

largi de copii şi elevi. 
În baza acestei analize, conducerea trebuie să proiecteze şi să organizeze activitatea ciclului 

managerial în conformitate cu posibilităţile de inserţie şi integrare a publicului vizat (copii şi elevi) pe 
fiecare perioadă a anului calendaristic, în funcţie de natura fiecăruia dintre cercuri. 

La cercurile cu conţinut legat de unele discipline şcolare se poate gândi o activitate 

eşalonată pe parcursul anului şcolar, tratându-se, însă, cu atenţie perioadele aglomerate din viaţa 
şcolară (în special perioadele de teze, olimpiade etc.). Ele se pot extinde, cu o anume pondere şi în 
perioada vacanţelor când elevii au mai mult timp pentru activitatea de acest tip. 

Cercurile artistice, sportive pot avea o desfăşurare cu o mai mare pondere în timpul 

vacanţelor şi cu grad mai mic de angajare temporală (fără a se renunţa la principiul continuităţii) în 
timpul anului şcolar. Înainte de proiectarea activităţii este necesară o acţiune de investigare a 

intereselor elevilor, a dorinţei acestora de participare la cercurile existente sau la altele ce se pot 

înfiinţa dacă există cerere. Această investigare se poate face printr-o strânsă colaborare cu unităţile 
şcolare şi cu inspectoratele şcolare. Desfăşurarea propriu-zisă a activităţilor trebuie să ţină cont de 
specificul acestora (conţinut, domeniu) şi, nu în ultimul rând, de vârsta copiilor/elevilor 

înscrişi. Coordonatorul de cerc, este şi el, într-un anume fel, un manager care trebuie să-şi conceapă 
şi să-şi desfăşoare activitatea în mod riguros dar creativ şi eficient. 

Pentru că este vorba de o activitate desfăşurată într-un timp extraşcolar se impune o bună 
colaborare cu familiile elevilor care să fie ajutate să înţeleagă rolul acestor instituţii în dezvoltarea şi 
în viaţa copiilor lor. 

Evaluarea activităţilor va fi ancorată nu doar în aria performanţelor obţinute de copii în 
diversele domenii abordate ci şi în zona afectivului, a motivaţiei pentru participarea activă, 
continuă şi de lungă durată la activităţile propuse de aceste instituţii. 

2. Cercurile/activităţile desfăşurate pe lângă casele de cultură sau cluburile de 
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tineret au de asemenea valenţe educative de factură nonformală. Ele trebuie să se bazeze pe o 

investigare a cererii reale de activităţi din partea elevilor şi a tinerilor, urmărindu-se integrarea 

acestora în contexte care să le satisfacă dorinţa de cunoaştere, de distracţie constructivă. 
3. Muzeele ar putea organiza (chiar prin existenţa unor cadre special angajate în acest 

scop) activităţi cu valenţe educaţionale desfăşurate în propria incintă şi completate prin activităţi 
în şcoală. Şi aceasta presupune o activitate de conducere ştiinţifică, concretizată în analiza 
posibilităţilor propriului muzeu, recrutare şi selecţie de cadre, proiectare de activităţi şi, nu în 
ultimul rând, evaluarea eficienţei acestora. 

În SUA există pe lângă muzee servicii educaţionale încadrate cu cadre didactice specializate 
în pedagogia adultului şi pedagogia şcolară care îi sprijină pe profesori în realizarea unor activităţi în 

muzee sau la clasă cu materiale oferite de muzee. Un exemplu concret este cel al Muzeului 
Holocaustului din Washington D.C., unde un asemenea departament sprijină activitatea cadrelor 
didactice cu elevii în incinta muzeului şi chiar oferă modele de proiectare şi materiale didactice 
pentru activitatea de la clasă. 

4. Posturile de televiziune au şi pot extinde cu efecte benefice activităţile cu valenţe 
educative (de tip teleşcoală) care să vină în sprijinul educaţiei formale, să trezească interesul 

copiilor şi elevilor. 
Sigur că, pe filiera informală ele îşi aduc contribuţia la educaţia elevilor şi a tinerilor, dar, 

din păcate nu întotdeauna cu efecte pozitive. 
Se constată o scădere îngrijorătoare a interesului copiilor, elevilor şi tinerilor pentru lectură 

în detrimentul urmăririi micului ecran. Ar fi, credem, util ca televiziunea să găsească, ea însăşi, 
modalităţi de stimulare a acestui interes, prin prezentare de carte, prin ecranizări de mai bună 
calitate decât multe dintre serialele pentru copii şi elevi sau prin alte forme. 

5. Cluburile sportive cu o activitate în general bună sunt de un real ajutor pe linia 
educaţiei fizice a copiilor şi tinerilor. Ele, desigur, urmăresc pregătirea juniorilor pentru performanţă 
dar, cu un grad larg de cuprindere, ele pot suplini realizarea deficitară a educaţiei fizice în şcoală, 
sau pot acţiona complementar acesteia contribuind major la educaţia pentru sănătate a tinerei 
generaţii. 

III. Concluzii 

Educaţia nonformală sprijină, direct şi indirect, acţiunile şi influenţele sistemului de 
învăţământ.  

Educaţia nonformală completează educaţia formală într-un cadru instituţionalizat situat 
în afara sistemului de învăţământ dar şi în interiorul acestuia, activat prin „organisme şcolare 
conexe”, extradidactice sau extraşcolare, constituite ca „punte între cunoştinţele asimilate la 
lecţii şi informaţiile acumulate informal”.  

Educaţia nonformală are o contribuţie deosebit  de importantă la formarea personalităţii 
umane. Ea nu trebuie să se facă la întâmplare, ci în baza unei activităţi manageriale (la nivel 
macro şi microorganizatoric) de foarte bună calitate. 
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DISTRACȚIA CARE NE OMOARĂ - NEAL POSTMAN 
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u cu foarte mult timp în urmă se recomanda ca în fiecare cătun din România să fie 
trimis un calculator de către guvern pentru ca elevii să intre în contact cu tehnologia, să-și 
desăvârșească educația și să contribuie la progresul localității. Acest lucru s-a întâmplat, chiar dacă 
fără ajutorul statului. În zilele noastre nu cred să mai existe un școlar care să nu beneficieze de un 
calculator, fie el încorporat în telefon sau tabletă. Doar că, în loc să aducă vreun beneficiu în 
desăvârșirea copiilor, noua tehnologie i-a familiarizat rapid cu jocurile violente, rețelele sociale și 
obscenitățile. 

Se poate observa cum străzile, altădată populate cu copii, au devenit treptat goale.  
Eșecul predictibil al strategiei de informatizare a copiilor și educației, nu a stăvilit 

entuziasmul pentru adoptarea rapidă a tehnologiei. Cursurile au suporturi video, power pointul ține 
loc de explicații, mailurile și grupurile pe rețele au înlocuit întâlnirile personale, iar elevii devin din 

ce în mai slab pregătiți. 
 Un profesor povestea amar că până mai anul trecut, nu era nevoit să ia măsuri drastice 
pentru a impune disciplina în cadrul cursului pe care îl ținea. Astăzi, însă, spune el, elevii își 
folosesc telefoanele dezinvolți în timpul orelor și se simt ultragiați când cineva le interzice asta. Mai 
mult, nici o activitate nu este scutită de prezența tehnologiei, iar atenția se destramă înainte de a 
începe orice discuție. 

Pentru cine citește o carte ca „Distracția care ne omoară”, de Neal Postman, toate aceste 
lucruri nu sunt nici pe departe ieșite din comun. Postman vorbește în volum său despre efectele 
televiziunii, dar concluziile sale se aplică poate chiar mai bine la noile media care au invadat lumea. 
Ideea de bază a lui Postman este că tehnologia nu este nici pe departe neutră, ci vine inevitabil cu un 
set de presupoziții despre lume, despre om, etc. Iar presupozițiile își spun întotdeauna cuvântul 
indiferent de durată. 
 „A nu fi conștient că o tehnologie vine la pachet cu un program de schimbări sociale, a 
susține că tehnologia este neutră, a presupune că tehnologia este prietena culturii, sunt, în zilele 
noastre, nici mai mult, nici mai puțin decât mostre de prostie”. Chiar dacă aceste presupoziții nu 
sunt întotdeauna ușor de identificat, consecințele lor ar trebui să fie decelate de oricine încearcă să 
își păstreze normalitatea. 

Ca să rămânem la domeniul educației și la interacțiunea dintre tehnologie și educație, iată 
cam cum vede Postman rolul ideilor subiacente în pledoaria pentru o lume digitală: „Cercetând 
literatura educațională, veți găsi uneori afirmația că copiii vor învăța cel mai bine atunci când sunt 
interesați de ceea ce învață. Veți găsi afirmația – Plato și Dewey au subliniat-o – că rațiunea este 
cultivată cel mai bine atunci când este înrădăcinată într-o bază emoțională solidă. Veți găsi și 
afirmația că învățătura este înlesnită atunci când profesorul este iubitor și blând.  

Dar nimeni nu a spus sau insinuat vreodată că învățătura de bază se poate dobândi efectiv, 
durabil și real atunci când educația este divertisment. Filosofii educației au plecat de la premisa că 
procesul de culturalizare este unul dificil, pentru că implică în mod necesar impunerea anumitor 

constrângeri. Or, dacă este ceva de care părinții și educatorii emancipați refuză să audă astăzi este 

http://magazin.anacronic.ro/produs/distractia-care-ne-omoara/
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constrângerea sub orice formă a celor mici. Iar în acest context prezența televiziunii și a 
calculatorului le vine ca o justificare mănușă, deoarece îi scapă de responsabilitate, le oferă spațiu 
de mișcare și le calmează conștiința că au făcut ceea ce trebuia pentru copilul lor. În fond, doar asta 
spun într-o formă sau alta toate teoriile de parenting contemporane… 

Contraargumentul previzibil la o astfel de interpretare a tehnologiei țintește ubicuitatea 
digitalului și imposibilitatea practică de a scăpa de sub domnia tehnologică. În fond, chiar și 
articolul acesta este scris la un calculator.  

Rezolvarea problemei, pe care Postman o lasă, deloc neîntâmplător în suspsans, nu constă în 
a arunca televizorul și calculatorul pe geam, ci a trece la o filozofie și o viață care să facă astfel de 
practici futile. Într-o casă în care oamenii citesc, televizorul e inutil. Într-o casă în care oamenii 
petrec timp împreună, telefoanele sunt accesorii. Într-o casă în care oamenii se roagă, calculatorul 
va fi doar un instrument printre altele. Toate acestea pot părea idealiste și sunt într-o oarecare 

măsură, dar ele trebuie însoțite și de înțelegerea faptului că anumite tentații și tehnologii sunt mult 
prea puternice pentru om, iar costurile nu sunt deloc neglijabile. Un exemplu este cel al filosofului 

David Friedman, care argumenta convingător, că nu-și cumpără mașină, chiar dacă l-ar ajuta pe o 

vreme ploioasă, deoarece ar fi tentat să o folosească apoi și în restul timpului, și astfel nu ar mai 
face niciun fel de mișcare. 
 Potrivit lui Friedman, adevărata raționalitate umană presupune tocmai a ține seama de 
limitele sale, ceea ce, în trecăt fie spus, foarte puțini reușesc. 

 Așadar, soluția în fața asaltului tehnologic nu este deloc simplă, în special pentru că 
presupune o renunțare la confort și o reorientare existențială de amploare, în condițiile date. Nu 
puțini, de altfel, sunt cei care vorbesc despre anxietatea provocată de despărțirea de televizor. Dar 
asta nu înseamnă că oamenii sunt condamnați irevocabil la videodrom. 
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EVALUAREA CONTINUĂ – PARTE INTEGRANTĂ PROCESULUI DE 
PREDARE-ÎNVĂŢARE 
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ermenul „evaluare” are diverse conotaţii în funcţie de realităţile educaţionale la care 
se referă. Gerard Scallon distinge trei planuri de semnificaţie pentru verbul a evalua: a concepe o 
procedură de evaluare, a face o evaluare (în mod practic) şi a exprima o evaluare.  
 Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii 
utile, care să permită luarea unor decizii ulterioare, ea trebuie concepută ca o cale de perfecţionare 
ce presupune o strategie globală a formării şi constituie un act integrat activităţii pedagogice. 
Vechiul „mit” conform căruia întâi predăm şi pe urmă evaluăm ar trebui să dispară în condiţiile 
unui învăţământ modern axat pe formarea de priceperi şi deprinderi, nu pe acumularea de informaţii 
disparate. Predarea şi evaluarea sunt două componente ale aceluiaşi proces de învăţare separabile 
doar în analiză.  

 Modul de evaluare a cunoştinţelor influenţează procesul de instruire şi învăţare. Se ştie că 
atât elevii, cât şi profesorii îşi concentrează atenţia asupra aspectelor care vor fi supuse testării în 
vederea obţinerii unor note mari, nu neapărat relevante pentru nivelul de pregătire al elevului în 
ceea ce priveşte programa pe an de studiu.  

Evaluarea continuă trebuie să aibă caracter formativ, un bun profesor evaluând continuu 
elevii pentru a sesiza dificultăţile de învăţare şi a urmări progresul. Este necesar ca orice activitate 
desfăşurată în clasă să aibă şi un mod de evaluare în care elevul să aibă un rol activ. Adevărata 
dilemă nu constă în alegerea strategiei de evaluare, ci în „utilizarea echilibrată a acestor acţiuni în 
funcţie de obiectivele educaţionale urmărite.” Este necesar un echilibru între evaluarea axată pe 
cunoştinţe şi cea axată pe capacităţi, între evaluarea formală şi informală, între cea sumativă şi 
formativă, între evaluarea achiziţiilor din domeniul cognitiv şi a efectelor produse în plan atitudinal 
şi psihomotor, între evaluarea desfăşurată pe baza experienţei profesorului şi evaluarea centrată pe 
obiective.   

Folosirea acestor strategii de evaluare duce la diversificarea metodelor şi instrumentelor de 
evaluare, probelor orale, scrise şi practice adăugându-li-se metode precum: investigaţia, proiectul, 
portofoliul, observarea sistematică a elevului sau autoevaluarea.   

Metodele tradiţionale de evaluare nu sunt depăşite aşa cum se afirmă frecvent. Ele rămân 
cele mai des folosite metode şi de aceea este necesară îmbunătăţirea calităţii lor şi asigurarea 
echilibrului între probele scrise, orale şi practice (în condiţiile în care prin probă se înţelege „orice 
instrument de evaluare proiectat, administrat şi corectat de către profesor”).   

Aşa cum sugerează H. G. Macintosh şi D. E. Hale probele orale sunt extrem de eficiente 
pentru a evalua excelenţa tehnică (claritatea vorbirii, fluenţa, bogăţia vocabularului şi absenţa 
greşelilor gramaticale majore), capacitatea de a comunica şi factorul uman (simţul umorului, 
originalitatea, sinceritatea, personalitatea acestuia în ansamblu).  

Evaluarea autentică a elevilor se realizează prin sarcini de lucru complexe care apreciază 
atât procesul care conduce la realizarea sarcinii, cât şi evaluarea produsului final, în afara unui mod 
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de administrare strict formal, acestea putând fi realizate la şcoală sau acasă, în decurs de câteva 
minute sau în perioade mai lungi de până la un an.   

Observarea sistematică a comportamentului elevului este o tehnică aparent nouă, ea 
realizându-se conştient sau inconştient permanent în învăţământ. Se pot avea în vedere cunoştinţe şi 
capacităţi, atitudinea faţă de desfăşurarea unei activităţi, atitudini sociale şi ştiinţifice, interese, 

aprecieri şi adaptări. Observarea sistematică se poate realiza prin fişe de evaluare care să 
consemneze cele mai importante evenimente observate de profesor şi interpretarea lor, prin scări de 
clasificare şi liste de control. Scara de clasificare indică gradul în care o anumită caracteristică sau 
un anumit comportament apare (niciodată, rar, ocazional, frecvent, întotdeauna) în vreme ce lista de 

control înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei anumite caracteristici sau acţiuni.   
 Investigaţia este o activitate care poate să dureze una sau două ore şi care constă în 
rezolvarea de către elevi a unor sarcini prin instrucţiuni exacte care să demonstreze o gamă largă de 
cunoştinţe şi capacităţi. Ea reprezintă o posibilitate de a aplica în mod creativ cunoştinţele asimilate 
anterior sau de a explora situaţii noi.  

Proiectul se realizează printr-un „parteneriat” între profesor şi elev, întrucât reprezintă o 
activitate amplă care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii, se continuă acasă şi, 
uneori, în clasă pe parcursul câtorva zile sau săptămâni prin permanente consultări cu profesorul şi 
aprecieri la adresa nivelului de realizare al sarcinii şi se încheie tot în clasă prin prezentarea 
rezultatelor obţinute sau al produsului realizat în faţa colegilor. Proiectul poate fi individual sau de 
grup şi poate avea o temă aleasă de profesor sau de elevi. Pentru ca un proiect să fie eficient 

profesorul, împreună cu elevii, trebuie să stabilească capacităţile care vor fi evaluate. Printre acestea 
ar trebui să se numere: alegerea metodelor de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, 
acurateţea tehnică, organizarea materialului adunat , claritatea prezentării şi acurateţea imaginilor.  

Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex care poate să includă şi rezultatele 
relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare: probe orale sau scrise, fişe de 
observare sistematică sau autoevaluări. Aşa cum afirmă Adrian Stoica, „portofoliul reprezintă cartea 
de vizită a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la altul sau 
chiar de la un ciclu de învăţământ la altul.” Portofoliul poate fi evaluat la sfârsişitul unui semestru 
sau la sfârşitul anului scolar. Elevul trebuie să ştie de la început ce trebuie să conţină portofoliul, 
dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) sau va fi o 
evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat individual sau în 
grup. Structura portofoliului trebuie să fie în mare parte definită de profesor, cu condiţia ca elevul să 
aibă libertatea de a pune în propriul portofoliu materiale care se potrivesc cu personalitatea lui. Este 

important să se verifice dacă portofoliul este realizat de către elevi sau de către altcineva, să li se 
ceară elevilor o autoevaluare a acestuia şi să se păstreze cele mai bune portofolii pentru a servi drept 

modele altor generaţii.  
Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul 

propriu şi de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu 
nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care să-l 

reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor însuşite de-a 

lungul şcolii. 
Autoevaluarea le dă elevilor încredere în sine şi îi motivează pentru îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare. Această modalitate de evaluare poate să meargă de la autoaprecierea 
verbală până la autonotarea mai mult sau mai puţin supravegheată de profesor. I. T. Radu enumeră 
printre efectele benefice ale implicării elevilor în aprecierea propriilor rezultate faptul că elevul are 
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rolul de participant la propria sa formare şi cultivarea motivaţiei lăuntrice faţă de învăţătură, alături 
de atitudinea pozitivă, responsabilă faţă de propria activitate. Calitatea evaluării realizate de 

profesor influenţează direct capacitatea de autoevaluare a elevului. Profesorului îi revine rolul de a-i 

ajuta pe elevi să-şi însusească capacităţi de autoevaluare.  
Aceasta are la îndemână diverse căi de formare si de educare a spiritului de autoevaluare la 

elevi, şi anume:  

 autocorectarea – elevul este solicitat să-şi descopere propriile greşeli;  
 corectarea reciprocă – elevul este solicitat să descopere greşelile colegilor săi;  
 autocorectarea şi corectarea reciprocă constituie un prim pas spre însuşirea capacităţilor de 

autoevaluare de către elevi;  
 autonotarea controlată – în timpul unei verificări, elevului i se cere să-şi acorde o notă; 

profesorul va argumenta dacă nota este sau nu corectă;  
 notarea reciprocă – elevii sunt solicitaţi să îşi noteze colegii, fie la lucrări scrise, fie în cadrul 

unor verificări orale;  
 metoda aprecierii obiective a personalităţii – constă în antrenarea întregului colectiv al clasei 

în vederea evidenţierii rezultatelor obţinute de către aceştia, prin confruntarea a diverse 

informaţii şi aprecieri, în vederea formării unei imagini cât mai complete despre 
posibilităţile fiecărui elev în parte şi ale tuturor la un loc. 
Aşa cum se observă, evaluarea şcolară reprezintă un ansamblu de activităţi dependente de 

anumite intenţii, dar este important de reţinut faptul că scopul evaluării nu este de a ajunge la 
anumite date, ci de a perfecţiona procesul educativ pentru a putea transforma situaţia educaţională 
într-o realitate convenabilă. Evaluarea procesului ar trebui să devină momentul central şi să 
amelioreze în permanenţă întregul sistem educativ.  
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COMPETENŢELE  DE COMUNICARE ALE PROFESORULUI 

- Studiu-  

 

Prof. Virginica Barabaş 
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omunicarea este un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii 
în interiorul perechii emiţător-receptor în limbaj articulat sau prin alte coduri, în vederea 
transmiterii unei informaţii, a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual 
sau de grup.  

Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 
ansamblul său, iar comunicarea didactică este nucleul practic şi pragmatic al comunicării 
educaţionale, constituind esenţa însăşi şi vehiculul secvenţelor procesului de învăţământ, derulat 
sub formă de lecţii. Comunicarea didactică presupune o perpetuă interacţiune între profesor şi elevi, 
indiferent că este vorba de predare, învăţare, evaluare şi chiar proiectare didactică.  

Schema oricărei comunicări cuprinde: factorii comunicării, distanţa dintre aceştia şi 
dispoziţia aşezării lor (ambele importante pentru particularităţile canalului de transmitere a 

mesajului), cadrul şi contextul instituţionalizat, tipul de cod, situaţia enunţiativă, repertoriile active 
sau latente ale emiţătorului-receptor, retroacţiunile practicate, elementele de bruiaj. 

Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-verbal, para - verbal, mixt; după natura 

partenerilor poate fi o comunicare interpersonală, în grupuri mici, publică; statutul poate fi formal, 

informal, pe verticală, subiectiv, întâmplătoar; după natura conţinuturilor, comunicarea didactică 

poate fi ştiinţifică, atitudinală, operaţional - metodologică.      

 Universalele comunicării au fost puse în evidenţă de către Meyer-Eppler (1973).  

 

 
 

E  emiţător (sursă)  
R  receptor (destinatar)  

Cod  sistem de semne comun, cel puţin în parte, emiţătorului şi receptorului  
Re  repertoriul emiţătorului  

Rr  repertoriul receptorului  

partea haşurată  repertoriul comun celor două repertorii  
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 Emiţătorul şi receptorul sunt cadrul didactic şi elevul, aflaţi în posibilitatea de schimbare a 
statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă un mesaj transpus într-un cod 

comun, interiorizat (limba) la care se adaugă elementele para - verbale şi non - verbale. Mesajul 

este supus unor procese de codare şi decodare prin care se asigură înscrierea lui în vocabularul 

elevului.  

 Dificultatea constă chiar în această traducere a mesajului în limbajul operaţiilor concrete, 
care-l poate depărta pe elev de profesor. Codul folosit (sistemul de semne lingvistice) cunoaşte o 
triplă situare: prima la nivelul codului lingvistic, a doua la cel didactic, al treilea la nivelul codului 

specific. Mesajul oral este purtat pe undele sonore, iar mesajul scris este textul tipărit, mesajul 

afectiv este transmis de gestică, mimică, subtextul emotiv al vorbirii. Calea de comunicare este 

multimodală: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă.  
 Deci, comunicarea didactică poate fi definită ca un schimb de mesaje, cu conţinut 
specific, între cadru didactic şi elevi.  
 Prin comunicare, cadrele didactice pot face necunoscutul să fie cunoscut, exprimând 
anumite idei în termeni cunoscuţi. Blocajele de comunicare dintre elev şi profesori sunt generate de 
faptul că profesorul nu-l consideră pe elev partener de discuţie cu drepturi egale în comunicare.  
 O adevărată conduită didactică este evidenţiată – după M. Diaconu – prin trei aspecte: 

 1. Randamentul comunicării didactice este determinat de stăpânirea conţinuturilor verbale, 
claritate şi coerenţă în exprimare; 
 2. Randamentul comunicării didactice nu depinde însă numai de stăpânirea conţinuturilor 
verbale. Dacă prin componenta verbală se exprimă referenţial şi explicit un anumit conţinut 
categorial, prin componenta para şi nonverbală se exprimă atitudini. Acestea vizează conţinutul 
transmis, receptorul şi situaţia comunicării. Prin orientările lor atitudinale (pozitive, negative, 

neutre) profesorul şi elevii potenţează sau frânează comunicarea, sporesc sau diminuează efectele 
conţinuturilor didactice. 
 3. Comunicarea para şi nonverbală pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Înainte de a 
traduce şi accepta raţional importanţa unei demonstraţii, elevul are sentimentul importanţei 
conţinutului ce i se propune.           

 Combinarea  variată  a  mesajelor  verbale,  paraverbale  şi  nonverbale  duce  la  un  spor  de  

claritate  şi  prin  acesta  la  o  economie  de  timp.      

 Competenţele de comunicare ocupă un loc central în cadrul procesului formării iniţiale şi 
continue a personalului didactic. Ele se regăsesc menţionate atât în profilul european al profesorului 
eficient, cât şi în standardul naţional pentru toate categoriile de personal didactic, fiind considerate 

ca definitorii. Astfel, în profilul european al profesorului eficient, competenţa de comunicare este 

descrisă ca fiind acea capacitate de a purta discuţii libere cu elevii, de a se face înţeles, de a selecta 
secvenţe informative şi acţionale, de a pune în acord poziţii aparent contradictorii, de a crea 

oportunităţii de feed back elevilor săi, de a opera cu limbajul nonverbal, de a iniţia comportamente 
conştiente de susţinere, dezacord, refuz, legându-le de scopuri comunicative clare, de a urmări 
înţelegerea mesajelor educaţionale.  
 Pentru a obţine rezultate superioare în activitatea instructiv-educativă, profesorului i se cere 
şi aptitudine psihopedagogică. Aceasta se bazează pe competenţe ca: inteligenţa, capacitatea de 

comunicare, memoria, gândirea logică, imaginaţia constructivă, spirit de observaţie, atenţia 
concentrată dar şi distributivă în acelaşi timp, dicţie. 

Eficienţa comunicării didactice este asigurată dacă profesorul dispune de competenţe de 
comunicare. Competenţa comunicativă reprezintă nivelul de performanţă care asigură eficienţa 
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transmiterii şi receptării mesajului.         

 Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feed-back, privind atât informaţiile 
explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate în chiar cursul comunicării). Ariile 
ocupaţionale în care comunicarea interumană are un rol hotărâtor sunt relativ puţine, iar 
EDUCAŢIA este în opinia lui D. Ungureanu cea mai comunicaţională sferă de activitate. 
Comunicarea didactică îl are fără îndoială ca protagonist principal, regizor, dirijor, strateg pe 
profesor, care dincolo de o pregătire de specialitate trebuie să probeze o dezvoltată competenţă de 
comunicare.    

Este de la sine înţeles că profesorii, indiferent de disciplina pe care o predau, trebuie să fie 
excelenţi mânuitori ai limbii în care comunică în clasă cu elevii, adică să dispună într-un grad înalt 
de:  abilitate lingvistică; performanţă lingvistică şi productivitate lingvistică.    

 Oricât de competent ar fi în registrul mimico-gestual şi mai ales lingvistic, profesorul riscă 
să rămână un simplu orator spectacular dacă nu-şi întregeşte aceste competenţe cu o competenţă 
mediatică. Competenţa mediatică a profesorului include dorinţa, voinţa, disponibilitatea, 
deschiderea, crearea de ocazii de comunicare şi valorificarea lor prin forţa de a comunica.  
 Profesorii “cu har” ştiu, chiar dacă nu au urmat cursuri de comunicare, să zâmbească şi să se 
încrunte exact atunci când elevul are nevoie de aceste ”semne” ale înţelegerii lui, aleg exact 

cuvintele pe care elevul le poate raporta la ceea ce este semnificativ pentru el şi mai ales ştiu ce este 
semnificativ şi relevant pentru el în orice situaţie.        

 Nu întotdeauna suntem capabili să influenţăm sau să schimbăm personalitatea celuilalt, dar, 

cel puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem propria persoană pentru a observa dacă o schimbare 
în comportamentul nostru poate genera reacţii satisfăcătoare.      

 “Ca să poţi educa comportamentul comunicativ al unei alte persoane, este necesar ca tu 

însuţi să fii un bun comunicator”. 
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VALENŢE INSTRUCTIV-EDUCATIVE ALE ACTIVITĂŢILOR FORMALE, 
NONFORMALE ȘI INFORMALE 

 

                                              Prof. Octavia Barbu  

Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău, jud. Buzău 

 

          ducaţia este un fenomen social, un proces de formare a omului pentru integrarea sa 
activă în societate şi întotdeauna are aceeaşi finalitate ce vizează realizarea funcţiei 
formare/dezvoltare permanentă a personalităţii umane. 

Influenţele educative intervin în viaţa omului fie în mod organizat în conformitate cu 
anumite norme generale şi pedagogice, fie spontan, întâmplător, neoficial. Ansamblul acestor 

acţiuni şi influenţe pedagogice desfăşurate în cadrul activităţii de formare/ dezvoltare a 

personalităţii umane, în mod organizat într-un cadru instituţionalizat sau în mod spontan, 
întâmplător, neoficial, sunt reunite sub denumirea de formele educaţiei. În funcţie de nivelul de 
organizare şi de oficializare a formelor de educaţie, se delimitează trei categorii: la nivel 
instituţional avem educaţia formală (oficială) şi nonformală (extraşcolară), iar la nivel 
noninstituţional educaţia informală (spontană). 

Între cele trei forme ale educaţiei integrale există interelaţii, interferenţe şi interdependenţe.                  
Relaţia  de complementaritare este pusă în evidenţă prin faptul că fiecare dintre ele poate contribui 
în mod specific la formarea personalităţii tinerilor, educaţia nonformală „constituind o punte între 
cunoştinţele asimilate în lecţii şi informaţiile asimilate informal”. Cercetări pedagogice au relevat 
faptul că ceea ce câştigă tinerii prin activităţile formale în plan cognitiv şi atitudinal se repercutează 
asupra vieţii din afara mediului şcolar, în sensul că unele „interese deşteptate de procesul de 
învăţământ îşi găsesc satisfacţia în cadrul extraşcolar”. 

Corelarea şi coordonarea valenţelor multiple ale celor trei forme pe care le cunoaşte 
educaţia constituie o misiune complexă şi destul de dificilă, în condiţiile în care experienţele 
nonformale şi informale ale elevilor nu pot fi cunoscute în măsură necesară şi dorită de către 
şcoală. Un lucru este cert: nici una din aceste forme ale educaţiei nu poate fi neglijată. Toate au 

contribuţii asupra formării şi dezvoltării integrale a personalităţii celor educaţi. Fireşte, ponderea 
cea mai mare o are educaţia formală, procesul acesteia având loc în instituţii speciale, care 
valorifică tot ce oferă şi celelalte forme ale educaţiei. 

Educaţia formală şi cea nonformală au drept notă comună faptul că ambele sunt special 
organizate de societate, cu scopul de a uşura, de a grăbi, de a eficientiza procesul formării unor 
comportamente propice învăţării continue, inclusiv prin mijloace proprii, precum şi de a asigura 
achiziţionarea unor informaţii cu largi resurse de integrare în sisteme, de transferare a lor în diverse 
domenii ale cunoaşterii.  

De asemenea, ambele sunt instituţionalizate, deosebindu-se doar prin cadrul şi modalităţile 
lor specifice de a acţiona. În zilele noastre se constată atât o extindere, cât şi o intercorelare strânsă 
a tuturor acestor forme, ceea ce face să le crească potenţialul educativ. În acest sens, trebuie 
remarcat faptul că educaţia formală nu are decât de câştigat în condiţiile în care este mereu în 
contact cu modalităţile şi efectele educaţiei informale (spontane) şi ale celei nonformale.  

De aceea, şcoala din zilele noastre nu poate ignora bogatele experienţe acumulate de elevi 
în timpul lor liber, petrecut în afara şcolii. Aceste experienţe completează achiziţiile dobândite în 
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şcoală, prelungesc şi întăresc activitatea desfăşurată, poate, cam rigid şi mai puţin atractiv în 
şcoală. 

Important este ca influenţele neintenţionat educative să nu dea altă direcţie modelării 
personalităţii copilului sau tânărului, opusă celei pe care urmăreşte să o realizeze şcoala. Astfel, 

educaţia formală trebuie să cunoască valorile şi influenţele exercitate prin intermediul educaţiei 
ocazionale, nonformale şi informale, să exercite o funcţie de sinteză, de integrare a acestora în 
procesul unitar de formare şi cultivare a personalităţii copiilor, a tinerilor. 

Pe de altă parte, trebuie spus că experienţa acumulată în cadrul educaţiei şcolare contribuie 
la creşterea randamentului celorlalte forme ale educaţiei, în condiţiile în care tinerii sunt înarmaţi 
cu capacitatea de a discerne, de a selecta, de a sintetiza, din multitudinea de experienţe acumulate, 
pe cele care au în mod cert, valoare educaţională şi pot influenţa comportamentele pozitive. Este un 

adevăr de necontestat că din punct de vedere al succesiunii în timp a influenţelor sale, educaţia 
formală se situează pe primul loc, ea asigurând înţelegerea finalităţilor învăţării, cunoaşterea unei 
mari diversităţi de conţinuturi şi mai ales cunoaşterea nemijlocită a unor tehnici şi instrumente ale 
activităţii intelectuale, de învăţare.  

Prin urmare, numai o cooperare armonioasă, o punere în valoare reciprocă a ceea ce oferă 
toate aceste trei forme de educaţie poate constitui garanţia unei eficienţe sporite a activităţii de 
educaţie privită în ansamblul său. 

Deşi educaţia formală este şi va rămâne fundamentală pentru formarea şi dezvoltarea 
personalităţii tinerilor, ea nu epuizează sfera achiziţiilor formative. Asupra lor acţionează şi alte 
influenţe educative, nonformale/informale concordante sau discordante cu cele primite în şcoală. 
Unele dintre acestea provin din mediul social şi cadrul de viaţă în care se dezvoltă tinerii, iar altele 
sunt exercitate de anumite categorii de instituţii social-educative, precum mass-media, internetul 

ş.a. 
Educaţia tinerei generaţii constituie unul din elementele de bază ale sistemului educaţional, 

contribuind la pregătirea unui tineret capabil, sănătos şi puternic pentru a se integra în societate, 
pentru a se adapta şi a se readapta la schimbările continue ale acesteia. În şcoală tinerii trebuie să 
dobândească deprinderi de practicare să-şi formeze atitudini pozitive faţă de meseriile pentru care  

se pregătesc, să înţeleagă importanţa activităţilor motrice pentru sănătate, pentru dezvoltarea fizică 
şi a personalităţii şi necesitatea practicării lor pe toată durata vieţii. 

În organizaţiile independente de sistemul de învăţământ, dar ale căror obiective educaţionale 
coincid cu cele ale şcolii/ universităţii, activităţile sunt dirijate de personal calificat în diferite 
domenii de activitate, uneori având şi pregătire didactică. Activităţile de pregatire practica 
nonformale sunt importante prin obiectivele ce trebuie îndeplinite, prin modul în care se desfăşoară 
şi prin accentul pus pe valoarea formativă a conţinutului instruirii. Acest tip de activitate educativă 

reprezintă un spaţiu formativ aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea competenţelor – 

cunoştinţe şi abilităţi, valori şi atitudini dobândite prin educaţie formală. Prin formele lor specifice, 

aceste activităţi dezvoltă gândirea critică, stimulează implicarea tinerei generaţii în respectarea şi 
asumarea responsabilităţilor sociale, realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta 
cognitivă socioemoţională, motivaţională intrinsecă şi cea comportamentală. 

Activităţile de instruire practică din orice domeniu de activitate desfăşurate în context 
nonformal au drept note definitorii spontaneitatea, atractivitatea, libertatea, constituind o 

modalitate plăcută de relaxare şi divertisment pentru practicanţi. Ele câştigă noi valenţe în sensul 
combaterii efectelor nedorite ale vieţii moderne, precum sedentarismul, stresul, supraalimentaţia şi 
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surmenajul. În sinteză, putem afirma că activităţile practice desfăşurate într-un cadru nonformal 

oferă un set de experienţe sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tânăr, adult.  
Practicanţii vor avea capacitatea să cunoască şi să recunoască valorile stabile ale societăţii, 

modelele de comportare şi, pe baza acestora, să se integreze în normele/cerinţele acesteia, să-şi 
dezvolte structurile volitive ale personalităţii prin exerciţii de voinţă în condiţii de competitivitate, 
să-şi manifeste spiritul de fair-play în relaţii interpersonale, în instituţiile şi organismele societăţii 
civile. Ei trebuie să devină capabili să identifice şi să-şi dezvolte propriile atitudini şi valori 
asociate unei vieţi sănătoase.  

Concluzionând, putem afirma că prin activitatile practice putem să contribuim la 
cunoaşterea şi însuşirea unor modalităţi diverse de organizare şi petrecere a timpului liber; la 
identificarea şi cultivarea în rândul tinerilor a unor corespondenţe optime între interese, aptitudini, 
talente, dar şi la găsirea posibilităţilor de exersare şi dezvoltare a acestora. 

Tinerii şi nu numai trebuie motivaţi să practice diferite forme de activităţi în timpul liber, în 
concordanţă cu necesităţile sau motivaţia fiecăruia. După cum am mai spus, scopul acestor 
activităţi practicate personalizat, dar sistematic este de a mări în principal potenţialul biologic, 

determinant pentru asigurarea unei stări optime de sănătate, de a obţine satisfacţii de moment ce se 
vor împleti armonios cu beneficiile pe termen lung. 
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GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ EDUCAŢIONALĂ 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

n relaţia profesor-elev, situaţiile conflictuale reprezintă adevărate teste de abilitate şi 
deontologie profesională pe care educatorul trebuie să le susţină. 

Comunicarea are implicaţii atât asupra canalelor de comunicare, cât şi asupra mediului în 
care evoluează participanţii. 

Deoarece profesorul şi elevul dezvoltă activităţi comune bazate în esenţă pe comunicare, 
este important de ştiut şi acceptat următoarele: 

 comunicarea este o realitate firească a vieţii cotidiene, inerentă în relaţiile interumane; 
 conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative: 

 abordat pozitiv, conflictul, de regulă ideatic, poate determina creşterea 
personală, afirmarea personalităţii, schimbarea socială. 

 abordat negativ, conflictul are rezultate distinctive asupra psihicului, 

fizicului, spiritului. 

 într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante (îndeosebi cele neconştientizate, 
patimile, vanitatea etc.); 

 întotdeauna, un conflict poate fi soluţionat dacă i se cunosc sursele şi dacă se doreşte efectiv 
detensionarea sa; 

 conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o soluţie 
acceptabilă pentru ambele părţi. 
 

Surse ale conflictelor şcolare: 
 nevoile fundamentale: libertatea, afirmarea, succesul (încălcarea lor generează conflicte), 

cunoaşterea, acţiunea; 

 valorile diferite: profesorul şi şcolarul aparţin unor timpuri diferite; au credinţe diferite, 
gândesc diferit, raportându-se la valori diferite; 

 percepţiile diferite: când oamenii văd diferit un anumit lucru sau gândesc diferit despre el, 

pot apărea situaţii conflictuale; 
 interese diferite: determină preocupări diferite, abordări diferite, explicaţii diferite; 
 resursele limitate: gen spaţii, logistică, timp, disponibilitate – alterează relaţia profesor-elev; 

 nevoile psihologice: respectul de sine, liniştea interioară, buna înţelegere, afecţiunea, 
fericirea. Alterarea acestor nevoi atrage apariţia conflictelor interioare, care pot provoca 
conflicte cu ceilalţi actori educaţionali. 

 

         Un conflict va fi accentuat dacă:          Un conflict va fi diminuat dacă: 
 

1. Cealaltă parte este considerat un inamic 
sau o persoană „rea”. 

1. Persoanele implicate sunt de bună credinţă, 
imparţiale şi capabile să asculte activ. 

2. Se implică – direct sau indirect – alte 

persoane (diriginte, director, alţi profesori, 
alţi elevi). 

2. Părţile se concentrează exclusiv asupra 
problemelor aflate în discuţie şi nu procedează 
la etichetări. 
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3. Una din ambele persoane se simte 

ameninţată de cealaltă parte (fără 
posibilitate de reacţie). 

3. Se renunţă la ameninţări sau dacă deja au 
fost spuse – să fie la timp retrase (eventual cu 
scuze). 

4. Părţile nu sunt interesate să menţină o 
relaţie. 

4. Persoanele implicate au cooperat în trecut şi 
vor să continue relaţia. 

5. Problemele implicate în conflict sunt în 
mod exagerat notate ca extrem de 

importante (neconcordant cu realitatea).  

5. Interesele – deşi diferite – sunt văzute ca 
posibil de negociat în mod amiabil. 

6. Există o lipsă de abilităţi de rezolvare a 

conflictului. 

6. Persoanele implicate acceptă ajutor extern 
pentru rezolvarea conflictului. 

 

Cauze ale comportamentului perturbator al elevilor (Emil Stan, 1997, pg. 89) 

 modul de manifestare a profesorului; 

 antipatia faţă de şcoală (eventual învăţare); 
 comportamentul impulsiv (elev agresiv); 

 ignorarea regulilor (elev rebel); 

 conflictele între sistemele de reguli opuse (reguli ale profesorului – reguli tabu ale 

elevilor); 

 izolarea socială (chiar marginalizare); 
 nevoia expresă de recunoaştere socială; 
 agresivitatea umană înnăscută; 
 anxietatea. 

Una din modalităţile de diminuare sau chiar rezolvare a unui conflict o constituie 
ASCULTAREA  ACTIVĂ  – care este crucială într-o comunicare eficientă, lipsită de conflicte. 
Dezvoltarea acuităţii de a asculta activ este o expresie bună pentru cel care doreşte să rezolve un 
conflict pentru că: 

 cel care vorbeşte doreşte să i se acorde atenţie; 
 cel care vorbeşte are impresia că este important, respectat. 

 

Etapele unei ascultări active: 
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; 
 dăruiţi-vă, puneţi-vă în locul vorbitorului pentru a înţelege cu adevărat prin ce 

trece; 

                III.    Puneţi întrebări pentru a înţelege mai bine: 
 reformulaţi cele mai importante gânduri şi sentimente ale vorbitorului (pe 

care le vedeţi şi le simţiţi). Dar, atenţie! 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; 
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                  V.   Îndemnaţi interlocutorul să se confeseze: 
 să spună ce a simţit, ce a înţeles, ce ar mai vrea. 

 

Bariere ale ascultării active: 
 glasul raţiunii: ascultarea propriilor gânduri, concomitent cu ascultarea 

celuilalt; 

 judecata: respectiv emiterea de aprecieri despre cel care vorbeşte; 
 filtrarea: alegerea numai a unor informaţii date de vorbitor şi ignorarea 

celorlalte; 

 anticiparea: credinţa proprie că ştii deja ceea ce vorbitorul abia urmează să 
spună. 

Un management eficient se fundamentează pe negocierea sistemului de reguli care 

funcţionează în clasă. Negocierea presupune implicarea elevilor, activarea lor, într-un câmp esenţial 
pentru individ, acela al exerciţiului democratic. Dacă elevul este subiect pasiv în şcoală, nu i se va 
putea cere să manifeste ulterior atitudini şi comportamente specifice unui cetăţean. De aceea, John 
Dewey considera şcoala un spaţiu privilegiat, care trebuie să ofere o densitate mare de oportunităţi, 
apte să potenţeze „creşterea”elevului. 

Acest lucru nu este posibil dacă cele mai multe reguli sunt decise de către adulţi, iar 
conţinutul lecţiilor este ales de profesori. Parteneriatul şi negocierea sunt necesare nu numai pentru 
a asigura un control eficient al clasei, dar şi pentru implicarea elevilor într-un exerciţiu esenţial al 
democraţiei: alegerea şi acceptarea responsabilităţii pentru alegerea făcută. 
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DIRIJAREA RELAŢIILOR INTERPERSONALE ÎN CLASA DE ELEVI 

 - Studiu de specialitate - 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

apacitatea de a dispune de „tact pedagogic” este recunoscută acelor categorii de 
educatori care reuşesc să călăuzească cu grijă eforturile elevului, care manifestă înţelegere faţă de 
eşecurile sale şi îl ajută cu răbdare să le depăşească, fără să facă însă concesii cu privire la 
respectarea normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de 

învăţământ. 
Elevii clasei şi profesorul formează împreună un sistem în cadrul căruia relaţiile ce se 

stabilesc între „elemente” sunt deosebit de complexe. Elevii sunt elevi şi profesorii sunt profesori 
numai în măsura în care se află în corelaţie. 

Una din principalele căi prin care cadrul didactic se poate adapta noilor cerinţe privind 

procesul instructiv-educativ este şi comunicarea profesor-elev, care este specifică actului de 
învăţare şi presupune un raport bilateral şi o calitate deosebită. 

Fluxul comunicaţional informativ şi afectiv între profesor şi elevi este deseori stânjenit, 
bruiat, împiedicat de anumite blocaje, ajungându-se până la impermeabilitate, ceea ce determină la 
elevi reacţii de rezistenţă, respingere sau indiferenţă la intervenţiile educative. 

Pe de altă parte, blocajelor „tradiţionale” li se adaugă în condiţiile actuale, altele noi. Astfel, 
deteriorarea statutului social al profesorului, confundarea de către unii elevi a libertăţii cu 
libertinajul sau nerecunoaşterea autorităţii, degradarea materială şi morală a mediului familial 
sporesc numărul şi dimensiunile surselor de blocaj. 

În aceste condiţii, depăşirea barierelor, deblocarea relaţiei profesor-elevi şi transformarea ei 
într-un element care să stimuleze performanţa în procesul instructiv-educativ apar cu atât mai 
necesare. 

    Influenţarea indivizilor prin intermediul grupului presupune şi porneşte de la cunoaşterea 
profilului psihosocial al grupului. Fără a pretinde o cunoaştere exhaustivă a grupului, ceea ce este 

imposibil şi pentru cercetătorul specializat, un minimum de informaţii privind particularităţile 
grupului real cu care lucrează este indispensabil practicianului. Este vorba de informaţii care-i 

permit educatorului formularea unor aprecieri privind orientarea generală, pozitivă sau negativă a 
grupului, cauzele probabile care au generat situaţia grupului la momentul respectiv şi elementele 
pozitive pe care se pot întemeia intervenţiile educative. 

Prezint un exemplu de intervenţie a mea în calitate de învăţător în dirijarea relaţiilor 
interpersonale în clasa de elevi: 

Într-o clasă divizată - cum era clasa a III-a - era greu de ales un responsabil. Pentru început, 
ca învăţător, prin consultare cu elevii, ţinând seama că este „cuminte şi silitor”, l-am numit 

provizoriu ca responsabil al clasei şi reprezentant în Consiliul elevilor pe T.O. Alegerea propriu-

zisă urma să aibă loc ceva mai târziu. T.O. nu a dovedit nici interes şi nici pricepere de a organiza şi 
reprezenta clasa, aşa că alegerea unui nou responsabil a devenit o problemă presantă. 

Ca acţiune premergătoare, elevii au fost rugaţi să noteze pe câte o foaie de hârtie, individual 
şi secret, numele unuia sau al mai multor elevi pe care îi consideră potriviţi să conducă şi să 
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reprezinte clasa. Rezultatele s-au comunicat clasei: F.M.-17 voturi, T.O.-16 voturi, V.M.-15 voturi, 

Mo.M.-12 voturi, M.G. şi B.C. câte 7 voturi. Le-am recomandat elevilor să se mai gândească, să se 
sfătuiască între ei şi la ora de dirigenţie să propună pe cei mai buni, indiferent de numărul de voturi 
obţinut iniţial. 

Prin vot deschis, dintre cei cinci elevi propuşi, T.O. a întrunit cele mai multe voturi. 
Preocupat să-şi pregătească bine lecţiile, disciplinat, neimplicat în problemele clasei, ca şi când n-ar 

fi făcut parte din ea, T.O. era, pentru colegi, cel mai potrivit şef: îşi vedea de treburile lui, executa 
ce-i ceream eu ca diriginte fără să-i stânjenească în vreun fel pe colegi. Aşa se explică preferinţa 
clasei pentru T.O. T.O. a refuzat însă orice funcţie: dacă ar fi acceptat, aş fi fost pusă într-o situaţie 
delicată: să nu ţin cont de opţiunea elevilor de vreme ce le-am cerut-o, era exclus; să le explic 
elevilor de ce T.O. este nepotrivit, fără a-i atinge acestuia demnitatea, era greu, dacă nu chiar 
imposibil. Că problema s-a rezolvat de la sine, a fost o întâmplare fericită. În munca educativă nu 
sunt multe „întâmplări fericite” şi, chiar dacă ar fi, nu le poţi aştepta şi nu poţi conta pe ele. Aveam 
de rezolvat pentru mine situaţia ipotetică în care T.O. ar fi acceptat funcţia. În acest caz, trebuia să 
am în vedere cel puţin două aspecte de natură psihosocială: 

1) Întrucât aptitudini de lider nu îi puteam forma, m-aş fi orientat spre formarea, cel puţin la 
nivel minimal, a priceperii de a conduce. Elevul trebuia învăţat ce are de făcut ca şef al clasei şi 
cum să-şi exercite funcţia. Dacă T.O. ar fi acceptat funcţia, este de presupus că ar fi avut şi 
motivaţia necesară pentru a dori să-i facă faţă. 

2) La nivelul grupului, independent de situaţia concretă, trebuia conştientizate 
comportamente de rol ale aceleiaşi persoane: elev silitor, bun coleg, lider etc. 

A fost aleasă V.M., dar tendinţele ei spre vedetism au nemulţumit clasa şi în anul şcolar 
următor a fost schimbată, înlocuită fiind cu F.M. 

Problema liderului a reapărut în clasa a IV-a., deşi s-a menţinut nucleul clasei a III-a, F.M. 

având toate şansele să fie realeasă. Eu am considerat însă că D.O., elev provenit din altă clasă, a IV-

a C, era mai potrivit pentru această funcţie şi am orientat clasa spre alegerea lui. Măsurile au fost 
dintre cele mai simple, dar s-au dovedit eficiente: în primele întâlniri cu clasa, organizate sau 
spontane, i-am dat lui D.O. diferite sarcini gospodăreşti (să întocmească tabele cu elevii grupaţi 
după limbile străine studiate, tabelul cu necesarul de manuale ş.a.). A fost suficient să atrag atenţia 
clasei asupra lui D.O. care şi-a dovedit spiritul organizatoric, autoritatea şi capacitatea de a 
reprezenta clasa. D.O. a fost ales responsabilul clasei şi activitatea lui ulterioară, ca lider, a 

confirmat oportunitatea dirijării de către învăţător a alegerii respective. 
În esenţă, procesul de instruire este un sistem de comunicare care se consumă între un factor 

emiţător de informaţie, rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare măsură educatorul şi un receptor 
beneficiar al informaţiei - elevul. Sistemul de comunicare educator-elev este mult mai complex 

deoarece angajează raporturi ce depăşesc limitele unor alternanţe de flux informaţional. 
Comunicarea educator-elev antrenează trăiri şi conduite afective, mobilizează capacităţi, aptitudini 
şi manifestări temperamentale care nu pot fi circumscrise în sfera unor raporturi uniforme, perfect 
programabile. 
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ - O REALITATE 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

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

 

coala nu este un mediu izolat, ci din contră o parte integrantă a comunităţii largi, iar 

problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a tinerilor privesc întreaga 
societate. Deşi în şcoală ar trebui să existe un climat pozitiv şi orice formă de violenţă ar trebui 
ţinută sub contro, pot exista forme de violenţă atât între elevi, cât şi între profesori sau, din 

nefericire, între profesori şi elevi. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei 
cotidiene. Mass-media acordă din ce în ce mai multă atenţie violenţei tinerilor, violenţei şcolare 
încercând în acest mod să sensibilizeze societatea. 

Sensibilizarea faţă de fenomenul violenţei şcolare ar trebui, firesc, să ducă la creşterea 
eforturilor depuse pentru ameliorarea situaţiei prezente, prevenirea şi combaterea violenţei, în 
general, şi a celei şcolare, în special. Abordarea violenţei în şcoli ca formă particulară de violenţă, 
trebuie să ia în consideraţie trei concepte-cheie: violenţa, şcoala şi vârsta. Vorbim, aşadar, despre 

copiii de vârstă preşcolară şi de şcoală primară, dar şi despre adolescenţi. Se exclud copiii 
necuprinşi în vreo formă de educaţie, deşi ei pot fi la vârsta şcolarizării. 

Violenţa este un fenomen social definit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca „ameninţarea 

sau folosirea intenţionată a forţei fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau 

contra unui grup sau unei comunităţi care antrenează un traumatism, un deces sau daune 

psihologice, o dezvoltare improprie sau privaţiuni”. Totuşi, ea include actele bazate pe o relaţie de 
putere exprimată prin intimidare, ameninţare sau, invers, neglijenţă şi omisiune. 

 Forme de manifestare a comportamentului agresiv 

Modul în care copiii de şcoală îşi manifestă comportamentul agresiv diferă în funcţie de gen. 

Băieţii preferă agresivitatea fizică, iar fetele formele de agresivitate indirectă, această diferenţiere 
fiind vizibilă încă de la vârsta preşcolară. Nu de puţine ori în jocul lor băieţii se împing şi îşi dau 
coate, iar fetele adresează vorbe alintate, dar maliţioase referitoare la colegi sau colege de grupă. La 
vârsta preşcolară şi şcolară primară doar un număr redus de copii manifestă forme severe de 
violenţă faţă de alţi copii sau faţă de animale, lor fiindu-le caracteristice comportamentele de tip 

opozant. Mai târziu, la vârsta adolescenţei, datorită dezvoltării forţei fizice, comportamentul agresiv 

devine mai sever, caracterizat prin ameninţări. Adesea ei participă la acte de violenţă colective, însă 
tabloul clinic al manifestărilor agresive la copii şi adolescenţi este eterogen (Rotter, 1997). 

Formele de manifestare a comportamentului agresiv apar întotdeauna combinate şi nu se 
exclud reciproc, putând fi motivate instrumental sau afectiv. Comportamentul agresiv instrumental 
are ca scop obţinerea unui lucru bine stabilit. În acest caz comportamentele agresive sunt 
planificate. Comportamentul agresiv afectiv este impulsiv, necontrolat şi neplanificat, în această 
categorie intră comportamentele agresive reactive, deschise, directe, care pot fi verbale şi fizice. 

Acest tip de comportamente agresive sunt întâlnite cu precădere în învăţământul preşcolar. Datorită 
inocenţei şi naivităţii lor, în majoritatea cazurilor, preşcolarii nu îşi planifică acte de violenţă, ci 

totul se întâmplă ca reacţie la cele întâmplate. 

În cele ce urmează voi detalia principalele forme de manifestare ale comportamentului 
agresiv. 
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a) Activ versus pasiv. În acest caz este vizată perspectiva atacator-victimă. Atacatorul 
realizează în mod activ un gest agresiv cu scopul de a obţine ceva. Victima suferă prejudicii datorită 
comportamentului agresiv. 

b) Iniţiativ versus reactiv versus implicare prin asociere. În cazul acestor forme de 
agresivitate diferenţa este şi la nivelul implicării individuale. Dacă prin comportamentul agresiv se 
stabileşte un contact, o interacţiune în vederea atingerii unor scopuri egoiste, atunci avem o 
implicare individuală semnificativă. Comportamentul agresiv reactiv este de fapt un răspuns la o 
ameninţare reală sau posibilă, un răspuns la un atac. Implicarea prin asociere se referă la faptul că o 
persoană trece din postura de observator al actului agresiv la implicare de partea agresorului. 

c) Direct versus indirect. Un comportament agresiv direct este uşor de perceput atât de 
persoanele care observă, cât şi de victimă. El este direcţionat clar spre o anumită persoană. Un 
comportament agresiv indirect este greu de observat şi de demonstrat, deoarece este exteriorizat în 
mod ascuns; scopul este de a lovi victima când aceasta se află într-o situaţie vulnerabilă. Exemple în 
acest sens sunt: „răspândirea de bârfe” sau „atacuri” ca minciuni, furt sau distrugeri prin incendieri, 

acte de vandalism sau graffiti.  

d) Fizic versus verbal. Comportamentul agresiv fizic se manifestă într-o confruntare directă, 
deschisă cu victima. Astfel de atacuri au forma boxului, a bătăilor sau loviturilor. Comportamentele 
agresive verbale se manifestă prin insulte sau prin adresarea pe un ton foarte ridicat, prin ţipete.  

 Cauze ale violenţei şcolare 

Violenţa în şcoală este generată de multiple cauze şi factori de influenţă, ale căror efecte se 
cumulează şi potenţează reciproc, conducând la apariţia unor astfel de fenomene sub variate forme 
de manifestare – de la cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant. 

 În vederea identificării acestor cauze, se au în vedere factorii de risc în apariţia violenţei, cât 
şi cauzele violenţei în şcoală. 
 Alte abordări  consideră că principalele cauze ale violenţei sunt cele generate de: 

 violenţa în familie (copiii care aparţin unor familii în care se manifestă relaţii de violenţă 
preiau aceste ”modele de relaţionare”); 

 condiţiile economice (sărăcia extremă în care trăiesc unele familii, inclusiv copiii, îi împinge 
pe unii dintre ei la comiterea unor acte de violenţă); 

 mediul instabil (anumite evenimente intervenite în familie, de genul divorţului sau decesului 
unui părinte, precum şi climatul psihoafectiv instabil şi insecurizant în care se dezvoltă copiii – în 
familie sau în afara acesteia – pot conduce la manifestări de violenţă ale acestora); 

 stima de sine scăzută (indivizii cu o imagine de sine defavorabilă se implică în acte de 
violenţă pentru a compensa sentimentele negative cu privire la propria persoană şi pentru că astfel 

obţin acceptarea grupului cu care comit actele de violenţă); 
 imaginea violenţei în mass-media (expunerea îndelungată la violenţa propagată de către 

media îi desensibilizează pe copii, ajungând astfel să o accepte, să o practice, să li se pară normală; 
aceasta cu atât mai mult cu cât imaginea violenţei în media nu insistă pe consecinţele asupra 
agresorului – penale, sociale etc. – şi nici pe efectele asupra victimei); 

 sistemul legal (cadrul legal permisiv, în unele ţări, privind violenţa tinerilor, situaţie care nu 
descurajează recidivarea); 

 lipsa comunicării şi a sentimentului de apartenenţă la comunitate a tinerilor, precum şi lipsa 
speranţei de reuşită în viaţă; violenţa şi aderarea la un grup violent creează acestora sentimentul de 
apartenenţă la o anume comunitate şi de încredere în viitor); 
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 rasismul, sexismul, homofobia, stratificarea socială, etnocentrismul (discriminarea centrată 

pe diferenţele între indivizi sau grupuri este o sursă de tensiune care poate genera violenţă; 
instituţiile pot legitima violenţa prin politici şi practici instituţionale, dând dreptul indivizilor să 

practice discriminarea la nivel individual, cu consecinţe minime). 
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BARIERE ÎN CALEA COMUNICĂRII DIDACTICE 

 

Prof. Simona Dragomir 

Liceul Tehnologic „Unirea” Ştei, jud. Bihor 

 omunicarea didactică beneficiază din plin de atuurile pe care particularitățile clasei 
școlare le oferă: grup organizat, niveluri intelective, atitudinale și de interese aproximativ egale, 
monitorizarea permanentă din partea unor persoane autorizate și competente. Având în vedere 

aceste aspecte, comunicarea didactică ar trebui să fie una din formele cele mai performante ale 

comunicării. În practica educațională, însă, s-a constatat de nenumărate ori că, în planul relației 
educaționale, apar destule obstacole. 
 Factorii care generează blocaje  în comunicare        
   1. Diferenţele de personalitate şi de percepţie 

    Fiecare om este un unicat prin pregătire, experienţă, aspiraţii - elemente care împreună sau 
separat influenţează înţelegerea mesajelor. 
     Personalitatea este considerată de specialişti determinată de: 

 constituţia şi temperamentul subiectului; 
 mediul fizic (climat, hrană); 
 mediul social (ţară, familie, educaţie); 
 obiceiuri şi deprinderi (igienă, valori, ritualuri). 

 2. Diferenţele de cultură şi de statut 
      Poziţia socială a emiţătorului şi a receptorului în procesul comunicării poate afecta 
semnificaţia mesajului. De exemplu, un receptor conştient de statutul inferior al emiţătorului, îi 
poate desconsidera mesajele, chiar dacă acestea sunt reale şi corecte. Un emiţător cu statut înalt 
este, de regulă, considerat corect şi bine informat, mesajele lui fiind luate ca atare, chiar dacă sunt 
false ori incomplete. 

      Persoanele care provin din medii culturale diferite, care încurajează şi dezvoltă valori 
diferite, pot ridica între ele diferite bariere de comunicare datorate unor ritualuri, obiceiuri, 
simboluri neînţelese de receptor. 
 3. Lipsa de interes a interlocutorului faţă de mesajul transmis 
       Este dificil să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, ale 
cărei cunoştinţe asupra unui anumit subiect de discuţie sunt mult mai reduse sau mult mai ridicate. 
De regulă, receptorul nu este interesat de ceea ce dorim să comunicăm sau, dacă este, îşi pierde 
rapid interesul. Desigur, este posibil, dar necesită prudenţă din partea emiţătorului, care e bine să fie 
conştient de discrepanţa dintre nivelurile de cunoaştere şi de necesitatea de a-şi adapta mesajul 
Acest tip de probleme sunt generate şi de utilizări semantice greşite (de exemplu, cuvântul „fortuit" 
utilizat cu sensul de “forţat” ori “drept pentru care” în loc de “drept care”), cât şi de utilizarea în 
exprimare a cuvintelor sau expresiilor de jargon, argou, neologisme, expresii strict tehnice sau prea 

pretenţioase. 
 4. Zgomotul şi emoţiile 

      Zgomotul presupune: 

 utilizarea unor instalaţii improprii (amplificatoare, boxe etc.); 
 existenţa unor semnale parazite pe canalele de comunicare; 
 dialogul dintre emiţător şi receptor se produce în acelaşi timp; 
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 utilizarea de către emiţător a unui număr exagerat de cuvinte, chiar dacă acestea 

sunt corecte. 

       Emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea aproape completă a comunicării. 
 Pentru a evita acest blocaj este bine să se renunţe la comunicare atunci când persoanele sunt 
afectate de emoţii puternice. 
 5. Invadarea spaţiului personal  
 Spaţiul personal este dat de distanţa minimă pe care simţim nevoia să o interpunem între noi 
şi ceilalţi. Mărimea acestei sfere variază în funcţie de relaţia cu ceilalţi, dar şi de cultura naţională. 
Invadarea spaţiului personal poate provoca o stare de inconfort şi ostilitate, stimulând atitudinile 
defensive. 

 6. Conflictul educațional 
 Conflictul este văzut, de cele mai multe ori, drept un obstacol în calea comunicării dar nu 
întotdeauna lucrurile stau așa. Conflictul cognitiv este definit drept contrazicerea unor idei sau 
opinii ale altora referitoare la un anumit fenomen. Un astfel de conflict poate sta la baza eficienței 
acțiunii didactice, multe metode moderne folosind forța mobilizatoare a conflictului în activitatea 
curentă. Spre exemplu, cadrul didactic poate pune elevul în fața unor explicații ale unuia și aceluiași 
fenomen aflate în contradicție (problematizarea) ori poate folosi energia conflictuală în 
interacțiunea dintre cursanți(punând elevii în competiție cum ar fi metoda controversei). Din 

contrapunerea unor opinii, unor puncte de vedere rezultă un progres cognitiv și atitudinal. 
 Există și o interpretare a conflictului negativă, conform acesteia conflictul blochează 
comunicarea, determină sentimente negative la persoane unele față de altele etc. Vorbim de alte trei 
tipuri de conflict: 

 conflictul scop - când o persoană dorește rezultate diferite față de alta 

 conflictul afectiv - când există sentimente incompatibile 

 conflictul comportamental - când o persoană face ceva ce este neacceptat de către o altă 
persoană. 

 De pildă, în conflictul scop cadrul didactic își dorește ca elevii săi să depună un efort 
susținut la materia sa, pe când elevii intenționează să investească mai puțină energie în cadrul 

procesului de învățământ, conflictul afectiv este cel mai distructiv din punct de vedere didactic, 
atunci când cursantul și cadrul didactic au sentimente negative unul la adresa altuia, acest lucru 
poate fi un potențator al demotivării elevului față de actul instructiv-educativ. Conflictul afectiv 

acționează nu doar asupra relației cadru didactic-cursant, ci contaminează și alte aspecte ale 
procesului de învățământ cum ar fi relația cursant-materie: un elev care are un conflict puternic cu 

un cadru didactic, poate să transfere o parte din acest disconfort în relația sa cu disciplina 
respectivă, ajungând să nu mai suporte o materie școlară din cauza faptului că nu suportă profesorul 
care predă respectiva materie. 
 7. Efectul însuflețirii 
  Cadrul didactic are rolul expres de a ,,însufleți” informația de multe  ori abstractă, greu de 
înțeles sau de analizat de către elev, singur. Cadrul didactic trebuie să facă informația mai atractivă, 
mai ofertantă și motivantă pentru cursant. 
 8. Stereotipurile 

 Gândirea stereotipă poate fi supusă multor blocaje de comunicare profesor-elev. Dacă cadrul 
didactic își formează o opinie puternică despre un elev acest element va influența modul în care îl 
va percepe în continuare pe respectivul cursant, indiferent dacă acesta își schimbă evoluția. 
 9. Lipsa de consonanță dintre comunicarea verbală și comunicarea nonverbală 



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

150 

 

 Un dezechilibru la nivelul celor două forme de comunicare va induce confuzie și va crea 
bariere de comunicare. 

 10. Folosirea inadecvată a paralimbajului 
 Paralimbajul reprezintă calitatea vorbirii și include: viteza cu care vorbim, înălțimea sau 
scăderea tonului, volumul, folosirea pauzelor, calitatea vorbirii. Un cadru didactic care nu utilizează 
corect paralimbajul, de pildă vorbește foarte rar sau dimpotrivă prea repede, este greu de urmărit de 
către cursanți și induce o dificultate în plus în procesul de învățământ. 
 11. Alte bariere: distorsiunea, omisiunea, supraîncărcarea etc. 
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PROIECTUL „ALTFEL DĂRUIȚI” 

 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 
 

rgument: O plimbare pe străzile unui oraș din vestul Europei ar putea să ne facă să 
ne simțim copleșiți de numărul mare al oamenilor în scaun rulant. De ce sunt atât de mulți pe străzi? 
Sunt mai mulți bolnavi decât noi? Cu siguranță ceva nu e în regulă. Mai mult decât atât, dacă mai 
aflăm că, în Finlanda spre exemplu, mai mult de 50% dintre persoanele cu dizabilități muncesc, s-ar 

putea să fim contrariați: chiar atât de neomenoși să fie finlandezii încât să-i pună pe acești oameni 
loviți de soartă să muncească? Chiar nu pot să le asigure suficiente ajutoare sociale în așa fel încât 
persoanele cu dizabilități să nu trebuiască să lucreze? 

 Adevărul este că legislația europeană și strategiile guvernelor din Uniunea Europeană pun 
accentul pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Conform unui raport publicat de către 
OM, includerea copiilor și adulților cu dizabilități în sistemul educațional este extrem de importantă 
pentru că: 
 a. Educaţia contribuie la formarea capitalului uman, fiind astfel un factor cheie pentru 
dezvoltarea şi bunăstarea personală; 
 b. Excluderea copiilor cu dizabilităţi de la oportunităţile educaţionale şi de angajare în 
muncă prezintă costuri sociale şi economice ridicate. De exemplu, există tendinţa ca adulţii cu 
dizabilități să aibă o situaţie materială mai proastă decât adulţii fără handicap, însă prin educaţie 
această tendinţă este diminuată. 
 În contextul absenţei unei strategii naţionale coerente în ceea ce priveşte tulburarea de 
sănătate mintală a copiilor, carenţă care creşte riscul de excluziune socială şi de stigmatizare a 
acestora. Oportunitatea de a beneficia de expertiza Asociaţiei „Salvaţi Copiii” Iași, care a lansat 
programul „Gândește în afara… Stigmei”, a constituit un argument în plus pentru lansarea acestui 

proiect în şcoala noastră. 
 

1. Problemele identificate în școală: 
 Majoritatea elevilor, unele cadre didactice și părinții nu dețin foarte multe informații 

referitoare la problematica copiilor cu tulburări de sănătate mintală; 
 Există fenomene de bullying în mediul școlar, de discriminare (socială, rasială, de gen etc.); 

 Nu cunosc tehnici de relaxare, de diminuare a stresului, a anxietății; 
 Mulți elevi/ părinți nu dețin abilități de cooperare și de lucru în echipă. 
 

2. Scopul proiectului: Dezvoltarea abilităţilor de viață necesare pentru incluziunea socială şi 
educaţională a copiilor care manifestă o tulburare de sănătate mintală în vederea creşterii 
accesului la educaţie și a gradului de acceptare socială a acestora.  
 

3. Obiective:  

 Sensibilizarea elevilor, profesorilor și părinților în legătură cu problematica discriminării; 
 Să-și dezvolte abilități de informare, comunicare, gândire, cooperare, adaptabilitate; 
 Să conştientizeze că oamenii sunt diferiţi; 



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

152 

 

 Să-și dezvolte stima de sine; 
 Să înțeleagă că drepturilor persoanelor cu dizabilități sunt drepturi fundamentale ale omului; 

 Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei și 
gestionării situațiilor de discriminare apărute în mediul școlar; 

 Dezvoltarea spiritului de toleranță față de minorități; 
 Pregătirea tinerilor pentru a avea un comportament nondiscriminatoriu, prin care să accepte 

diferențele și care să contribuie la dezvoltarea unei societăți a toleranței în care toți oamenii 
sunt tratați cu respect, în mod egal și pot conviețui conform unor norme unanim acceptate. 

 

4. Intervenție: 
 Activități de informare privind incluziunea socială şi educaţională a copiilor cu tulburări de 

sănătate mintală; 
 Intervenția promptă de fiecare dată când am constatat existența unor fenomene de bullying 

în mediul școlar; 
 Activități prin care am dezvoltat următoarele abilități: de informare, de gândire, de 

comunicare, de cooperare, de adaptabilitate. 

 

Exemple de activități: - de sensibilizare: „Altfel dăruiți”, „Și Noi suntem CASA SHARE”; 
 cu elevii din grupul țintă: „Cu ...bulină în frunte!”, „Măştile diversităţii”, ”„Descoperă  

abilităţile, nu dizabilităţile”, „Valiza mea... de viață”, „Nu vă temeţi, este doar frica!” 

 pentru părinți: „Umbrele noastre”, „Hora diversității” 

 pentru cadrele didactice: „Anti-Stigma”, „Celebri și… Altfel Dăruiți” 

 

5. Numărul beneficiarilor programului: 255 elevi; 32 părinți; 31 cadre didactice.  
 

6. Număr sesiuni: 7 pentru elevi, din care 2 de sensibilizare, 2 pentru părinți și 2 pentru profesori; 
 

7. Metode de lucru: discuţiile de grup, brainstormingul, ciorchinele, turul galeriei, jocurile, 
ateliere de creație, analiza de caz, instruirea directă, simularea, investigaţia, tehnici de relaxare, 

art-terapie. 

 

8. Instrumente de lucru: Chestionare, hărți mentale, materiale video, prezentare Prezi, birotică, 
laptop, boxe, videoproiector, planșe, Flipchart. 
 

9. Rezultate obținute/ impact: 

 creşterea numărului de elevi care se implică activ în acțiuni de luptă împotriva discriminării; 
 atragerea părinților în activitățile proiectului și a celor de follow up; 
 un procent de 75% din numărul elevilor care au participat la activitățile proiectului au  

cooperat și au lucrat  în echipă;  
 Exersarea și dezvoltarea unor abilități de informare, comunicare, gândire, cooperare, 

adaptabilitate; 

 elevii din grupul țintă au exersat tehnici de respirație, de relaxare, de diminuare a stresului și 
a anxietății; 

 Sensibilizarea elevilor, profesorilor și părinților în legătură cu problematica discriminării; 
 Conştientizarea faptului că oamenii sunt diferiţi și creșterea stimei de sine; 
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 Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturi fundamentale ale omului; 

 Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei și 
gestionării situațiilor de discriminare apărute în mediul școlar; 

 Dezvoltarea spiritului de toleranță față de minorități. 
 

Impactul proiectului:  

Proiectul, prin activităţile de educaţie nonformală şi cele de sensibilizare, pe termen lung, a 

pus bazele unei schimbări în mentalitatea elevilor privind incluziunea socială şi educaţională a 
copiilor cu tulburări de sănătate mintală chiar de pe băncile şcolii, deoarece: 

 A reprezentat o oportunitate de învăţare care s-a concretizat prin implicarea activă a elevilor; 
 A încurajat iniţiativa şi creativitatea; 
 A implicat elevii cu mintea, inima şi mâinile în acest demers; 
 A reprezentat o experienţă de natură să-i facă pe participanți conştienţi faţă de problemele 

copiilor cu tulburări de sănătate mintală şi de datoria lor de a deveni activi, responsabili şi 
implicaţi în viața comunității; 

 A format la elevi un sentiment de empatie, stimă, respect și autorespect; 
 Școala a devenit mai flexibilă, elevii putând fi capabili să deruleze activităţi în folosul 

comunităţii; 
 A determinat creşterea gradului de cunoaştere şi respectare a drepturilor copilului și ale 

copiilor cu probleme de sănătate mintală; 
 A dezvoltat  la participanți abilități de viață în contextul unei societăți durabile. 
 Unii profesori și-au manifestat și au realizat lecții pe tematică cu alți elevi. 

Participanții la activitățile proiectului: 
 au manifestat  interes pentru stabilirea contactelor cu colegii; 

 au interacționat în mod eficient în diverse situații; 
 au înteles rolul important al fiecărei persoane din grup; 

 s-au concentrat pe obiectivele echipei, nu doar pe obiectivele personale; 

 au respectat drepturile și convingerile celorlați; 
 au manifestat empatie: au ascultat și înțeles nevoile și sentimentele celor din jur; 
 au apreciat și recunoscut rezultatele colegilor din echipă. 

 

10. Originalitate, creativitate, resurse create: 

 Set de proiecte de lecție destinate elevilor, cadrelor didactice și părinților – ce se poate 

constitui într-un model de bune practici pentru activitatea profesorilor; 

 Harta mentală a discriminării; 
 Jetoane Temeri/ Așteptări, etichete colorate, brățări colorate; 
 Măști din farfurii de carton, planșe flipchart; 
 Afișul programului „Altfel Dăruiți”; 
 Prezentare Prezi: „Celebri și... Altfel Dăruiți”;  

 Planșe „Copacul fricii/ Copacul curajului!” 

 Fișe de lucru pentru activități de follow up; 
 Fişe de lucru cu ierarhizarea valorilor, fişe „Valiza cu valori”, cutiuţă - cufăr, planșă 

„Cufărul Valorilor”; 
 Pliante și urne colectare donații „Și Noi suntem Casa Share”; 

 Tehnici de relaxare și respirație abdominală. 
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        11. Concluzii:   

 Prin activitățile programului considerăm că au fost puse bazele unei schimbări în 
mentalitatea actorilor implicați în viața școlii privind incluziunea socială şi educaţională a copiilor 
cu tulburări de sănătate mintală. Astfel unitatea noastră de învățământ și-a propus să se implice în 
continuare în proiecte de acest tip, care promovează nondiscriminarea de orice natură, acceptarea 
diferențelor, incluziunea socială educațională și „Dreptul la o educație de calitate pentru toți copiii”, 
conform directivelor UE. În fiecare an școlar, calendarul activităților educative din liceul nostru 
include două proiecte la nivel județean și regional  în care au fost cooptați ca parteneri: 

- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2, Comănești, jud. Bacău; 
- Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Tg. Neamţ, jud. Neamț. 
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PROFESORUL – MANAGERUL CLASEI DE ELEVI  

 

Prof. Corina Mihalache  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 anagement, “arta de a conduce”, include numeroase şi diverse alte sensuri, precum: 
organizare, gestionare, implementare, planificare/ proiectare, evaluare, coordonare etc. Rolul lui 

este să pună în legătură şi în acord toţi factorii educaţionali şi toţi actorii educaţiei (elevii, cadrele 
didactice, părinţii, instituţii ale comunităţii locale cu rol activ în educaţie), astfel încât sincronizarea 
lor să ducă la decizii optime şi la maximizarea rezultatelor. Astfel, se poate ajunge la concluzia că 
managementul nu lucrează neapărat cu modele gata create, ideale, ci cu decizii care să optimizeze 
fenomenul educaţional. 
 De aceea, pentru un management performant în învăţământ sunt necesare următoarele 
condiţii: managerul – cadrul didactic, profesorul-diriginte al clasei, învăţătorul/ educatorul) trebuie 

să înţeleagă şi să-şi asume în mod corect rolul pe care îl are în şcoală; să aibă cunoştinţe solide 
despre management care să îi ofere şansa de a lua cele mai bune decizii în diferite situaţii, dar şi de 
a-şi asuma deciziile luate; să aibă spirit organizatoric orientat către acţiune şi îmbunătăţirea unor 
stări de fapt; capacitatea de a previziona, de a separa momentele de planificare de cele de 
implementare, dar şi de a le alterna în mod constant; să dovedească disciplină şi rigurozitate în 
implementare; să stăpânească diferitele strategii de comunicare, adaptându-le la situaţiile create la 
un moment dat; să aibă o toleranţă crescută la incertitudine şi la influenţa factorilor de stres, 
coerenţă şi consecvenţă în decizii, transparenţă şi echilibru în luarea deciziilor care pot afecta 
anumiţi factori implicaţi în educaţie; muncă perseverentă în combinaţie cu analize periodice; calităţi 
reale de lider etc. Desigur, este necesar un timp destul de îndelungat pentru formarea unui manager, 

pentru dobândirea experienţei de bun organizator, de mediator al conflictelor, de relaţionare corectă 
cu elevii, părinţii, celelalte cadre didactice din şcoală, alţi factori educaţionali.  
 Activitatea didactică de calitate depinde în mare măsură de cadrul didactic, dacă acesta este 
„înzestrat” pentru activitatea de predare, dacă îi încurajează pe elevi, dacă foloseşte eficient timpul, 
spaţiul şi celelalte resurse, dacă aplică principiile activităţii diferenţiate etc. Atractivitatea sau lipsa 
de atractivitate a unei ore de curs este condiţionată de mai mulţi factori, prioritari fiind următorii: 
caracteristicile personale ale cadrului didactic, aranjarea sălii, stilul de predare şi învăţare, 
comunicarea din clasă, activităţile diferenţiate. 
 Este esenţial ca profesorul să ştie să creeze o atmosferă potrivită pentru învăţare, 

caracterizată prin: climat de siguranţă, de ajutor şi nu de competiţie, de încurajare, respect reciproc, 
parteneriat, acţiune, reflecţie. 
 Caracteristicile personale ale cadrului didactic agreat şi preţuit de elevi pot fi sintetizate 
astfel: personalitate deschisă, abilităţi sociale şi interpersonale, capacitate de organizare, capacitate 
de a observa şi de a rezolva problemele elevilor, entuziasm şi flexibilitate, sensibilitate şi 
credibilitate, profesionalism demonstrat, comportament şi ţinută. 
 În activitatea sa la clasă profesorul prezintă informaţii, explică, formulează direcţii de 
acţiune, laudă, încurajează răspunsurile sau comportamentul elevilor, acceptă sau dezvoltă 
răspunsurile elevilor, pune întrebări şi solicită răspunsuri. 
 În clasă profesorul trebuie să fie AEIOU (Activ, Eficient, Implicat, Organizat, Util): 
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Activ: 

 să organizeze activităţi variate, individual, în perechi şi în grup; 
 să insiste pe aspecte relevante; 
 să se implice în activitatea elevilor; 
 să se poziţioneze adecvat în timpul activităţilor, în funcţie de tipul acestora. 

Eficient: 

 să scrie clar şi vizibil la tablă; 
 să antreneze şi elevii mai slabi; 
 să adreseze întrebări în mod egal; 
 să dea suficient timp de gândire elevilor; 

 să asigure implicarea activă a elevilor în lecţie, facilitând realizarea interacţiunilor de tipul 
profesor-elev, elev-elev, elevi lucrând în grupe, elevi-întreaga clasă. 

Implicat: 

 să nu domine discuţia; 
 să corecteze cu tact; 
 să asculte cu atenţie răspunsurile; 
 să stabilească un contact vizual eficient cu clasa; 
 să încurajeze şi să acorde sprijin. 

Organizat: 

 să aibă o imagine clară a obiectivelor şi a scenariului desfăşurării lecţiei; 
 să aranjeze clasa în aşa fel, încât să existe libertate de mişcare şi contact vizual cu elevii şi 

între elevi în momentul în care specificul activităţii o cere; 
 să îşi pregătească din timp materialele auxiliare. 

Util: 

 să solicite/să determine construirea de dialoguri utile; 
 să aducă material suplimentar; 
 să nu folosească în mod abuziv exersarea mecanică şi repetiţia; 
 să nu irosească timpul cu probleme minore. 

 În concluzie, eficienţa activităţii didactice depinde, în primul rând, de modul de manifestare 
a profesorului, de felul în care acesta concepe managementul clasei, care nu ar trebui să se bazeze 
pe control birocratic, ci pe asumare aplicativă. 
 Managerul clasei de elevi învaţă mereu de la cei din jur, din cursurile de formare şi 
perfecţionare, din schimburi de experienţă, fiind în permanenţă preocupat de propria sa dezvoltare 

profesională. Astfel, folosindu-se şi de achiziţiile, experienţele şi realizările anterioare, dar şi de 
noutăţi, va aplica la clasă ceea ce crede că se va potrivi cu specificul acesteia, iar clasa va funcţiona 
în deplină concordanţă cu interesele şcolii şi ale comunităţii din care face parte şi în armonie cu toţi 
factorii şi actorii educaţionali. 
 

 

Bibliografie: 

1. Dragomir, Mariana – Managementul activităţilor didactice. Eficienţă şi calitate, Editura 

Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003 

2. Consiliul Naţional pentru Curriculum, coord. Miclea, Mircea; Potolea, Dan – Ghid metodologic – 

Aria curriculară Limbă şi comunicare, liceu, Editura S.C. Aramis Print s.r.l., Bucureşti, 2002  
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RELAȚIA PROFESOR-ELEVI, RELAȚIE PSIHOSOCIALĂ ȘI 
PEDAGOGICĂ 

 

Prof. Dorina Mariana Olteanu  

Liceul Teoretic Videle, jud.Teleorman 

 

n procesul cunoaşterii, ca agent al schimbării, cadrul didactic devine un mediator, 
profesionalizarea sa evoluând „între standardizare şi creativitate” (Ion Negruţ, 2003, pag.14). 

Standardizarea priveşte valorile aflate la baza curriculumului, iar creativitatea rezultă din 
necesitatea adaptării permanente a cadrului didactic la un context pedagogic şi social deschis, aflat 
într-o continuă schimbare. 

Una din principalele căi prin care cadrul didactic se poate adapta noilor cerinţe privind 

procesul instructiv-educativ este şi comunicarea profesor-elev, care este specifică actului de 
învăţare şi presupune un raport bilateral şi o calitate deosebită. Fluxul comunicaţional informativ şi 
afectiv între profesor şi elevi este deseori stânjenit, bruiat, împiedicat de anumite blocaje, 
ajungându-se până la impermeabilitate, ceea ce determină la elevi reacţii de rezistenţă, respingere 
sau indiferenţă la intervenţiile educative. 

Pe de altă parte, blocajelor „tradiţionale” li se adaugă, în condiţiile actuale, altele noi. Astfel, 
deteriorarea statutului social al profesorului, confundarea de către unii elevi a libertăţii cu 
libertinajul sau nerecunoaşterea autorităţii, degradarea materială şi morală a mediului familial 
sporesc numărul şi dimensiunile surselor de blocaj. 

În aceste condiţii, depăşirea barierelor, deblocarea relaţiei profesor-elevi şi transformarea ei 
într-un element care să stimuleze performanţa în procesul instructiv-educativ apar cu atât mai 
necesare. 

În esenţă, procesul de instruire este un sistem de comunicare care se consumă între un factor 
emiţător de informaţie, rol pe care îl îndeplineşte în cea mai mare măsură educatorul, şi un receptor 
beneficiar al informaţiei - elevul. Sistemul de comunicare educator-elev este mult mai complex, 

deoarece angajează raporturi ce depăşesc limitele unor alternanţe de flux informaţional. 
Comunicarea educator-elev antrenează trăiri şi conduite afective, mobilizează capacităţi, aptitudini 
şi manifestări temperamentale care nu pot fi circumscrise în sfera unor raporturi uniforme, perfect 
programabile. 

Capacitatea de a dispune de „tact pedagogic” este recunoscută acelor categorii de educatori 
care reuşesc să călăuzească cu grijă eforturile elevului, care manifestă înţelegere faţă de eşecurile 
sale şi îl ajută cu răbdare să le depăşească, fără să facă însă concesii cu privire la respectarea 
normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de 
învăţământ. 

Calitatea educatorului de a fi „apropiat” de elevi, fără ca acest atribut să-i ştirbească 
autoritatea, decurge nu atât din valorificarea potenţelor sale afective, cât mai ales din nivelul 
pregătirii sale profesionale, care se exprimă în capacitatea de a face accesibilă tuturor elevilor 
materia pe care o predă. 

Un climat şcolar autentic educativ se bazează pe respectul mutual, născut din cooperarea 
dintre educator şi elevi şi din promovarea aceluiaşi stil de raporturi între elevii înşişi. 
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Raporturile între educatori şi elevi sunt caracterizate prin corelarea autorităţii factorilor 
pedagogici cu tendinţele elevului şi cu capacităţile sale de a-şi regla conduitele. Motivaţia exterioară 
reprezentată de constrângerile pe care programa şi educatorul le exercită asupra conţinutului şi 
stilului activităţii elevului, se corelează cu motivele interioare izvorâte din interesele, preferinţele şi 
aptitudinile sale pentru anumite domenii de studiu. 

Practic, corelaţia dintre motivaţia externă şi cea internă se sprijină pe mecanismul 
comunicării bilaterale dintre educator şi elevi, modalitate predominantă de reglare a procesului 
educaţional. 

Comunicarea bilaterală educator-elev dobândeşte un dublu sens. Ea nu mai înseamnă numai 
dialog între profesor şi elevi, ci mediază dialogul dintre elevii înşişi. 

Elevii clasei şi profesorul formează împreună un sistem în cadrul căruia relaţiile ce se 
stabilesc între „elemente” sunt deosebit de complexe. Elevii sunt elevi şi profesorii sunt profesori 
numai în măsura în care se află în corelaţie. 

„Prin rolul său, funcţional sau disfuncţional relaţia profesor-elevi contribuie la menţinerea, 
respectiv, destrămarea sistemului clasă de elevi, iar prin rolul său cauzal, la autogenerarea şi 
dezvoltarea lui.” (Ionescu, M., Chiş, V. P., 2001, p. 29). 

Relaţiile profesorului cu elevii, ca şi cele dintre elevii înşişi, nu sunt nici intrări şi nici nu se 
vor regăsi ca ieşiri. Ele se constituie şi evoluează, îndeplinesc anumite roluri numai în cadrul 
sistemului, fiind folosite de către profesor drept pârghii pentru asigurarea finalităţii educative a 

sistemului. 

Factorii hotărâtori pentru evoluţia sistemului clasă de elevi sunt: 
 personalitatea profesorului; 

 personalitatea elevilor; 

 stilul de conducere al profesorului; 

 relaţiile profesorului cu elevii; 
 relaţiile dintre elevi. 

Structura sistemului profesor-elevi reacţionează la factori perturbatori prin autoreglaj, 
asigurând astfel permanenta transformare adaptivă a sistemului. 

Iniţial clasa nu dispune de toate elementele necesare autoreglajului, reglarea 
comportamentului făcându-se de către profesor. Acesta reuşeşte la acest nivel să menţină grupul,  
să-l structureze şi să-l pună în stare de funcţionare printr-un ansamblu de cerinţe şi constrângeri. 

„În sistemul profesor-elevi elementele pot comporta şi disfuncţii. Astfel, relaţiile negative 
ale profesorului cu elevii (tutelare, autoritarism, lipsă de respect, lipsă de înţelegere, ironie, toleranţă 
exagerată etc.) pot frâna dezvoltarea liberă a personalităţii elevilor, la rândul său, prin faptele şi 
atitudinile sale, elevul poate împiedica adaptarea grupului şi integrarea lui în contextul social mai 
larg,[…], dezvoltarea plenară a indivizilor. (Marcus, S., David, T., Predescu, A., 1987,  p. 116). 

Conform viziunii sistemice, transformarea unui element al sistemului atrage după sine 
modificări în comportamentul celorlalte elemente. Orice modificare în comportamentul profesorului 
produce efecte asupra comportamentului elevilor (ex. hotărârile consiliului profesoral ca mutarea 
disciplinară a unui elev dintr-o clasă în alta, schimbarea dirigintelui unei clase etc.). 

În grupul şcolar clasă de elevi resursele personale, atât ale elevilor, cât şi ale profesorului, se 

pot valorifica şi dezvolta plenar. Elevul vine în grup cu anumite cunoştinţe, experienţă, un anumit 
grad de sociabilitate. În grup el îşi formează o anumită imagine, atitudine, conduită. 

Profesorul trebuie să-şi valorifice resursele personale, punându-le în slujba formării 
personalităţii elevilor în contextul grupului de elevi. Profesorul are conştiinţa faptului că relaţia 
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educativă este o relaţie umană, îl acceptă pe elev ca persoană şi-l tratează ca atare, îşi adaptează 
aşteptările la particularităţile grupului şi ale membrilor acestuia. Profesorul poate lua decizii cu 

privire la tot ce se întâmplă în procesul instructiv-educativ, îndrumă întreaga activitate a clasei. 

Profesorul organizează cadrul adecvat învăţării elevilor. Pentru aceasta, pe lângă stăpânirea 
disciplinei predate, el trebuie să stăpânească şi strategiile de conducere, curriculum-ul şcolar, să 
aibă abilităţi psihopedagogice şi să cunoască personalitatea elevilor. 

Pentru a-şi putea exercita atribuţiile de conducere, profesorul este investit cu putere şi 
autoritate. 

În concepţia lui K. Wadd (1973, p.107) puterea profesorului sintetizează patru 
componente: 

1. charisma - capacitatea de a atrage şi de a influenţa oamenii prin propria 
personalitate; 

2. ascendenţa - capacitatea de a obţine controlul asupra unei situaţii prin simpla 
prezenţă a persoanei respective; 

3. puterea intelectuală 

4. resursele de putere - capacitatea de a organiza elementele unei activităţi în clasă. 
Autoritatea reprezintă capacitatea profesorului de a se impune, de a-i determina pe elevi să 

i se subordoneze prin superioritate morală sau oficială. 
În concluzie, controlul pe care profesorul îl exercită asupra elevilor este rezultatul unui 

amestec subtil de putere personală şi autoritate. 
Dozajul dintre autoritate şi putere a configurat, în concepţia lui E. Wragg (1981,  p. 51), mai 

multe tipuri de control: 

 autoritar - profesorul este obligat să menţină ordinea, dar poate deveni represiv; 

 permisiv - pleacă de la libertatea individuală şi de la dreptul de a alege al elevilor. 
Poate degenera într-o relaxare de tip laissez-faire; 

 centrat pe modificările de comportament - profesorul încurajează comportamentul 
dorit şi înlătură pe cel indezirabil; 

 centrat pe cultivarea unor relaţii de parteneriat - se neglijează procesul de 
învăţare; 

 ştiinţific - predarea este o artă şi nu poate fi supusă unei analize relevante; 

 centrat pe conexiunile şcolii cu alte subsisteme sociale. 

Aceste tipuri de control se identifică frecvent cu stilurile de conducere. 

Kenneth Moore notează (1992, p. 63): „Stilul de conducere al profesorului va fi, de 
asemenea, puternic influenţat de factori precum: obiectul de studiu pe care îl predă, nivelul la care 
predă, politica şcolii, abilităţile elevilor”.  

Pe lângă stilul de conducere practicat de profesor, învăţarea conducerii de către elevi şi  
asigurarea unităţii între conducerea formală şi cea informală necesită o atenţie sporită atât la nivelul 
teoriei educaţiei, cât şi la nivelul practicii educaţionale. 
 

Bibliografie: 

1. Ionescu, M.; Chiş, V. - Pedagogie, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2001 

2. Marcus, S.; David, T.; Predescu, A. - Empatia şi relaţia profesor-elev, Editura                   

Academiei, Bucureşti, 1987 

3. Negruţ, Ion - Managementul învăţământului, Editura Aldin, Bucureşti, 2001 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 12, decembrie 2019 

 

 

 

160 

 

MODALITĂȚI DE ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ  A 

EDUCAȚIEI CULTURALE 

 

Prof. Anca-Raluca Somsai   

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

 

otto: „Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu 
o lumină proprie”. (Plutarh) 

 

    Învăţământul românesc, aflat în continuu proces de reformă, îşi defineşte liniile directoare 
ale politicii educaţionale concordantă cu cea europeană.  
 Pentru compatibilizarea procesului nostru de învăţământ cu reperele comunitar-europene, se 

impune o modernizare a acestuia prin transformări esenţiale atât în optica gândirii pedagogice, cât şi 
în tehnologia didactică, înţeleasă prin abordarea procesului didactic sub raportul scopurilor şi 
obiectivelor riguros elaborate, al conţinuturilor şi strategiilor adecvate, în scopul asigurării calităţii 
sistemului de învăţământ.  
 Este necesară o abordare interdisciplinară a conţinutului învăţământului, luându-se în 
considerare transformările metodologice şi structurale care au loc în ştiinţa contemporană şi o 
orientare tot mai fermă spre o formare interdisciplinară a personalităţii umane în vederea integrării 
sale într-o societate democratică dinamică.  
 "Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o 
problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr-o convergenţă şi o combinare 
prudentă a mai multor puncte de vedere." (C. Cucoş, 1996).  
     Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative. Ele contribuie la dezvoltarea 
intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele proprii şi 
spiritul de competiţie. Între aceste activităţi, un loc aparte îl ocupă jocul didactic, cea mai sigură 
cale de acces spre sufletul copilului, spre minunata lui lume de gânduri şi vise. Pentru copil, 
aproape orice activitate este joc. "Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul   vieţii. 
Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să 
acţioneze." (E. Claparede).  
     Jocul didactic interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din 
domenii de cunoaştere diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii 
didactice un caracter dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne 
monotonia şi oboseala şi fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor.  
     Jocurile didactice care mi-au permis o reuşită abordare interdisciplinară şi pe care le-am 

folosit la clasă cu succes fac parte din categoria metodelor active de predare-învăţare şi sunt 
jocurile de rol. Ele se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene etc., iar, prin 

practicarea lor, elevii devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. Punând elevii să 
relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi motric-

emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, 
comportamentelor şi achiziţiilor. Jocul de rol evidenţiază modul corect sau incorect de comportare 
în anumite situaţii şi reprezintă o metodă eficientă de formare rapidă şi corectă a convingerilor, 
atitudinilor şi comportamentelor.  
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 Pe lângă obiectivele cognitive specifice unor activităţi, jocul de rol contribuie la realizarea 
unor obiective atitudinal-valorice. Astfel, jocul de rol:  

 facilitează socializarea elevilor;  
 îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi acţiune, specific anumitor status-uri 

profesionale, culturale, ştiinţifice etc.;  
 le dezvoltă capacitatea de a rezolva situaţii problematice dificile, capacitatea empatică şi de 

înţelegere a opiniilor, trăirilor şi aspiraţiilor celor din jur.  

     De asemenea, jocul de rol oferă oportunităţi pentru validarea unor comportamente sau 
pentru sancţionarea altora şi pentru exersarea lucrului în echipă şi a colaborării.  
 În proiectarea, pregătirea şi utilizarea jocului de rol, se parcurg următoarele etape metodice:  
a. identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare prin jocul de rol;  
b. modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului astfel:  
1. ca o povestire în care un narator povesteşte desfăşurarea acţiunii şi diferite personaje o 

interpretează;  
2. ca o scenetă în care personajele interacţionează, inventând dialogul odată cu derularea acţiunii. 
c. alegerea partenerilor şi instruirea lor în legătură cu specificul şi exigenţa jocului;  
d. distribuirea fişelor cu roluri prestabilite de învăţător sau la alegerea participanţilor;  
e. învăţarea individuală a rolurilor şi conceperea propriului mod de interpretare;  

f. interpretarea rolurilor de către toţi participanţii;  
g. dezbatere cu toţi participanţii a modului de interpretare şi reluarea secvenţelor interpretate 
nesatisfăcător.  
     Profesorul are un rol deosebit de important în utilizarea jocului de rol. El proiectează 
scenariul, implicând în această activitate şi elevii, distribuie rolurile pornind de la aspiraţiile, 
aptitudinile şi preferinţele fiecărui participant, organizează activităţi pregătitoare, creează o 
atmosferă plăcută de lucru pentru a-i stimula pe interpreţi şi a evita blocajele emoţionale în 
preluarea şi interpretarea rolurilor, conduce modul de desfăşurare al jocului de rol. Un astfel de joc 

solicită din partea cadrului didactic, pe lângă aptitudini pedagogice speciale, aptitudini regizorale şi 
actoriceşti.  
 Sunt cunoscute şi practicate două tipuri de jocuri de rol: jocuri de rol cu caracter general şi 
jocuri de rol cu caracter specific. Din prima categorie fac parte: jocurile de reprezentare a 

structurilor, jocurile de decizie, jocurile de arbitraj, jocurile de competiţie. Din a doua categorie fac 
parte: jocul de-a ghidul şi vizitatorii, jocul de negociere.   

     Din categoria jocurilor de rol cu caracter specific, vom prezenta jocul 

interdisciplinar „Ghidul şi vizitatorii”. Scenariul acestui joc a fost proiectat ca o povestire, în care 
un narator (conducătorul excursiei - profesorul) povesteşte desfăşurarea acţiunii, iar diferite 
personaje (elevii cu rol de ghid şi elevii cu rol de vizitatori) o interpretează.  
 Tema excursiei a fost: „Paris-chintesenţă a culturii” 

 REZUMAT 

 Jocul de rol amintit s-a desfăşurat în cadrul unei lecţii de evaluare interdisciplinară, întrucât 
a implicat disciplinele: istorie, religie, geografie, ştiinţe, literatură. Rolul de conducător al excursiei 
a fost conceput şi jucat de profesor, iar rolurile de ghid al fiecărui obiectiv vizitat au fost concepute 
de elevi, corectate şi completate de învăţător. Elevii care nu au primit rol de ghid s-au constituit în 
grupul de vizitatori. Jocul s-a desfăşurat sub forma unei excursii imaginare pe harta Oraşului 

luminilor. Locurile vizitate au fost marcate prin intermediul unor vederi cu obiectivul vizitat.  
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     Pe parcursul excursiei imaginare, a intervenit profesorul pentru a indica traseul, pentru a 

răspunde la întrebările excursioniştilor şi pentru a atrage atenţia asupra obiectivelor vizate: Notre –
Dame,Tour Eiffel, Muzeul Orsay, Centrul Pompidou, Grande Arche, Muzeul Louvre. 

 Întrucât ultimul obiectiv vizitat a fost Muzeul Louvre, ora s-a încheiat cu o prezentare 

power-point a muzeului-etalon. 

     Practicarea acestui joc a dat frumuseţe, bogăţie şi viaţă învăţării şcolare, a dezvoltat 
componenta originalităţii gândirii, fantezia, încrederea în sine, spiritul de competiţie, a cultivat 

sentimentul dragostei faţă de valorile eterne pe care le etalează Parisul, precum şi mândria aportului 

reprezentat de artiştii români (Brâncuşi - Centrul Pompidou). 

 Jocul este, deci, "un impuls irezistibil, prin care copilul îşi modelează propria-i statuie". 

(Jean Chateau - "Copilul şi jocul")  
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – O NOUĂ PROVOCARE PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 

Prof. Daniela Tirea  

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

otto: „Educatorul care practică o pedagogie interculturală va profita efectiv de 
prezenţa copiilor de origini diferite pentru a (re)valoriza cultura  lor de origine şi de a-i 

sensibiliza, în acelaşi timp, pe ceilalţi la diversitatea culturală, dar va evita să impună o oarecare 
identificare, va evita stereotipiile, prezentarea culturilor în mod static.”  (P. Dasen şi alţii) 
 

Educaţia interculturală este cea care susţine integrarea socială a grupurilor minoritare în mod 

„paşnic” fără ca acestea să fie nevoite să renunţe la propria identitate. În cadrul culturilor mozaicate 
de astăzi trebuie să acceptăm ideea că orice grup socio-cultural poate contribui la îmbogăţirea vieţii 
comunitare prin schimbul de elemente identitare, prin dialog şi implicare a tuturor membrilor 
comunităţii. 

Educaţia interculturală îşi propune să pregătească indivizii şi societăţile pentru o mai atentă 
deschidere spre dimensiunea culturală a existenţei lor. Scoala, ca instanţă de transmitere a valorilor, 

se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune. Trebuie evitată 
instituirea primatului unei culturi asupra alteia. Acest obiectiv presupune două aspecte: pe de o 
parte, vizează adaptarea educatului la mediul propriu, al regiunii, oraşului, culturii sale particulare, 
cu toate trăsăturile, iar pe de altă parte, acest tip de şcoală îi propune să asigure adaptarea educatului 
la mediu în condiţiile coexistenţei mai multor grupuri culturale. Se cer a fi vizate atât culturile 

familiale, cât şi cele înconjurătoare, ambientale.  
              Educaţia interculturală trebuie să ţină cont de diferitele stiluri de viaţă, să se adapteze la 
nevoile şi interesele fiecăruia dar să şi fie elaborată şi configurată pe principiul participării egale a 
tuturor celor implicaţi în procesul educativ. În acest scop, trebuie să existe spaţii în care imigranţii şi 
oamenii cu diferite culturi să aibă posibilitatea de a se implica. 

Egalitatea diferenţelor trebuie să fie baza educaţiei interculturale. Pentru a acorda 

oportunităţi şi posibilităţi egale tuturor culturilor, pentru dezvoltarea fiecărei culturi şi identităţi 
educaţia interculturală trebuie să respecte diferenţele şi să promoveze egalitatea. Acest lucru 
contribuie la depăşirea inegalităţilor sociale. Din acest punct de vedere, educatia interculturală 
trebuie să constituie baza luptei împotriva rasismului. 

Educaţia interculturală promovează atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere 
firească a raportului ,,eu-celălalt” şi a noţiunii de străin, recunoaşterea şi respectarea diferenţelor 
culturale prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni şi nu prin aplicarea 
polarităţii superior-inferior. De asemenea presupune promovarea unor politici şcolare care să 
permită egalizarea şanselor în educaţie şi a unor strategii de valorificare a diferenţelor culturale 
pentru a le transforma în resurse pedagogice. 
 Şcoala este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a 
notei distincte aduse de cultura fiecărui actor social participant. Ea trebuie să formeze deprinderea 
preţuirii valorilor pluriculturale, nu există valori superioare şi inferioare, ci există valori specifice 
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care trebuie judecate. În şcoală este necesară ,,modelarea” orgoliului etnic al majorităţii şi întărirea 
încrederii în sine a minorităţii. 
 Educaţia interculturală nu trebuie să se limiteze în mod exclusiv la transmiterea unor 
conţinuturi specifice în cadrul unei discipline particulare, consolidarea abordării sale 
interdisciplinare este fundamentală; nu poate fi concepută doar pentru mediul şcolar, ci şi în 
legătură cu extraşcolarul (familie, grupuri sociale, instituţii, comunităţi, mass-media). Se remarcă şi 
o schimbare a rolului profesorului, care depăşeşte funcţia de a comunica modele şi programe, acesta 
trebuind să acorde o mai mare atenţie spiritului de iniţiativă şi creativităţii, centrarea întregii acţiuni 
fiind pe elev. 

Şcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-şi dezvolte spiritul, corpul şi 
inima, deci inteligenţa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să înveţe să trăiască 
împreună, unii cu alţii, cu persoane diferite, să-şi poată ocupa progresiv locul în societate, să poată 
deveni cetăţeni activi. 

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenţelor. Cadrele didactice sunt garanţii 
acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a 
înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Suntem diferiţi, dar nu 
înseamnă că unul este mai bun decât celălalt, cu toţii avem un potenţial valoric egal. Toţi avem o 
cultură asemănătoare dar în acelaşi timp şi culturi diferite. Acestea ţin de religiile noastre, de grupul 
nostru etnic, de valorile politice, sociale, de familiile noastre.Unica posibilitate ca oamenii să devină 
solidari este recunoaşterea şi estimarea acestor diferenţe şi similitudini. 

Venind din culturi diferite avem şansa să ne integrăm într-o societate diferită, multiculturală, 
care favorizează sentimentul de a fi în realitatea cotidiană, o individualitate care nu seamănă cu 
nimeni şi nimic. Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite 
să determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. 

Parteneriatul educaţional este un astfel de concept care devine tot mai prezent în relaţiile de 
colaborare ce se stabilesc între unităţi de învăţământ, între acestea şi diferite segmente ale societăţii. 
Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de astăzi, 
necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 
flexibilitate în luarea deciziilor. 
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EDUCAŢIA INTERCULTURALĂ – RESURSĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
COMUNITĂŢILOR MULTICULTURALE 

  

Prof. Ionel Tirea 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, jud. Hunedoara  

nterculturalismul este un nou mod de abordare a realităţii sociale ce presupune 
aşezarea pluralismului cultural în cadrele unei filosofii umaniste, ce vizează toate domeniile vieţii. 
În prezent, interculturalismul presupune o analiză factorială a realităţii contemporane, complexe şi 
fluide, secondată de o hermeneutică filosofică, legată de necesitatea conceptualizării fenomenului 
interculturalităţii. 

Şcolii îi revine rolul de a reflecta în curricula caracteristicile postmodernităţii şi ale 
globalizării, de a educa formatorii şi formabilii pentru a descoperi şi a înţelege unitatea existenţială 
a omenirii pe această planetă.  

 Educaţia interculturală nu presupune doar existenţa unor elevi aparţinând mai multor etnii 

sau grupuri etno-culturale ci o nouă metodologie ce caută să integreze în spaţiul educaţional unele 
principii precum: toleranţa, egalitatea, complementaritatea valorilor, dar mai ales să exploateze 
specificul spiritual al valorilor locale ataşându-le la valorile generale ale umanităţii. Educaţia 
interculturală se poate aplica ca o contextualitate generată de imperativele integrării europene. 
Societatea zilelor noastre devine din ce în ce mai accentuat pluriculturală. Problema coexistenţei 
diferitelor culturi în sânul aceleaşi societăţi aduce după sine riscul unui dezechilibru transcultural. 

Odată cu dezvoltarea comunicării, culturile şi identităţile se transformă şi fiecare participă la 
transformarea altor culturi. Formarea competenţei de a intra în raport eficient cu alteritatea, fără 
disoluţia propriei identităţi, presupune întărirea spiritului critic şi cultivarea reflexivităţii faţă de 
experienţa cotidiană, prin angajare conştientă în procesul definirii de sine prin întâlnirea cu altul. 
Eficienţa comunicării şcolare în perspectivă interculturală implică diminuarea incertitudinii şi a 
anxietăţii legate de alteritate şi construcţia unei noi perspective a celuilalt, ce se cere experimentată 
la clasă. Eludarea etnocentrismului şi deschiderea spre pluralismul cultural implică o decentrare a 
teoriilor educaţiei şi ale comunicării, de pe emiţător pe receptor. Principiul priorităţii receptorului 
este poate principiul călăuzitor al educaţiei interculturale. Receptorul este creator de sensuri în 
comunicare, uneori cu totul altele decât cele scontate de emiţător. Iată de ce, a decodifica sistemul 

de referinţă şi sistemul de valori al receptorului este o obligaţie pe care emiţătorul trebuie să şi-o 

asume în momentul comunicării interculturale.                                                       
 Pentru ca indivizii să surprindă nuanţat dinamica actului de comunicare interculturală, 

şcoala trebuie să faciliteze exerciţiul comunicării prin cultivarea proactivă a interacceptării prin 
intercunoaştere şi respectare în fapt a individualităţii fiecărui elev. Dacă şcoala nu va face proba 
faptului că trăieşte şi aplică ceea ce propagă, nu se va bucura de credibilitate. Toleranţa la 
diversitate nu se poate învăţa decât într-o şcoală în care discursul liberal şi atitudinea liberală faţă de 
elev sunt convergente, în sensul încrederii în celălalt, al acceptării necondiţionate a acestuia. 

Adevărata provocare este poate aceea, de a oferi experienţe de comunicare optimizatoare, 
care să permită ieşirea din sine şi deschiderea spre celălalt, ceea ce poate implica uneori lupta cu 
propriile prejudecăţi şi stereotipuri şi reconsiderarea acestora. 

 Comunicarea interculturală ne provoacă la anumite exigenţe: 
 să construim o atitudine de învăţare şi acceptare a diversităţii 
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 să arătăm respect pentru partenerii culturali 
 să ascultăm atent o altă persoană 

 să suspendăm discriminările şi prejudecăţile 

 să ne formăm competenţe lingvistice aşa încât să putem comunica în alte limbi 
 să învăţăm să ne adaptăm la situaţii noi. 

Realitatea socială pune în discuţie cerinţa de a revizui, cu mare responsabilitate conţinuturile 

programelor de educaţie şi imprimarea unor direcţii interculturale asupra unor discipline de 
învăţământ. De asemenea, se impune lărgirea gamei de strategii şi metodologii didactice prin 
evidenţierea de metode şi tehnici didactice mai simple şi compatibile deschiderii interculturale şi 
interetnice. 

Obiectivele specifice ale educaţiei interculturale: 
 Dobândirea de cunoştinţe privind cultura în general şi impactul acesteia asupra 

comportamentului individual şi de grup privind propria cultură sau alte culturi; 
 Dezvoltarea deprinderii legate de viaţa într-o societate interculturală (conştientizarea 

propriilor determinări culturale, capacitatea de a relativiza punctele de vedere, abilităţi 
comunicaţionale şi relaţionare); 

 Formarea de atitudini: respect pentru diversitatea culturală, pentru identitatea 
culturii proprii şi a celorlalţi şi refuzul discriminării şi al intoleranţei; 

 Stimularea participării în sensul promovării principiilor unei societăţi 
interculturale şi a combaterii discriminării şi a toleranţei. 

Perspectiva interculturală de concepere a educaţiei, dacă este corect concepută, poate să 
conducă la atenuarea unor conflicte şi chiar la eradicarea violenţei în şcoală prin formarea unor 
comportamente demne de democraţia mileniului trei, într-o Europă unită, cum ar fi: 

 aptitudinea de a comunica (a asculta şi a vorbi); 
 cooperarea şi instaurarea în cadrul unui grup şcolar sau de joacă, precum şi în cadrul 

grupurilor interetnice; 

 respectul faţă de sine şi toleranţa faţă de opiniile diferite; 
 atitudinea pozitivă faţă de persoane indiferent de cultură şi de limbă; 
 soluţionarea paşnică şi cu responsabilitatea problemelor interpersonale. 

Educaţia este purtătoare prin ea însăşi a unui etos eminamente spiritual. Ea nu numai că 
facilitează individului accesul la zestrea culturală, dar se converteşte în instanţă culturală sui-
generis. „Educaţia este producătoare de cultură (şi nu numai reproductivă).”  

Abordarea interculturală în educaţie constituie o nouă manieră de concepere şi 
implementare a curriculumurilor şcolare şi o nouă atitudine relaţionare între profesori, elevi 

şi părinţi. Perspectiva interculturală deschide noi piste de manifestare a diversităţii şi diferenţelor. 
Abordarea interculturală nu se reduce la o prezentare cumulativă a unor cunoştinţe despre valorile 

altora, ci înseamnă cultivarea unor atitudini de respect şi de deschidere faţă de diversitate. Această 
atitudine se naşte printr-o permanentă comunicare cu alţii şi printr-o decentrare atentă şi optimă 
faţă de propriile norme culturale.  
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Prof. Nicoleta Monica Alexe - Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu” Bucureşti  
Prof. Dumitru Amacsinoae - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

Prof. Doina Andrei – Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. Elena Andrei – Colegiul Economic Buzău 

Prof. Adelita Anoca – Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, Caraş-Severin 

Prof. Gabriela Mihaela Aolăriței - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Eugenia Apetroi – Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Iaşi   
Prof. Mirela Liliana Antoche - Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 
Prof. Daniela Anton – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Klementina Ardelean – Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, Bihor 

Prof. Vianora Avădănei – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Elena Rodica Avramescu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Baboi Corina – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Camelia Nicoleta Baic – Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, Bihor 

Prof. Adina Balazs - Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Sălaj 
Prof. Octavia Barbu – Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

Prof. Steluța Bologa – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, Timiș 

Prof. Camelia Bolohan - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

Prof. Andreea Maria Bozsitz – Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, Timiș 

Prof. Narcisa Maria Buhu – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Petruța Crăița Buda Niga - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Valentin Buda Niga - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Prof. Doina Buraga - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Paula Burdeţi – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Carmen Butnariu – Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 
Prof. Ramona Buzea – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Elev Alexandra Caibăr – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Bibl. Ionela Adriana Carp – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Marta Cazacu – Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova, Mehedinţi  
Prof. Paraschiva Căpriță – Colegiul Economic Buzău   

Prof. Anca Cărămizoiu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Diana Cerasela Cărbunaru – Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani  
Prof. Maria Viorica Călugăroiu – Şcoala Gimnazială Sâmburești, Olt  
Prof. înv. primar Georgeta Maria Cândea - Şcoala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu 

Prof. Iulia Clemence Chirea - Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, Ialomiţa 

Prof. Daniela Ecaterina Chiscop – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Georgiana Jeni Ciobanu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulian Marian Cioroianu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Cristina Ciurescu – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” 
Ștefănești, Argeș 

Prof. Ramona Ciurescu – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 

Prof. Corina Gabriela Cojocaru – Colegiul Economic Administrativ Iași 
Prof. Livia Costache - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Iuliana Cozma – Şc. Gimn. Nr. 3/ Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoş – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Silvia Cuseac – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela David - Școala Gimnazială Nr. 2 Rm. Sărat/Structura GPP Nr. 2 Rm. Sărat, Buzău 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu – Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 
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Prof. Maria Marilena Diaconu - Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, Olt 

Prof. Valeria Diaconu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulica Dihoru - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, Dolj 

Prof. Georgiana Petronela Dima - Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța 

Prof. Marinela Dobre - Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Elev Lavinia Dobrotă - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Simona Dragomir – Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei, Bihor 

Prof. Cristiana Drăgan – Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Călăraşi 
Prof. Mihaela Elena Duică – Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte”, Dâmboviţa 

Prof. Daniela Dumitrescu – Şcoala Gimnazială Cărpiniş, com Crasna, jud. Gorj 
Prof. Alina Dumitru – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Constantin Dumitru – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Viorica Dumitru – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

Prof. Ramona Elena Dună - Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, jud. Constanța 

Elev Adelina Enăchescu – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Irina Luminiţa Erimia – Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, Teleorman 

Prof. Aurelia Fialcofschi – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Anca Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Sorin Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Maria Frijan – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Simona Gherfi - Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Nicoleta Graure – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Diana Carmen Grigore – Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgovişte, Dâmboviţa 

Prof. Mioara-Ioana Grindei – Şcoala Gimn. Corbii Mari/ Şcoala Gimn. Petreşti, Dâmboviţa 

Prof. Mădălina Mirela Grosu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti 
Prof. Maria Mirela Hriţu - Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Ancuţa Iacob - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa 

Prof. Laurențiu-Lucian Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ecaterina Illyes - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

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

Prof. Eugenia Cristina Ionescu – Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, Constanța 

Prof. Rodica Ionescu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Paula Mirela Ivaşcu – Colegiul Tehnic „Valeriu D. Costea” Focşani, Vrancea 

Prof. Ildiko Ipo – Şcoala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanţa  
Prof. Irina Juglan – Şcoala Postliceală „Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” Botoşani 
Prof. Cleopatra Kovacs – Şcoala Gimnazială „Vasile Scurtu” Parva, Bistriţa-Năsăud 

Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat - Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. primar Georgeta Lungu – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

Elev Lupuleţ Nicoleta - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Violeta Lica – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Florin Gabriel Linca – Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița, Caraș Severin 

Prof. Elena Iuliana Mandiuc – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Lucia Marian – Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Niculae Marian – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Elena Marica - Şcoala Gimnazială Niculeşti, Dâmboviţa 

Prof. înv. primar Florentina Marin - Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța 

Prof. Irina Marin – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Mariana Matei – Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, Vaslui 
Prof. Valentina Mazăre – Şcoala Gimnazială Nr. 1/ Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Anca Cristina Mihai - Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova, Dolj 
Prof. Elena Mihalcea – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Suceava 
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Prof. Simona Nicoleta Minciu – Liceul Teoretic „Educational Center” Constanța 

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. Angela Pestrițu – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, Argeș 

Prof. Daniela Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Dumitru Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Bibl. Emilia Mădălina Pieleanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Cătălina Dumitrița Pîntea – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași   
Prof. Otilia Pîntea – Școala Profesională Holboca, Iași 
Prof. Violeta Pîntea – Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iași 
Prof. drd. Edvica Popa – Liceul Teoretic „George Călinescu” 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 – Colegiul Naţional Militar „A.I. Cuza” 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 - Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad 

Prof. Anca Raluca Somsai – Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Alba 

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 
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Prof. Nicoleta Teodorescu – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa  

Prof. Daniela Tirea - Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Ionel Tirea - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, Hunedoara 

Prof. Cornelia Todor – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba  

Prof. Monteola-Ilona Todorici - Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila, Hunedoara 

Prof. Mihaela Toma - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Maria Tomoiaga – Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Petruţa Antoaneta Tompea – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

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

Prof. Valentina-Zamfira Tudor - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mirela Ţicu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Andreea Ţui – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu - Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Floare Vaida – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Roxana Violeta Vasilescu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa  

Prof. Antonela Vâlcea – Liceul Tehnologic Independența, Constanța 

Prof. Elisabeta Vladu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mădălina Vocheci – Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu 

Prof. înv. preşcolar Adela Eleonora Vug – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 

Prof. Elidia Carmen Zaharia - Şcoala Gimnazialǎ Nr. 18 „Jean Bart” Constanţa 

Prof. Doina Mihaela Zamfir – Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” București 
Prof. preuniv. dr. Rică Zamfir – Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti  
Prof. Cecilia Elena Zmău – Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi  
Prof. Coculeana Zorilă - Şcoala Gimnazială ,,I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Adrian Zvorişteanu – Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iaşi/ Liceul Tehnologic 
    „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, jud. Iaşi  
 

 

 

COORDONATORI: prof. Corina Mihalache 

       prof. Virginica Barabaș 

                              prof. psih. Alina Gabriela Băiașu 
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