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

Corina Mihalache 

 

NU EXISTĂ TAXĂ DE PUBLICARE! 
 

Pentru toţi cei interesaţi să publice în revista „Dialoguri 
didactice”: 

Este o revistă electronică bianuală pentru toate ariile curriculare (apare în 
lunile iunie şi decembrie) şi este postată pe site-ul Liceului Tehnologic „Ion 

Bănescu” Mangalia  
https://ltibanescu.ro/reviste-scolare/  

Puteţi trimite materiale ca: 

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

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

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

orientare PORTRAIT - OBLIGATORIU  

-2-3 pagini 

-Caractere româneşti OBLIGATORIU 

-Times New Roman – corp de literă 12; spaţiere la 1,15; margini 
egale de 2 cm; titlul: corp de literă 14, Bold, centrat 
-Funcţia (prof./ prof. înv. primar/ prof. înv. preşcolar/ înv./ 
educ.), prenumele şi numele autorului, specialitatea, şcoala – 

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

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

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

fără ghilimele; editura, localitatea, anul apariţiei. 
-Lucrarea nu se paginează 

-Documentul va fi salvat în Word 97-2003 

-Lucrarea va fi trimisă împreună cu fişa de înscriere completată 
 

mailto:iulcor@yahoo.com
https://ltibanescu.ro/reviste-scolare/
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

L’UNIVERS DU LIVRE 

-Projet  didactique- 

 

Prof. Adelita Anoca  

Școala Gimnazială „Romul Ladea” Oravița, jud. Caraş-Severin 

 

ate:  

Classe: 7e  

Ecole: „Romul Ladea” Oraviţa 

Objet d`étude: le français 

Sujet de la leçon: L’univers du livre 

Type de leçon: leçon de révision des connaissances 

Compétences spécifiques:  
 dégager le sens global d‟un message simple; 

 dégager des informations particulières d‟un message écouté; 
 participer d‟une manière active aux interactions verbales sur les thèmes variés; 
 exprimer en écrit des opinions sur des thèmes de l‟univers proche; 
 réaliser des rédactions variées concernant des thèmes d‟intérêt. 

Objectifs opérationnels: 
O1: - compléter la grappe en partant du mot l‟univers du livre; 

O2: - exprimer leurs préférences en ce qui concerne les livres et argumenter leur choix; 

O3: - former des devinettes et de deviner le métier du spectacle; 

O4: - construire des phrases amusantes tout en combinant les professions et les animaux; 

O4: - remplacer les mots soulignés par leurs synonymes; 
O5: - relier chaque adjectif à un nom pour obtenir des comparaisons bien françaises; 
O6: - donner une suite et une fin à l‟histoire donnée en utilisant les expressions trouvées dans un 
petit récit; 
O7: - créer de petits dialogues; 
O8: - faire un court plaidoyer et soutenir les opinions par des arguments. 

Matériel auxiliaire: feuille de flipchart, billets, cartons 

Bibliographie:  

 Anghel Manuela-Delia, Petrişor Nicolae-Florentin, Guide pratique pour les professeurs de 

français, Ed. Paradigme, Piteşti, 2007; 
 Luca Georgeta, Exercices de créativité, Ed. Brumar, Timişoara, 2004  
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Moments pédagogiques Durée Activités de la leçon Méthodes et 
techniques 

1. La mise en train de la 

classe 

2. Vérification du devoir 

3. L`éveil de l‟attention 

et vérification des 
connaissances 

antérieures 

 

 

4. Révision  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 min. 

 

 

5 min. 

 

 

5 min. 

 

 

35min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Salut, contact avec la classe 

 

- On vérifie le devoir. 
-Le professeur propose un remue-méninges en 
partant du syntagme l‟univers du livre.   

On note toutes les idées (les mots, les syntagmes, 
les connaissances) que les élèves se rappellent et 
puis on tire des lignes entre les idées et le syntagme 
proposé. 
- Conversation introductive 

( Est-ce que vous aimez lire? 

Qu`est-ce que tu lis de préférence? 

Qu‟est-ce qu‟un livre pour toi?) 
- Le professeur annonce le titre et les objectifs de la 

leçon. 
- On forme cinq groupes. Chaque équipe choisit un 
nom. On demande aux élèves d‟expliquer le choix 
du nom et d‟exprimer leurs préférences en ce qui 
concerne les livres. 

On demande à chaque groupe de former des 
devinettes et de deviner le métier du spectacle. 
Ex . : Il réalise le décor. (le décorateur) 

-Les élèves jouent  Le grain de folie. On leur donne 

deux listes de mots sans aucun rapport entre elles.  

Professions                              Animaux 

L‟éditeur                              L‟éléphant                             
Le costumier                        Le singe  

La couturière                        La girafe 

L‟illustrateur                         Le crocodile 

Le libraire                             Le tigre 

 

Ils prennent un élément de la première colonne, ils 
le mettent en rapport avec un élément de la 
deuxième et ils forment une phrase complexe. 
- On demande aux élèves de remplacer les mots 
soulignés par leurs synonymes: 

Je dois méditer à ta proposition.                                   
Il trouve ce personnage bien amusant.                         

Dans l‟œuvre d‟Alphonse Daudet j‟ai trouvé 

quelques belles descriptions de la Provence et de 

ses habitants.                                                                 

Victor Hugo a écrit de très beaux romans. 
Il a démontré des qualités exceptionnelles. 

 

 

 

 

 

 

remue-

méninges 

 

 

 

 

 

 

-conversation 

frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 

- travail par 

groupes 

 

 

 

 

 

-jeu 

didactique 

- exercice de    

combinaison 

et de 

créativité 

 

- exercice 

lexical   

                

-exercice de 

remplace-
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5. Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 min. 

- On demande aux enfants de relier chaque adjectif 

à un nom pour compléter les comparaisons 
suivantes qui sont des expressions bien françaises. 
1. muet                                   a. la pierre 

2. bavard                                 b. un renard 

3. dur                 comme          c. la pluie 

4. ennuyeux                             d. une carpe 

5. rusé                                     e. une pie 

-Les élèves travaillent en équipes. Chaque équipe 
doit utiliser ces expressions dans des récits/des 
dialogues/des plaidoyers. 

Devoir: Le cinéma ou le théâtre ? Donne des 

arguments pour et contre! 

 

A la fin de la classe on apprécie le comportement 
général des enfants, on fait des remarques sur le 
travail en équipe, sur la prononciation, la correction 

des affirmations. On encourage la créativité, le 
nouveau et la liberté de l‟expression. 

ment 

- exercice de    

  

combinaison 

- travail en 

équipes 

et en paires 

-jeu de rôle 

-l‟argumen- 

tation 

 

 

 

 

- observation     

           

systématique 

 

 

 

LA  CHANSON EN CLASSE DE FLE 

 
 

Prof. Iulia Clemence Chirea 

Liceul Teoretic “Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

omme tout document authentique qui n‟a pas été conçu à des fins pédagogiques, la chanson 
représente une oeuvre créative et tient, selon l‟expression de Cuq et Gruca, « le haut du pavé », dans 
la didactique du FLE.  

Par ses paroles, sa musique, sa voix, ses instruments, son orchestration, ses rythmes, la 

chanson est ancrée dans la vie quotidienne des jeunes, des moins jeunes et des adultes, et fait partie 
du patrimoine de la culture cible. Considérée comme le miroir de la société dans laquelle elle 
s‟inscrit, comme un espace privilégié qui raconte la société et où la société se raconte, elle constitue 
un véritable vecteur de compétence socioculturelle. 

La chanson est présente partout: à la radio, à la télévision, sur Internet, sur les murs des 

villes, dans la presse écrite, elle est riche et variée et permet la représentation de toutes les 
tendances multiculturelles.  

La chanson est un lien avec la culture de l‟autre dans sa diversité. Elle est un lieu de 
découverte de la réalité multiculturelle française et francophone. Elle a aussi une mission de plaisir, 
de divertissement. Le français n‟est pas uniquement fait pour travailler, pour faire des exercices. On 
peut rire, danser, s'amuser avec des chansons... en français. 
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 Apprendre à travers la chanson, présente du point de vue pédagogique, bien des avantages, 
comme par exemple: donner aux apprenants la possibilité de communiquer d‟une manière 
authentique, renouveler et diversifier l‟apprentissage, mettre les élèves en contact direct avec la 

vraie culture et civilisation que se soit moderne ou non, etc.  

L‟objectif principal de cette démarche est d‟encourager et de stimuler la créativité chez les 
jeunes et les sensibiliser, par le biais des paroles de la chanson, à la bonne utilisation et à la défense 
d‟une langue étrangère. Pour s‟insérer dans une dynamique didactique la chanson nécessite des 
objectifs bien définis et des stratégies d‟exploitation particulières parce que de nos jours la musique 
semble plus importante que le la compréhension du texte qui n‟intervient que plus tard dans la 
leçon.  

Tout premièrement, il faut opérer un choix des chansons, selon quelques critères  positives: 
•  Elle est proposée par un/des élève/s;  
•  Elle passe à la radio, elle a du succès;  

•  Elle plaît au professeur;  
•  Elle correspondauxhabitudesd'écoute des élèves, à la mode;  
•  Elle surprend, elle est atypique;  

•  Le thème de la chanson correspond au thèmeabordé en cours;  
•  Il est possible de la chanter, de s'enservir pour danser, de l'utiliser pour un spectacle.  

Pour ce qui est de l‟exploitation de la chanson, il est nécessaire de dire qu‟il n‟y a pas 
d‟approche unique. On peut commencer par faire écouter la chanson, mais on peut également 
choisir d‟en faire lire le texte avant de l‟écouter. Tout dépend de la chanson, des objectifs 
pédagogiques et de la sensibilité du formateur. 

Michel Boiron présente une première étape, la mise en route, dont l‟objectif est d‟éveiller 
l‟intérêt, la curiosité des apprenants. Pour créer une motivation à découvrir, à écouter la chanson, on 
va créer un lien entre la chanson et les apprenants. Dans ce cas, on peut:  

 Écrire le mot « chanson » au tableau. Pour vous, c‟est quoi une chanson ? (de la musique, 
des instruments, une mélodie etc.) Quels sont les instruments de musique que vous connaissez en 

français ? (la guitare, le saxophone, etc.)  
 Établir en commun un champ sémantique sur le thème de la chanson propose (Exemple: À 

deux, en deux minutes, cherchez tous les mots que vous connaissez sur le thème « week-end »). 
 Écrivez un texte en utilisant le plus grand nombre de mots cités.  
 Écrire une phrase qui commence par les premiers mots de la chanson choisie.  
 Compléter un texte qui utilise des extraits des paroles.  
 Écouter l‟introduction musicale de la chanson et faire des hypothèses sur la suite.  
 Débattre sur des aspects thématiques de la chanson avant de l‟écouter.  

Ensuite, on passe à une seconde étape, la découverte de la chanson, dont l‟objectif est de 
rendre l‟écoute consciente. Par rapport à l‟étape précédente, la chanson apparaît comme déjà 
connue, familière. On peut proposer des activités telles:  

 Faites la liste des instruments de musique que vous reconnaissez dans la chanson.  

 Quel est le type de musique de cette chanson? 

 Que savez- vous sur les caractéristiques de ce type de musique?  
 Voici une liste de mots, entourez les mots qui sont cités dans la chanson.  
 Écoutez la chanson, combien de fois entend - on le mot ... ?  
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Christine Tagliante propose quelques grilles d‟écoute sans texte que l‟enseignant peut 

proposer aux apprenants lors de l‟exploitation d‟une chanson. Par des questions à la classe, on fait 
compléter au tableau une grille de ce type, en demandant à chaque fois de justifier les réponses par 
les mots repérés:   
 

Où? Peut- on situer le lieu d‟action ?  
Peut- on repérer des noms de rues, de villes, de pays? 

Qui ? Peut- on dire qui sont les personnages et les caractériser? 

Quand ? Peut- on dire à quel moment se passe l‟action?  
 Peut- on dire à quel moment se passe l‟action? 

Peut- on dire ce qui se passe?  

S‟agit- il d‟une action passée, présente ou future ? 

 

La grille d’impressions et des sentiments qui propose une liste des sentiments dont certains 

sont présents dans la chanson d‟autres non: 
 

la tendresse   la violence  la peur  

le désespoir  la joie  la vitalité  

le désordre  le bonheur  la tristesse  

la honte  la mélancolie  l‟ironie  

 

La grille lexicale qui comprend des mots et des expressions du texte de la chanson, et 

d‟autres, dont le sens est proche ou transparent.  
La grille vrai ou faux qui propose une liste d‟affirmations portant sur e contenu du texte de 

la chanson:  

 soit sur une caractérisation des personnages;  
 soit sur des actions;  

 soit sur des lieux;  

 soit sur le moment où se déroule l‟action.  
Le repérage des mots se fait en fonction du niveau de langue des apprenants lorsqu‟on leur 

demande, après une première écoute, de citer les mots transparents qu‟ils ont retenus. On les écrit 
au tableau. On essaie de retrouver le contexte dans lequel ils ont été entendus. La suite du travail 

permettra de confirmer ou d‟infirmer leur présence et de compléter le texte. La recherche des 

inconnus se fait à partir du texte intégral dans lequel on identifiera tous les mots nouveaux.  
Le texte lacunaire suppose des paroles de la chanson amputées selon différents critères: le 

lexique inconnu, les diverses occurrences grammaticales intéressantes, les niveaux de langue, etc.  
Le repérage des personnes permet de trouver les pronoms personnels et de demander à qui 

ils se réfèrent.  
Les regroupements lexicaux recherche tout le lexique qui se rapporte à un même thème: 

amour, tristesse, loisirs, vacances, etc.  

Après avoir exploité la chanson et ses paroles on peut passer à une autre étape, celle dans 
laquelle on propose aux apprenants deux types d‟activités: des prises de position personnelles par 
rapport à la chanson ou au thème abordé et / ou des exercices de créativité. Dans ce cas, Michel 
Boiron nous propose les exemples suivants: 

 D‟après vous, une chanson doit-elle donner un message?  
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 Vous venez d'écouter une chanson sur l'utilisation des drogues, pensez-vous qu'écrire une 
chanson sur ce thème peut être utile pour lutter contre la drogue?  

 La chanson parle des jeunes en France, est-ce que les jeunes ont les mêmes préoccupations 
dans votre pays ? 

 Inspirez-vous de la chanson et écrivez une carte postale à unami.  
Pour aller plus loin, les didacticiens du FLE affirment que la chanson n‟est pas un document 

isolé. Elle peut être intégrée dans l‟étude d‟autres supports tels: la lecture, les textes des manuels, 

etc. Elle peut constituer aussi une partie de la leçon pour renforcer l‟acquis grammatical, lexical, 
culturel, etc., ou pour créer un lien avec la suite d‟un cours, pour motiver ainsi les élèves à 
apprendre le français. 
 

 

Bibliographie:  

1. Cuq, J.-P., et Gruca, I. - Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, 

Grenoble, 2012 

2. Dragomir, M. - Considérations sur l’enseignement - apprentissage du Français Langue 
Étrangère, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001  

3. Nica, T. - Tradition et modernité dans la didactique du français, langue étrangère, Oradea, 

Editura Celina,1995  

4. Roman, D. - La didactique du français langue étrangère, Baia Mare, Umbria, 1994 
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MODEL DE TEST PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 

 

Prof. Maria-Livia Costache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa                                   
                       

iliera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică 

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 

 

SUBIECTUL I         (50 de puncte) 

 Toate amintirile lui Caragiale își au începutul la Ploiești. Ca o repulsie organică pentru 
natură și peisaj, și-a șters orice urmă a viețuirii sale din casa părintească de la Mărgineni, în care se 
naște în 1855 unica sa soră, Elena. Ani fericiți ai odraslelor secretarului mânăstiresc, nepoți ai 
negustorului de vază de la Brașov, Luca Chiriac, pe unde îl vor fi purtat nu o dată părinții lor! 
 Copilul n-a reținut nimic de la Mărgineni: nici o imagine, oricât de palidă din trecut. 
Ploieștiul îl născuse pe Caragiale. Aici era izvorul universurilor sale onirice infantile. Cei 3-4 ani 

petrecuți cu părinții la Mărgineni s-au șters, lăsând lui Caragiale iluzia identificării nașterii sale în 
Ploiești. 
 „Da, fericit, și așa fericit eram în copilărie! și așa era toată lumea împrejurul meu!” 

Era tot atât de sentimental ca și Creangă, plângând ireversibilul paradis al copilăriei: 
 În Ploiești copilul trăiește în plină colonie grecească. „Am fost un copil neastâmpărat, 
sămânță de idriot”*. Prima locuință, cât a făcut școala primară, au avut-o în casa lui Hagi Ilie 
lumânărarul, „de la Sf. Gheorghe din Ploiești”. „Curte, pomi, bălării”, pitoresc de uliță de mahala cu 
prelungire în câmp, ori în livadă. ,,Ia uitați-vă acum la casă. Ce mândru se țuguiază acoperișul cu 
șindrilă, îmbrăcat spre miază noapte cu mușchi verde, moale și purtând în vârfu-i un urcior smălțuit 
care clipește la soare. Ce mare și stufoasă a crescut urechelnița! Iată d-asupra gârliciului, din care 
izvorăște așa potrivită răcoare, pridvorul larg.[…] 
 Toată lumea din jurul său știa grecește, ca o limbă maternă, când nu alții, ci bunicii erau 

veniți în prima generație în țară. Cum să n-o deprindă și copilul? Nu știa ca un școlit în limba 
greacă, ci ca un înțelegător oral al limbii. 
 Cât privește cealaltă limbă, franceza, pe care scriitorul a stăpânit-o impecabil încă de la 
debutul său în presă, ea nu putea fi învățată în cele câteva clase de gimnaziu. Este o limbă deprinsă 
din copilărie, având toată siguranța vorbitului și a scrisului de la început direct, fără nicio urmă de 
șovăială sau de dificultate. Scriitorul se dezmiardă, pe placul amicilor săi, cu apetituri proletariene, 
declarându-le ca un orfan al vieții: „Eu, nefiind dat la carte, nu știu ce să zic despre timp și despre 
spațiu, despre acești doi frați gemeni, fără mamă creiați”. 
 Citea curent în franceză pe Perrault, la care va reveni la sfârșitul vieții: „basmele acestea, ca 
toate bunătățile lumii, nu sunt atâta pentru nepătrunzătoarea vârstă a copilăriei, nici pentru vârsta 
tinereții, cât omul e însuși erou de basm – cât pentru vârsta bătrâneții, când a ajuns omul să se 

pătrunză că nimic nu e mai frumos decât adevărul, nici mai adevărat decât frumosul”. 
(Marin Bucur, O biografie a lui I.L. Caragiale) 
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A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu 
privire la textul dat. 

1. Indică sensul din text al secvenței își au începutul.     6 puncte 

2. Menționează locul naşterii lui I. L. Caragiale, utilizând informațiile din textul dat. 6 puncte 

3. Precizează două caracteristici ale casei din Ploieşti a lui I. L. Caragiale, justificându-ți răspunsul 
cu o secvență semnificativă din text.        6 puncte 

4. Explică motivul pentru care scriitorul se dezmierda în faţa prietenilor.    6 puncte 

5. Prezintă, în 30–50 de cuvinte, o trăsătură morală a lui I. L. Caragiale, așa cum se desprinde din textul 

citat.            6 puncte 

 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă reluarea lecturilor 

din copilărie la o altă vârstă ne oferă sau nu o mai bună înţelegere a vieţii , raportându-te atât la 
informațiile din fragmentul extras din volumul Marin Bucur, O biografie a lui I.L. Caragiale, cât și 

experiența personală sau culturală.                                                                                 20 de puncte

 În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere: 

- formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea 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), aşezarea 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) 

Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și 
mijloacele artistice.  

 În holda de grâu ce se coace în vară, 
 subt basmul arborescent, 

 e cu neputinţă a spune 

 pe ce cale viitorul s-apropie 

 Dar vine-apăsat, ca bătăile inimii. 
 Pân-adineaori a fost incoruptibil distant. 

 apropie-acum, e aici, e prezent. 

 Alchimie e încă totul în lume. 
 După pravila ei, pe-o neștiută dimensiune 

 a locului, tu te ascunzi 

 în dosul pleoapelor mele, 
 devenind sufletul meu. 

 Și ceasul e-aici, înflorește și nu mai apune. 
(Lucian Blaga, Ceasul care nu apune) 

 

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

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

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de 
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus. 
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SUBIECTUL al III-lea        (30 de puncte) 

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei text 
dramatic studiat. 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: 
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului dramatic studiat într-o perioadă, 
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică; 
– comentarea a două scene relevante pentru tema textului dramatic studiat; 
– analiza a două componente de structură şi de limbaj, semnificative pentru textul dramatic studiat 

(de exemplu: acțiune, conflict dramatic, registre stilistice, limbaj, act, scenă etc.). 
 

Notă 

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. 
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). 
Pentru 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; punctuaţia – 2 puncte; așezarea 
în pagină, lizibilitatea – 1 punct). 

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

 

Bibliografie: 

1. Bucur, Marin - O biografie a lui I.L. Caragiale, Editura Cartea Românească, București, 1989 

2. Blaga, Lucian - Ceasul care nu apune, Opere vol. 2, Editura Minerva, București, 1984 
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„FAPTE BUNE”  
-Proiect didactic- 

 

Prof. Anca Finiş 

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

 

ROFESOR: Finiș Anca 

CLASA: a VI-a 

DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

TIPUL LECŢIEI: de însușire a unor noțiuni de interculturalitate 

COMPETENŢE SPECIFICE: 
2.4. Manifestarea preocupării de a înţelege diverse tipuri de texte citite  

5.2. Analiza unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare  
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
 La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: 

O1.  să identifice valorile promovate de textele citite, subliniind faptele bune; 

O2.  să compare cultura proprie cu diverse culturi pe baza analizei fabulelor selectate; 
O3.  să precizeze calitățile unui model, pornind de la valorile identificate; 
O4.  să exprime păreri, atitudini și sentimente cu privire la diverse tipuri de texte; 

O5.  să participe activ și creativ în cadrul activităților desfășurate. 
RESURSE MATERIALE: caiete, creioane colorate, DEX / dexonline, fișe de lucru (nr. 1-3), 

laptop, videoproiector, prezentare Power Point, videoclipuri, foi albe A4, jurnale de fapte bune 

METODE ŞI PROCEDEE: exercițiul, explicația, metoda cadranelor, axiologia textului, 
jurnalistul cameleon, interviul în direct, jocul de rol, ciorchinele (hartă mentală), Graffiti, turul 
galeriei, conversația, lectura, metoda Delphi, analiza literară 

EVALUARE: elev-elev, profesor-elev, autoevaluare 

FORME DE ORGANIZARE: frontală, în perechi și pe grupe 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

1.Evocarea 

Moment organizatoric: Elevii și profesorul se pregătesc pentru noua lecție. 
Captarea atenției: Pe baza a două videoclipuri (Pub Fosterhjem – A child has nothing to eat at 

school și A JOY Story – JOY and Lucky Carp) și a unor întrebări create după modelul celor de la 
Evaluarea Națională, elevii vor ajunge la tema lecției noi. 
 

Fișa nr. 1 

 

 Urmărește cu atenție cele două videoclipuri (Pub Fosterhjem - A child has nothing to eat at 

school și A JOY Story – JOY and Lucky Carp), apoi rezolvă cele două exerciții de mai jos. Te 
poți consulta cu un coleg din apropierea ta. 

1. Bifează în tabel căsuța potrivită pentru a arăta cărui videoclip îi corespunde fiecare dintre 
afirmațiile din stânga: 
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Afirmații privind ideoclipurile Videoclipul 1 Videoclipul 2 
Ambele 

videoclipuri 

Niciun 

videoclip 

a. Personajele sunt animale.     

b. Acțiunea are loc la școală.     

c. Limba folosită este 
româna. 

    

d. Este prezentată o faptă 
bună. 

    

2. Ce videoclip ți-a plăcut cel mai mult? Motivează-ți alegerea! 
 

Anunţarea temei şi a obiectivelor: Se notează titlul lecției și sunt precizate obiectivele operaționale 
într o manieră accesibilă elevilor. 
2. Realizarea sensului 

Elevii se grupează în funcție de patru țări: România, Franța, Grecia și Rusia. Acestea corespund 
țărilor de origine a fabulelor de pe fișele pe care urmează să lucreze. 
La început, în cadrul grupelor, se realizează lectura textelor-suport. 

 

Model: Fișa nr. 2 – grupa 2 (FRANȚA) 
 

Citiți cu atenție textul Lupul și barza de Jean de La Fontaine, apoi rezolvați împreună exercițiile de 
pe fișă. 
 

1. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor 
afirmații: 
a. Textul este o fabulă. 
b. Opera literară citită este un text 

narativ în versuri. 
c. Textul are un autor român. 

2. Scrieți personajele și precizați ce tipuri 
umane reprezintă acestea. 

3. Ce figură de stil predomină în text? Notați 
două exemple. 

4. Ce personaj v-a plăcut cel mai mult? Ar 
putea fi acesta un model pentru voi? 

Explicați! 

5. Subliniați două valori pe care lupul nu le 
prețuiește:  

adevărul, frumosul, egalitatea, generozitatea, 
libertatea, politețea, respectul, prietenia, cinstea, 

patriotismul, sănătatea, înțelepciunea, pacea, 
curajul, bunătatea, încrederea, sentimentul de 
familie, credința, dreptatea etc.  

Argumentați-vă alegerile! 
 

6. Continuați enunțul: 
Din acest text învățăm că … . 

Momentul ortografic* 

7. Corectați versul subliniat. 

8. Definiți într-un mod unic un cuvânt care v-a 

plăcut. 

9. Prezentați acțiunea textului în trei moduri 
diferite: cu accent francez, pe un ton glumeț, 
cu tonul celui care anunţă o catastrofă 
ecologică. 

 

Sunt luate în considerare posibilele cuvinte necunoscute. 

http://agonia.ro/index.php/author/13726/Jean_de_La_Fontaine
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Se rezolvă câteva exerciții privind trăsăturile specifice fabulei pentru ca elevii să realizeze 
dimensiunea etică a acestor texte. 
Pornind de la cele două exerciții din cadranul 2, elevii sesizează faptul că orice fabulă, prin morala 
sa, ia în discuție câteva valori general umane. Mai mult, ei observă că lipsa prețuirii valorilor duce 
la promovarea nonvalorilor într-o lume pe dos.  

Momentul ortografic este realizat prin corectarea unor versuri / enunțuri din fabulele primite. 
În plus, pentru a-și asuma identitatea lingvistică în context național și internațional, elevii creează 
definiții originale pentru cuvintele preferate din textele primite. 
Elevii intră în pielea personajelor pentru a observa cât de importante sunt valorile general umane în 
situații concrete, dar mai ales cât de necesar este ca fiecare om să facă fapte bune nu doar în 
prezent, ci și în viitor. 
Exercițiile propuse îi solicită pe elevi să folosească informații din domenii variate: biologie, fizică, 
matematică, desen, religie, cultură civică, jurnalism, geografie etc. 
3. Reflecţia 

Elevii alcătuiesc un model corespunzător țării din care fac parte, plecând de la ideea că oamenii care 
prețuiesc valorile general umane au numeroase calități. 
Tot aici, ei descoperă că diferite culturi apreciază aceleași valori și calități. 
Elevii prezintă și discută pe baza jurnalelor de fapte bune realizate pe parcursul ultimei luni. 
Are loc etapa de autoevaluare și de evaluare colegială. 
4. Extensie 

a. Realizează o culegere de texte literare și nonliterare care să promoveze nevoia de a face fapte 
bune. Folosește cât mai multe surse de documentare și inserează în culegerea ta imagini și 
videoclipuri relevante. Culegerea ta poate fi realizată sub formă de carte tipărită, e-book sau 

prezentare Power Point (ppt.). Materialele digitale le vei posta pe grupul clasei. 

b. Opțional: Urmărește un episod din serialul 100 de fapte bune pentru Eddie McDowd. 
 

 

Bibliografie: 

1. *** - Metode de stimulare a interesului elevilor pentru știință și tehnologie, 

http://www.aedd.ro/ist/publicatii/Ghid.pdf, accesat în data de 12.10.2019 

2. Cârstea, Mihaela Daniela; Sanda, Ileana; Avram, Viorica; Dragomirescu, Alexandra - Limba și 
literatura română: manual pentru clasa a VI-a, Ed. Didactică și Pedagogică, 2018 

3. Goia, Vistian - Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, 

Cluj, 2000 

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

2007 

5. www.scoaladevalori.ro, accesat în data de 12.10.2019 

Surse texte: 

1. Alexandrescu, Gr., Satire și fabule, Ed. Tedit FZH, Ed. Exigent, f. l., f. A 

2. http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/autori-straini/esop/broasca-testoasa-si-vulturul/ 

3. Tolstoi, Lev, Fabule, Ed. E.S.P.L.A - Cartea rusă, f. l., 1955 

Sursă video și imagini: Internet 

 

 

 

http://www.aedd.ro/ist/publicatii/Ghid.pdf
http://www.scoaladevalori.ro/
http://www.romanianvoice.com/culture/povesti/ga.php
http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/autori-straini/esop/broasca-testoasa-si-vulturul/
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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 (corelare cu c.s. 2.3); 
C2: identificarea elementelor regente și introductive ale propoziției subordonate subiective; 
(corelare cu c.s. 2.3); 

C3: realizarea unor contrageri și expansiuni (corelare cu c.s. 2.3); 
C4: construirea unor fraze cu subordonate subiective, introduse prin diferite elemente introductive 

(corelare cu c.s. 4.2).  

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 
A1: exerciţii de sesizare a realizării propozițional a subiectului în frază (corelare cu c.d. 1); 
A2: exerciții de identificare  a elementelor regente și introductive ale propoziției subordonate 
subiective (corelare cu c.d. 2);  

A3: activitate de realizare a unor contrageri și expansiuni (corelare cu c.d. 3); 
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A4: exerciții de construire a unor fraze cu subordonate subiective introduse prin diferite elemente 
introducttive (corelare cu c.d.4). 

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:  

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

revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2008 

2. Ministerul educaţiei şi cercetării, Consiliul naţional pentru curriculum - Ghid metodologic pentru 

aplicarea programelor de limba şi literatura română, liceu, Editura ARAMIS PRINT, Bucureşti, 
2002 

3. Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, 

Iaşi,1999 

4. Sânmihăian, Florentina; Norel, Mariana - Didactica limbii şi literaturii române, E.U.B., 2011 
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JOC, JOACĂ 

-Fișa de antrenament- 
-Clasa a IX-a- 

 

Prof. dr. Mihaela Matache 

Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa, jud. Constanţa 

 

ubiectul I 

Citește următorul fragment: 
 Spre deosebire de celelalte ființe vii, ne putem dedica toate rezervele de timp, toate 

înzestrările, viața întreagă exercitării unor activități care nu au nicio utilitate, nicio motivație 
pragmatică. Inventivitatea, ingeniozitatea, creativitatea – dincolo de orice nevoie imediată – țin de 
natura noastră specifică, de „originalitatea“ alcătuirii noastre, de vocația noastră constitutivă. 
Artele, curiozitatea pură și simplă, efortul dezinteresat nu se regăsesc în „repertoriul“ niciunuia 
dintre regnurile care ne înconjoară. Kant vorbea de „finalitatea fără scop“ pe care o întruchipează 
frumosul, Huizinga a scris o carte întreagă despre „homo ludens“. Ni se pare „normal“ ca cineva 
să-și petreacă viața compunând melodii, pictând, dansând, scriind literatură, deși, pentru simțul 
comun, toate aceste ocupații pot apărea, uneori, drept „scandalos“ marginale, risipă capricioasă 
de timp și energie. […] Mă întreb dacă nu cumva tocmai simțul gratuității, disponibilitatea pentru 
fantezie și joc ne fac să fim „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu“. Nici Dumnezeu n-avea 

„nevoie“ să facă lumea! Își e, prin definiție, Sieși suficient. Iar felul cum arată creația Sa îngăduie 
o vastă și tainică reflecție despre bucuria sacră a „experimentului“, a extazului imaginativ, a 
rigorii născătoare de uimitoare diversitate. […] Simțul gratuității explică apetența* noastră 
pentru joc: nu doar pentru jocul copilăresc (au și puii animalelor această înclinație), dar pentru 
puzderia de „jocuri“ inventate de secole în orice comunitate umană, despre componenta ludică pe 
care o putem detecta în curgerea imprevizibilă a vieții, în „probele“ la care ne supune destinul, în 
sport, în umor, în ceremoniile publice.                                   

(Andrei Pleşu, Despre joc, joacă și jocuri în Dilema veche) 

*apetența = dorință, poftă. 
 

A. Scrie, în enunțuri, răspunsurile la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text: 
1. Explică sensul structurii să-și petreacă viața. 

2. Explică sensul cuvântului gratuitate,așa cum reiese acesta din fragment. 
3. Precizează, pe baza fragmentului, două trăsături ale textului nonliterar. 
4. Identifică, pe baza textului, două trăsături ale jocului. 
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația titlului: Despre joc, joacă și jocuri. 
 

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă jocul are un 
rol important în dezvoltarea copilului, raportându-te la informațiile din fragmentul dat, cât și 
la experiența personală sau culturală. 
 În redactarea textului vei avea în vedere următoarele repere: 

https://dilemaveche.ro/autor/andrei-plesu
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- formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea a două 
argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 
- utilizarea corectă a conectorilor, respectarea normelor limbii literare, așezare în pagină, 
lizibilitatea. 

 

Subiectul al II-lea 

Comentează, în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile titlului textului următor, atât la nivel stilistic, 
cât și la nivel structural: 
 Într-o încăpere ca toate celelalte, 
 Amenajată cu plafon zdravăn, 
 Ne întrecem la sărituri în înălțime. 
 

 Știm precis 

 Că nu poate sări nimeni 
 Mai sus decât tavanul 
 Să fie și Dumnezeu. 
 Asta din cauza gravitației 
 Care ne trage mereu în jos, 
 Încă din cele mai vechi timpuri. 
 

 Dar continuăm 

 Cu o îndârjire diavolească 

 Pentru că nu putem sta altfel 

 Când avem în noi geniul înălțimii, 
 Ca peștii zburători 
 Dorul aripilor adevărate 

 Zi și noapte continuăm 

 În plafonul nostru scund. 
 

 Cel mai sprinten, 

 Care are mușchii cei mai oțeliți, mai dresați 
 Și stăpânește cel mai bine 

 Legile avântului 

 Ia și cele mai multe pocnituri în cap. 
(Marin Sorescu - Concurs) 
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DOAMNE ŞI DOMNIŢE ÎN ROMANUL ISTORIC SADOVENIAN 

-Studiu de sinteză- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 storia, temă fundamentală în opera lui Mihail Sadoveanu, reprezintă pentru scriitor „o 
reîntoarcere spre origini, spre sacru, spre durabil şi poezie, spre o existenţă fundamentală şi 
esenţial arhaică” (Zaharia Sângeorzan). 
 Personajele feminine din romanele istorice sadoveniene constituie o categorie aparte, aceea a 

doamnelor şi domniţelor, personaje atestate istoric, dar transfigurate artistic. Doamnele şi domniţele 
cunosc şi ele sentimentul iubirii, dar sunt nevoite să-şi cenzureze pasiunea, supunându-se cerinţelor 
politice. 

 Astfel, Catrina, fiica cea mare a domnitorului Duca din romanul Zodia Cancerului sau 

Vremea Ducăi Vodă, ca şi eroinele clasicismului francez, oscilează între pasiune şi datorie, între 
sentiment şi raţiune, între dragostea puternică faţă de Alecu Ruset şi datoria faţă de părinţi, cărora 
trebuie să li se supună. 
 Aflată la vârsta adolescenţei şi a primei iubiri, nu este lipsită de curiozitate, cochetărie şi 
spirit de aventură, exercitându-şi atracţia erotică pe mult experimentatul în ale dragostei Alecu 
Ruset. Ea trece printr-un proces de iniţiere erotică, fiind încurajată în permanenţă de dădaca 
Măgdălina, iar această „joacă” de-a dragostea se transformă în pasiune. Precum eroii romantici, 
Catrina şi Alecu Ruset au în faţă obstacole pe care trebuie să le ocolească cu grijă pentru a-şi 
împlini dragostea. Fata percepe cu durere povara obligaţiilor domneşti, prejudecăţile oamenilor, 
tirania părinţilor. 
 Deşi pentru amândoi dragostea a pornit ca o joacă, ea se transformă în adevărată „boală în 
oase”, după cum remarcă ţiganca dădacă, într-o obsesie maladivă, care va duce la distrugerea lui 
Alecu Ruset. Sentimentul acţionează ca un „cancer” psihic, devorându-l, producând dezechilibrul 
interior, în timp ce în domniţa Catrina această iubire interzisă trezeşte revolta faţă de părinţi, fata 
păstrându-şi însă judecata întreagă. 
 Fiinţă educată, instruită, cu ochii „dulci şi umezi” şi gura „senzuală şi voluntară”, cu glasu-i 

„îndrăzneţ”, Catrina se agaţă de această dragoste pentru Alecu Ruset, nesupunându-se poruncii 

părinţilor decât formal. Uneori crudă şi violentă, „vicleană” ca şi părinţii ei, fata seamănă cu tatăl ei 
mai mult decât crede, recunoscând că este „cam rea şi aspră”. 
 Obârşia ei nobilă o face intangibilă pentru orice pretendent, căci este o fată care „nu se fură”, 
după cum era obiceiul vremii când părinţii se opuneau căsătoriei, şi acest lucru îl remarcă şi de 
Marenne la Ţarigrad, când îl îndeamnă pe Ruset să stea liniştit: „Poate să fie o nuntă; nu vei fi însă 
domnia ta mirele”. 
 Nunta hotărâtă de sultan este de fapt un târg, căci în schimbul sacrificiului domniţei, Duca 
primeşte şi domnia Ucrainei, pe lângă cea a Moldovei, şi promisiunea domniei Ţării Munteneşti 
pentru fiul lui, Constantin. Domniţa devine astfel monedă de schimb şi, deşi la început rezistă 
hotărârii sultanului, fiind întemniţată la mănăstire, în cele din urmă îşi acceptă soarta, conştientă de 
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puterea Împărăţiei. Chiar dacă îl dispreţuieşte şi-l urăşte pe beizade Ştefan, „ghebosul”, „osânda” ei, 
îşi exercită asupra lui cochetăria feminină, ironia, inteligenţa superioară. 
 Uciderea lui Alecu Ruset în final de buzduganul înfricoşător al lui Duca, în chiar ziua nunţii, 
înfrânge şi ultimele îndoieli ale Catrinei. Ca un alt tiran sângeros, Alexandru Lăpuşneanul, Duca are 
nevoie de supunere şi teamă şi dă „un leac de frică” Doamnei şi fiicei, invitându-le să privească 
leşul lui Ruset şi făcând astfel din nunta fiicei sale o nuntă însângerată.  

 O altă domniţă silită să-şi accepte destinul este Ruxanda din Nunta domniţei Ruxanda. 

Fiica de 23 ani a domnitorului Vasile Lupu, sfioasă, cu „sprâncene subţiri şi arcuite”, cu genele 

„ca nişte aripi de fluturi negri”, „cu mişcările line”, Ruxanda este, ca şi Catrina Duca, mijlocul 

prin care domnitorul îşi păstrează puterea politică. 
 Peţită de Jicmont, fiul lui Gheorghe Racoţi, voievod al Ardealului, fata atrage atenţia lui 
Bogdan Hmelniţki, „hatmanul cel nou al căzăcimii”, „un păgân fără lege”, prieten al hanului de la 

Crâm. De origine ignobilă, descendent din „ţărani abia ieşiţi din robia şleahticilor”, hatmanul 

doreşte noră pentru fiul lui, Timuş, un băietan de numai 17 ani, şi înţelege s-o obţină printr-o 

campanie de jaf şi de intimidare în Moldova. Cruzii cazaci, însoţiţi de tătari, „căpcăuni din pustie”, 
pradă, robesc şi dau foc, punând prunci în frigare şi mâncându-i, bând vin din ţestele boierilor ucişi. 
 „Ciudate vremuri de logodnă pentru măria sa domniţa Ruxanda!”, remarcă bătrânul 
pârcălab Ştefan Soroceanu, iar pisarul lui Vodă, pan Kotnarski, observă că „după o peţire ca asta, 
nu poate urma decât o nuntă şi mai înfricoşată”. 
 În ciuda încercărilor de tergiversare din partea lui Vodă, nunta se va face, căci şi Bogdan 
Hmelniţki şi Vasile Vodă au socotelile lor. Ca şi Catrina Duca, Ruxanda se supune dorinţei 
părinteşti, înţelegând că nu se poate altfel, având însă un destin nefericit, trebuind să accepte un 
mire necioplit, cu obrajii ciupiţi de vărsat, cu priviri şterse, un om de o cruzime nemaiîntâlnită. Un 

asemenea om nu putea nici pe departe să aducă mulţumirea şi fericirea strălucitoarei şi rafinatei 
prinţese. Mai mult de atât, nunta cu Ruxanda nu înseamnă pentru Hmil decât o arvună, căci 
descreieratul Timuş va călca în repetate rânduri hotarele Moldovei, prădând şi omorând, necinstind 
mănăstirile, torturând şi robind. Totuşi, domniţa pare să aibă o oarecare influenţă asupra sălbaticului 
soţ, căci acesta se ferea să bea horilcă sau vin când stătea lângă ea, ştiind că doamna sa nu suferea 

băuturile. 
 Râvnită şi de tânărul Bogdan Soroceanu pe care îl iubeşte, Ruxanda respinge dragostea, 
ascultând de raţiuni politice, fiind trecută de vârsta naivităţilor. Cu toate că nu avea nici 23 de ani, 
fata îl consideră un copil, reproşându-i lipsa înţelepciunii, naivitatea, impulsivitatea tinereţii. 
Conştientă că ea va îmbătrâni în altă ţară, domniţa refuză să se lase prinsă în jocurile dragostei, 

ştiind că: „... asta-i soarta domniţelor. Ele n-au voie la dragoste şi nu trebuie să viseze decât la 
mărire”. 
 Personajul apare şi în „Zodia Cancerului sau Vremea Ducăi-Vodă” ca mesager al iubirii lui 
Alecu Ruset pentru domniţa Catrina. Transformarea este evidentă: în tinereţe fusese „o minune a lui 
Dumnezeu”, acum devenise şi ea o „floare ofilită”, „o biată fiinţă întristată”. 
 O altă iubire imposibilă, interzisă, este aceea dintre Maria din Amnia şi Kesarion Breb, 
protagoniştii romanului Creanga de aur. Iubirea stă sub semnul imposibilului, nu se poate împlini 
decât platonic, între ei stând ziduri de netrecut: ea devine împărăteasă, el se află în Bizanţ pentru 
iniţiere, având o misiune sacră, de cunoaştere a legii celei noi, a creştinizării Daciei. 

 Nepoata bătrânului Filaret şi a Teosvei, prieteni ai părintelui Platon, Maria este o revelaţie a 
frumuseţii absolute. Cu „păr negru şi greu, ochi mari adumbriţi de gene lungi”, este „un dar al 
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cerului”, „o armonie mlădioasă”, „un cântec ale mersului”. Delicată şi sfioasă, ea trezeşte la 
prima vedere dragostea lui Kesarion Breb care o consideră „vedenie a frumuseţii eterne”. 
 Eroii sunt supuşi predestinării, Maria fiind menită să ajungă împărăteasă, lui Kesarion Breb 
fiindu-i hărăzit să se întoarcă în taina „muntelui ascuns” şi a singurătăţii sufletului său. Ca o altă 
Cenuşăreasă, Maria încearcă şi ea condurul menit să o aducă în rândul viitoarelor împărătese, şi va 

fi aleasă pentru că este cea mai pură, cea mai cinstită şi mai săracă dintre ele, iar chipul ei a apărut 
în visul părintelui Platon. 
 Fata se supune destinului, având convingerea că este o jertfă, că sacrificiul cerut de reguli 
este o coordonată firească a lumii ei. La rândul lui, crudul împărat Constantin o priveşte ca pe o 
jucărie dorită şi abandonată apoi după bunu-i plac. Ajunsă împărătiţă, Maria nu are mângâierea de a 
se fi jertfit pentru liniştea împărăţiei. Soţul ei devine tot mai sălbatic, mai desfrânat, mai crud, 
rătăcirile lui nocturne sunt tot mai dese şi ea va avea un destin fără dragoste, devenind „o floare 
ofilită”, ca multe dintre eroinele sadoveniene. Strălucirea ei păleşte, „se cufundă în umilinţă şi 
nefericire” (E. Zaharia-Filipaş), într-o lume de infern, în care se petrec fapte sângeroase, Bizanţul 
ascunzând spectacolul celei mai cumplite mizerii omeneşti. Împăratul însuşi se poartă cu sălbăticie, 
îşi neglijează soţia, o jigneşte şi o dispreţuieşte. Nu-i permite să meargă la priveghiul bunicii ei 
Teosva, iar în cele din urmă o exilează în mănăstirea de la Prinkipo, alungând-o de la palat „ca o 
muiere de rând” şi aducând-o în locul ei pe Teodota, frumoasa curtezană, în faţa căreia cere să se 
închine toată suflarea Bizanţului. 
 Kesarion Breb cunoaşte nefericirea fetei, faptul că acest „odor de preţ” închinat Bizanţului 
„a căzut lângă un leş putred” şi are sentimentul vinovăţiei care declanşează o puternică dramă în 
conştiinţa sa. Aducând-o în palatul lui Constantin, el a intervenit în destinul acestei fiinţe curate, 
producând prăbuşirea ei, determinându-i distrugerea. Singură în puritatea ei rămâne totuşi dragostea 

lui pentru Maria, o dragoste luminoasă, eternă şi absolută. Dincolo de imposibilitatea împlinirii 
iubirii se află legătura tainică a sufletelor, fericirea imensă de a putea comunica în gând, în ceasul 
amurgului, când amândoi îndrăgostiţii se aşază sub luceafărul de seară, steaua ciobanilor sau 
planeta Venus, ocrotitoarea iubirii. 

 Ultima lor întâlnire, într-o noapte de mai, după ce şi Filaret murise, este cea dintâi întâlnire a 
lor „după lungă dorinţă”. Împărăteasa află cu uimire că el cunoştea nefericirea ei, că nu purtarea 
împăratului i-a adus suferinţa, ci dragostea lui Kesarion, imposibilă şi interzisă, pe care a trebuit să 
şi-o înfrâneze în favoarea raţiunii, a ştiinţei: „Iată, ne vom despărţi. Se va desface şi amăgirea care 
se numeşte trup. Dar ceea ce e între noi acum, lămurit în foc, e o creangă de aur care va luci în 
sine, în afară de timp”. 
 Împărăteasa Maria, o altă Cătălină eminesciană, va trebui să accepte imposibilitatea ieşirii ei 
din „cercul strâmt”, în timp ce Kesarion Breb, Hyperion cu ochii îngheţaţi, trebuie să se întoarcă „în 
locul lui menit din ceri”, el fiind „un muritor care a văzut ideile pure din templul cunoaşterii şi la 
capătul drumului îl aşteaptă cercul mitic al muntelui” (Elena Zaharia Filipaş). 
 El este condamnat la singurătate, la o viaţă lipsită de iubire, „nemuritor şi rece”, ea, 
nevinovată şi nefericită, primeşte drept consolare „creanga de aur”, „floarea de gheaţă a spiritului, 
veşnică şi intangibilă”, consolarea iubirii eterne: „Strălucirea «crengii de aur», nemuritoare şi 
rece, e proiecţia în mit a dragostei, în ea întâlnindu-se simbolul florii cu mitul luminii, frumuseţea 
cu veşnicia” (Elena Zaharia Filipaş). 
 Maria din Creanga de aur „rămâne poate cel mai spiritualizat personaj feminin din proza 

sadoveniană, ilustrând ipostaza ezoterică a dragostei” (Pompiliu Marcea). 
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 O categorie aparte în literatura sadoveniană o constituie „categoria domniţelor care trebuie 
să-şi reprime înclinaţiile sentimentale şi să le dirijeze în scopuri de altă natură, politică în primul 
rând” (Pompiliu Marcea). 

 Magda Orheianu din Neamul Şoimăreştilor, fiica boierului Stroe Orheianu, este o fată de o 
frumuseţe răpitoare. Portretul fizic sumar, înaltă, cu pielea albă, catifelată, cu părul blond şi ochii 
mari, albaştri, se împlineşte mai mult din părerile altor personaje. Astfel Cantemir-bei observă că „e 
frumoasă ca o georgiană, stăpână de serai”, iar vatamanul Vasca, tulburat de frumuseţea „acestei 
drăcoaice”, o răpeşte, pentru că „în toată Ucraina nu este fată ca” ea. Stroe Orheianu, tatăl ei, se 

uită la ea ca la „o stea frumoasă şi curată”, considerând-o „neam de voievod”. Dacă părerea lui nu 
poate fi decât subiectivă, căci fata seamănă întocmai mamei sale, celelalte personaje remarcă 
frumuseţea fetei cu obiectivitate. 

 Tudor Şoimaru devine şi el robul iubirii pentru fata duşmanului său după ce o salvează din 
braţele vatamanului şi o înapoiază tatălui ei. Cochetă, vicleană, Magda îi dă de înţeles că-i 

împărtăşeşte iubirea, amândoi trecând printr-o primă experienţă erotică, devastatoare pentru el, 

trecătoare pentru ea. El nu ştie însă că tatăl ei, boierul Orheianu, i-a ucis părintele, că între ei doi nu 
poate fi decât „sânge” şi când află adevărul, tot speră într-o reconciliere cu boierul prin căsătoria lui 
cu Magda. Boierul însă îşi cunoaşte fata, ştie că ea „îşi are încăpăţânările ei, şi hotărârile ei”. 
Prietenul lui Şoimaru, Cantemir-bei, observă şi el că fata are „ochi neliniştitori” şi „pare 
schimbătoare ca zilele de april”. 
 Deşi răspunde iubirii lui Şoimaru, Magda pleacă fără remuşcări în Polonia, iar el o urmează, 
căutând explicaţii pentru comportamentul ei. La balul de la castelul din Ianev, moment important al 
vieţii ei, căci acolo se adunase toată nobilimea Lehiei şi doamna refugiată a Moldovei, Elisabeta 

Movilă, se face că nu-l cunoaşte pe Tudor, îşi inhibă sentimentele, ascultând de glasul raţiunii, al 
lucidităţii. Urmărindu-şi interesele, ea îşi va alege ca soţ pe Anton Ludno, un om vârstnic şi foarte 

bogat, fără a arăta niciun regret, deşi uneori îşi aminteşte cu nostalgie de ceasul de iubire petrecut cu 
Tudor în pădurea de mesteceni din preajma locurilor natale. Considerând că în faţa marilor interese 

micile pasiuni trebuie să dispară, Magda îi spune în final lui Tudor un mare adevăr, cu sobrietate, 

tăios: „Şi eu te-am iubit; dar cărările noastre au trebuit să se despartă”. 
 Frumuseţea, „prima însuşire, carte de recomandare a femeii” (P. Marcea) este şi atributul 
altor personaje feminine din romanele istorice sadoveniene. 

 Candachia din Fraţii Jderi, soţia lui Cristea Păr-Negru, „are frumuseţea Elenei din Troia, 
iar soţul său, Cristea Jder, burduhănos, aminteşte de greoiul Menelau. Nurii Candachiei aprind 
ochii şi aţâţă poftele bărbaţilor” (Fănuş Băileşteanu). 
 Ca şi în cazul Magdei Orheianu, portretul ei se conturează mai ales din relatările, reacţiile şi 
impresiile celor care o cunosc. La vederea ei reacţionează atât bărbaţii care rămân uimiţi, cât şi 
femeile care devin invidioase şi o bârfesc. Cu părul blond, pieptănat în „cârligele şi ineluşe” cu 

ochii albaştri, tiviţi de sprâncene negre, Candachia este frumoasă şi cochetă. Este parcă o altă 
Magda Orheianu prin trăsăturile fizice, amândouă fiind blonde cu ochi albaştri, dar şi prin gesturile 
studiate. În timp ce Magda emană răceală, distanţă, Candachia este caldă, adorabilă: „O blondă cu 
ochi albaştri, care-şi cultivă cu meşteşug farmecele, iată un chip pe care-l vom întâlni rar în 
literatura sadoveniană”, remarca Pompiliu Marcea, ştiut fiind că în proza lui Sadoveanu, în 
general, femeile au părul negru sau castaniu şi ochi căprui, un alt element care le distinge aproape 
pe toate, ochii – proiecţie în afară a însuşi sufletului feminin. 
 Frumuseţea ei aprinde patima postelnicului Gavriluţă Micşan care vrea s-o fure, dar şi 
dragostea subită, intensă a coconului domnesc, Alexăndrel-Vodă. În ciuda cochetăriei evidente, 
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Candachia este o virtuoasă, îşi iubeşte cu adevărat soţul, căruia îi este devotată, este o noră 
respectuoasă şi supusă, „încadrându-se la modul ideal în mecanismele familiei atât de diverse, dar 

atât de armonios împlinite a Jderilor” (Fănuş Băileşteanu). 
 Din scrisoarea străinului sosit la curtea lui Ştefan, signor Giuseppe Vanini, reies trăsăturile 
definitorii ale acestui personaj de un farmec tulburător, excepţional realizat: frumuseţea, stăpânirea 
de sine, fidelitatea, respectul pentru soacră, devotamentul faţă de soţ. Relatând despre patima lui 
Alexăndrel-Vodă faţă de această femeie, signor Giuseppe adaugă un amănunt interesant şi deosebit 
de semnificativ, faptul „că practică virtutea şi iubeşte cu adevărat pe soţul său”. Jupâneasa Ilisafta, 
soacra sa, nu-i poate ierta însă cochetăria şi frumuseţea, şi o bârfeşte mereu faţă de nana Chira, 
cămărăşiţa sa, deşi ştie că nora este virtuoasă şi supusă. 
 O altă femeie atrăgătoare a romanului este Maruşca, fata lui Iaţco Hudici, unul dintre cei 
mai bogaţi boieri din Moldova, şi fiica naturală a lui Ştefan-Vodă. De ea se îndrăgostesc Simion 
Jder şi Niculăieş Albu, între care se dă la început o luptă surdă, mai apoi aprigă şi violentă. Deşi nu 
pare deloc frumoasă, fiind chiar neinteresantă, ea atrage atenţia bărbaţilor, stârneşte patimi care nu 
au legătură cu bogăţia ei ispititoare, ci cu o dragoste sinceră şi adâncă. 
 Frumuseţea ei se dezvăluie treptat, indirect, din reacţiile şi opiniile bărbaţilor care 

descifrează „misterul acestei femei cu o personalitate ieşită din comun” (Pompiliu Marcea). 

„Plăcută muiere”, remarcă părintele Nicodim, fostul Nicoară Jder, „… nu-i frumoasă, e numai ca o 
creangă de salcie şi cu părul de păpădie, dar are un aşa dar de te-apucă de inimă şi râde frumos”. 
La rândul lui, părintele Amfilohie Şendrea, bun cunoscător al oamenilor, observă că fata are ceva 
aparte în felul „cum vorbeşte, cum se uită şi cum se mişcă” şi concluzionează: „ socot că e în stare 
să bată din picior în faţa Măriei-Sale”. Un alt bărbat, Ştefan Meşter, însoţitor al doamnei şi al 

domniţei lui Radu-Vodă la curtea lui Ştefan, remarcă nu numai frumuseţea fetei, ci şi personalitatea 
ei contradictorie: „Frumoasă şi ciudată muiere (...). Doamne fereşte, dacă ar fi să se înece 
jupâneasa Maruşca în puhoiul Moldovei, apoi ar trebui căutată la deal nu la vale”. 
 Părerile femeilor sunt mai răutăcioase şi mai puţin obiective. Astfel, jupâneasa Ilisafta nu 
înţelege slăbiciunea lui Simion pentru această fată micuţă, urâtă pentru că nu e robustă, deşi îşi 
doreşte să-l vadă pe Simion intrat în rândul lumii, aşezat la casa lui: „El nu vede că fata aceea-i cât 
degetul? N-ai ce strânge în braţe; păr de cânepă, obraz stropit; ce vede el la dânsa?”. Candachia îi 
reproşează faptul că este o „venetică”, fiind fata lui Iaţco Hudici; în realitate instinctul îi spune că 
frumuseţea fetei ar putea intra în competiţie cu a ei. Îndrăgostit însă nebuneşte de Maruşca, Simion 
afirmă că nici nu i-ar plăcea altfel fata, decât aşa „cu ochii de leuştean şi cu obrajii stropiţii cu 
pistrui”, şi nu crede în desfacerile de farmec ale nanei Chira. 

 Jupâneasa Anca, mama fetei, o ştie „cu frică şi cu sfială” şi „mai cuviincioasă decât multe 
copile moldovence”, totuşi recunoaşte că fata este încăpăţânată şi uneori într-o clipită „întoarce 
fruntea”. De acest lucru se conving curând atât Niculăieş Albu care o răpeşte şi o duce în Lehia, cât 
şi moaşa Irina vorniceasa care, înţelegând că fetei îi e drag altcineva, devine aliata ei. 
 Părerile contradictorii ale altor personaje se completează cu opinia lui Ionuţ Jder care este 

dezamăgit când o cunoaşte, nu înţelege patima lui Simion şi înclină să dea dreptate „muţei”. Fata i 
se pare atât de urâtă, încât primul lui gând „fu să sară de-a dreptul din cerdac în ogradă, să 
încalece şi să se tot ducă”.  
 Mai conştient decât ceilalţi de farmecele fetei, Manole Păr-Negru încurajează tacit iubirea 
lui Simion, intuind că fata se va încadra perfect în familia ideală a Jderilor. Devotată, respectuoasă 
şi supusă, Maruşca îi cucereşte pe toţi în cele din urmă, câştigă simpatia şi încrederea soacrei care 
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devine mult mai îngăduitoare: „Să ştii că noră-mea asta îi cam lunatică, nană Chiră, dar mie mi-i 
dragă, căci pentru orice lucrare vine să se sfătuiască cu mine”. 
 O altă fată frumoasă, care-şi afirmă dreptul la dragoste este Nasta, fata cneaghinei Tudosia 

din Ionăşeni. Firea pătimaşă, desfrânată a coconului domnesc răspunde şi la frumuseţea Nastei, deşi 
dragostea lui nu e decât „un capriciu, o aventură ca multe altele şi pe care nu se sfieşte cinic să o 
definească” (Zaharia Sângeorzan). Este o dragoste „de-o clipă”, o dragoste „lunatică”, ce „descreşte 
şi creşte”, după cum îi mărturiseşte prietenului şi confidentului său, Ionuţ Jder. 
 Ionuţ şi Nasta se îndrăgostesc la prima vedere, pentru amândoi fiind dragostea cea dintâi, 
aprinsă şi unică; este iubirea devoratoare, care izbucneşte în tot ceea ce are mai exploziv, mai feroce 
la vârsta adolescenţei. 
 Cu ochii „verzi şi sprâncenaţi”, cu obrazul „fierbinte”, „mărunţică” de statură, Nasta îl 
preferă pe Ionuţ tânărului fiu de domn, se îmbolnăveşte de dorul lui şi dragostea ei nu poate fi 
învinsă nici de puterea descântecelor. 
 Povestea de iubire a celor doi tineri este întreruptă brusc de răpirea Nastei şi, pentru ea, 
Ionuţ va intra „pe pământul turcului”. După o serie de peripeţii în care se va implica întreaga familie 
a Jderilor, tatăl şi fraţii lui Ionuţ, se va afla adevărul despre destinul tragic al Nastei: fata s-a sinucis, 

aruncându-se în Dunăre, pentru a nu cădea roabă la turci. 
 Catrina, Ruxanda, Maria din Amnia, Magda Orheianu, Candachia, Maruşca, Nasta, 
împreună formează un univers uman complet, o adevărată galerie de bogăţie psihologică, spirituală 
şi morală. 
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 itește cu atenție textul: 

 

 Viața în Iași nu este senzația secolului, dar cu mici eforturi, aceasta poate fi una frumoasă 
și îți poate aduce satisfacții. 
 Orașul Iași este al treilea nucleu al economiei din România, după București și Cluj. Presa 
din Capitală nu prea vorbește despre orașele Moldovei, preferând să-și publice articolele, mai ales 

alea economice, despre orașele din Vest. Vorba aia, sunt mai aproape de graniță, oamenii sunt 
altfel față de moldoveni și aşa mai departe. 

 Deși la Iași nu există o autostradă și nici nu se dorește a se construi una în viitorul 

apropiat, avem un aeroport, oarecum modern, cu multe curse spre orașele din Europa. Dar din 
păcate, acesta a ajuns la maximul ce îl poate oferi în momentul de față. Fără un terminal nou, 
șansele de a crește numărul de pasageri este unul foarte mic. Dincolo de un terminal nou, ar mai 

trebui construit un nou drum de acces, pentru că acesta este foarte aglomerat și nu are decât câte o 
singură bandă pe sens. Cu toate că infrastructura lipsește, la Iași există totuși câteva fabrici 
construite în ultimii 10 ani și asta se datorează Universităților, care reușesc să ofere companiilor 
specialiști competenți. Uneori, marile companii preferă să aleagă un oraș în care să stabilească 
locul de producție după forța de muncă, nu neapărat după infrastructură. 

 La capitolul unități de cazare, la Iași există un singur hotel de 5 stele și mulți vizitatori se 
plâng de faptul că tot timpul hotelurile sunt pline și le este destul de greu să își găsească cazare, 

indiferent dacă vorbim de turiști sau oameni ce vin aici în scop de afaceri. 

 Revenind la viața din Iași, cu bune și cu rele… 

 Oamenii din Iași sunt oameni de treabă, deși unii au o gândire provincială. Sunt primitori, 
deschiși și destul de comunicativi, dar ceea ce le cam lipsește este simțul civic. Bine, cred că treaba 
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asta e o problemă generală în toată Europa de Est. Cei care au cât de cât o educație și un nivel cel 
puțin mediu de viață sunt destul de calzi şi primitori, ceea ce te face să te simți în siguranţă când 
mergi la orele târzii pe stradă. Dincolo de asta, sunt destul de comozi și trăiesc cu senzația că 
modelul de business din România nu se aseamănă cu cel din Iași, care este extrem de ciudat; adică 
ce functionează în alte orașe mari, sigur nu merge și la Iași. 

 După cum am spus mai sus, nu prea există implicare civică din partea populației. Deşi sunt 
o mulțime de ONG-uri, ieșeanul de rând este comod, nu prea iese la proteste. În luna august, la 
Iași, este mai liniște, lumea este în concedii, studenții pleacă acasă.  
 Piața locurilor de muncă din Iași este destul de variată şi poti găsi joburi în IT, vânzări, 

HoReCa sau pe profil tehnic. Din păcate, dacă termini o facultate de marketing sau de comunicare, 

este un pic cam complicat să profesezi în acest domeniu, dar oamenii buni şi care chiar își doresc 
să muncească cu siguranță vor găsi un loc de muncă în Iași. 

 Turism poți face la Iași, pentru că ai ce vizita: de la muzee, case memoriale, străzi 
pietonale, până la parcuri, lacuri, mănăstiri şi biserici. Am făcut chiar o listă în care puteți 
vedea ce puteți face dacă ajungeți la Iași ca turist. Nu trebuie să uitați că la Iași au poposit mai toţi 
autorii de proză şi poezie care încă îi chinuie pe copii la Bacalaureat! 

 Din toate obiectivele turistice am să enumăr câteva exemple: Palatul Culturii, Bojdeuca lui 

Ion Creangă, Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, Parcul Copou, unde se găsește și teiul lui 
Eminescu, Mănăstirea Golia și turnul ei, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Grădina Botanică, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Anticariatele de pe strada Lăpuşneanu, Muzeul Unirii, 

Castelul lui Sturdza de la Miclăuşeni sau complexul urbanistic Palas Mall, unul dintre cele mai 

frumoase mall-uri din Europa. Aici puteți să vă plimbați în parcul public, să mergeți la 
cumpărături, unde vă puteți bucura de branduri internaționale, dar și de cele locale. 

 (https://www.iasi4u.ro/vrei-sa-te-muti-la-iasi-in-2018-iata-situatia-din-teritoriu/) 

 

1. Extrage din textul-suport trei construcții care prezintă caracteristici ale ieșenilor. 
2. Notează, pe baza textului, aspectul care a contribuit la construirea unor fabrici în ultimii 10 ani. 
3. Interpretează, în 3-5 rânduri, semnificația enunțului:  Nu trebuie să uitați că la Iași au poposit 
mai toți autorii de proză și poezie care încă îi chinuie pe copii la Bacalaureat! 

4. Precizează rolul exprimării la persoana a doua în enunțul: Turism poţi face la Iaşi, pentru că ai ce 

vizita. 

5. Susține cu două argumente încadrarea fragmentului în categoria textului nonliterar. 
6. Prezintă două motive care te-ar convinge să vizitezi/să nu vizitezi orașul Iași. 
7. Ești reporter. Adresează trei întrebări unui ieșean, pentru afla cât mai multe despre viața în acest 
oraș. 
8. Ești locuitor din Iași. Prezintă, în 3-5 rânduri, un motiv pentru care ești mândru de orașul tău. 
9. Privește cu atenție imaginile de mai jos. Ești călător în Iașii de odinioară. Notează în 7-10 

rânduri impresiile tale. 

https://www.iasi4u.ro/top-de-vizitat-obligatoriu-daca-ajungi-ca-turist-in-iasi/
https://www.iasi4u.ro/vrei-sa-te-muti-la-iasi-in-2018-iata-situatia-din-teritoriu/
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10. Pornind de la imaginile date și de la afirmația Ilenei Vulpescu (Trecutul e o încăpere din prezent 
unde intrăm mai rar. N-avem decât să deschidem o ușă, atât, și suntem în trecut, iar ușa asta se 
deschide singură foarte des.), exprimă-ți opinia despre împletirea dintre prezent, trecut și viitor în 
viața omului (cel puțin 15 rânduri). 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

FLOAREA LA ANGIOSPERME 

Proiect de lecţie online – clasa a VII-a 

 

Prof. Mirela Antoche 

Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, jud. Botoşani 
 

ata: martie 2020 

Clasa: a VII-a 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe 

Obiectul: Biologie 

Unitatea de învăţare: Funcția de reproducere 

Lecția: Floarea la angiosperme 

Scopul lecţiei: Cunoaşterea alcătuirii florii, ca organ specializat pentru îndeplinirea funcţiei de   
reproducere la plantele cu flori 

Competenţe specifice: 1.1, 1.3, 2.2, 3.1 din Programa Școlară pentru disciplina Biologie conform 
Ordin M.E.N.  nr. 3393 / 28.02.2017 

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii trebuie: 
 Să identifice părțile componente ale unei flori de la angiosperme 

 Să utilizeze în enunțuri corecte și coerente termenii noi de specialitate 

 Să reprezinte prin desen schematic părţile componente ale unei flori 
 Să dezvolte abilități de utilizare a platformelor educaționale online 

Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe în lecții online 

Demersul didactic: 

a. Resurse procedurale: observația, demonstrația, conversația euristică, joc didactic, descoperirea, 
utilizarea tablei virtuale jamboard.google sau Zoom 

b. Resurse materiale: platforme educaționale, site-uri educaționale, materiale video 

c.Forma de organizare: frontal şi pe grupe conform stilului de învățare (auditiv, vizual, 
psihomotor) 

Anticiparea dificultăţilor: conexiune slabă internet (modalități offline) și întrebări suplimentare- 

asigurarea unui fond de documentare 

Evaluare: test grilă pe Asq.ro 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Organizarea 

clasei 

- Verifică dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea 
orei/conexiunea la internet 

- Pregăteşte materialul didactic necesar pentru 
desfăşurarea lecţiei. 

-Îşi pregătesc 
manualul şi caietul 
de biologie, 

creioanele colorate, 

atlasul etc. 
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Reactualizarea 

cunoştinţelor 

Verificarea unor noţiuni asimilate în lecţiile anterioare 
necesare pentru desfăşurarea activităţii: 
-Care sunt organele vegetative ale unei plante cu flori? 

- Dar cele de înmulţire? 

Făcând apel la 
cunoştinţele 
anterioare,elevii 

răspund la 
întrebările adresate 
de către profesoară. 

Captarea 

atenției 
 

Anunţarea 
temei şi 
obiectivelor 

 

- Solicită elevii să urmărească un scurt material video 
https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY 

- Solicită elevii să intre pe aplicația menti.com cu codul 
521386 și să răspundă la întrebare 

- Le explică elevilor apartenența lor predominantă la un 
stil de învățare (vizual, auditiv, psihomotor) în funcție de 
ceea ce au răspuns 

- Anunţă că vor începe studiul organelor de înmulţire ale 
unei plante cu flori; 

- Scrie pe tabla virtuală Zoom titlul lecției şi prezintă 
obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască  

- Urmăresc 
materialul video 

- Răspund pe 
menti.com 

- Conștientizează 
propriul stil de 

învățare dominant 

Dirijarea 

învăţării 
 - Solicită elevii să urmărească lecția pe un material video 

https://www.youtube.com/watch?time_continue= 

12&v=Zh7aM0WnvOU&feature=emb_logo 

-Împarte elevii în 3 grupe pe Zoom/Breakout Rooms 

-Distribuie sarcini de lucru în funcție de stilul de învățare  

-Elevii Vizuali identifică componentele florii pe desenele 
din manual cu ajutorul culorilor 

-Elevii Auditivi identifică și verbalizează elementele 
componente cu ceilalți elevi 
-Elevii Psihomotori utilizează tabla jamboard și colorează 
împreună desenul cu componentele florii 

- Urmăresc 
materialul video – 

lecția propriu-zisă 

- Elevii lucrează 
conform cerințelor 
primite de la 

profesor în grupe  

Obţinerea 
performanţei 
elevilor 

- Solicită elevilor să inventarieze principalele informaţii 
şi observaţii, folosind schema logică a lecției de pe link-

ul 

https://lectiigimnaziubiologiechimie.files.wordpress.com/

2020/02/u6.l2.-floarea-la-angiosperme-structurc483-

c899i-funcc89bii.pdf 

- Citesc cu atenție 
schema lecției 
primită 

-Formulează 
întrebări acolo unde 
nu înțeleg 

Fixarea 

cunoștințelor 

 

- Prin utilizarea tablei virtuale jamboard, solicită elevii să 
rezolve cerințele afișate 

https://jamboard.google.com/d/11-

Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-

AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=0 

- Se gândesc, 
studiază şi răspund 
cerinţelor formulate 
de profesoară. 
 

Evaluarea 

noilor 

cunoștințe 

-Invită elevii pe platforma asq.ro pentru a rezolva un test 

grilă 

Materii/Biologie/Clasa a VII-a/III. Reproducerea la 

plante/2. Floarea la angiosperme 

-Interpretează cu elevii rezultatele testului 

-Elevii rezolvă 
testul pe asq.ro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://lectiigimnaziubiologiechimie.files.wordpress.com/2020/02/u6.l2.-floarea-la-angiosperme-structurc483-c899i-funcc89bii.pdf
https://lectiigimnaziubiologiechimie.files.wordpress.com/2020/02/u6.l2.-floarea-la-angiosperme-structurc483-c899i-funcc89bii.pdf
https://lectiigimnaziubiologiechimie.files.wordpress.com/2020/02/u6.l2.-floarea-la-angiosperme-structurc483-c899i-funcc89bii.pdf
https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=0
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https://www.manuale.edu.ro/
https://lectiigimnaziubiologiechimie.com/slb/slb7/
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https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=1
https://jamboard.google.com/d/11-Vg4TZCxPXxQNiaddsl5NSd-AwwemKjxiQcgu7klKE/viewer?f=1
https://www.youtube.com/watch?v=ryUxrFUk6MY
https://www.youtube.com/watch?v=Zh7aM0WnvOU&feature=emb_logo
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REPREZENTAREA GRAFICĂ A LEGII MIȘCĂRII 

 

Prof. Ghiulnar Bechir 

Prof. Janina Tohăneanu-Iatan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

n învățământul modern accentul se află pe interdisciplinaritate și constă în transferul 
metodelor de predare dintr-o disciplină în alta accesând grade diverse de implicare și având 
finalități diferite în funcție de domeniul de studiu. Legătura dintre discipline asigură un mediu 

prielnic pentru ca fiecare elev să se exprime creativ în echipă sau individual. Matematica reprezintă 
instrumentul de bază pentru multe discipline, precum este și fizica, în studiul modelării realității, a 
cunoașterii și înțelegerii fenomenelor naturii, iar fizica este dovada aplicabilității matematicii în 
toate sferele vieții. Susținem acest lucru cu rezolvarea următoarei probleme de fizică: Pe aceeaṣi 
ṣosea se deplasează două automobile, iar miṣcările lor sunt descrise de valorile momentului de 
timp t, (unitatea de măsură secunda, s) ṣi de coordonatele miṣcării x, (unitatea de măsură 
metrul, m) din tabelul de variaţie care urmează: 

 

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 𝑥1(𝑚) 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 𝑥2(𝑚) 0 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 

Tabelul 1 

 

a) Reprezintă graficele miṣcării celor două automobile în acelaṣi sistem de axe 𝒙𝑶𝒚; 

b) Scrie legile de miṣcare corespunzătoare; 
c) Precizează ce semnificaţie fizică reprezintă punctul de intersecţie al celor două grafice 
ṣi determină poziţia ṣi momentul întâlnirii. 

Rezolvare: a) Expunem o rezolvare prin prisma matematicii și fizicii studiate în clasa a IX-a 

inclusiv. Pentru a rezolva problema sunt necesare următoarele noţiuni matematice:  
1. Scrierea, citirea ṣi completarea unui tabel 

Considerăm tabelul de variaţie din problemă: Cum citim Tabelul 1 de mai sus?  

La secunda t = 0 s, adică în secunda zero. Se consideră momentul iniţial de începere a mișcării 
automobilelor, la care distanța la care se află automobilul 1 este 𝑥1 = 60 𝑚, ceea ce înseamnă că 
primul automobil se află la 60 de metri de reper, iar 𝑥2 = 0 𝑚, ceea ce înseamnă că al doilea 
automobil se află la zero metri față de reper, adică se află lângă reper; la secunda t = 1 s, adică în 
secunda 1, 𝑥1 = 56 𝑚, 𝑥2 = 0 𝑚, ceea ce înseamnă că al doilea automobil se află tot la zero metri; 

la secunda t = 2 s, adică în secunda 2, 𝑥1 = 52 𝑚, 𝑥2 = 3 𝑚, ceea ce înseamnă că al doilea 
automobil se află la 3 metri față de reper; și aṣa mai departe, până la ultima coloană; la secunda t = 

12 s, adică în secunda 12, 𝑥1 = 12 𝑚, ceea ce înseamnă că primul automobil se află la 12 metri, 𝑥2 = 33 𝑚, ceea ce înseamnă că al doilea automobil se află la 33 de metri.  

Completarea Tabelului 1 se realizează prin asocierea momentelor de timp t cu coordonatele 
punctelor în care se găsesc automobilele la acele moment de timp.  
2. Trecerea datelor din tabel într-un sistem de coordonate 
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Graficul legii mișcării primului automobil trece prin punctele: 𝐴1 0,60 ; B(1,56); C(2,52); D(3,48); 

E(4,44); F(5,40); G(6,36); H(7,32); I(8,28); Î𝐺 9,24 ;  J(10,20); K(11,16); L(12,12). 

Graficul legii mișcării celui de al doilea automobil trece prin punctele: M(0,0); N(1,0); P(2,3); 

R(3,6); Q(4,9); S(5,12); T(6,15);  U(7,18); V(8,21); Î𝐺 9,24 ; Z(10,27); W(11,30); Ţ(12,33). 
3. Reprezentarea grafică a legilor mișcării conform datelor din Tabelul 1 

 

 
Graficul 1 

Reprezentarea grafică a miṣcării automobilului 1, care trece prin punctele: 𝐴1 0,60  ṣi Î𝐺 9,24 , 

unde Î𝐺  este punctul de întâlnire al graficelor. 

Reprezentarea grafică a miṣcării automobilului 2, care trece prin punctele: 𝐴2 1,0  ṣi Î𝐺 9,24 , 

unde Î𝐺  este punctul de întâlnire al graficelor.  

b) 4.  Conceperea ṣi rezolvarea sistemelor liniare de ecuaţii de grad 1 cu două necunoscute 

Forma generală a funcţiei de gradul întâi este: 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏; 𝑐𝑢 𝑎 ≠ 0 

Graficul funcţiei de gradul întâi este dreapta ce trece prin mulţimea punctelor din plan cu 

proprietatea 𝑓(𝑥) = 𝑦. Punctul 𝐴 𝑥, 𝑦  aparţine graficului funcţiei f, dacă 𝑓(𝑥) = 𝑦. 

Reprezentarea grafică a legii miṣcării automobilului 1 – Graficul legii mișcării trece prin 

punctul 𝐴1 0,60 , deci f(0)=60. 

     Dar, 𝑓 0 = 𝑎 ∙ 0 + 𝑏 = 𝑏 ṣi din proprietatea de tranzitivitate a operaţiei de egalitate, obţinem 

 𝑏 = 60. 

Graficul legii miṣcării automobilului 1, trece și prin punctulÎ𝐺 9,24 , deci 𝑓(9) = 24. 

Dar, 𝑓 9 = 𝑎 ∙ 9 + 𝑏 = 9𝑎 + 60 ṣi  

9𝑎 + 60 = 24. 

9𝑎 = 24 − 60 

9𝑎 = −36 𝑎 = −4 

Deci: 𝑓 𝑥 = −4𝑥 + 60. 

Obţinem astfel, ecuaţia legii miṣcării automobilului 1: 𝑥1 𝑡 = −4𝑡 + 60 

Reprezentarea grafică a legii miṣcării automobilului 2: Graficul  trece prin punctul 𝐴2 1,0 , deci 

f (1)=0. 

Dar, 𝑓 1 = 𝑎 ∙ 1 + 𝑏 = 𝑎 + 𝑏 ṣi din proprietatea de tranzitivitate a operaţiei de egalitate, 

obţinem 𝑎 + 𝑏 = 0 (relația 1) 

Graficul legii  miṣcării automobilului 2, trece și prin punctul Î𝐺 9,24 , deci 𝑓(9) = 24. 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

41 

 

Dar, 𝑓 9 = 𝑎 ∙ 9 + 𝑏 = 9𝑎 + 𝑏 ṣi din proprietatea de tranzitivitate a operaţiei de egalitate, 
obţinem 9𝑎 + 𝑏 = 24 (relatia 2). 

Relaţiile 1 ṣi 2 formează un sistem de două ecuaţii liniare cu două necunoscute a ṣi b:  𝑎 + 𝑏 = 0

9𝑎 + 𝑏 = 24
  

Pentru rezolvarea acestui sistem putem folosi una din metodele: metoda substituţiei sau metoda 

reducerii. Metoda substituţiei constă în determinarea unei necunoscute din prima ecuaţie, în funcţie 
de a doua necunoscută ṣi înlocuirea ei în a doua ecuaţie. Apoi se rezolvă această ecuaţie ṣi se 

determină necunoscutele. 

Astfel: 𝑎 + 𝑏 = 0 𝑏 = −𝑎 

9𝑎 + 𝑏 = 24 

9𝑎 + (−𝑎) = 24 

9𝑎 − 𝑎 = 24 

8𝑎 = 24 𝑎 = 24: 8 𝑎 = 3 𝑏 = −3 

Deci :𝑓 𝑥 = 3𝑥 − 3. 

Obţinem astfel, ecuaţia legii miṣcării automobilului 2: 𝑥2 𝑡 = 3𝑡 − 3 ṣi𝑥2 𝑡 = 0, pentru 𝑡 ∈  0,1 , 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙: 𝑥2 𝑡 =  3𝑡 − 3, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡 ≥ 1

0     , 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡 ∈ [0,1]
  

c) 5)  Aflarea coordonatelor punctului de intersecţie a două drepte 

Se scriu condiţiile de întâlnire:  𝑡1Î = 𝑡2Î = 𝑡Î𝑥1Î = 𝑥2Î = 𝑥Î   
Rezultă că: −4𝑡1Î + 60 = 3𝑡1Î − 3 

60 + 3 = 7𝑡1Î 
63 = 7𝑡1Î 𝑡1Î = 9 𝑡1Î = 9 𝑠 𝑥1Î = 𝑥2Î = 𝑥Î 𝑥1Î = −4 ∙ 9 + 60 = −36 + 60 = 24 𝑥Î = 24 𝑚 

Deci momentul întâlnirii automobilelor este 𝑡1Î = 9 𝑠 ṣi ordonata punctului în care se întâlnesc 
este 𝑥Î = 24 𝑚. 

 

 

Bibliografie: 

Măceșanu, Florin - Fizică: probleme și teste pentru gimnaziu: Clasele VI-VIII, Editura Corint, 
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APA – SURSA VIEŢII ŞI A FRUMUSEŢII ORGANISMULUI UMAN 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu 

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

 

otto: “Apa este singura băutură pentru un om înţelept!” Henry David Thoreau 

 

 Apa este o substanţă absolut indispensabilă vieţii, indiferent de forma acesteia, fiind unul 
dintre cei mai universali solvenţi. 
 Cantitatea de apă necesară este relativă, deoarece depinde atât de corpul fiecărei persoane în 
parte, cât şi de greutatea fiecăruia. Cu toate acestea, corpul omenesc conţine în medie aproximativ 
55 până la 70% apă. Pentru a putea înţelege ce înseamnă vârsta într-o asemenea conjunctură, un 
bebeluş are 75% apă, pe când o persoană în vârstă are aproximativ 60% apă, uneori chiar mai puţin. 
 Persoanele obeze au în organism o cantitate mai mică de apă, deoarece celulele de grăsime 
conţin 25% apă faţă de cele musculare care au în medie 75% apă. Pe de altă parte, creierul omenesc 

este format din 75% apă, în timp ce sângele conţine 80% apă. Până şi substanţe dure, cum ar fi 

oasele (20%) şi dinţii (5%), au o anumită cantitate de apă. Indiferent de stilul de viaţă, de 
personalitate, de tot ceea ce deosebeşte o persoană de cealaltă, toţi pot fi de acord într-o privinţă: 
apa este un element necesar supravieţuirii. 
 Organismul uman are nevoie zilnic de o rezervă de apă, deoarece acesta pierde o cantitate 

importantă în fiecare zi. Cercetările au demonstrat că o persoană poate pierde o cantitate mare de 
apă pe zi fie prin transpiraţie, urină, chiar şi prin respiraţie. Este dificil pentru organism să-şi 
procure apă din alt loc decât din apă însăşi. Băuturile acidulate şi alcoolul fură cantităţi importante 
de apă din organism, şi cu toate acestea, până şi băuturi precum cafea, lapte sau nectar folosesc apa 
din corpul nostru pentru a fi digerate complet. 

 Apa joacă un rol vital în aproape orice funcţie a organismului nostru. Fără ea unele procese 
precum digestia, absorbţia substanţelor nutritive şi reacţiile chimice necesare (hidroliză) 
organismului nostru nu s-ar putea realiza şi asta ar însemna un adevărat dezastru. 
 Apa mai este necesară şi stocării de energie. În acelaşi timp ea formează o structură 
particulară, al cărei model şi formă se pare că este folosită ca material adeziv în arhitectura 
celulelor. Apa este esenţială pentru o circulaţie adecvată a fluidelor în corpul omenesc, cât şi pentru 
menţinerea flexibilităţii vaselor de sânge. 
 În cazul în care necesarul de apă al corpului nu este satisfăcut, se poate ajunge la o 
deshidratare cronică a celulelor. În această stare celulele corpului nu sunt hidratate îndeajuns, ele 
devin vulnerabile, slăbindu-le rezistenţa în faţa agenţilor patogeni. Toate acestea au ca rezultat 
slăbirea întregului sistem imunitar, fapt ce va duce ulterior la dezechilibre nutriţionale, chimice şi 
ale pH-ului. Deshidratarea poate surveni în orice moment al anului, nu numai în timpul verii, când 
este cald. Uscăciunea ce poate apărea în timpul iernii, deshidratează corpul mai repede decât pe 
timp de vară când este mai cald. 
 Pentru a putea şti dacă organismul primeşte destulă apă, un punct de plecare ar putea fi 
culoarea urinei. Dacă aceasta este de un galben pal, atunci beţi destule lichide. Dacă culoarea 
acesteia este un galben închis şi are un miros puternic sau dacă este eliminată de mai puţin de 4 ori 
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pe zi, atunci în mod sigur trebuie mărit consumul de apă. Apa pe care corpul o pierde în diferitele 
sale procese o putem procura din lichidele pe care le consumăm, alimentele pe care le mâncăm sau 
chiar din propriul corp. Sistemul nostru digestiv poate produce aproximativ o cană de apă ca 
rezultat al metabolismului şi al digestiei. Multe persoane nu îşi dau seama că alimentele reprezintă o 
sursă importantă de fluide, dar nu numai. 
 Legumele şi fructele conţin aproximativ 95% apă şi chiar mâncarea "uscată" cum ar fi 
pâinea sau brânza conţin până la 35% apă. Persoanele care sunt predispuse la deshidratare sunt 

copiii mici, persoanele în vârstă, cele care au pietre la rinichi, persoanele care trăiesc într-un climat 

de deşert sau acelea care petrec mult timp în avioane sau oricare alt mediu cu aer uscat reciclat. 
 Există totuşi şi o altă parte a acestei probleme, cum ar fi consumarea de prea multă apă ce 
poate duce la "intoxicaţie cu apă". Deşi este rară, poate provoca dureri de cap slabe, confuzie, 

vedere înceţoşată, crampe, şi în cazuri grave (extrem de rare), convulsii sau chiar moarte. Când 
corpul primeşte prea multă apă sau prea multă apă este consumată într-o perioadă scurtă de timp, 
rinichii nu pot procesa excesul destul de repede şi sângele devine prea diluat, astfel încât nu există 
destul sodiu în sânge. Această boală este numită hyponatremie. La această boală sunt predispuşi 
atleţii precum maratoniştii, diabeticii care au medicamentaţie antidiuretică, persoanele bolnave 

psihic precum schizofrenia, şi persoanele care consumă droguri interzise precum ecstacy, deoarece 

creează un răspuns anormal de sete. 
 Există o puternică legătură între apă şi frumuseţea unei persoane. Frumuseţea despre care 
vorbim este cea fizică, iar asta înseamnă că ea este vizibilă la nivelul pielii. O piele frumoasă este, 
în primul rând, o piele hidratată corect. Recomandarea medicilor este de minim 8 pahare de apă pe 
zi, dar acest volum poate varia în funcţie de statură, vârsta, tipul de activitate, temperatura 
înconjurătoare. Apa stimulează circulaţia, elimină toxinele şi previne apariţia ridurilor, nu doar pe 
faţă, ci pe întreg corpul. 
 Dar nu doar consumul de apă este important, ci şi tratamentele pe care le poţi aplica pe 
exterior, apa minerală carbogazoasă fiind ideală pentru a-ţi curăţa faţa după demachiere sau pentru a 
te spăla pe păr pentru un plus de vitalitate şi volum. 
 De asemenea, apa este principalul aliat împotriva celulitei şi a acneei, prin efectul tonic 
purificator pe care îl are în întreg organismul, iar hidratarea contribuie şi la un somn adânc şi 
odihnitor care e vindecător atât la nivelul epidermei, cât şi în întreg corpul. Apa reglează activitatea 
rinichilor şi a sistemului limfatic, ajutându-te să scapi de pungile de sub ochi sau de cearcăne. 
 Curele externe cu apa termală, aşa cum sunt ele recomandate de majoritatea specialiştilor de 
medicină naturistă, precum şi de către Institutul de Medicină Fizică Balneoclimaterică şi de 
Recuperare Medicală, au o acţiune direct determinată asupra pielii şi de aici, implicit, asupra 

restului organismului. 

 Pielea, fiind bogat vascularizată şi cu o reţea abundentă de terminaţii nervoase, receptează 
impactul termic al apei geotermale (calde) şi pe cel chimic, la nivel de ţesut, prelungind în organism 
acţiunea lor binefăcătoare. 
 Sărurile minerale conţinute în aceste ape prin absorbţia din straturile adânci ale Pământului, 
unde îşi au originea, constituie elementul de bază al acestora. Rolul sărurilor, studiat şi confirmat de 
toţi cercetătorii, se "resimte" în primul rând în îndepărtarea impurităţilor tenului, dar şi în 
regenerarea în adâncime a straturilor epidermice. De aceea, prima recomandare ce se face în cazul 
curelor externe de apă termală este ca ele să fie folosite dacă se urmăreşte obţinerea unui efect 
decongestionat, detoxifiant, purifiant şi regenerator al pielii. Cu alte cuvinte, apa termală este 
elementul vital, de bază, pentru una din cele mai puternice cure de revitalizare şi întinerire, şi de 
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conservare a calităţilor epidermei umane. În ceea ce priveşte apele geotermale, în principiu cam 
toate curele asociază efectul sedativ, de calmare, dat de căldura apei, cu prezenţa gazului termal şi a 

minereurilor specifice care asigură o îmbunătăţire remarcabilă, a circulaţiei sangvine, mai ales 
periferică, prin vasodilataţie. 
 Un adevăr de mult ştiut şi acceptat este acela că apa este sursa vieţii. Mai puţin ştiut, însă, 
este faptul că un loc special printre procedurile de terapie cu apă îl ocupă cele cu apă termală. 
 Una dintre ramurile medicinei naturiste este hidroterapia, care se bazează pe folosirea 
externă a apei, în scop terapeutic sau profilactic, iar în ultimii ani un accent deosebit a fost pus pe 
folosirea apei termale. Două sunt căile prin care apa termală poate produce efecte benefice asupra 
organismului: termo terapeutic, prin efectele căldurii degajate, şi prin conţinutul lor, bogat în săruri 
minerale şi oligoelemente. 
 Apele termale sau geotermale, cum mai sunt denumite în funcţie de poziţionarea izvorului şi 
de adâncimea acestuia, ca şi de temperatura cu care ajung la suprafaţa pământului, au o compoziţie 
chimică variabilă, dar extrem de completă. Sunt prezente în aceste ape, în cantităţi variabile, 
aproape toată gama de săruri necesare unui echilibru organic, oligoelementele, precum şi mineralele 

esenţiale, de la bromuri, bicarbonaţi, fosfaţi, sulfuri şi ioduri, până la litiu, potasiu, fier, calciu şi 
magneziu. 

 Unul dintre avantajele acestui tratament este faptul că în corpul pacientei şi în ţesuturile moi 
nu rămân urme ale substanţelor chimice străine, aşa cum se întâmplă în cazul folosirii produselor de 
sinteză cu adaosuri de minerale şi oligoelemente. Şi în plus, curele externe cu apă termală nu sunt 
complicat de urmat, sunt eficiente indiferent de circumstanţele în care se face tratamentul respectiv 

şi nu implică nici costuri suplimentare exagerate. 
 Apele termale au un efect terapeutic clar constatat asupra a numeroase afecţiuni organice, 
dintre care multe specific feminine. Potrivit recomandărilor, curele cu apa termominerală şi 
geotermală sunt indicate în: 

 Afecţiuni dermatologice 

 Afecţiuni ale sistemului nervos periferic 

 Reumatism degenerativ 

 Reumatism articular 

Cele mai importante procedee de tratament la care se foloseşte apa termală: 
 Compresele, ce pot fi calde, reci, stimulative sau alternanţe; 
 Băile cu apa termală, generale sau locale şi care pot varia la fel, în funcţie de gradul de 

căldura degajată şi de temperatura la care este folosită apa; 
 Împachetările umede. 

 Femeile sunt, însă, în mod special, "marile beneficiare" ale terapiei cu apă termală, căci 
efectele vizibile şi de durată ale acestor ape se manifestă îndeosebi asupra tenului. Aceasta este 
întotdeauna o zonă extrem de delicată şi sensibilă, care, din pricina condiţiilor de mediu, este 
expusă zilnic unor factori de agresiune specifici cum sunt stresul şi poluarea. Efectul pe care îl 
constată femeile este în primul rând un grad înalt de deshidratare, o pierdere a elasticităţii şi supleţii 
tenului, o slăbire a texturii celulare şi, ca urmare, o tendinţă de îmbătrânire prematură. Apa termală, 
folosită direct sau în combinaţii de produse naturale, este însă "medicul" potrivit pentru problemele 
tenului feminin. Bogăţia ei în săruri minerale, oligoelemente şi principii active acţionează în mod 
substanţial asupra activităţii enzimatice care participă la funcţiile de protecţie ale pielii. Proprietăţile 
apei termale favorizează schimburile intracelulare, sporind astfel capacitatea de apărare a 
organismului, măresc toleranţa cutanată şi calmează iritaţiile dermei. În plus, curele de apă termală 
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îmbunătăţesc în mod activ răspunsul celulelor cheie ale sistemului imunitar, restabilind astfel 
echilibrul epidermic şi reducând sensibilitatea celulelor dermice care răspund reactiv la factorii de 
agresiune. 

 Apa termală a fost folosită din cele mai vechi timpuri în tratamentele naturale, iar beneficiile 
acesteia sunt acum unanim acceptate. 

 Apa este un element vital pe Terra și constituie punctul comun dintre energie, hrană, 
sănătate, pace și securitate.  
 Pentru a preîntâmpina consecințele cauzate de poluarea apelor trebuie luată în considerare 
prevenirea, combaterea poluării sau depoluarea apelor prin procesele de epurare sau autoepurare.  

 Se urmărește evidențierea resurselor principale de apă din natură în funcție de sursă și 
factorul poluant. 
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APA - ESENȚA VIEȚII 

-Proiect de activitate interdisciplinară- 

 

                                                                                                            Prof. Viorica Dumitru  

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

 

nitatea școlară: 
Clasa: a IX-a  

Tema: Apa esența vieții 
Tip de lecţie: Lecţie de fixare şi sistematizare a cunostinţelor 
 

          *** "Apei - a spus marele Leonardo - i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieții pe 
Pământ". 
 

Argument 

 Apa sub multiplele ei forme reprezintă unul din cele mai importante elemente ale peisajului 
geografic, atât pentru utilizarea directă de către om, cât și pentru activitatea normală a biosferei, 
fiind indispensabilă supraviețuirii și bunăstării oamenilor. „Acțiunile noastre cotidiene sunt foarte 

importante, acestea fiind în legatură cu natura și cu întregul cosmos. Așa că ceea ce facem nu ne 
influențează numai pe noi, ci îi influențează și pe ceilalți, influențează întregul Univers” (Effe 
Chow, profesor de medicină alternativă). 
Scop 

 Cunoașterea importanței calității mediului, pentru viață; 
 Formarea atitudinii de respect fașă de mediu și dezvoltarea comportamentelor responsabile. 

Competențe 

 înțelegerea  relației dintre om și mediu, interdependența dintre calitatea mediului și  calitatea 
vieții; 

 identificarea surselor de poluare a apei; 

 identificarea caracteristicilor fizice, chimice, biologice ale apei; 

 argumentarea  contradicției dintre volumul global al apei pe Terra și criza reală a acestei 
resurse de mediu pentru omenire; 

 înțelegerea fenomenului de poluare și găsirea de metode de prevenire a poluării. 
Metode didactice: dialogul dirijat, problematizarea, gândirea critică, descoperirea deductivă. 
Mijloace didactice: referate, calculator, videoproiector, film documentar. 

Scenariul activității: 
1. Moment organizatoric   1 minut 

2. Descoperirea titlului temei pe baza informației date și prin completarea rebusului propus. 
Informație: ,,Unde există apă, există viață, iar unde lipsește, viața este o continuă competiție”. 
Orizontal: Titlul temei de astăzi se descoperă prin completarea  rebusului .       7 minute 

Vertical: 

1. cea mai mică particulăa materie se numește ................ 

2. cel mai mic purtător de sarcină electrică pozitivă se numește ............... 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

47 

 

3. știinta care studiază proprietățile și structura materiei, formele de mișcare ale acesteia, precum și  
transformările lor reciproce se numește ............ 

4. una din științele fundamentale care studiază substanțele cu structura și proprietățile lor, urmărind 
în același timp modificările produse asupra acestora de reacțiile chimice se numește ..........  
5. este măsurabilă și determină cantitatea de substanță conținută într-un corp ................... 

6. mediu transparent și omogen, mărginit de două suprafețe, din care cel puțin una nu este plană ...... 

7. este neutru din punct de vedere electric .............. 

8. se mișcă în jurul nucleului ....................... 
 9. ramură a fizicii care studiază proprietățile și natura luminii, modul de producere a acesteia, 
precum și legile propagării luminii este ......... 

10. raportul dintre spațiul parcurs și timpul folosit pentru parcurgerea acelui spațiu este ............ 

11. se formează în urma transferului de electroni de la un metal la un nemetal ............ 
12. sistemul periodic al lui Mendeleev are 118 .............. 

13. variația vitezei unui punct material, raportată la unitatea de timp este ........  

 14. ramură a mecanicii clasice ce se ocupă cu studiul mișcării obiectelor fără a lua în considerație 
cauza ce duce la această mișcare este .......... 

15. inginerul român Henri Coandă în anul 1910 a construit primul avion cu ......................... 

 
 

3.Sarcini de lucru: Vizionarea filmului ,,Memoria apei”                                     20 minute 

4. Realizarea feed-backului care are ca scop descoperirea mesajului activității.             10 minute  
5. Asigurarea retenției şi a transferului se realizează prin rezolvarea unui test de evaluare, cu itemi 

tip complement simplu. Pentru rezolvarea fiecarui item se acordă 0,5 puncte. 7 minute 

 Alege răspunsul corect: 
1. Chimistul francez, Lavoisier  a denumit "gazul vieții" .................... 

2. Există  oxigen lichid?. a) adevărat b) fals 

3. Ce gaz are proprietatea de a subția vocea celui care inspiră amestecul format de acesta cu 

oxigenul?  a) gaz natural;    b) metan;     c) heliu;     d) dioxid de carbon;      e) propan 

4. Sulful este folosit în prezent, la: a)  preparearea prafului de pușcă; b) vulcanizarea cauciucului; c) 

fabricarea ebonitei;  d) toate cele enumerate. 

5. Ai văzut vreodată un licurici? Acesta are pe abdomen unele organe care emit o lumină 
fosforescentă. Cum este lumina emisă de licurici? a) caldă;    b) rece. 
 6. Ce este o cerneală simpatică? a) cerneala care, folosită pentru a scrie, va produce un scris 
invizibil, dar care va deveni vizibil în anumite condiții: prin încălzire, prin expunere la lumină, prin 
aducerea în contact cu anumite soluții chimice;  b) nu există cerneală simpatică, e un nume inventat; 
c) o cerneală care, folosită pentru a scrie, va produce un scris care dispare în anumite condiții: prin 
încălzire, prin expunere la lumină, prin aducerea în contact cu unele soluții chimice. 

7. Temperatura de fierbere a apei variază în funcție de presiune? a) nu, temperatura de fierbere a 

apei este constantă, 100 grade Celsius;  b) da, temperatura de fierbere a apei crește pe măsură ce 
scade presiunea; c) da, temperatura de fierbere a apei scade pe masură ce scade presiunea. 
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8. Apa distilată este bună pentru băut, pentru a înlocui apa obișnuita potabilă?  a) da;  b) nu. 

9. Apa de ploaie este bună pentru băut, pentru a înlocui apa obișnuită potabilă?  a) da; b) nu 

10. Ce se deplasează mai repede, omul sau umbra capului său?  a) omul; b) umbra; c) la fel 

6. Concluzii asupra temei şi asupra desfăşurării activităţii.                                      3 minute 

7. Anunţarea temei pentru acasă: experimentează pe boabe de orez efectul apei structurate. 2 

minute                             

 

 

Bibliografie:  

1. Masaru, Emoto - Mesaje ascunse din apă, Editura Adevăr Divin  

2. Formula AS, anul XVI, nr. 726, iulie” (http://www.formula-as.ro/reviste_726__311__henri-

coanda-si-apa-vietii.html) 

3. Masaru, Emoto - Viaţa secretă a apei, Editura Adevăr Divin  
4. Fereydoon, Batmanghelidj - Multiplele țipete ale corpului nostru pentru apă 

 

 

 

ADAPTAREA ORELOR DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE LA CERINŢELE 
COPILULUI CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

 

Prof. Ecaterina  Illyes  

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 nvăţarea matematicii, fizicii, chimiei și biologiei sunt elemente importante al întregului 
învăţământ modern. Chiar şi pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, învăţarea matematicii și a 
științelor este un punct cheie care solicită profesorul să adapteze conţinuturile la diferitele dificultăţi 
pe care le au elevii, apelând la o metodologie variată, activ-participativă şi bogată în material 
concret-intuitiv.  

Chiar dacă elevul cu dificultăţi de învăţare nu ajunge la învăţarea conceptelor de tip logico-

matematic până la nivelul de operaţionalizare, el îşi elaborează conceptele în limita unor anumite 

niveluri de formalizare şi abstractizare.  
Una dintre elementele importante ale deficienţei mintale este tulburarea funcţiei de calcul - 

discalculia - o categorie a dificultăţilor de învăţare cu care se confruntă numeroşi copii.  
Dar ce este discalculia? Suzanne Borel-Maisony defineşte discalculia astfel: “înglobează 

toate dificultăţile care se referă la achiziţia conceptului de număr, a calculului matematic, precum şi 
a raţionamentului matematic”. 

La foarte mulţi dintre elevii cu dificultăţi de învățare, care au fost diagnosticaţi şi cu 
discalculie, simptomele evidente pot fi enumerate astfel:  

 întâmpină mereu dificultăţi în a efectuarea celor patru operaţii elementare: adunări, scăderi, 
înmulţiri şi împărţiri;  

 abilităţile matematice sunt scăzute;  
 inversează cifrele sau numerele (ex: 12 cu 21)  
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 prezintă deseori dificultăţi de operare cu unităţi de măsură;  
 prezintă dificultăţi în a rezolva probleme, chiar cu suport concret-intuitiv;  

 nu înţelege cum să folosească banii, întâmpină dificultăţi în momentul în care este pus în 
situaţia de a efectua cumpărături (să vândă, să cumpere, să calculeze restul).  

 în momentul în care este solicitat să-şi amintească sau să scrie anumite numere face diferite 
greşeli: inversiuni, omisiuni, substituiri etc.  

 algoritmii de calcul nu sunt înţeleşi şi reţinuţi, calcule elementare ale celor patru operaţii 
fundamentare sunt deficitare;  

 prezintă slabe abilităţi de a se orienta spaţial şi temporal, are dificultăţi în a citi oral sau a se 
orienta pe o hartă;  

 în jocuri, de multe ori are dificultăţi în a urmări scorul, de a respecta regulile, de a-şi urmări 
rândul.  

Dar, chiar dacă aceste simptome sunt prezente, indiciile semnificative pentru copiii cu 
dificultăţi de învăţare sunt gravitatea, persistenţa în timp şi claritatea erorilor pe care aceştia le 
comit.  

Există unele elemente care, de-a lungul timpului, s-au dovedit ca fiind obstacole în învăţarea 
matematicii la copiii cu dificultăţi de învățare:  

 noţiuni fundamentale, de exemplu: departe-aproape, mic-mare, sus-jos, noţiuni despre 
mărimi dimensionale, de formă sau de timp;  

 scrierea cifrelor 3, 5, 7, 9 şi a simbolurilor operaţiilor matematice;  
Din practică la clasă, la elevii cu discalculie, pot fi evidenţiate unele probleme cu care 

aceştia se confruntă la matematică sau la orele de fizică/chimie:  
 operaţia de adunare sau de scădere a numerelor naturale este începută din partea stângă, nu 

din partea dreaptă;  
 în cazul operaţiei de scădere, indiferent de poziţia cifrei (la descăzut sau la scăzător) 

efectuează scăderea cifrei mai mici din cifra mai mare;  
 nu recunosc ordinul şi poziţia unor cifre în numere;  
 de multe ori, la adunarea cu trecere peste ordin, întâmpină dificultăţi cu scrierea rezultatului, 

neştiind cum să scrie dacă suma depăşeşte zece;  
 identifică greu operaţiile pe care trebuie să le efectueze în cazul rezolvării unei probleme, 

neştiind să interpreteze datele problemei şi neidentificând corect terminologia matematică aferentă 
numerelor. 

Pentru ca matematica și științele să devină facile şi pentru a ajuta copiii cu dificultăţi de 
învăţare în învăţarea matematicii și a științelor, s-au făcut numeroase studii, şi elementul esenţial 
care a reieşit din acestea este că, cel mai important este să se facă foarte mult apel la lucrul cu 
obiecte concrete, la situaţii reale în care elevul să se regăsească, să fie implicat cât mai activ. Nu se 
poate spune că există un model, un şablon după care să se facă intervenţia. Aceasta ţine de 
personalitatea cadrului didactic, de specificul dificultăţilor cu care se confruntă fiecare elev, de 
specificul personalităţii sale, a ritmului său de învăţare şi al nivelului de dezvoltare cognitive.Printre 

metodele care activizează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv unii cu 
alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar 
asupra elevilor datorită denumirilor, unele uşor de reţinut, caracterului ludic şi oferind alternative de 
învăţare cu “priză” la copii.  
1. Metoda ,,Schimbă perechea”  
Aplicaţie la tema: ,,Compararea numerelor naturale până la 1000”, clasa a V-a  
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 Mod de lucru: Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanţi. Se formează 
două cercuri concentrice, copiii fiind faţă în faţă pe perechi. Fiecare copil ocupă un scaun, fie în 
cercul din interior, fie în cercul exterior. Stând faţă în faţă, fiecare copil are un partener şi are un 
număr. Profesorul dă o sarcină de lucru ,,Verifică dacă numărul elevului din faţa ta este mai mare 
sau mai mic decât numărul pe care îl ai tu”. Fiecare pereche discută şi stabilesc rezultatul. Cercul 
din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în 
pereche. Jocul se continuă până când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină.  
 Avantajele metodei: copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei, fiecare se 

implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii, stimulează cooperarea în echipă, 
ajutorul reciproc, înțelegerea şi toleranţa faţa de opinia celuilalt.  
2. Metoda ,,Turul galeriei”  
Aplicaţie la tema: Figuri geometrice (recapitulare), clasa a V-a  

 Mod de lucru: Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 3. Ei primesc plicuri cu diferite figuri 
geometrice (4 cercuri, 4 pătrate, 4 dreptunghiuri, 4 triunghiuri) de diferite mărimi şi diferite culori. 
Elevii au sarcina de a realiza colaje, machete, cu aceste figuri geometrice care să reprezinte obiecte, 
peisaje, personaje, folosind cât mai multe din figurile geometrice date etc. Fiecare membru al 
echipei va avea o sarcină de efectuat în echipă. Aceste colaje realizate se expun în clasă, elevii trec 
pe rând analizează, notează cu steluţă pe foaia expusă lucrarea care i se pare mai reuşită sau mai 
interesantă. La sfârşit se numără steluţele obţinute de fiecare grupă şi se face poate face un 

clasament al acestora.  

 Avantajele metodei: presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de 
grupul de elevi.  

3. Învățarea electronică e-learning 

În general, teleeducaţia este un termen care descrie flexibilitatea cursurilor şi utilizarea 
tehnologiei observaţiei şi comunicaţiilor în procesul educaţional şi a fost proiectat pentru a veni în 
întâmpinarea cerinţelor individuale atât ale cursantului, cât şi ale profesorilor care nu mai sunt legaţi 
de un orar anume.  

E-learning este un termen generic care desemnează o învăţare prinintermediul mijloacelor 
electronice. Mai precis, descrie învăţarea realizată(al Instruirii Asistate de Calculator) conectat la 
Internet, ceea ce oferă elevilor un nou prilej de a învăţa aproape oricând şi oriunde. Învăţarea 
electronică se referă la întreaga gamă de posibilităţi de utilizare a calculatorului în domeniul 
învăţării umane, posibilităţi care cresc foarte mult odată cu conectarea acestuia la Internet. 
Termenul de e-learning mai este cunoscut şi sub numele de învăţământ electronic, învăţământ on-

line, educaţie on-line, învăţământ la distanţă, învăţământ pe web etc.  
 Important este că învăţarea electronică este o experienţă care duce la înţelegere şi stăpânirea 
de noi cunoştinţe şi îndemânări, întocmai omologului său tradiţional – experienţa învăţării în sala de 
clasă. 
 

Bibliografie:  

1. Asubel, D; Robison, Fl. - Învăţarea în şcoală: O introducere în psihologia pedagogică, Editura 

Bucureşti, 1981 

2. Cerghit, I. - Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006 

3. Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara - Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura 

Universităţii Bucureşti, 2003 
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4. Păunescu, C., Muşu, I. - Metodologia învăţării matematicii la deficienții mintali, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1981 

 

 

GRAFICUL FUNCȚIEI DE GRADUL AL DOILEA 

Teorie- 

Clasa a IX-a- 

 

Prof. Andreea Miron-Balica 

Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța, jud. Constanța 

 

 raficul funcției de gradul al doilea se numește parabolă. 𝑉  − 𝑏
2𝑎 , −  

∆
4𝑎  se numește vârful parabolei. 

 Pentru trasarea graficului funcției de gradul al doilea se recomandă parcurgerea următoarelor 
etape: 

 

1. Intersecția parabolei cu axele de coordonate. Notăm cu ℘ parabola. 

 Intersecția parabolei cu axa 𝑂𝑥( scriem ℘ ∩ 𝑂𝑥) ⇒ 𝑦 = 0 și se rezolvă ecuația 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 +𝑐 = 0. În funcție de semnul lui ∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 avem cazurile: 

a) ∆ > 0, ecuația are două rădăcini reale distincte 𝑥1, 𝑥2. Punctele 𝐴 𝑥1, 0 , 𝐵(𝑥2, 0) 

reprezintă punctele de intersecție ale parabolei ℘ cu axa 𝑂𝑥. 

b) ∆ = 0, ecuația are o rădăcină reală dublă 𝑥1 = 𝑥2 = − 𝑏
2𝑎 .  În acest caz parabola ℘ și 

axa 𝑂𝑥 au în comun punctul de coordonate  − 𝑏
2𝑎 , 0  care este chiar vârful parabolei 𝑉  − 𝑏

2𝑎 , 0 . Spunem că parabola ℘ este tangentă axei 𝑂𝑥. 

c) ∆ < 0, ecuația nu are rădăcini reale. Parabola ℘  și  axa 𝑂𝑥 n-au puncte în comun. 
Spunem că parabola ℘nu intersectează axa 𝑂𝑥. 

 Intersecția parabolei cu axa 𝑂𝑦( scriem ℘ ∩ 𝑂𝑦) ⇒ 𝑥 = 0 ⇒ 𝑓(0) = 𝑐. Deci punctul 𝐶(0, 𝑐) este punctul în care parabola taie axa 𝑂𝑦. 

 

2. Determinareavârfuluiparabolei. Determinămvârful𝑉  − 𝑏
2𝑎 , −  

∆
4𝑎 . 

Ecuația 𝑥 = − 𝑏
2𝑎( o dreaptă paralelă cu axa 𝑂𝑦) este axa de simetrie a parabolei. 

 

3. Determinarea altor valori. 

 Dacă parabola ℘ nu taie axa 𝑂𝑥, atunci pentru a trasa mai ușor graficul se aleg una sau 
două valori 𝑥1

′ , 𝑥2
′  la dreapta valorii 𝑥𝑉  și se calculează 𝑓 𝑥1

′  ,𝑓(𝑥2
′ ) obținând punctele 𝑀 𝑥1

′ , 𝑓 𝑥1
′   ,𝑁(𝑥2

′ , 𝑓 𝑥2
′  ) și se simetrizează apoi aceste puncte în raport cu dreapta 𝑥 = − 𝑏

2𝑎. 
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4. Tabelul de variație. 
Elementele pe care le-am determinat mai sus, în celelalte etape le grupăm într-un tabel 

numit tabelul (sau tabloul) de variație al funcției f. 
 

Dacă 𝑎 > 0 

 𝑥 −∞  𝑥1  − 𝑏
2𝑎 

 0  𝑥2  ∞ 𝑓(𝑥) ∞ ↘ 0 ↘ − ∆
4𝑎 

↗ 𝑐 ↗ 0 ↗ ∞ 

 

Graficele posibile sunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunem că graficul este convex, iar funcția este convexă. 
 

Dacă 𝑎 < 0 

 𝑥 −∞  𝑥1  − 𝑏
2𝑎 

 0  𝑥2  ∞ 𝑓(𝑥) −∞ ↗ 0 ↗ − ∆
4𝑎 

↘ 𝑐 ↘ 0 ↘ −∞ 

Graficele posibile sunt:  

 
b)∆ = 0 
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Spunem că graficul este concav, iar funcția este concavă. 
 

5. Trasareagraficului. 

 În reperul cartezian ales se trec punctele deduse din tabelul de variație unindu-se 

printr-o linie continuă. Pentru o trasare cât mai bună a graficului este indicat să figurăm și 
axa de simetrie a graficului. Se obține astfel graficul funcției. 
 

 

Bibliografie: 

1. C. Năstăsescu, C. Niță, I. Chițescu, D. Mihalca - Matematică: trunchi comun și curriculum 
diferențiat: manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2017 

2. M. Ganga - Matematică: trunchi comun și curriculum diferențiat: manual pentru clasa a IX-a, 

Editura Mathpress, Ploiești, 2008 

3. M. Burtea, G. Burtea - Matematică: clasa a IX-a: algebră, geometrie, trigonometrie, Editura 

Carminis Educațional, Pitești, 2016 

 

 

METODE DE NUMĂRARE 

-Test sumativ- 

 

Prof. Lăcrămioara Miron 

Liceul Tehnologic Cogealac, jud. Constanţa 

 

ata: 22.01.2018 

Clasa: a X-a B  

Profil: tehnologic 

Profesor: Miron Lăcrămioara 

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

Disciplina: Matematică 

Unitatea de învăţare:  

Titlul lecţiei: Test sumativ – Metode de numărare 

Tipul lecţiei: Lecție de verificare și apreciere a cunoștințelor  

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Durata: 50 minute 

 

Competenţe specifice: 

CS1:Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu puteri, radicali sau logaritmi pe contexte 

diferite 

CS2: Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în rezolvarea de ecuaţii 
CS3: Determinarea unor analogii între proprietăţile operaţiilor cu numere reale în forme variate şi 

utilizarea acestora la rezolvarea unor ecuaţii 
CS4: Utilizarea echivalenţei dintre bijectivitate şi inversabilitate în rezolvarea unor ecuaţii algebrice 
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Strategia didactică: 
- metode: explicaţia 

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

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

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

C4 Să determine condiţiile de existenţă 

Material bibliografic:   

1. Simion, Nicolae, Manual clasa a X-a, editura Didactică şi Pedagogică 

2. Curriculum  Naţional, Programe şcolare pentru clasa a X-a 

 

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

CLASA a X-a B 

 

 

 

 

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

 

Test de evaluare – Ecuaţii iraţionale, exponenţiale, logaritmice 

Clasa a- X-a B 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 50 

min.  

 

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

 

              1. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare: 

0,5p       a. " log151  este egal cu 0" A F 

0,5p       b. " 1
2
 este egal 2

 
 " A F 

0,5p       c. " Dacă 4𝑥 = 16 atunci x este egal cu 4" A F 

0,5p       d. " log33
2 

este egal cu 2 " A F 

Competenţe de evaluat 

 

    Conţinuturi 

C1 

 

C2 C3 C4 Total 

Proprietati ale logaritmilor 

 

I 1-5 (4p)    1p 

Ecuatii irationale ce contin 

radicali de ordin2 

 II (1p) 

 

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

Ecuatii exponentiale si 

logaritmice 

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

 
1,5p 

 

Total  

 

4p 

 

1p 

 

3,7p 

 

0,3p 

 

9p 
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0,5p       2. Soluţia ecuaţiei 10
x
  = 1000 este: 

              a. x = 2  b. x = 6  c. x = 10  d. x = 3 

0,5p       3. Rezultatul calculului 5 32  este: 

              a. 9   b. 2   c. 1   d. 0 

0,5p      4. Soluţia ecuaţiei   log5 2𝑥 + 5 = 2 este: 

              a. x = 4  b. x = 1  c. x = 10  d. x = 5 

0,5p       5. Rezolvând ecuaţia 3
2x

 = 3
x+1

 obţinem:
 

x = 1  b. x = 2                            c.  x = 8   d.  x = 0 

 

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

       A        B 

   1. 642 x
                a. 2 

   2. 𝑙𝑔𝑥 =  
3

1
                b. -7 

   3.  4log (9 ) 2x                 c. 3 10  

   4.  3𝑥 − 2 = 2                                        d. 6 

                                                       e. 30 

 

Subiectul al III-lea (4 p) Scrieţi rezolvările complete:  

1p 1. Să se rezolve în mulţimea nr. reale ecuaţia:  52𝑥−1 =
1

125
   .                   (pentru nota 7) 

3p 2. Să se rezolve în mulţimea nr. reale ecuaţiile:                                       (pentru nota 10)  

     log2 2𝑥 + 5 = log2 𝑥2 + 3𝑥 + 3     𝑥 + 2 = 𝑥 + 2 

                                                                                   

 

Barem de corectare 

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

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

 

Subiectul I (4p)  

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

Raspuns A F F A d b c a 

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

 

Subiectul al II-lea (1p)  

1 - d 

2 - c 

3 - b 

4 - a 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

0,25p 

 

Subiectul al III-lea (4p) 
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Exercitiul Rezolvare Punctaj 

1 

(1p) 

5
2x-1 

= 125
-1 

5
2x-1 

= (5
3
)
-1 

2x-1 = -3 rezultă 2x = -2 

 x = -1 S={-1} 

0,2p 

0,2p 

0,3p 

0,3p 

2a 

(1,5p) 

CE: 2x +5 >0 si x
2
 + 3x + 3> 0  

2x+5= x
2
 + 3x + 3 => x

2
+x-2=0 ∆ = b

2
- 4ac, ∆=1+8, ∆=9 

x1 = 1 si x2 = -2 

Verificarea soluţiilor  

S= {-2, 1} 

0,4p 

0,2p 

 

0,5p 

0,2p 

0,2p 

2b 

(1,5p) 

CE: 𝑥 + 2 ≥ 0 ⇒ 𝑥 ≥ −2 

Se ridică ecuaţia la puterea a doua ( 𝑥 + 2)
2 

=(x+2)
2 

Ecuaţia devine: x+2 = x
2
 +4x +4 de unde rezultă 

 x
2
 + 3x +2 = 0, ∆ = b

2
- 4ac, ∆ =9-8, ∆ =1 

x1 = -1 şi x2 = -2 

S= {-2, -1} 

0,2p 

0,2p 

0,4p 

0,3p 

0,2p 

0,2p 

 

 Total test 9 puncte. 

 Se acordă 1 punct din oficiu. 
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AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE LA FIZICĂ ȘI 
CHIMIE 

 
Prof. Angela Pestrițu  

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

 

        u ce ne ajută tehnologia să avansăm în educație? Ce avantaje și dezavantaje are? 
Merită investiția? ...Acestea sunt doar câteva întrebări de care ne lovim adesea. 

        Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai 
multe avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre 
cum am văzut eu învățarea prin internet în această perioadă de stare de urgență.                                            

Avantaje: 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice. Profesorii sau administratorii pot transmite foarte 
repede, oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le doresc. Astfel nu mai este nevoie de 

sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că 
informațiile rămân online. 
2. Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare. Orice persoană din grupul țintă are 
acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 
3. Existenţa conținuturilor multimedia. Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere 
și orice fel de materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea. 
4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință. Dacă distribuitorul își dă seama 
că a transmis o informație greșit sau poate dorește să o actualizeze, el poate face acest lucru oriunde 
și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat și reeditat, astfel corectarea nu mai produce 

dificultăți. 
5. Serviciul folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor. Informațiile pot fi îndreptate 
spre o persoană sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea grupuri în care 
utilizatorii pot să și comunice. 

6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului. Fiind existente grupurile, membrii 

pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De asemenea, ei pot primi feedback în timp 
real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la colegi. Astfel există și interacțiune virtuală 
și nu numai învățare individuală. 

Limite: 

1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei. Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi 
cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a 
informațiilor sau de realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea, sunt întâlnite situații de 
confuzie și dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi 
rezolvată prin tutoriale  video. 

2. Lipsa comunicării reale/fizice. Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, 
atunci când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie. 
Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează! 
3. Situații limită, adică acele cazuri în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate 
avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întâmpla să piardă o 
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anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste 

situații de criză chiar nu pot fi controlate. 
       Concluzii. Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în 
învățare, atât a celor mici, cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei 
mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 
 Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor e-learning pentru activitatea de 

învățare și evaluare la fizică și chimie. 
 O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă 
profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și 
resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional. 

 Principalele caracteristici ale platformelor de e learning sunt: 

 autentificare 

 generarea de conținut 
 vizualizarea conținutului 
 diferite medii cu un profesor / tutore 

 efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru 

 raportul activităților întreprinse de către elev 

 instrumentele de evaluare 

 Platformele de e-learning permit două moduri de învățare: 
 sincronă, în care instructorul controlează lecția în întregime, creând, coordonând, adaptând 

şi monitorizând mediul educațional; 
 asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanților, proiecte de colaborare și 

învățare la distanţă. 

 Având la bază tehnologiile e-learning (multimedia), platformele e-learning au o serie de 

avantaje, precum: 

 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație. 

 Centrare pe elev/participant. 

 Elevii pot colabora și învăța împreună. 

 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări. 
 Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă. 

 Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 
tradițional. 

 Materialele pot fi personalizate. 

 Posibilitatea modificării informației difuzate. 

 Accesibilitate, confort, flexibilitate. 

 Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri. 
 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu. 

 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent. 
 Costuri reduse de distribuție a materialelor. 
 Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă. 

 Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional. 

 Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri 

efectuate de către elevi. 
 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a 

informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individuale. 
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 Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi. 
 Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

 Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional. 
 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă 

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice. 

 Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 
socializare. 

 Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor e learning. 

 Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor. 
 Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online. 

 Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a 
examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și 
accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au 
deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 
 Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 
utilizarea platformelor e-learning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 
continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare, ci 

îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și 
a celor e-learning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 
elevilor. 
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METODE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN PREDAREA CHIMIEI 
 

 

                                Prof. Mirela Stroe  

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

 ercetările efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al 
predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 
urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 
 Fără îndoială, este adevărat că cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin 
intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai 
puţin adevărat că această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la 
rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că 
fac acest lucru singuri, în izolare. Să nu uităm că omul este fundamental social. Promovarea 
învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. În fapt, adevărata învăţare, 
aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi este nu doar simplu activă, individual 

activă ci interactivă. 
a) Prelegerea – o perspectivă modernă 

 Cu puţină ”sare şi piper” prelegerea poate fi recondiţionată însă, şi introdusă într-un demers 

didactic modern, centrat pe achiziţiile elevului. Din această perspectivă, dascălul trebuie să se 
preocupe de stimularea interesului elevilor prin: 

 intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveşti, imagini captivante şi în deplină 
relaţie cu ceea ce urmează să fie predat prin intermediul prelegerii; 

 prezentarea unei probleme/ unui studiu de caz pe care se focalizează prezentarea 

 lansarea unei întrebări incitante (astfel încât elevii să fie atenţi la prelegere pentru a afla 
răspunsul). 
 b) Brainstorming 

 Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât de 
fanteziste ar putea părea acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea 
generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este 
necesară o productivitate creativă cât mai mare. 
c) Jurnalul cu dublă intrare 

 „Jurnalul cu dublă intrare“ este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între 
text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în situaţii în care elevii 
au de citit texte mai lungi, în afara clasei. 
 Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe 
mijloc o linie verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care 
i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, pentru că i-a 

surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul, sau pentru că o consideră relevantă pentru stilul sau 
tehnica autorului. În partea dreaptă li se va cere să comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La ce i-a 

făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? Ce i-a făcut să-l noteze? La ce 

i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat? Pe măsură ce citesc, elevii se opresc din lectură şi 
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notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de fragmente comentate, în funcţie de 
dimensiunile textului. 

 După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de reflecţie, dacă 
profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu pasaje 

diverse. Şi profesorul ar trebui să fi făcut comentarii, pentru a atrage atenţia asupra unor părţi din 
text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii. 
 d) „SINELG“ 

 „Sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii“ (SINELG) este o 

modalitate de codificare a textului care permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în mod 
activ şi pragmatic un anumit conţinut. Ca metodă este tipică pentru etapa de realizare a sensului 
(învăţare, comprehensiune). Cunoştinţele anterioare ale elevilor evidenţiate prin activităţi specifice 
de evocare se folosesc ca bază de plecare pentru lectura / ascultarea textului. 
 SINELG presupune următoarele etape: 
În timpul lecturii elevii marchează în text (sau notează pe hârtie în timpul prelegerii): 

V  - cunoştinţele confirmate de text; 
     - cunoştinţele infirmate / contrazise de text;  
+   - cunoştinţele noi, neîntâlnite până acum;  
?   - cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate; 
După lectură, informaţiile se trec într-un tabel: 

 

V  + ? 

    

 

 Informaţiile obţinute individual se discută în perechi / grupuri etc., apoi se comunică 
profesorului care le centralizează într-un tabel similar la tablă. Cunoştinţele incerte pot rămâne ca 
temă de cercetare pentru lecţiile următoare. 
e) Eseul de cinci minute - eseul este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi 

să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce 
s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două lucruri:  

 să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă; 

 să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătura cu aceasta.  
 Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte pentru a-

şi planifica la aceeaşi clasă lecţia următoare. 
f) Ciorchinele  

 Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei şi care presupune următoarele etape: 
1. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie; 
2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în legătură cu tema 
respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial; 
3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 
4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp. 

 Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se 
îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le 
notează la tablă într-un ciorchine fără a le comenta sau judeca. În etapa finală a lecţiei, ciorchinele 
poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau de profesor. 
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 g) Turul galeriei 

 Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de 
grupuri de elevi. 

1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un 

produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate. 
2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.  
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare 
produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse.  
 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte 
şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. 
h) Cubul 

 Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 
permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Sunt recomandate următoarele etape: 

1. Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, 
aplică, argumentează. 
2. Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie 

3. Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe una 
dintre feţele cubului 

 Descrie: culorile, formele, mărimile ( numărul de atomi diferiţi) etc. 
 Compară: ce este asemănător? Ce este diferit? 

 Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune 

 Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

 Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 

 Argumentează: pro sau contra şi enumeră motivele care vin în sprijinul afirmaţiei tale 

4. Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe 

5. Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei 
i) Organizatorul grafic 

 Organizatorul presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie 
exprimat sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor. 
 Prin intermediul organizatorului, se obţin: 

 eliminarea redundanţei din informaţie 

 structurarea informaţiei 
 reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concepte 

 Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii: 

 comparaţia 

 descrierea 

 structurarea pe secvenţe 

 relaţia cauză-efect 

 detectarea problemei şi găsirea soluţiei 
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FUNCȚII - LECTURI GRAFICE 

-Proiect didactic pentru lecție AEL- 

 

Prof. Rodica Șargu  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

isciplina: Matematică  

Unitatea de învățare: Funcția de gradul I 
Tipul lecției: Aplicații. Consolidarea cunoștințelor 

Clasa: a IX-a, filiera tehnologică, profil tehnic 

Obiective operaţionale: 
La sfârșitul activității didactice elevii vor fi capabili: 

O1 : Să verifice prin calcul dacă o funcție este pară/impară 

O2 : Să recunoască o funcție pară-impară după simetria graficului  

O3 : Să asocieze o funcție dată unei reprezentări grafice date 

O4 : Să precizeze monotonia unei funcții pe baza reprezentării grafice  

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, sistematizarea, explicaţia, exerciţiul, lucrul 
individual, instruire asistată de calculator 

Mijloace de învăţământ: sistem AEL, tabla, creta, caietele elevilor, manual 

 

 

Etapele 

lecției 
Conținut și sarcini de învățare Strategii didactice 

Activitatea profesorului Activitatea 

elevilor 

Metode Mijloace 

Moment 

organizatoric 

- notează absenții  
- se asigură că există condițiile 
optime pentru desfășurarea lecției 
- profesorul solicită întrebări din 
partea elevilor referitoare la tema 

din ora precedentă și oferă 
explicații dacă e cazul 

 

 

 

 

Se 

conectează la 
sistemul 

informatizat 

pentru lecție 

 

 

 

 

conversația  

 

 

 

soft 

educațional 
 

tabla, creta, 

caietele 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captarea 

atenției, 
precizarea 

temei și a 
obiectivelor 

operaționale  

- am discutat în lecția precedentă 
despre proprietăți ale funcțiilor 
numerice: - paritate-imparitate  

    - monotonie 

- am definit funcția de grad I și 
am văzut graficul ei 
-vom lucra cu aceste proprietăți pe 
graficele unor funcții 

 

 

conversația 

explicația 

 

Consolidarea 

cunoștințelor 

- Cum arată graficul unei funcții 
pare? (răspuns așteptat: simetric 

față de axa Oy) 

Elevii 

răspund 
întrebărilor 
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dobândite 
anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formarea 

unor 

priceperi și 
deprinderi de 

calcul 

 

 

 

 

 

 

 

-Cum arată graficul unei funcții 
impare? (răspuns așteptat: 
simetric față de origine) 
-Cum verific dacă o funcție este 
monotonă? (răspuns așteptat: 
pentru 

21 xx  studiem semnul 

raportului
21

21 )()(

xx

xfxf




; dacă 

1 2( , ) 0R x x   avem funcție 
crescătoare etc) 
 

Profesorul lansează pe rând 
momentele lecției, explică 
sarcinile de lucru și se asigură că 
toți elevii au înțeles cerința. 
Verifică modul în care elevii 
realizează cerințele și corectează 
acolo unde este cazul. 

 

Momentul 1. Exemplu de funcție 
care descrie o situație reală 

Materialul descrie o situație de 
mișcare rectilinie uniformă, pe 
care elevii trebuie să o asocieze cu 
reprezentarea grafică a unei 
funcții 
 

Momentul 2. Funcții uzuale 

Elevii trebuie să completeze 

tabelul de valori a doua funcții și 
să precizeze paritatea sau 
imparitatea acestora 

 

Momentul 3. Funcții monotone 

Elevii trebuie să identifice într-un 

set de reprezentări grafice 
monotonia funcțiilor respective și 
să construiască ulterior grafice de 
funcții cu o anumită monotonie 

adresate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii citesc 

explicațiile 
date de 

program sau 

ascultă 
explicațiile 
profesorului 

 

 

Realizează 
sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

Răspund 
întrebărilor 
suplimentare 

ale 

profesorului 

 

conversația 

euristică 
explicația  

 

 

 

 

 

 

 

 

exercițiul 
observația 

 

 

 

 

 

instruirea 

asistată de 
calculator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soft 

educațional 
 

 

 

 

tabla, creta, 

caietele 

elevilor 

 

 

 

 

Feed - back 

 

 

 

 

Momentul 4. Proprietăți ale 
funcțiilor 
Materialul conține un set de 
reprezentări grafice, un set de 
tabele de valori asociate unor 

 

Realizează 
sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

 

sistematizare 

 

 

 

 

soft 
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Evaluare 

funcții, câte 2 căsuțe referitoare la 
caracteristici posibile ale 

funcțiilor date; crescătoare/ 
descrescătoare, pară-impară, 
pozitivă/negativă. 
Elevii trebuie să asocieze tabelul 
de valori graficului corespunzător, 
apoi să identifice proprietățile 
funcției 

Profesorul apreciază răspunsurile 
elevilor care au fost activi în 
timpul orei și pe acei elevi care au 
îndeplinit sarcinile fără greșeli 
repetate 

 

 

 

 

Elevii pot fi 

solicitați să-și 
aprecieze 

personal 

activitatea la 

oră  

conversația 

 

educațional 
 

Precizarea şi 
explicarea 

temei 

Profesorul indică elevilor  
problemele de lucrat acasă și 
explică cerințele.  

 

Elevii 

notează tema 

 

conversația 

 

manual 

 

 

 

METODA CIORCHINELUI ȘI TURUL GALERIEI ÎN MATEMATICĂ 

 

                                           Prof. dr. Monteola Ilona Todorici  

Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși” Petrila, jud. Hunedoara 

n aspect al reformei învăţământului presupune înlocuirea metodelor tradiţionale de 
predare cu unele metode mai noi, numite metode ale gândirii critice, bazate pe principiile învăţării 
active. În cazul aplicării acestor metode copilul este pus în situaţia de a descoperi singur informaţia, 
deoarece informaţia este astfel reţinută mai uşor şi pentru o perioadă mai lungă de timp. 

Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de 

cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în 
cadrul instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”. 

Dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe 
direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un 
pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţionale (e-learning), în 
contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind 
astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în 
înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat că relaţiile 
interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi 
colective. 

Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre 
minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 
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evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în 
care acesta este antrenat”, ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei formări. 

Interactivitatea presupune atât cooperarea, cât şi competiţia, ambele implicând un anumit 

grad de interacţiune. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează 
interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalitaţile lor, ducând la o învăţare mai activă 
şi cu rezultate evidente. Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne ale învăţării şi 
dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 
                Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic, receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 
mobilizare, dorinţa de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a 
accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 
               Munca în echipă este un aspect al învăţării prin cooperare, ilustrând ideea de 
interdepedenţă pozitivă: ,,un elev nu poate să reuşească fără ceilalţi”. Astfel solicităm elevii să 
lucreze în colaborare pentru a realiza diverse sarcini. La nivelul clasei, învăţarea prin cooperare este 
o activitate frecvent utilizată la desfăşurarea diferitelor activităţi. În contextul proiectelor didactice 
îşi găsesc locul variate metode interactive, între care: ciorchinele, turul galeriei. 

1. CIORCHINELE 

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei şi care presupune următoarele etape: 

 Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau al foii de hârtie; 
 Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în legătură cu tema 

respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial; 
 Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate; 

 Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordată. 
Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se 

îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le 
notează la tablă într-un ciorchine fără a le comenta sau judeca.În etapa finală a lecţiei, ciorchinele 
poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate găsite de elevi sau de profesor. 

2. TURUL GALERIEI 

    Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor 
realizate de grupuri de elevi. 

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

 Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
 La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare 

produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. 

 După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte 
şi citesc comentariile făcute pe produsul lor. 
 

PROIECT DIDACTIC 

Clasa: a V-a  

Disciplina: Matematică 

Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

67 

 

Unitatea de învăţare: Numere  raţionale 

Tema lecţiei: Fracţii zecimale  

Tipul lecţiei:  Recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor. 
Competenţe generale: 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a  procedurilor de calcul specifice  

matematicii; 

2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme; 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. 

Competenţe specifice: 
CG1-3.  Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale 

CG2-3.  Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale 

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi 
pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale  
CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii 
zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor   
Obiective: 

 - să efectueze calcule cu fracţii zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor; 
 - să efectueze transformări din  fracţii ordinare în fracţii zecimale şi invers. 
Strategia didactică: 

a) metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrul în echip  demonstraţia, 
metoda ciorchinelui, Turul galeriei 

b) mijloace de realizare: fişe de lucru, manual, culegeri, tabla, creta, planşe 

c) forme de organizare: frontal, individual 

 

Desfăşurarea lecţiei: 
1) Etapa organizatorică: Se face prezenţa elevilor. Verificarea cunoştinţelor se face prin verificarea 
temei cu indicaţii pentru elevii care au avut dificultăţi în rezolvarea unor exerciţii şi prin întrebări 
scurte. Prof. anunţă obiectivele activităţii pe care o vor desfăşura la clasă 

............................................................................................................................................... 4 min. 

2) Reactualizarea cunoştinţelor: Prof. explică elevilor felul în care vor sintetiza noţiunile învăţate 

până acum şi anume, folosind metoda ciorchinelui. Răspunzând la întrbările profesorului se 

completează ciorchinele. La sfârşit se va obţine un ciorchine de forma: ................................... 7 min. 

 

FRACȚII 
CLASIFICARE 

OPERAŢII 

SCĂDEREA 

ADUNAREA 

ÎNMULŢIREA 
ÎMPĂRŢIREA 

RIDICAREA LA 

PUTERE 

REPREZENTARE 

FRACȚII 
 SUBUNITARE FRACȚII 

 ECHIUNITARE 

FRACȚII 
 SUPRAUNITARE 

AMPLIFICAREA 

SIMPLIFICAREA 

FRACȚII  
ZECIMALE 

FRACŢII 
ORDINARE 

INFINITE FINITE 

NEPERIODICE PERIODICE 
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3) Fixarea cunoştinţelor: 
Apoi se prezintă metoda "TURUL GALERIEI - metodă modernă de învăţare prin cooperare." 

Se parcurg etapele necesare desfăşurării acestei metode: 

Profesorul organizează copiii pe grupe (4 grupe, fiecare grupă primind câte o fişă, diferită), le 
împarte posterele şi le explică cerinţele exerciţiilor. Se precizează că fiecare grupă are exerciţii 
diferite, dar cerinţe identice. 

 Elevii rezolvă exerciţiile pe poster .......................................................................... 15-17 min. 

 Fiecare reprezentant al grupei afişează posterul la tablă, după care se porneşte "Turul 
galeriei". Reprezentanţii grupelor, într-o ordine bine stabilită, trec împreună cu profesorul prin faţa 
posterelor celorlalte grupe făcând precizări, observaţii asupra modului de redactare a problemelor. 

Profesorul urmăreşte şi corectează acolo unde se impune. Un elev contorizează greşelile fiecărei 
grupe ......................................................................................................................................... 15 min. 

 Se stabilesc locurile şi câştigătorii .................................................................................. 2 min. 

 Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor iar grupa câştigătoare este premiată ............. 2 min. 

4) Tema de casă: 

 Profesorul fixează tema de casă şi dă indicaţii dacă este cazul ...................................... 2 min. 

 Grupele 1 şi 3 respectiv 2 şi 4 schimbă fişele de lucru între ei ...................................... 1 min. 

 

Model de fişă pentru grupa nr. 1: 
Grupa Nr.1 

Fişa 1 

1. Să se transforme fracţiile ordinare în fracţii zecimale finite sau periodice:  

          a) 
10

17
 ;  b) 

3

131
 ;  c) 

6

23
. 

2. Să se transforme fracţiile zecimale în fracţii ordinare ireductibile:  

          a) 1,2 ;  b) 1,(5) ;  c) 2,1(3). 

3. Calculaţi: 
          a) 3,24+6,33 ;  b) 8,32-1,43 ;   c) 2,3 · 4 ;   d) 23,13 :100 ;   e) 2,3 · 5,1 ;  f) 0,225 : 0,15. 

 Calculaţi:     
           (3,5 · 2,4 – 1,2 : 0,4 – 5 · 0,01) · 10.        
5. Se consideră fracţiile zecimale a= 0,2 şi b=1,2. În coloana A sunt scrise operaţii cu acestea,iar în 
coloana B rezultatele operaţiilor. Scrieţi asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana A şi cifra 
corespunzătoare din coloana B.            
                            A                                                B 

a) 10a+b;                                      1) 1,24; 

b) b
2
 – a;                                       2) 3,2; 

            c) (a+b) : 2.                                   3) 0,7. 

MONITORIZAREA  GREŞELILOR 

Nr. 

grupei 

1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 4 5.a 5.b 5.c 

1                 

2                 

3                 

4                 
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Nr. 

grupei 

Numărul total al 
greşelilor 

1  

2  

3  

4  

 

GRUPA  CÂŞTIGĂTOARE: 
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ROLUL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR ÎN ALIMENTAȚIE 

 

Prof. Carmen Udrea  

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara  

   et ouvrage veut souligner le rôle et l‟importance des fruits et des légumes dans notre 
alimentation et spécialement pour le développement équilibré et harmonieux des enfants. La soucie 
pour les enfants et pour leurs habits alimentaires m‟ont déterminé de choisir ce sujet et de le 
détailler dans cet ouvrage. 
      Lucrarea de față își propune să evidențieze rolul și importanța fructelor și legumelor în 
alimentația noastră, în special în dezvoltarea echilibrată și armonioasă a copiilor. 
        Cu toate că specia umană este într-o continuă evoluție, din punct de vedere al hranei 
încăpăstram acele obiceiuri culinare bazate pe vegetație și produse de origine animală, surse de 
principale de alimentație încă de pe vremea primelor antropoide. Atunci exista o mai mare varietate 

comparativ cu zilele în care trăim, însă odată cu apariția speciei umane, primii oameni au început să 
fie tot mai selectivi în ceea ce privea alegerea hranei excluzând din alimentație acele plante, fructe 
și legume sălbatice mai puțin plăcute la gust sau care erau toxice. Totodată, în paralel cu evoluția 
noastră, gama de vegetale s-a restrâns, iar rolul lor în alimentația noastră a scăzut tot mai mult, 
carnea și alte produse devenind esențiale. Însă ar fi bine să tragem un semnal de alarmă în viața 
noastră și să ne reorientăm alimentația spre consumul acestora dacă dorim să ne păstrăm sănătatea 
în parametri normali. Și asta, deoarece acestea constituie, în condiția în care sunt cumpărate 
proaspete și ținute în condiții optime, cea mai importantă sursă de vitamine: A , B și C, atât de 
necesare organismului nostru. Fructele și legumele reprezintă, de asemenea, cele mai mari depozite 
dintre elementele nutritive pe care natura ni le pune la dispoziție, în ceea ce privește conținutul în 

fibre alimentare, deci în celuloză. Aceste fibre alcătuiesc cel de-al șaptelea stâlp de rezistență al 
alimentației umane, ceilalți stâlpi fiind reprezentați de glucide, proteine, lipide, apa, vitamine și de 

sărurile minerale. Astfel, acestea sunt stimulente de prim ordin ale tranzitului intestinal, atât de 
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important în păstrarea echilibrului corporal, ca de altfel și în ceea ce privește echilibrul psihic și 
stările de spirit. Există numeroase studii care atestă importanța decisivă a consumului zilnic de 

fructe și legume. Atât fructele, cât şi legumele asigură un aport considerabil de vitamine, minerale, 

fibre și antioxidanți, nutrienți esențiali care ajută organismul să lupte împotriva bolilor de inimă, a 
obezității, a diverselor tipuri de cancer și, nu în ultimul rând, împotriva tulburărilor legate de 
sistemul imunitar. De asemenea, conținutul mare de fibre livrat de fructe și legume are rolul de a 
reduce colesterolul, riscul cancerului de colon şi de a echilibra nivelul de glucoză din sânge, în timp 
ce antioxidanții diminuează riscul bolilor de inimă coronariene. 
           Fructele reprezintă unele dintre cele mai sănătoase alimente pentru corpul omenesc. Au un 
conținut mare în apă și un conținut foarte redus în grăsimi și calorii, așa că pot fi consumate și în 
cantități mai mari. Fructele dau savoare și varietate meselor. Fructele constituie o sursă importantă 
de vitamine, minerale și antioxidanți. Vitaminele sunt substanțe de care organismul are nevoie în 
cantități mici, dar de care nu se poate lipsi, acestea intervenind în desfășurarea unor procese vitale. 
Mineralele reprezintă 6% din greutatea corporală și îndeplinesc funcții extrem de diverse și de 
importante pentru organism. Au un conținut redus de grăsimi și calorii și protejează organismul 
împotriva bolilor de inimă și a cancerului. Sucurile de fructe sunt surse importante de vitamina C, 

dar nu conțin fibre alimentare. Sucurile de fructe sunt foarte bogate în apă, conţin glucide cu 
moleculă mică (direct asimilate de către organism), săruri minerale, vitamine, fermenţi etc. Ele sunt 

recomandate în alimentaţie oamenilor de toate vârstele, îndeosebi în cea a copiilor.  
       Legumele conțin aproape toate elementele nutritive de care are nevoie organismul în fiecare 
zi. Legumele nu conțin grăsimi și colesterol, prin urmare, sunt sigure chiar și pentru persoanele care 
țin cură de slăbire. Legumele conțin aproximativ 80% apă și sunt sărace în glucide, lipide și 
proteine. Cel mai mare conținut este în vitamina C, dar și în caroten. Având în vedere faptul că 
organismul uman nu este în măsură să sintetizeze vitamina C, aportul de vitamina C este foarte 
important.  Vitamina C se găsește mai ales în frunzele verzi cum sunt cele de pătrunjel, leuștean, 
mărar, țelina, spanac, ștevie, dar și în ardei, ceapa verde, cartofi. Specialiştii ne demonstrează cum 
culoarea reflectă tipul de nutrienţi pe care îi conţin fructele şi legumele.  
 Fructele şi legumele de culoare roşie – aliatul inimii! Fructele şi legumele de culoare 
roşie conţin licopen, un antioxidant puternic ce stimulează regenerarea celulelor, opreşte 
inflamaţiile, ajută la reducerea nivelului de colesterol şi păstrează glicemia la un nivel optim. Mai 
mult, acest antioxidant este completat şi de o varietate de nutrienți ce asigură tonifiere vasculară, 
reduc tendinţa de coagulare a sângelui şi previn arterioscleroza: antocianine, vitamina E, niacina şi 
complexul de vitamine B.  

 Când vine vorba de alimentele de culoare mov sau albastre, cu cât culoarea acestora e mai 
închisă, cu atât sunt mai bogate în resveratrol, cel mai bogat antioxidant natural. Prin acţiunea sa 
puternic antioxidantă, substanța previne îngroşarea vaselor de sânge, menține elasticitatea acestora, 
are rolul de a păstra ADN-ul intact şi de a repara celulele deteriorate de radicalii liberi. Acestui 
antioxidant puternic i se adaugă vitamina C, flavonoizi şi luteina ce stimulează sistemul imunitar, 
reduc inflamaţiile şi asigură sănătatea tractului urinar.  
 Se recomandă ca fructele și legumele să fie consumate crude. Cruditățile constituie cel mai 
bun tratament de întinerire și înfrumusețare. Se accelerează înnoirea celulelor, pielea redevine 
elastică. Dispare obezitatea, toxinele sunt eliminate.  
 Alimentele crude hrănesc și vindecă totodată, deoarece conțin enzime, izvoare de viață care 
nu pot fi fabricate. Ele sunt necesare atât pentru cei bolnavi, cât și pentru cei sănătoși. După 2-3 

săptămâni în care mâncăm fructe și legume 5 porții/zi, dispare oboseala, grăsimile în exces, 
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rezistența organismului crește considerabil. Legumele fierte în apă sunt cel mai puternic depreciate, 

se distrug enzimele și vitaminele, toate sărurile minerale se elimină prin apa care fierbe, chiar și la 
aburi. Proteinele modificate prin fierbere se depun în corp sub forma de reziduuri. Este sănătos să se 
consume cât mai multe legume verzi, organismul se alcalinizează cu sucuri verzi. 
 Aşadar, includeţi în alimentaţia zilnică: cât mai multe legume la mesele principale şi o porţie 
de proteine de calitate pentru randament la şcoală; fructe ca gustări între mese pentru a echilibra 
nivelul de energie peste zi; limitaţi grăsimile, în special cele prelucrate prin procese de rafinare (ex. 
uleiuri, margarine, seuri). 

 Copiii de vârstă şcolară au nevoie de un curcubeu de vitamine şi minerale pentru a face faţă 
provocărilor şcolare şi activităţilor colective şcolare şi extraşcolare. Un consum zilnic abundent de 
legume şi fructe asigură şcolarilor o alimentaţie echilibrată şi o dezvoltare armonioasă mentală şi 
fizică. Practic, la fiecare masă principală se recomandă consumul a cca. 100g de legume, şi 150-

200g de fructe ca gustări între mese (cca. un fruct mare: măr, pară, gutuie, piersică, portocală, 
banană sau 2 fructe mici: prune, caise, kiwi,) şi cca 200-250g proteină animală pe zi, din care: 90-

100g carne pe zi. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

METODE ACTIV-PARTICIPATIVE UTILIZATE ÎN EDUCAREA ELEVILOR 
CU CES 

 

Prof. consilier şcolar Carmen Silvia Andrei 
Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

otto: „Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini în  cea mai mare 

măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre 
fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume.” (Din „Child’s Appeal”, 
Mamie Gene Cole) 

 Politicile educaționale sunt bazate pe valorificarea principiilor educației pentru toți, 
indiferent de cerințele speciale cu care se confruntă, pentru a deveni utili în familiile lor, dar și utili 
societății în care reușesc să se integreze. Integrarea pune accentul pe cerințele copiilor, expertiză 
specializată, intervenție specializată până la recuperarea copiilor. Procesul de integrare trebuie să fie 
un proces de normalizare a vieții persoanelor aflate în dificultate. Școala trebuie să ofere o paletă 
cât mai largă de servicii educaționale care să atragă copii și să le satisfacă cerințele. În această 
școală trebuie să existe în primul rând comunicare, înțelegere, într-un cuvânt un spațiu dominat de 
acceptare, toleranță și diversitate.  Este știut faptul că din categoria copiilor cu cerințe speciale fac 
parte nu numai copii cu deficiențe, dar și copii care, chiar dacă nu au dizabilități organice sau 
fiziologice, prezintă manifestări repetate de inadaptare la cerințele programei școlare. 
 Școala pentru diversitate pune în centrul atenției sale persoana umană ca ființă originală, 
unică și irepetabilă, accentuând ideea că în fiecare societate există persoane diferite, grupuri diferite, 

motivații, rațiuni și puncte de vedere diferite. (M.L. Melero,1998). Pregătirea corespunzătoare a 
profesorilor și a altor categorii de specialiști este o condiție fundamentală pentru valorificarea 
diversității culturale în câmpul relațiilor sociale și comunitare. Abordarea problematicii 

conținuturilor educației în condițiile integrării copiilor cu CES în învățământul de masă trebuie să se 
finalizeze cu realizarea unui curriculum diferențiat sau adaptat. Acest curriculum trebuie să fie 
flexibil astfel încât fiecare elev să avanseze într-un ritm propriu în funcție de capacitățile sale de 
învățare. 
 Un curriculum integrat trebuie să pună accent pe următoarele domenii: 
1) Dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivațional, caracterial și al 
socializării: imaginea de sine; motivația internă și externă; scopurile, interesele, pasiunile; 
activitățile individuale și în grup; gradul de toleranță și înțelegere față de cei din jur și față de 
valorile acestora; echilibrul afectiv; jocul, activitățile de timp liber; responsabilități individuale, 
școlare, sociale; atitudine față de muncă etc. 
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2) Dezvoltarea deprinderilor de muncă individual: deprinderile de studiu și stilul personal de 
învățare; învățare socială; activitățile extrașcolare de învățare; comunicarea verbală și non verbală, 
orală și scrisă, cititul; operațiile aritmetice de bază; 
3) Dezvoltarea conduitei morale, religioase și a simțului estetic: sistemul de valori morale; 
atitudinea față de valorile religioase; atitudine față de diferite evenimente și fenomene sociale; 
gradul de implicare în diferite activități cu conotație etică sau estetică etc. 
4) Dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice: deprinderi psihomotrice de bază                
locomoția, gesturile, mimica); jocurile dinamice și exercițiile fizice; rezistența la efort fizic etc. 
 În proiectarea curriculumului trebuie să se țină seama de tipul și gradul deficienței elevului. 
 În practica instructiv-educativă am întâlnit numeroase cazuri de elevi deficienți care au fost 

integrați în clase de elevi fără deficiențe și au avut evoluții spectaculoase  la unele discipline. În 
cadrul activităților, au fost aplicate cu precădere metodele activ-participative care stimulează 
interesul pentru cunoaștere, facilitează interacțiunea cu realitatea înconjurătoare. Lucrul în perechi 
sau în grupe mici de elevi au facilitat comunicarea între ei, colaborarea sau sprijinul reciproc în 
realizarea sarcinilor sau temelor avute. Au fost toleranți unii cu alții, au luat decizii prin consultarea 

între ei, și-au exprimat opinii realizând o participare activă și înțelegere a realității înconjurătoare. 
 În cadrul lecțiilor se pot utiliza o serie de metode sau tehnici de lucru adaptate vârstei 
elevilor și nivelului lor de performanță. Prezint câteva metode aplicate în cadrul lecțiilor, care au 
dus la obținerea unui progres școlar al copiilor cu deficiențe:  Predicțiile în perechi;  Știu - Vreau să 
știu - Am învățat; Brainstormingul; Ciοrchinеlе; Gândiţi – lucraţi în pеrеchi, cοmunicaţi; Μetoda  

R.Α.I. Răsрunde-Αrunсă-Interoghează. 
 O altă direcție spre obținerea progresului școlar al copiilor cu CES este și terapia 
ocupațională care se constituie într-o disciplină care valorifică informații din domeniile anatomiei, 
fiziologiei, pedagogiei, psihologiei, sociologiei, antropologiei, științe care studiază comportamentul 
uman, realizând o sinteză informațională între cunoștințele provenite din diverse științe particulare. 
Emil Verza arată că terapiile ocupațonale sunt de mai multe feluri, dar pentru persoanele cu 

deficiențe cele mai semnificative se referă la ludoterapie, muzicoterapie, terapia prin dans și 
ergoterapia. 

 Jocul, ca modalitate de relație între individ și lumea obiectelor, constituie formula primară a 
acțiunii umane, o formă de organizare a cogniției, o formă de organizare a cunoașterii. Cântecul, 
jocurile muzicale, jocurile cu text și cântec, audițiile muzicale, modelajul, desenul, pictura, 
sculptura sau alte activități din sfera terapiilor ocupaționale contribuie la sporirea atenției, la 
dezvoltarea memoriei, gândirii, imaginației a tuturor proceselor psihice implicate în învățarea de tip 
școlar. Prin teoria „inteligențelor multipleˮ ale lui H. Gardner se recunoaște faptul că oamenii învață 
în moduri diferite și obțin progrese școlare tot în moduri diferite. 

 Copiilor le plac aceste metode activ-participative și chiar dacă uneori copiii cu CES nu le 
înțeleg pe deplin ei solicită să participe în număr cât mai mare la realizarea lecției. 
 Lista metodelor și tehnicilor este foarte vastă și poate fi folosită și îmbogățită în funcție de 
imaginația și creativitaea dascălului și în funcție de nivelul clasei la care predă. 
 Progresul școlar se obține  treptat prin muncă și efort uriaș depus atât de cadrul didactic cât 
și de elev. Capacitatea de învățare a elevilor cu CES, ambianța și sprijinul familiei și a societății în 
general, influențeză foarte mult obținerea unui progres școlar real. 
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MIŞCAREA ASOCIAŢIONISTĂ ORĂDEANĂ ÎN A DOUA JUMĂTATE A 
SECOLULUI AL XIX-LEA - ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

 

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.  

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 
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.  
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. 

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).  

În 1914, populaţia oraşului a depăşit numărul de 70.000. În aceşti ani s-au construit câteva 
clădiri definitorii pentru imaginea oraşului. 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, 
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alături de alte centre urbane precum Kassa, Timişoara, Pécs, Győr, Cluj, Miskolc, Fiume sau 
Budapesta.   

Urbea de pe Crişul Repede la cumpăna secolului XX şi-a primit actuala înfăţişare, clădirile 
din centrul istoric al oraşului construindu-se 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. Viaţa publicistică a oraşului era foarte activă, 14 ziare 
au fost publicate în anul 1900, iar 10 ani mai târziu numărul lor a ajuns la 16. În anul 1907 - 11 

ziare zilnice au văzut lumina tiparului, perioada antebelică fiind dominată de cele 5 ziare cu apariţie 
zilnică: Nagyvárad (1870), Szabadság (1874), Tiszántúl (1895),  Nagyváradi Napló (1898),  
Nagyváradi Friss Újság (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.  Din 
punct de vedere literar în oraş îşi desfăşura activitatea Ady Endre, Juhász Gyula, Dutka Ákos, 
Emődi Tamás, Somlyó Yoltán, Nadányi Zoltán, etc. Nu degeaba numea Jókai Mór oraşul nostru o 
adevărată ,,metropolă culturală”.  

În a doua jumătate a secolului XIX, societatea civilă a Oradiei s-a consolidat, apărând 
asociaţii de tot felul, lucru explicabil prin "îmburghezirea" care a caracterizat oraşul în acea 
perioadă. De pildă, în 1883 s-a înfiinţat Asociaţia de Înfrumuseţare din Oradea Mare, care, potrivit 
istoricului Janos Fleisz, era "formată din persoane care doresc progresul oraşului şi are ca scop 
crearea parcurilor în pieţe şi pe străzi şi, în general, înfrumuseţarea oraşului". În anul înfiinţării, 
asociaţia avea 400 de membri voluntari, care au plantat tei şi platani în Piaţa Szent Laszlo. La 
propunerea asociaţiei a fost amenajat şi bulevardul care ducea la Gara Mare, azi strada Republicii. 

De asemenea, în oraş funcţionau asociaţii care ajutau copiii. De exemplu, Asociaţia Prietenii 
Copiilor plătea şcolarizarea elevilor săraci, îi îmbrăca şi le oferea hrană. Rolul caritabil era jucat 

îndeosebi de organizaţiile înfiinţate de femei, care împărţeau lemne săracilor şi îngrijeau bolnavi. În 
1870, Asociaţia Femeilor din Bihor a înfiinţat un orfelinat şi o casă de ajutor pentru femeile sărace. 
Vestea acestor binefaceri a ajuns departe, asociaţia fiind vizitată în 1890 de însuşi Împăratul Franz 
Josef I. 

Oraşul de pe Crişul Repede devine un centru important al feminismului şi al luptei pentru 
emancipare. Prima asociaţie care a fost înfiinţată în exclusivitate de femei a fost "Asociaţia de 
binefacere a femeilor bihorene" (din 1862), mai târziu transformată în "Asociaţia de binefacere a 
femeilor din Oradea şi Bihor". Această asociaţie avea ca scop declarat în statute "ajutorarea şi 
ocrotirea celor săraci şi nevoiaşi", urmând totodată şi înfiinţarea unei grădiniţe şi creşe pentru 
copii9. Preşedintă a fost aleasă baroana Gerliczy Felix, născută contesa Komiss Luisa. Membrele 
asociaţiei în majoritate erau reprezentantele aristocraţiei şi burghezimii maghiare bihorene. În a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, o dată cu schimbarea atitudinii faţă de femeie, se schimbă şi 
cea faţă de relaţia mamă-copil. Se înfiinţează creşe, grădiniţe şi orfelinate. 

În Oradea prima creşă, despre care ne vorbesc documentele, a fost înfiinţată în 1850. În 
statutul creşei "Elisabeta", patronată de aceeaşi asociaţie, se arată foarte clar necesitatea înfiinţării 
creşei şi scopul acesteia: "Ajutorarea prin dragoste creştină a mamelor sărace, prin faptul că astfel 
lor li se oferă posibilitatea ca să-şi caute de lucru în timpul zilei". Asociaţia a înfiinţat mai apoi şi un 
orfelinat pentru fete, unde acestea erau crescute şi educate. În acest orfelinat, fetele erau puse să 
înveţe, să scrie, să citească, să socotească, pe lângă aceasta învăţând toate treburile şi muncile 
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casnice, începând de la călcat până la gătit şi tricotat. Banii pe care îi puteau câştiga, uneori prin 

diverse activităţi, erau depuşi la bancă pe un carnet personal. În cazul în care la oricare din fete se 

descoperea un talent special pentru pictură, muzică, literatură sau artă, în general asociaţia se obliga 
să dezvolte acest talent. În orfelinat intrau fete între cinci şi unsprezece ani. La 14 ani fetele trebuiau 
să părăsească această instituţie, însă "Asociaţia de binefacere a femeilor din Oradea şi Bihor" se 
obliga să le protejeze şi pe mai departe pe tinerele ființe, asigurându-le un loc de muncă după 
capacităţi la una din marile familii aristocratice orădene. 

Pentru ca să funcţioneze toate aceste instituţii create (ulterior se înfiinţează şi un azil pentru 

bătrâni) erau necesare fonduri pentru întreţinerea lor. Aceste fonduri se obţineau o parte din 
cotizaţia membrilor asociaţiei; o altă parte din donaţii, iar o ultimă parte din veniturile realizate prin 
organizarea unor programe diverse, de exemplu, s-au organizat baluri şi serate. Într-unul din 

organele de presă locale se spunea că: "Mult s-a mai schimbat lumea asta. Până acum, tinerii Iaceau 
asemenea întruniri (pentru organizarea balurilor-n.n.). Ei au fost cei care se osteneau ca distracţia să 
fie cât mai strălucită. Dar acum, în amurgul secolului XIX sau în zorii secolului XX (după 
preferinţa cititorului) s-au schimbat poziţiile ,,...Nu putem şti tinerii au obosit oare - în lungile 
secole când au fost singurii organizatori ai distracţiilor – ori femeile cuprinse de spiritul emancipării 
îşi revendică dreptul şi de aici. Un lucru este sigur, că e foarte bine aşa". Se pare că lucrurile 
mergeau foarte bine şi din punct de vedere financiar pentru asociaţie, deoarece în anul 1908 venitul 

realizat a fost de 150.023 coroane, fiind înaintea tuturor asociaţiilor cu această sumă. În acelaşi an 

asociaţia număra 506 membri. 
O altă asociaţie asemănătoare a fost înfiinţată de femeile comunităţii evreieşti orădene în 

anul 1867, sub conducerea doamnei Schwarz Jakab, iar după moartea acesteea, sarcina va reveni 
doamnei Schwarz Abraham. Ea purta denumirea de: "Asociaţia de binefacere a femeilor israelite 
orădene". Prin acţiunile lor au sprijinit educarea a circa 1 00-130 de copii săraci, rară discriminare 

etnică sau confesională; împărţeau lemne pentru familiile mai nevoiaşel. În 1901, tot această 
asociaţie înfiinţează o cantină publică, unde putea mânca, fără discriminare confesională, la un preţ 
rezonabil, sau, în caz că situaţia materială a asociaţiei permitea, gratuit, orice flămând, cel puţin o 
dată pe zi o mâncare gustoasă şi sănătoasăl6. Această asociaţie în anul 1908 avea 600 membri şi 
dispunea de o avere de 126.119 coroane.  

Rezultatele cultural-educative remarcabile înregistrate de mişcarea feministă din 
Transilvania a atras progresiv atenţia şi interesul intelectualităţii din aceste părţi pentru constituirea 
unor societăţi similare, deschizând perspectiva înfiinţării unor asociaţii de femei şi în părţile 
bihorene. Potrivit statutelor aprobate cu acest prilej, scopul Reuniunii femeilor române din Oradea 
Mare şi Bihor era „promovarea cultural-economică a femeii române şi ajutorarea văduvelor şi 
orfanilor”. Acesta urma să fie atins prin sprijinirea şcolilor pentru fete şi a unui internat, progresul 

industriei casnice şi valorificarea produselor sale, organizarea de cursuri practice specifice femeilor 
(croitorie, menaj, industrie ş. a.) şi a cursurilor poporale (ştiinţifice şi practice), susţinerea acţiunilor 
filantropice şi umanitare, precum şi patronarea instituţiilor pentru ajutorarea copiilor. În cadrul 
întrunirilor reuniunii, au fost interzise prin statute (nr. 5) orice dispute de natură confesională sau 
politică. Reuniunea urma să-şi desfăşoare activitatea pe întreg teritoriul comitatului Bihor, sediul 

său fiind fixat la Oradea. Aceasta avea 5 categorii de membri, fondatori, pe viaţă, ordinari, ajutători 
şi onorari. Membri ajutători aveau doar drept de vot consultativ în privinţa deciziilor reuniunii, 
celelalte categorii de membrii având drept de vot decisiv. Mijloacele materiale urmau să provină din 
taxele membrilor, din veniturile încasate pentru organizarea diferitelor activităţi: cursuri, serate 
artistice, concerte, prelegeri, petreceri, excursii, donaţii, editări şi vânzări de broşuri poporale. 
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Înfiinţarea Reuniunii a reprezentat un eveniment notabil în viaţa culturală locală precum şi un pas 
important înainte în domeniul mişcării feministe orădene. 

În concluzie, apreciem că prin acţiunile iniţiate în societatea bihoreană  a vremii, reuniunile 

de femei au contribuit la închegarea mai strânsă a vieţii sociale şi culturale din zona  Crişanei. O 
dimensiune importantă a activităţii acestora a fost cea filantropică, mare parte din veniturile 
realizate fiind destinate materializării unor acţiuni caritabile. Nu a fost neglijată nici latura de 
promovare a valorilor naţionale, balurile în costume naţionale, seratele cultural-literare, matineurile 

şi expoziţiile etnografice fiind tot atâtea mijloace la îndemâna reuniunilor pentru promovarea şi 
consolidarea sentimentului naţional. Spre deosebire de aşezămintele culturale formate preponderent 
sau exclusiv din  persoane de sex masculin, adunările generale ale reuniunilor de femei nu au 
devenit evenimente de răsunet în viaţa socială şi culturală în zonele în care erau organizate. Cu toate 

acestea, în cadrul acestor întruniri erau adoptau hotărâri importante în ceea ce priveşte 
materializarea obiectivelor înscrise în statutele de funcţionare, de factură educaţională, culturală şi 
filantropică. 
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PERCEPŢIILE. LEGILE PERCEPŢIEI 

-Proiect al activității didactice de predare-învățare- 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

C.J.R.A.E. Constanța 

ria curriculară: Om şi societate 

Disciplina: Psihologie 

Grupul țintă: elevii clasei  a X- a  

Unitatea de învățare: Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii  
Subiectul lecției: Percepțiile. Legile percepției 
Tipul lecției: lecţie mixtă  
Competența generală:  

 Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală.  

Competențele specifice: 
1.1. Identificarea specificului unui proces psihic şi caracterizarea rolului acestuia în evoluţia 
personalităţii; 
1.2.     Identificarea legăturilor dintre procesele psihice; 

2.1. Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete; 

4.1. Utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptării conduitei proprii la situaţii concrete de 
viaţă. 
Obiectivele operaționale:  

 să reactualizeze informațiile legate de senzații; 
 să enumere cel puțin trei caracteristici ale percepțiilor; 
 să compare senzațiile și percepțiile; 
 să explice situații din viața cotidiană prin aplicarea cunoștințelor despre legile percepțiilor;                         
 să rezolve sarcinile de lucru pe grupe, utilizând informațiile dobândite și abilitățile 

personale; 

 să participe activ și creativ la lecție. 
Strategia didactică: 

 Metode şi procedee: exerciţiul, problematizarea, explicația, conversația, expunerea, 
exemplificarea, învățarea prin descoperire, lucrul pe grupe, aprecierea verbală. 

 Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, fișe de documentare, foi de flipchart;  
 Moduri de organizare:   frontal  / individual  / pe grupe. 

 

MOMENTELE LECȚIEI ȘI UNITATEA TEMPORALĂ DE DESFĂȘURARE 

 Moment organizatoric 2 
- Efectuarea prezenţei 
- Organizarea clasei pentru activitate si a materialului didactic. 

 Reactualizarea  cunoştinţelor anterioare 15 
 Verificarea cunoştinţelor se realizează frontal, prin întrebări deschise adresate elevilor şi prin 
antrenarea acestora în explicarea şi rezolvarea unor exerciţii care necesită cunoştinţele de psihologie 
învăţate anterior. 
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 Au loc discuții privind: definirea senzațiilor și a percepțiilor, precizarea prin comparație a  
caracteristicilor acestora.  

 Sunt urmărite: completitudinea şi corectitudinea răspunsurilor, utilizarea limbajului 
psihologiei. 

 Lucrând în echipă, elevii au de explicat/rezolvat situații-problemă, aplicând legile senzațiilor 
și valorificând experiența personală de viață (Anexa 1) 

 Captarea atenţiei 3 
 Ca în cazul senzațiilor, percepțiile se conduc, și ele, după legi care sunt relații constante între 
stimuli complecși (obiecte și fenomene) și capacitatea noastră de a-i percepe. 

 Pe fișa de documentare “Ce-o fi aici? AICI ȘI ACUM!”, sunt enunțate legile percepțiilor. 
(Anexa 2). 

 Dirijarea învăţării 20 
 Pornind de la exemple concrete, se deduc legile percepțiilor. Definirea legilor percepțiilor, 
precum și înțelegerea lor se face prin punerea elevilor în situații concrete de viață, cu explicarea 
unor fenomene care se întâmplă în mod real.  
 Elevii, organizați pe grupe, sunt anunțați că vor juca un joc. Acesta are două etape: prima 
etapă se numește CUNOAȘTE-MĂ, iar cea de-a doua, APLICĂ CE AI CUNOSCUT. Pentru prima 

etapă, fiecare echipă va citi informațiile privind legile percepțiilor (Anexa 2). Au la dispoziție 10 
minute, după care vor prezenta colegilor conținutul. Elevii notează în caiete ideile principale. 
 Se trece la a doua etapă. Păstrând echipele, elevilor li se solicită să rezolve cerințele din fișa 

de lucru primită (Anexa 3). 
 Evaluarea activității 7 

 Sistematizarea noilor cunoștințe se realizează prin întrebări directe adresate elevilor. Aceștia 
sunt apreciați pentru că au colaborat între ei pentru a rezolva sarcinile pe echipe, s-au implicat activ 

și serios în realizarea tuturor cerințelor, a jocului. 

 Tema pentru acasă 3 
Explicați termenii “observație”, “spirit de observație”, “iluzii perceptive”. 
 

 

Anexa 1  

Senzațiile 

 

1. Se spune despre culoarea albastră că declanșează o senzație de rece, de frig, iar culoarea galbenă 
produce o senzație de căldură. Despre ce fenomen este vorba? 

2. De ce nu simțim greutatea hainelor cu care suntem îmbrăcați, chiar și în perioada de iarnă, când 
purtăm haine groase? De ce nu simțim ochelarii pe nas? 

3. Referindu-se la sensibilitatea vizuală a oamenilor, un savant a spus că pentru unii oameni cireșele 
nu sunt niciodată coapte. La ce fenomen făcea referire? 

4. Enumerați care ar putea fi urmările pierderii simțului gustativ de către toți oamenii. Notați și cele 
mai bizare consecințe! 
5. Atunci când suntem la o petrecere zgomotoasă la care “persoana cea mai importantă pentru noi” 
încă n-a venit, sunetul soneriei poate să nu fie auzit de ceilalți din jur, dar noi îl auzim. Care este 

explicația acestui fenomen? 
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6. Poate vă amintiți că întotdeauna când am fost însetați și am băut o citronadă (dulce-acrișoară), ni 
s-a părut bună, dar, dacă am mâncat o prăjitură și iar am băut din citronadă, nu ni s-a mai părut la 
fel, ci acră. De ce? Cum explicați? 

 

 

Anexa 2 

“CE-O FI AICI?” … “AICI ȘI ACUM!” 

 

 Legea integralității perceptive: un stimul este perceput ca fiind întreg, chiar dacă la un 
moment dat el se prezintă simțurilor noastre doar parţial. 

 În virtutea acestei legi, de exemplu, atunci când vedem pe fereastră un acoperiș, considerăm 
că vedem (percepem) o casă, întrucât restul, care nu se vede la un moment, este refăcut mintal 
datorită experienței noastre anterioare. 

 Legea structuralității perceptive arată că: imaginea perceptivă are o organizare 

(structură) în care unele elemente sunt mai importante, altele neesențiale (pentru recunoașterea 
stimulului). 

 Asta înseamnă că, în perceperea oricărui obiect, acordăm prioritate elementelor care se 
mențin stabile și ne permit să recunoaștem acel obiect, ignorând alte elemente accidentale sau care 

pot varia. 

 De exemplu, o carte este recunoscută (percepută) ca atare (și nu ca un caiet) pentru că are o 
structură specifică: mai multe foi tipărite, prinse într-un cotor. 

 Legea selectivității perceptive prevede că în percepție se distinge obiectul percepției de 

fondul perceptiv. 

 De exemplu, un elev aflat la oră, în timp ce privește profesorul care vorbește, are ca obiect al 
percepției sale persoana profesorului, celelalte obiecte și persoane constituind fondul perceptiv; dar 
când se orientează spre caiet pentru a lua notițe, caietul devine obiectul percepției, în timp ce 
profesorul și celelalte rămân în fond. 

 Legea constanței perceptive arată că forma, mărimea, culoarea obiectelor sunt percepute 

ca fiind aceleași chiar dacă, în anumite condiții de mediu, aceste însușiri apar modificate. 
 Fenomenul constanței perceptive se explică prin implicarea experienței anterioare cu obiecte 
respective. 

 De exemplu, atunci când stăm la masă, o farfurie este percepută ca fiind rotundă, cu toate că 
ea produce pe retină o imagine ovală; un obiect aflat la o distanță mai mare produce o imagine 
retiniană mai mică decât același obiect apropiat, dar noi îl percepem ca având mărimea lui reală.  
 Culorile obiectelor se schimbă în amurg sau când sunt iluminate cu lumini colorate; totuși, 
noi le percepem în culoarea lor reală. 

 Legea semnificației perceptive susține că un obiect important pentru subiect este perceput 

cu o mai mare ușurință. 

 Voi identifica rapid pe colegul meu în grupul de elevi din curtea școlii, chiar dacă acesta 
poartă aceeași  uniformă, este mai scund… 
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Anexa 3 

Legile percepțiilor 

 

1. Citiți cât puteți de repede, următoarele cuvinte:  
INDEPENDNȚĂ, 

  SUGESTBILITATE,                                             INTEGRALTATE 

Este greu de crezut că nu le-ai citit corect (în întregime), cu toate că ele nu sunt întregi!  
Cărei legi se datorează explicarea fenomenului? 

2. Intri într-o librărie, pentru că vrei să îți cumperi cartea pe care ți-a prezentat-o profesoara la ora 

de limba română. Te afli în fața rafturilor pline cu cărți, dar privirea trece repede peste ele și găsești 
cartea căutată. 
Ce lege acționează în acest caz? 

3. Dați un exemplu în care luarea în considerare a efectelor legii selectivității se concretizează în 
camuflarea, estomparea unui obiect. 

4. Am nevoie de un nasture mic și alb, căutând în cutia cu nasturi diverși, voi sesiza mai repede un 
astfel de obiect decât altele cu volum mai mare și culori mai vii care, de regulă, în absența unui 
interes aparte, sunt totuși receptate mai ușor. 
Cum se explică acest fapt? 

5. Se spune că: Noaptea toate pisicile sunt negre. 

Cum explicați? Care lege a percepțiilor se aplică în această situație? 
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OPTIMIZAREA LECȚIEI DE ISTORIE PRIN ABORDAREA 
CONȚINUTURILOR DIN PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARITĂȚII 

 

 

Prof. Viorica Ciurea 

Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

odernizarea procesului instructiv-educativ impune trecerea la formarea de  competenţe 

transversale, așa încât granițele dintre discipline în organizarea conținutului dispar și se ajunge la 

abordarea integralizată a educației de tip formal.  
Abordarea integralizată în învăţământul şcolar apare din imposibilitatea uneia din discipline 

(geografia, istoria, fizica, biologia, chimia, matematica, etc.) de a rezolva problemele complexe ale 

conţinutului unitar al vieţii. Educaţia prin discipline şcolare este un proces cognitiv ce urmăreşte 

dezvoltarea capacităţilor şi formarea cunoştinţelor epistemologice dintr-un anumit domeniu, 

independent de realizările obţinute în alte domenii decunoaştere. Noile paradigme educaționale 
impun structurarea conţinuturilor pe axioma interdisciplinaritate-pluridisciplinaritate şi 
transdisciplinaritate, îmbinarea caracterului informativ şi formativ, rolul practic-aplicativ al 

curriculum-ului dar și noi valențe acordate disciplinelor și ariilor curriculare.  
Corelarea cunoştinţelor de la diferitele discipline de învăţământ contribuie la formarea şi 

dezvoltarea gândirii elevilor, la fixarea și sistematizarea cunoştinţelor iar posibilităţile de corelare a 
cunoştinţelor dintre diferitele obiecte de învăţământ sunt nelimitate. Posibilitatea multiplă de 
organizare a curriculum-ului poate pleca de la organizarea logică, la organizarea lineară, la 

organizarea concentrică, la organizarea după puterea explicativă a conţinuturilor, la organizarea 

interdisciplinară, la organizarea modulară şi până la organizarea integrată a curriculum-ului. În 
ceea ce privește nivelurile de concretizare ale conexiunii disciplinare aceastea pornesc de la 
monodisciplinaritate și pot ajunge până la multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, 

interdisciplinaritate (abordare crosscuriculară) sau trandisciplinaritate. 

Monodisciplinaritatea (intradisciplinaritatea) reprezintă forma tradiţională de organizare a 
conţinuturilor învăţării pe discipline predate relativ independent unele de altele dar care au avantajul 

avansării elevului pe un traseu cognitiv bine delimitat, liniar şi gradual ascendent.  
Multidisciplinaritatatea constă în juxtapunerea unor elemente ale diverselor discipline, pentru a 
evidenţia aspectele lor comune. Pluridisciplinaritatea înseamnă colaborarea dintre mai multe 
discipline, care deseori nu depășește anumite juxtapuneri, se bazează  pe o comunicare simetrică 
între diferite paradigme explicative şi prezintă avantajul abordării unui fenomen din diferite 

perspective, reliefând multiplele sale relaţii cu alte fenomene din realitate (Constantin Cucoș, p. 

120). Interdisciplinaritatea (abordarea crosscuriculară) presupune o cooperare între discipline 
diferite referitoare la un scop comun şi o problematică ce impune o convergenţă şi o combinare 
prudentă a mai multor puncte de vedere şi se bazează pe o abordare sistemică (Liviu Neamțu, p. 
105).  

Interdisciplinaritatea se poate realiza între discipline înrudite, între tipuri de probleme și 
între tipuri de metode (Ioana-Mihaela Bălan, p. 207). În educaţie, interdisciplinaritatea poate fi 

sesizată fie sub aspectul concentrării conţinuturilor în perspectiva interdisciplinară, fie al proiectării 
şi organizării proceselor didactice în viziune interdisciplinară. Predarea integrată a disciplinelor 
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reprezintă o strategie interdisciplinară de organizarea conţinuturilor şi a întregului proces de predare 
– învăţare.  

Demersuri interdisciplinare se regăsesc în procesul de învăţământ atât la nivelul corelațiilor 

minimale obligatorii, sugerate de planul de învățământ, cât şi cele la nivelul programelor 
disciplinelor sau ariilor curriculare. Noutatea în cadrul unei activităţi sau lecţii este adusă tocmai 
prin corelarea diferitelor cunoștințe caracteristice diferitelor discipline. Utilizarea 

interdisciplinarității este benefică pentru binomul profesor-elev în sensul că elevul obţine cunoştinţe 
temeinice, ce pot fi utilizate cu succes în cadrul diverselor activităţi, iar profesorul se bazează pe 
atragerea elevului în predarea temei noi, cunoscând deja unele informaţii analizate la alte discipline. 

Constantin Cucoş defineşte interdisciplinaritatea ca o ,,modalitate de organizare a 

conţinuturilor învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculumului, care 

oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline 
de învăţământ şi care facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor şcolare, în diferite 
situaţii de viaţă” (Constantin  Cucoș,  p. 119 ).   

În vederea realizării interdisciplinarității în cadrul lecțiilor de istorie trebuie îndeplinite 
câteva condiții sine qua non: cadrul didactic trebuie să aibă o cultură generală vastă și o bună 
pregătire psiho-pedagogică, să poată realiza conexiuni între diverse discipline; în proiectarea unei 
activități interdisciplinare se poate apela la profesorii de specialități diferite, iar demersul didactic 
trebuie astfel ghidat încât să-i stimuleze pe elevi în realizarea conexiunilor interdisciplinare 

(Iuliana-Viorica Gălățeanu, p. 261).  

În predarea istoriei, problema se pune în găsirea tuturor posibilităţilor oferite de conţinut şi 
procesul de învăţământ, care să favorizeze înţelegerea caracterului unitar al realităţii și să permită 
dezvoltarea unei gândiri sistemice şi creatoare. Corelarea cunoştinţelor dintre diferitele discipline de 
învăţământ şi predarea lor într-un sens interdisciplinar contribuie la sporirea eficienţei procesului de 
învăţământ în ansamblul său. Lecţiile de istorie permit utilizarea cu succes a cunoştinţelor 

acumulate în cadrulorelor de geografie, matematică, fizică, chimie, biologie, religie, informatică, 
educaţie tehnologică, cultură civică, educație socială, educație plastică, etc. (Viorica Ciurea, p. 

126-129). 

În această ordine de idei, cunoştinţele elevilor de la orele de geografie facilitează înţelegerea 
noţiunii de mediu geografic specific pariției și evoluției poporului român în spațiul carpato-

dunăreano-pontic. Spre exemplu, la clasa a VIII-a la studierea temei despre ”Formarea poporului 

român și a limbii române” se poate apela la ajutorul elevilor în identificarea pe hartă a formelor de 
relief: munți, câmpii, podișuri, a principalelor ape curgătoare, a fluviului Dunărea și a Mării Negre, 
care au favorizat practicarea agriculturii, creșterea animalelor, pescuitul, transportul. Munții 
Carpați, fac parte din arcul alpin, au fost loc de refugiu în momente de restriște, atacuri ale 
armatelor străine. Dunărea a reprezentat o barieră naturală în calea multor atacuri dar și un mijloc 
de navigație, pescuit și comerț. Clima temperat continentală a favorizat viața oamenilor, practicarea 

agriculturii și creșterea animalelor.  
Cunoștințele acumulate de elevi la orele de educație socială/ educație penrtru cetățenie 

democratică sau cultură civică cu privire la autoritățile statului, constituționalism, alegeri și vot, 
principiul separării puterilor în stat pot fi folosite în cadrul lecțiilor de istorie: ”Instaurarea 

monarhiei în România”, ”Monarhia din România și partidele politice”, etc. sau la studiile de caz: 

”Constituția din 1866”, ”Constituția din 1923”. 
Cunoașterea reliefului țării noastre se poate realiza cu ajutorul Tehnologiei informației și 

comunicației TIC prin aplica Google Earth sau se poate realiza un tur virtual al Muzeului Astra de 
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la Sibiu pentru a cunoaște construcțiile, modul de viață și meșteșugurile practicate de români din 
diverse zone ale țării. (http://muzeulastra.ro/vizitare/vizita-virtuala.html). 

În activitatea de instruire, profesorul de istorie poate apela la cunoștințele elevilor de limba 

franceză, italiană sau spaniolă pentru a explica originea latină a limbii române. În abordarea 
interdisciplinară a lecției de istorie, profesorul poate face apel la la cunostințele elevilor de la 

disciplina limba și literatura română privind sintagma ”codru-i frate cu românul”. Înțelegerea 
stilului arhitectonic al castelelor, bisericilor și caselor țărănești poate fi explicat cu ajutorul 
cunoștințelor de la educație plastică sau educație tehnologică. 

 Matematica şi calculul matematic sunt sursele la care se poate apela deseori în cadrul 
lecţiilor de istorie. Calculul matematic este utilizat des în cadrul lucrului cu axa cronologică: 
„Calculaţi cât timp s-a scurs de la cucerirea daco-romană și până la formarea poporului român şi 
prezentaţi acest lucru pe un segment al axei cronologice”. Cunoştinţele obţinute la orele de biologie 

cu privire la fauna și flora României sunt importante în abordarea interdisciplinară deoarece mult 
timp oamenii au apelat la diverse plante crescute în păduri pentru a obține diverse leacuri în lupta cu 
bolile vremii, iar întemeierea Moldovei este legată de un zimbru care apare și pe stema statului 
medieval. Creștinismul de rit ortodox este o caracteristică a poporului român dar și o resursă a 
monarhiei românești, în forma sa –domnia, așa că cunoștințele de la religie pot fi utilizate în lecția 
de istorie. Munții Carpați conțin o multitudine de metale feroase (fier) și neferoase (cupru, plumb, 
zinc, aluminiu, aur, argint, mercur, staniu, uraniu, etc.), sare și aceste cunoștințe privind aceste 
elemente chimice sunt studiate la disciplina chimie. Cunoștințe de fizică ale elevilor pot fi utilizate 

în cadrul lecției pentru a înțelege modul în care românii au construit mori acționate de forța apei, azi 
încă mai funcționează în zona Banatului montan sau mori acționate de forța vântului.  

Referindu-se  la condiţiile aplicării interdisciplinarităţii, Constantin Cucoş subliniază că 
aceasta trebuie aplicată în combinaţie cu monodisciplinaritatea şi cu pluridisciplinaritatea, pentru a 

fi accentuate avantajele şi pentru a limita riscurile pe care le impune fiecare dintre formele 
respective (Constantin Cucoș, p. 121). Indiferent de forma de organizare a conţinuturilor: 
monodisciplinar, interdisciplinar (crosscuricular), pluridisciplinar, multidisciplinar sau 

transdisciplinar, toate acestea converg într-o măsură mai mică sau mai mare la formarea 
personalităţii elevului.  
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VIAŢA ÎN HRISTOS ÎN EPISTOLELE SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL 

 

Prof. drd. Edvica Popa  

Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța, jud. Constanţa 

in marea Sa iubire şi înţelepciune, Dumnezeu Cel în Treime a creat lumea şi omul în 
şapte zile „din nimic” (II Macabei 7, 28). Omul, numit de unii Sfinţi Părinţi „cununa creaţiei” şi 
„preotul întregului cosmos”, a primit de la Dumnezeu un dar unic, minunat şi de mare valoare: viaţa 
(I Cor. 15. 45, 47) pe care trebuia să o dezvolte mereu în bine şi să se întărească în acest bine. Fiind 
creat după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (Fac. 1,26-27), omul tinde la comuniunea supremă 
cu Creatorul său, la desăvârşire, care se obţine prin lucrarea în această viaţă a virtuţiiîor, care sunt o 
concretizare a valorilor morale, prin continuă depăşire de sine. 

Prin cel mai minunat şi mai de preţ dar, făptura umană se poate împărtăşi de alte daruri 
dumnezeieşti, prin care poate progresa în viaţa duhovnicească. Adevărata viaţă este viaţa în Hristos, 
în comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii, izvorând din iubire care înseamnă tendinţa persoanei 
purtătoare de valori spre o altă persoană, îmbogăţire spirituală reciprocă. 

Această viaţă în Hristos este posibilă datorită chipului dumnezeiesc din om care tinde spre 
relaţia personală cu Dumnezeu, fiind astfel o persoană dialogică, intercuvântătoare, deci, cu profund 

caracter comunitar-sobornicesc. 

Viaţa duhovnicească autentică este aceea care se concretizează prin faptele bune care 
izvorăsc din interiorul omului: „împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru” (Luca 17,21). Iar 
faptele bune izvorâte din iubire şi inimă curată sunt lucrarea virtuţiilor (I Cor. 13, 4-7) care întăresc 
viaţa duhovnicească în şi prin Hristos. Toate aceastea le realizăm fiecare în parte, dar nu separaţi, ci 

ca mădulare ale Trupului tainic al Mântuitorului Hristos, ale Bisericii, şi prin mijloacele pe care ni 
le oferă aceasta (Sfinte taine, ierurgii, cult etc.), prin acele încheieturi de care vorbeşte Sfântul 
Apostol Pavel, aşa după cum acelaşi Apostol spune că toţi oamenii avem o origine comună, din 
protopărinţii Adam şi Eva: „Şi a făcut, dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască peste 
toată faţa pământului” (Fapt. 17, 26). „Omul e supus păcatului strămoşesc” (Rom. 1,18,3, 4,5,18) şi 
urmărilor acestuia, adică morţii (Rom. 2,3) şi e beneficiar al mântuirii, din veci plănuită de 
Dumnezeu, în Hristos Iisus (Rom, 3,28; 5,18; ITim.2,4;4, 10; Tit.2,10) care este chipul lui 

Dumnezeu (II Cor. 4,4; Fil. 2,6). 

Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, firea omenească, regenerată, recuperează prin eforturi 
continui „mărirea” pe care a pierdut-o prin păcatul strămoşesc. Prin Taina Sfântului Botez, omul cel 

vechi se îmbracă într-o haină nouă, în Iisus Hristos (Gal. III, 27) care e chipul Iui Dumnezeu şi 
astfel chipul dumnezeiesc din om, care prin căderea în păcatul originar s~a întunecat şi slăbit, a fost 
restaurat prin Fiul lui Dumnezeu, aşa cum subliniază Sfântul Apostol Favel: „V-aţi dezbrăcat de 
omul cel vechi dimpreună cu faptele lui şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte spre deplină 
cunoştinţă, după chipul „Celui ce l-a zidit” (Col. III, 9-10). Dar creştinul, făptura nouă trebuie să 
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crească permanent în virtuţi, în asemănarea cu Mântuitorul Hristos: „Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul 
Iisus Hristos” (Rom. 13, 14) şi „chiar dacă omul nostru cel dinafară se trece, cel dinlăuntru se 
înnoieşte din zi în zi” (II Cor. 4, 16). „Făptura, cea nouă” se constituie în funcţie de pătrunderea 
fiinţială a lui Hristos cel mort pe Cruce şi înviat (II Cor. 5,17; Col. 1,27; Ef. 2,10) în măsura în care 
Hristos ia chip în omul botezat (Gal. 4,19). Luând chipul lui Dumnezeu -Tatăl (II Cor, 4,4) 
credinciosul ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, la viaţa adevărată, viaţa în Hristos, deci la 
desăvârşire. 

După epistolele Sfântului Aposto! Pavel, sensul trăirii în Hristos are o dimensiune şi un 
conţinut nou, atât pe plan moral-duhovnicesc, cât şi pe plan hristologic, soteriologic, comunitar-

sobornicesc în iubire şi eshatologie. 

Prin căderea în păcatul strămoşesc, toţi oamenii au devenit păcătoşi, moştenind urmările 
acestuia, de ordin fizic şi de ordin duhovnicesc. Cu alte cuvinte au fost lipsiţi de mărirea lui 
Dumnezeu. 

După cum spune Sfântul Apostol Pavel, omul cel vechi e în stare să deosebească binele de 
rău, ştie că acela care făptuieşte răul este vrednic de osândă (Rom. 1, 23), vrea să săvârşească 
binele, dar totuşi face răul, aşa cum a relevat „Apostolul neamurilor” în Rom. 7, 14 – 23. În omul 
cel vechi are loc o luptă între omul dinlăuntrul şi omul dinafară sau, cum spune Sfântul Apostol, 
tendinţa de a face binele şi tendinţa de a săvârşi răul. Omul cel vechi este supus păcatului şi nu 
poate împlini legea care e duhovnicească. 

Pentru a ajunge la binele pe care-l voieşte datorită chipului dumnezeiesc din el în locul 
răului, trebuie anulată influenţa pe care o exercită păcatul asupra trupului şi, prin aceasta, asupra 
vieţii lăuntrice a omului, căci omul cel vechi umblă în păcat (Ef. 2,2), este fiu al neascultării (Ef. 
2,2; Col. 3,5), al nopţii şi al întunericului. 

Faptele lui sunt considerate fapte ale trupului aşa cum sunt ele enumerate în Epistolele către 
Galateni (5, 19 - 21) şi către Efeseni (5, 3 - 5). Dar lupta între cele două feluri de fapte: bune sau 
rele, cu deciderea de a săvârşi pe cele rele în suflet, omului vechi, este anulată, la „plinirea, vremii” 
(Gal. 4,4) de Fiul lui Dumnezeu întrupat Iisus Hristos, Dumnezeu - Omul, pentru toţi oamenii, din 
toate timpurile şi toate locurile, pentru a-i ridica din robia păcatului şi a morţii, deci pentru a le reda 
„frumuseţea cei dintâi” de a restabili dialogul cu Dumnezeu al omului căzut, al omului cel vechi. 
Acea act, spune Sfântul Apostol Pavel lui Tit, este capodopera bunătăţii şi a dumnezeieşti iubiri de 
oameni; „iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat, El 
ne-a mântuit, nu din faptele săvârşite de noi întru îndreptăţire, ci după mila Lui” (Tit. 3,3 4). 

Prin păcatul protopărinţilor, toţi oamenii erau lipsiţi de slava lui Dumnezeu (Rom. 3, 23). Ei 
nu puteau să-şi reia această slavă prin propriile puteri, şi de aceea i-a dat-o Dumnezeu în dar cu 
harul Lui (Rom. 3,24) dându-L pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire, ca toţi să avem răscumpărare întru 
El (Rom. 3, 25). 

Prin Fiul lui Dumnezeu întrupat universalitatea păcatului în care ne aduseseră protopărinţii 
îşi regăseşte echivalentul; universalitatea posibilităţii răscumpărării în Hristos, deci, posibilitatea 
lepădării de omul cel vechi şi îmbrăcarea în omul cel nou, bineplăcut lui Dumnezeu. Toţi, fără 
deosebire, ne putem mântui, aşa cum ne-a dat posibilitatea Fiul lui Dumnezeu întrupat (Rom, 
3,22,29-30; 5,19). Dar întruparea este continuată de jertfa de pe Golgota, prin care toate au fost 
împăcate (Col. l, 20; Efes. 2, 13) şi prin care au fost anulate puterile păcatului care lucrau din plin 
asupra omului cel vechi, aducându-ne în maximă apropiere de Dumnezeu, pe noi cei ce eram 
„departe” de El (Rom. 5,10), înfiindu-ne şi dăruindu-ne harul Său (Ef. 1, 5-6). Roadele jertfei aduse 

de Mântuitorul Hristos se rezumă clar în expresia paulină „Domn este Iisus Hristos” căci pe El 
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Dumnezeu L-a înviat din morţi şi L-a aşezat de-a dreapta Sa în cer mai presus de toată domnia şi 
stăpania şi puterea şi dregătoria şi decât tot numele ce se numeşte nu numai în veacul de acum ci şi-
n cel viitor. Toate le-a supus sub picioarele Lui, dar părtaşi ai roadelor întrupării Sale se fac numai 
cei ce doresc, aşa cum subliniază Sfântul Apostol Pavel; „De vei mărturisi cu gura ta că Iisus 
Hristos este Domnul şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, te vei mântui. Căci cu 
inima se crede spre îndreptăţire, iar cu gura se mărturiseşte spre mântuire” (Rom. 10,9-19; Filip.2, 

11) . 

Aşadar, dobândirea vieţii în Hristos se face prin lepădarea de omul cel vechi aflat sub robia 
păcatului, şi ea nu era posibilă decât prin coborârea lui Dumnezeu ca om şi înfierea tuturor prin Fiul 
Său, Care s-a întrupat, a pătimit, s-a jertfit, a înviat şi s-a înălţat la ceruri întru slavă de-a dreapta 

Tatălui. Prin răscumpărarea adusă de Mântuitorul Hristos, în harul Lui, noi ne împărtăşim de 
roadele acesteia în trupul Său - Biserica, prin Sfintele Taine, manifestări concrete, văzute ale 
lucrării harice în omul cel nou. 
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LEADER – LEADERSHIP - SELF-MANAGEMENT 

 

Prof. cons. şcolar Laura Elena Secu 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța 

  

 n ultimii ani, termenul de leadership a început să  prindă contur şi în România. 
Leadership-ul presupune în primul rând capacitatea de a organiza și conduce un grup de oameni 
pentru a atinge un obiectiv comun. Există numeroase definiții și accepțiuni ale leaderului și ale 
leadership-ului (vom utiliza aici termenul din limba engleză, preferându-l termenului de conducere, 

mai puțin cuprinzător). Etimologic, leader (engl. leader) și leadership vin de la verbul englezesc to 

lead, care are mai multe sensuri: a conduce, a îndrepta, a determina, a îndruma, a dirija, a arăta 
drumul, a însoți. 

Liderul poate avea autoritate formală sau informală. Puterea de convingere pe care o are un 

lider stă în caracteristicile personale, comportamentul său, rezultatele obținute şi beneficiile pe care 

este capabil să le aducă comunităţii pe care o conduce. 

Persoanele aflate în poziţii de conducere sunt din ce în ce mai preocupate de antrenarea 

abilităţilor de leadership. A conduce este o artă, acest aspect definindu-se prin  procesul complex 

de leadership, care se referă la participarea obținută prin mijloace necoercitive (o participare liber 

consimțită), având ca finalitate îndeplinirea obiectivelor. În esență, leadership-ul este procesul prin 

care se exercită influență, având capacitatea de a-i convinge pe alți oameni de a te urma (leadership 
= leader + followers). Astfel, leaderul este persoana care exercită leadership-ul, este protagonistul 

acestuia. 

Leadershipul este cea mai importantă resursă într-un proces de îmbunătăţire a activității 
școlilor. Unul din lucrurile cele mai importante pe care un leader le poate face este să asigure cadrul 
şi să încurajeze formarea unor noi leaderi în cadrul organizaţiei sau comunităţii respective. Liderii 
sunt cei care fac ca lucrurile să se întâmple. Ei au viziune, au iniţiativă, pot influența oamenii, pot 
face propuneri, pot organiza logistica necesară, pot soluţiona anumite probleme, duc lucrurile până 
la capăt şi, mai ales, îşi asumă responsabilităţi. 

Sarcina principală a liderului este să unească și să focalizeze întreaga echipă. Un leader poartă 
cu el responsabilitatea față de ceilalți. Celebra expresie „dezbină și cucerește" este temelia pe care e 
construit sistemul nostru educativ. Din momentul în care un copil începe școala, sistemul educativ 
începe să împartă copiii în inteligenți, mediocri, sau cei cu performanțe scăzute sau foarte slabe. 
Acest tip de dezbinare înseamnă pregătirea copiilor pentru viața de angajat. În lumea angajaților, 
viață e bazată pe competiția pentru un loc de muncă, promovări sau măriri de salariu. Această 
programare de tip dezbină și cucerește e motivul pentru care mulți angajați și liber profesioniști 
întâmpină dificultăți în tranziția către viața de antreprenor.   

Există portretul ideal al unui leader în școală? Au fost identificate contexte diferite în care 
apar tipuri diferite de leader (de exemplu: militar, educațional, business, în religie, sport, politică, al 
minorităților, în mass-media, în situații de muncă etc.). Caracteristicile acestora sunt diferite, dar se 

remarcă anumite atribute care se aplică la toate categoriile, astfel: capacitate de anticipare 

(vizionar), creativitate, originalitate, pregătire diversificată, cunoștințe foarte bune, sociabilitate, 

abilitate în relațiile interpersonale, disponibilitate la schimbări, capacitate de asumare a riscurilor, 

încredere în sine, control emoțional, dorința de realizare, forță de comunicare. Mai mult, leaderul 

http://www.iqfinanciar.com/2014/02/sarcina-liderului-este-sa-uneasca-si-sa.html
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este responsabil față de sine, participanți, profesie, organizație. În esență, leaderul inspiră și 
stimulează membrii grupului, convingându-i să-i urmeze viziunea, acțiunile, ideile (followership). 

Leadershipul reprezintă un atribut dorit și cerut de organizații managerilor lor. Leaderii au 

încredere în forțele lor proprii și generează încredere celorlalți. În preajma adevăraților leaderi, 
angajații se simt mai competenți și găsesc munca mai interesantă. Leadershipul se află în relație 
directă cu capacitatea de a influența comportamentul oamenilor. 

Unul dintre elementele cheie din spatele succesului unei organizații sunt liderii. Acei oameni 
excepționali care împreună cu echipele lor depășesc orice așteptări și care reprezintă o dovadă vie 
de sinergie. Liderii sunt oameni excepționali nu doar pentru cunoștințele lor, ci și pentru felul în 
care pot și leagă relații cu oamenii din echipele lor, oameni de la care există așteptarea să fie tot 
timpul în formă. 

Există multe așteptări și presiuni care se pun pe acești oameni. Dacă ar fi să facem o paralelă 
cu o mașină, am putea spune că există așteptarea că liderii să aibă tot timpul plinul făcut. De 
aceea, un lider înainte de a fi lider pentru alții este necesar să fie propriul lider. Self leadership-ul 

constă în a fi conștient de cele patru rezervoare (mental, emoțional, fizic și spiritual) și de a face 
acele acțiuni care garantează că fiecare rezervor este pe plus, în permanență. O carte utilă în această 
direcție este  Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, scrisă de Stephen Covey. Autorul cărții  
subliniază importanța echilibrului între minte, emoții, fizic și spirit. Pentru fiecare plan în parte, 
fiecare om rezonează cu alte tipuri de activități. Stephen Covey numește acest comportament 
reînnoire. Pentru fiecare dintre cele patru dimensiuni (Figura 1), fiecare om are alte activități care 
dau rezultate. Dacă ar fi acum să revenim la paralela cu mașina, este important să ne întrebăm: când 
facem plinul cu benzină? Și, ce se întâmplă dacă de fiecare dată facem plinul, doar atunci când 
rezervorul este gol? Cum afectează acest lucru funcționarea mașinii pe termen lung? Autorul 
menționează termenul de self leadership, existând deprinderi care ne sunt necesare în drumul până 
acolo. 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                           

Figura 1 

 

Prima calitate ce stă la baza self leadership-ului este cea de a fi conștient de starea celor patru 
rezervoare. A doua calitate este aceea de a planifica și lua decizii în așa fel încât ele să fie umplute 
nu doar atunci când ajung să fie goale și să doară din cauza asta, ci cât ele încă sunt pe plus, tocmai 
pentru a asigura în permanență un nivel ridicat de energie, inițiativă și creativitate. 

Așadar, self leadership-ul este abilitatea de a fi în primul rând propriul lider, înainte de a fi 
lider pentru alții, abilitatea fiecăruia de a se conduce pe sine însuși. 

Primul pas, fundația pentru self leadership este identitatea personală. Marile organizații își 
inspiră liderii prin viziunea, misiunea și valorile în care cred. Acestea reprezintă fundația unei 
organizații: identitatea. Similar, identitatea unui om este conturată tot de viziune, misiune și valori. 
Pentru că aceste trei concepte pot fi uneori ceva abstract, am ales o formă simplă de a le prezența 
mai jos: 

http://www.all.ro/colectia_covey/eficienta-in-7-trepte-sau-un-abecedar-al-intelepciunii.html
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 Viziune – Cum arată lumea ideală în care ai vrea să trăieșți? Poți să vorbeșți despre oameni, 
locuri, tehnologii, natură, spiritualitate, cunoaștere etc. 

 Misiune – Care este contribuția pe care tu alegi conștient să ți-o asumi pentru a susține 
această lume? Poți să vorbeșți despre contribuția în propria viață, familie, comunitate, țară, regiune 
sau chiar lumea largă. 

 Valori – Valorile reprezintă fundația oricărei decizii pe care o luăm în viață. Când vorbim 
despre valori e important să ne gândim la a le conștientiza și clarifica ce înseamnă pentru noi și  să 
le fim fideli. 

Pentru că un lider te face să îți dorești mai mult pentru tine, te inspiră să crezi într-o cauză, 
exemplificăm o suită de principii și valori de self leadership sintetizate în 3 pași: 

 Respectă-ți întotdeauna promisiunile și angajamentele. 
 Concentrează-te pe ceea ce fac oamenii bine și acceptă-le greșelile ca pe o sursă de 

învățare și progres! 
 Încurajează experimentarea și testarea limitelor. Ai răbdare și nu te concentra pe 

rezultatele pe termen scurt! 

Pentru a deveni propriul tău lider, în primul rând este necesară asumarea acestei direcții în 
viață. Urmează apoi definirea lucrurilor care contează în propria viață. Un sport făcut cu pasiune 
poate să contribuie la toate dintre cele patru planuri amintite de Stephen Covey. Voluntariatul apare 
în mai multe studii că aduce împlinire spirituală, la fel și rugăciunea sau meditația. Mai important 
decât tipurile de activități este însă frecvența lor. Fiecare dintre aceste patru planuri e bine să fie 
hrănite zilnic, chiar și dacă e doar pentru 5 minute. Ele sunt ca patru plante care au nevoie zilnic 

(sau cel mult o dată la două zile) de apă. 
Fiecare persoană care dorește să-și dezvolte abilitățile de self-leadership și leadership, este 

necesar să se cunoască foarte bine pe sine și să lucreze zilnic pentru a-și crea structuri și programe 
prin care să se disciplineze, dacă este o persoană centrată mai mult pe emisfera stânga, cea logică, 
dar și să-și trezească, conștientizeze și dezvolte partea creativă, dacă este o persoană centrată mai 
mult pe emisfera dreapta, cea intuitiv-creativă. Acest tip de abordare personalizată/ diferențiată 
generează un nivel mult mai ridicat de energie și inspiră și ghidează în realizarea cantitativă și 
calitativă a obiectivelor propuse. În viață, succesul personal este propria nostră creație! SUCCES! 
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ECOLOGIA DIN PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ 

 

Prof. Mirela Turcescu   

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

          reocupările ecologice actuale încearcă să promoveze o abordare complexă, 
concentrâdu-se pe mai multe direcții: educarea populației în spirit ecologic, realizarea de 
activități/proiecte concrete de protejare a mediului înconjurător, trasarea unor directive generale în 
vederea unei dezvoltări durabile a lumii în care trăim, reducerea factorilor poluanți cu consecințe 
majore și imediate, etc. Toate aceste acțiuni presupun un comportament responsabil pentru a putea 
menține un echilibru între om și natură. 
          Legătura omului cu mediul înconjurător și cu Dumnezeu a fost dintotdeauna o preocupare 

constantă a omenirii, fiind ceva de la sine înțeles, un „dat” ontologic al omului. De aici și 
implicațiile morale și spirituale ale ecologiei în viața noastră, a tuturor. Sfânta Scriptură ne arată că 
„la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul” (Facerea 1,1) din nimic, numai prin puterea 
Cuvântului Său. Vrând să arate demnitatea omului în calitate de stăpân peste întreaga natură, 
Dumnezeu l-a creat pe acesta printr-o lucrare specială, modelându-l din țărână cu mâinile Sale. Iar 
mai apoi i-a dat-o în grijă și stăpânire, arătând menirea acesteia de a lucra în interesul omului: 
„Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și îl supuneți; ...Iată vă dau toată iarba ce face sămânță 
de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră” 
(Facere, 1, 28-29). Întreaga natură devine astfel seva din care omul își va lua toate bunurile 
materiale necesare traiului pe care va trebui să le gestioneze cu înțelepciune și pricepere. „Pusu-l-ai 

pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui” (Psalmul 8, 6). 
          Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, în starea sa promordială, omul avea un rol de 
mediator între Dumnezeu și natură. „Primul om a fost chemat să unească în sine totalitatea 

făpturilor create și ajungând la o unitate desăvârșită cu Dumnezeu, să comunice acea stare de 
îndumnezeire întregii creații; lui i s-a oferit posibilitatea să unească raiul cu întreg pământul, adică 
purtând raiul în sine, în puterea comunicării sale permanente cu Dumnezeu” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul). Este înfățișat ca o lume mai mică, ca un „laborator atotcuprinzător” ce recapitulează 
în sine elementele întregii lumi. 
          În urma neascultării și a căderii în păcat a primilor oameni, a pierderii comuniunii cu 

Dumnezeu, întreaga natură se revoltă împotriva omului, devenindu-i potrivnică. Din prietenă, 
aceasta devine un dușman aprig, omul fiind nevoit să trudească sprea a-și câștiga existența: 
„...blestemat va fi pământul pentru tine. Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! 
Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului” (Facere 3, 17-18). Pentru a restabili 

dominația morală asupra naturii, omul era sortit să ducă o muncă asiduă, să găsească soluții optime 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_management
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să supraviețuiască, să înfrunte toate calamitățile naturale dar, în același timp să nu uite să o 
îngrijească și să o protejeze. 
          Cărțile Vechiului Testament ne arată cum Dumnezeu, „Făcătorul cerului și al pământului, al 
tuturor celor văzute și nevăzute” (Simbolul Credinței), nu l-a lăsat singur pe om în această grea 
încercare. În marea sa bunătate și iubire de oameni, a dat o serie de porunci și legi care permiteau 
omului să se „conecteze” la natura înconjurătoare, să conviețuiască în deplină armonie. Astfel, venit 

să vorbească cu Dumnezeu, Moise primește porunca să se descalțe căci locul pe care calcă este 
pământ sfânt. (Ieșirea 3, 5) Natura este sacră, iar omul are datoria să o respecte și să nu îi provoace 
distrugeri: „Să nu strici pomii cu securea, că să te hrănești din ei și să nu-i dobori la pământ. 
Copacul de pe câmp este el oare om ca să se ascundă de tine după întăritură? Iar copacii pe care-i 

știi că nu-ți aduc nimic de hrană poți să-i strici și să-i tai, ca să-ți faci întăritură....” ( Deuteronomul 

20, 19-20). Se arată foarte clar „normele” după care trebuie să se ghideze omul atunci când are 
trebuință să se folosească de resursele naturale: trebuie să facă o selecție și numai ce nu este util, 
poate să folosească.  
          Psalmii regelui David sunt rugăciuni închinate slavei lui Dumnezeu în care găsim numeroase 
referințe la atotputernicia, iubirea și înțelepciune Acestuia în crearea lumii și a naturii 
înconjurătoare. Astfel, Psalmul 103 vorbește despre roadele pământului și destinarea acestora spre 

folosul oamenilor: „Cel ce adăpi munții din cele de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va 

sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre slujirea oamenilor, Ca să scoată 

pâine din pământ și vinul veselește inima omului” (Psami 103, 14-16). Iar în Psalmul 18 întreaga 

creație dă slavă Lui Dumnezeu arătând măreția și priceperea Acestuia în toate câte a făcut: 
„Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt 
și noaptea nopții vestește știință” (Psalmul 18,1). 
          În multe dintre pildele spuse, Mântuitorul se folosește de relația omului cu lumea 
înconjurătoare pentru a transmite și a face înțelese învățăturile Sale. În Pilda semănătorului se arată 
că așa cum omul are nevoie de semănături pentru a-și putea hrăni trupul, tot așa are nevoie de 
„semințele” duhovnicești pentru a-și putea hrăni sufletul. Munca devine astfel condiție esențială în 
stăpânirea omului asupra naturii, dar și în dobândirea vieții veșnice. Prin muncă omul cercetează tot 
ce este în jurul său și poate înțelege fenomenele naturii și legile acestora. 
          Cu toate că natura oferă resurse variate și suficiente unui trai adecvat, omul acționează de 
foarte multe ori în mod iresponsabil, mânat, de cele mai multe ori de dorința de câștig imediat și cât 
mai mare. Astfel, omenirea se confruntă în ultimele secole cu fenomenul poluării care avansează tot 
mai mult. Creșterea populației, dezechilibrul economic la nivel planetar, lupta pentru putere, 
exploatarea masivă a resurselor naturale, folosirea excesivă a tehnicii în scopuri distructive, 
utilizarea substanțelor chimice în agricultură și nu numai, au dus la perturbarea echilibrului din 
natură, la dispariția multor specii de plante și animale și la fenomene meteorologice extreme. Toate 

acestea au efecte negative asupra vieții și sănătății noastre. Am pierdut „conexiunea” cu natura, cu 
viețuitoarele care cândva ne erau prietene și „vorbeau” cu noi și ne-am apropiat tot mai mult de 

tehnică și tehnologie, care ne transformă în niște roboți ce parcă nu mai văd frumusețea acestei 
lumi.  

          Lumea în care viețuim a fost creată de Dumnzeu bună, fiind perfectibilă în măsura în care 
omul conlucrează cu harul divin, prin muncă susținută, spre atingerea scopului final, adică a 
desăvârșirii. Echilibrul biologic dintre natură și toate celelalte viețuitoare de pe pământ poate fi 
păstrat numai dacă omul acționează cu discernământ în toate acțiunile întreprinse. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

CARACTERIZAREA PORTULUI TRADIŢIONAL  
AL ROMILOR DIN TRANSILVANIA 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

1. Introducere 

O naţiune se deosebeşte de alta prin tradiţiile sale, care-i caracterizează modul de a trăi şi gândi. 
Chiar dacă evoluţia societăţii influenţează aceste tradiţii, le schimbă, ele rămân în mentalul colectiv al 
neamului ca marcă de valoare, de recunoaştere, de identificare. Romii, popor fără un stat sau o guvernare 
proprie care să-i protejeze, au supravieţuit de milenii tocmai prin păstrarea aproape intactă a tradiţiilor. 
Chiar şi acum, în secolul XXI, cei aproape 8.000.000 romi care trăiesc în Europa constituie o etnie net 

distinctă, cu reguli şi legi proprii. Dintre acestea, mobilitatea, starea de permanentă căutare a unui loc care 
să le asigure o viaţă mai bună, constituie principala caracteristică care le conferă, de altfel, statutul de 
popor transnaţional. 

Romii nu sunt o populaţie omogenă iar numeroasele subdiviziuni ale acestei etnii aduc în 
tezaurul cultural al Europei tot atâtea tradiţii. Şi totuşi, chiar în rândul romilor se face simţită schimbarea, 
adaptarea la viaţa modernă. Romii din România nu fac excepţie. Există grupuri care, renunţând la vechi 
obiceiuri, încep încet, încet să se alinieze majorităţii, adoptând un mod de viaţă asemănător acesteia, 
dar şi familii conservatoare care doresc să-şi menţină tradiţiile ancestrale. 

Păstrarea identităţii şi tradiţiilor minorităţii rome este strâns legată de păstrarea portului 
tradiţional. Având în vedere marea diversitate de familii şi obiceiuri – pe teritoriul României trăiesc 

peste 40 de neamuri de romi, structurate în funcţie de legăturile familiale, de profesii, de dialecte, de 
modul de viaţă sedentar sau nomad – ne vom limita la prezentarea portului tradiţional al romilor 
din Ardeal. 

În marea lor „trecere, adaptare şi aşezare” în vetrele localităţilor din Transilvania, romii s-au 

adaptat şi au adoptat modul de viaţă al populaţiei majoritare care i-a acceptat, aceştia devenind parte 
integrantă a comunităţii ardeleneşti. Marea majoritate a romilor ardeleni – aproximativ 85 % – sunt 

romi sedentari, de vatră (sau romi de „mătase”, cum se autoidentifică), şi doar 15 % sunt romi gabori ce 
păstrează şi azi valorile tradiţionale, iar dintre aceştia doar 5 – 7 % sunt nomazi. Subdiviziunile romilor 

din Ardeal sunt determinate de îndeletnicirile acestora. Astfel, ei se împart în mai multe categorii, în 
funcţie de munca pe care o prestează: gabori (romii tradiţionali), muzicanţi (romii de vatră), lingurari 
(caştalii), pieptănari, aurari, arămari, zidari, potcovari, florărese. 

Spre deosebire de alte popoare, care au ales ca elemente de structură reprezentativă 
comportamentului lor materiale precum bumbacul, inul, borangicul sau pânza, romii au optat pentru 

mătase ca materie primă a portului feminin. Acest material uşor, ca o adiere de primăvară – precum 

sufletul şi capacitatea de creaţie intuitivă şi perenă a naturii, este simbolic acceptat de femeile rome. 
Culorile sunt pastelate, calde, uneori în tuşă, vizibilă de la distanţă, ca un câmp de flori, simbolizând 
frumuseţea, gustul pentru estetică, cu tonuri de „joc al dragostei” şi al provocării pentru iubire şi 
perpetuare. Bărbaţii au ales sobrietatea şi aristocraţia culorilor alb/negru într-o împletire a purităţii şi 
echilibrului estetic, tradus în componenta spirituală bun/rău a percepţiei divine dintre lacho/3ungalo, 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

95 

 

sau pe aceea dintre „marea trecere” a vieţii zi/noapte, configurând postulatul filozofiei existenţiale: 
naştere - viaţă - moarte, într-un ciclu repetabil şi natural. 

2. Costumul tradiţional al femeii rome 

Femeia măritată poartă părul pieptănat cu „cărare la mijloc”, strâns într-un coc la ceafă, şi 
are capul acoperit cu batic. Baticul, basmaua, eşarfa, năframa (khosno) se realizează din caşmir de 
cea mai bună calitate, în culori vii, cu imprimeuri florale, în care predomină galbenul – ce 

simbolizează bogăţie, viaţă, lumină, perspicacitate, atenţie şi atracţie, verdele – care sugerează 
linişte, calm, speranţă, renaştere, sau roşul – sangvinic, determinant al acţiunii, provocator al 

dragostei dar şi al „focului mistic”. Fata nemăritată are părul împletit şi fundă de mătase roşie în 
cosiţă; ea nu poartă batic fiindcă este curată, virgină. Cerceii, mari, din aur, cu motive zoomorfe sau 

florale, atrag atenţia spre capul femeii rome provocând acceptarea înţelegerii spiritului curiozităţii, 
atenţiei şi a simţurilor cu care aceasta este înzestrată. 

Bluza/cămaşa se confecţionează din acelaşi material mătăsos, având aceleaşi culori, cu 
imprimeuri florale, de cele mai multe ori cu croială largă, semnificând libertatea mişcării, fiind 
încreţită şi „înfoiată”, scoasă din fusta largă. Are ca elemente componente dantela, lucrată manual, 
în zona gâtului, gulerul, uneori, pieptul, mâneca şi manşeta provocatoare prin deschiderea largă – în 
mediana „plexului solar”, lasă să se întrevadă sânii liberi şi bine formaţi, ca simbol al sănătăţii şi 
fertilităţii. 

Jerseul, realizat din lână, de cele mai multe ori de culoare verde, se poartă peste ilic, 
neîncheiat, sau se leagă pe şold, protejând zona de procreaţie sau pe cea a rinichilor şi spatelui – 

ca prevenire a îmbolnăvirii. 
Fusta este din mătase „grea”, înflorată, predominând aceleaşi 

culori, galben sau verde, plisată mărunt cu paralele egale şi tivită cu 
dantelă. Este o singură „foaie” (strat) care se leagă cu „nojiţe” din 
fustă, fiind pliată pe corp – în faţă – amintind de sari-ul indian. Largă 
şi liberă, descoperă corpul de „amforă” al femeii cu şoldurile largi 
– simbol al sănătăţii procreaţiei. 

În cadrul manifestărilor tradiţionale de nuntă, totul este alb, 
pe când în ceremonia de înmormântare, totul este negru, materialul 

prezentând imprimeuri florale şi arhaice. 

Şorţul se confecţionează din acelaşi material mătăsos, în aceleaşi culori vii, cu imprimeuri 
florale. Este plisat, conic cu baza în jos, terminat cu dantelă, prevăzut cu un buzunar larg şi 
încăpător, şi se leagă la spate. 

În ceea ce priveşte încălţămintea, femeia romă umblă vara fie desculţă, fie cu sandale/şlapi, 
iar toamna şi iarna cu pantofi în stil bărbătesc, negri, având în picioare şosete bărbăteşti de culoare 
închisă sau verde topaz. 

3. Costumul tradiţional al bărbatului rom 

Pălăria este din fetru de bună calitate, cu borurile largi şi panglică lată, având curbura 
borului cu deschidere spre ceafă şi înclinaţie în faţă, ridicată la ureche. Culoarea predominantă este 
negrul aristocratic şi relevant al masculinităţii provocatoare. Părul tuns şi barba cu mustaţa „pe oală” 
scot în evidenţă forţa şi tipul masculin atrăgător, emanând provocare sexuală şi statut de stăpân al 
familiei. 

Cămaşa este lucrată din pânză subţire, din poplin, caşmir sau mătase, întotdeauna de culoare 
albă – ca simbolistică a sincerităţii, purităţii, deschiderii şi înţelegerii. Nu are detalii feminine, 

emanând bărbăţie şi forţă prin simplitatea croielii şi a culorii. 
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Ilicul/vesta/„laibărul” se confecţionează din ce în ce mai des din stofă, care înlocuieşte 
astfel pielea prelucrată. Culoarea predominantă este negrul. Ca accesorii de încheiat se folosesc 
nasturii din os, care înlocuiesc metalul, argintul. Ca element decorativ se remarcă lănţişorul de 
argint, prins într-o gaică şi ascuns într-un buzunar al vestei. 

Haina/sacoul, din stofă neagră, cu o croială simplă, largă, se poartă tot timpul deschis. 
Nasturii sunt de os iar buzunarul interior adăposteşte portmoneul întotdeauna plin. 

Bărbaţii nu poartă chimir, ci curea din piele neagră, cu lăţimea de 5 – 8 cm, prevăzută cu 
cataramă mare. 

Pantalonii sunt din stofă neagră, cu croiala largă, lejeră şi fără manşetă, de cele mai multe 
ori cu o măsură mai lungă pentru a crea „armonica” la glezna piciorului, acoperind şosetele, din 
„protecţie” masculină şi „pudoare” bărbătească. 

Încălţămintea bărbaţilor constă vara din sandale/şlapi – purtaţi pe piciorul îmbrăcat în 
ciorapi albi, niciodată desculţ, iar toamna şi iarna, din pantofi de piele neagră. 

4. Portul romilor gabori 

Dikhlo – baticul pe care femeile îl poartă pe cap (sördelin) este foarte colorat, în culori vii, 

mai multe modele cu flori, cununi în mijloc şi pe colţuri buchete cu flori. Fetele umblă cu capul 
descoperit. Atât femeile, cât şi fetele şi fetiţele, poartă părul pieptănat la fel, adică despărţit în 
creştetul capului cu cărare şi împletit în două cozi, în care fetele îşi împletesc şi funde. 

Vara se poartă bluză/cămaşă (gada), iar iarna se poartă mai multe jerseuri peste bluză, sau 
tricouri cu mâneci lungi sub bluză, însă nu palton. Bluza tip 

cămaşă poate fi din material catifelat, cu garnitură din fire de 
lamé. Sunt foarte apreciate broderiile cu flori, buchete şi 
cununiţe. 

Fusta (sugna) este lungă până la glezne, cu 

călcătură plisată din stofă sau mătase (keźaluni), cu decor de 

2 – 3 rânduri de dantele sau bentiţe brodate (pasomali) în 
partea de jos. Pentru ornamentare se mai folosesc fire 

strălucitoare de lamé. Iarna, femeile îmbracă sub fusta de 
mătase încă trei fuste dintr-un material mai gros, iar vara, una de stambă sau de bumbac. Şi sorţul este 

plisat şi cu garnitură (2 – 3 rânduri de bentiţă sau danteluţă) la partea inferioară. 
Bărbaţii, oriunde merg, fie vara, fie iarna, poartă o pălărie neagră cu fundă neagră, chiar şi 

băieţii şi copii de 6 – 7 ani. Cămaşa este în general albă, dar la sărbători se poartă cămăşi de satin 

verzi, roşii sau alte culori. Laibărul este negru, din catifea de calitate, în ultimul timp din piele. 

Pantalonii sunt din catifea sau stofă, mai mult negri sau maro, iar în ultimul timp blugi, dar mai 

mult la tineri şi la muncă. Iarna, bărbaţii poartă sacou de catifea sau piele. 

Încălţămintea bărbaţilor, ca şi a femeilor şi fetelor, constă din sandale, pantofi de diferite 

modele, inclusiv tenişi, adidaşi. 
5. Portul romilor căldărari 

În zona Ardealului, romii căldărari se întâlnesc cu precădere în Sibiu şi 
Alba-Iulia. Ei se îndeletnicesc cu confecţionarea cazanelor din cupru pentru făcut 
ţuică, confecţionarea căldărilor din tablă pentru făcut săpun, spoirea căldărilor şi 
cazanelor cu cositor, precum şi confecţionarea făraşelor din tablă sau aluminiu, pe 
care le vând prin pieţe sau târguri. 

În ceea ce priveşte portul căldărarilor, acesta este foarte colorat, 
predominând culorile roşu, verde şi galben. Fustele căldărăreselor sunt frumos 
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încreţite, cu panglici multicolore, cu bănuţi şi nasturi cusuţi pe poalele fustelor şi şorţurilor. 

Cămăşile sunt strânse, frumos încreţite în jurul gâtului cu un volănaş, au mânecile largi şi sunt făcute din 

stambă cu flori mari sau mărunte (stamba fiind de culoare roşie, galbenă sau verde). Femeia măritată 
trebuie să poarte batic pe cap; fecioara însă nu. Ea îşi poartă părul împletit în două codiţe. Înainte 
fetiţele rome îşi purtau părul împletit în trei codiţe, două subţirele în faţă şi una mai groasă pe spate. 
În împletiturile de păr, fetele şi femeile au sfori roşii pe care sunt înşiraţi bănuţii de argint, acest argint 
fiind aducător de noroc, ferindu-le de rele. La gât, fetele şi femeile au salbe de aur şi lănţişoare de 
aur. 

Bărbaţii au pantaloni largi, confecţionaţi din catifea verde sau neagră, pe care sunt cusute, 

în lateral, panglici colorate. Vesta este lucrată tot din catifea sau velur, pe partea din faţă a vestei 
fiind cusuţi nasturi coloraţi şi bănuţi de argint. Cămaşa are mâneci largi şi este viu colorată, de 
preferinţă de culoare roşie, cu flori mari de culoare albă sau galbenă. Pălăria este, la rândul ei, 
împodobită cu mărgele sau pene de păun, ca semn al măreţiei. Romul poartă iarna căciuli de 
astrahan şi vara pălării verzi împodobite. Bărbaţii poartă şi ei lănţişoare şi inele mari de argint sau 
aur. Înainte bărbaţii purtau părul lung şi aveau bărbi. 

6. Concluzii 

În încheiere, facem precizarea că vestimentaţia specifică este unul din cele mai vizibile 
semne ale culturii romilor. Deşi hainele nu fac pe nimeni rom, acestea joacă un rol important în 
întărirea identităţii culturale a romilor. Din păcate, în ziua de astăzi portul tradiţional nu este 
acceptat de societatea românească în general. A purta haine care te disting ca rom înseamnă a te 
transforma într-un magnet pentru priviri răuvoitoare şi discriminare. 

Totuşi, chiar dacă unele tradiţii vor dispărea, altele se vor schimba, ele vor rămâne parte a 

istoriei şi culturii rome de care cei mai tineri trebuie să-şi amintească. 
 

 

Bibliografie:  

Alexandrescu, Gabriela (coord.) - Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc (Mărcuş, Olga - 

Rromii Carpatici; Stănescu, Camelia, Rromii Căldărari; Zrynyi, Iren, Rromii Gabori), Bucureşti, 
2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

98 

 

DESCRIEREA CONSTRUCTIV-ESTETICĂ  
A PRODUSELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE 

-Proiect didactic inovator- 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

ODULUL: Structura confecţiilor textile (CDL – curriculum în dezvoltare locală) 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Caracterizarea generală a formei şi a particularităţilor 
constructive ale produselor de îmbrăcăminte 

SUBIECTUL LECŢIEI: DESCRIEREA CONSTRUCTIV-ESTETICĂ A PRODUSELOR DE 
ÎMBRĂCĂMINTE 

CLASA: a IX-a (învăţământ special) 
DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE PROFESIONALĂ: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 

TIPUL LECŢIEI: de verificare şi consolidare a cunoştinţelor, de aprofundare şi aplicare practică 

 

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE LECŢIA 

 

 MOTIVAŢIA 

Această lecţie este valoroasă deoarece permite: 
 consolidarea deprinderilor de analiză a structurii unui produs de îmbrăcăminte; 
 legarea noţiunilor teoretice de cele practice; 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare în termeni tehnici de specialitate; 
 implicarea activă a elevilor în învăţare şi implicit creşterea încrederii în propriile 
forţe. 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili: 
 să reprezinte grafic în vedere frontală produse de îmbrăcăminte; 
 să analizeze structural modelele în vederea identificării elementelor de produs; 
 să prezinte caracteristicile componentelor structurale ale produselor în funcţie de 
model; 

 să selecteze materialele de bază şi auxiliare adecvate pentru confecţionarea unui 
produs; 

 să colaboreze cu membrii echipei; 
 să participe activ la realizarea sarcinilor propuse; 
 să-și exprime acordul/dezacordul cu grupa; 

 să motiveze aprecierile făcute. 
 CONDIŢII PREALABILE 

Pentru a parcurge această lecţie, elevii trebuie să ştie în ce constă descrierea constructiv-

estetică a unui produs de îmbrăcăminte, să fie capabili să descompună un produs în elemente 
componente, să diferenţieze elementele de produs de reperele acestuia, precum şi să identifice 
materialele de bază şi auxiliare utilizate pentru confecţionarea modelului. De asemenea, trebuie să 
aibă deprinderi de lucru în echipă. 
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 EVALUARE 

 evaluare orală  prezentarea răspunsurilor la întrebări şi a rezolvării sarcinilor de 
lucru; 

 observarea sistematică a comportamentului individual pe parcursul activităţii; 
 analiza produselor lucrate în echipă  posterele elevilor; 

 coevaluarea  aprecierea reciprocă a echipelor de lucru. 
 RESURSELE ŞI MANAGEMENTUL TIMPULUI 

A. MATERIALE: produse confecţionate cu sprijin pe umeri/în talie, fişe conspect, coli de 
hârtie mari, markere de diferite culori, scotch. 

B. PROCEDURALE: explicaţia, conversaţia euristică, observaţia dirijată şi independentă, 
descoperirea dirijată, problematizarea, studiul de caz, lucrul pe grupe (metoda turul 
galeriei). 

C. BIBLIOGRAFICE: 

 Filipescu, Emilia, Proiectarea constructivă a modelelor, Editura „Gheorghe Asachi”, 
Iaşi, 1999 

 Filipescu, Emilia, Structura şi proiectarea confecţiilor, Editura Performantica, Iaşi, 
2003 

 Neagu, Ion; Mitu, Stan, Tehnologii de confecţionare a îmbrăcămintei, Editura 

Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2000 

 Nicolaiov, Pulferia, Proiectarea proceselor tehnologice pentru confecţii din ţesături, 
Editura Cermi, Iaşi, 1999. 

D. TEMPORALE: 90 minute. 

E. SPAŢIALE: cabinetul tehnic de specialitate. 

 

LECŢIA PROPRIU-ZISĂ 

 

 EVOCAREA 

După verificarea prezenţei şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea lecţiei, se 
prezintă tema, tipul activităţii şi modul de desfăşurare, apoi se enumeră obiectivele operaționale 
care vor fi urmărite prin această lecţie. 

În continuare se pun la dispoziţia elevilor produse cu sprijin pe umeri/în talie şi, printr-un 

dialog frontal, se reactualizează cunoştinţele dobândite anterior cu privire la componentele 
structurale ale unui produs de îmbrăcăminte (elemente, repere). Astfel, se cere elevilor să definească 
elementul de produs şi reperul, să identifice elementele produselor confecţionate, după care să 
analizeze cazurile în care elementul de produs coincide cu reperul. De asemenea, se recapitulează ce 
înseamnă a descrie constructiv-estetic un produs de îmbrăcăminte (a caracteriza formele, 
dimensiunile, cromatica produsului şi tipurile de materiale necesare confecţionării acestuia) şi cum 
se procedează la analiza formei generale a unui produs. În final se cere elevilor să prezinte 
materialele de bază şi auxiliare din structura produselor de îmbrăcăminte distribuite în clasă. 

 REALIZAREA SENSULUI 

Se utilizează metoda TURUL GALERIEI, care presupune parcurgerea următorilor paşi: 
 Organizarea clasei/constituirea grupurilor de lucru 

Se împarte colectivul clasei în 4 grupe cu ajutorul unor bileţele pe care sunt desenate în 
miniatură cele 4 modele care urmează să fie analizate de elevi. 

 Distribuirea resurselor 
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Fiecare grupă primeşte o rochie pentru femei (Anexa 1), o coală de hârtie mare, markere de 
diferite culori şi fişe conspect conţinând: definirea rochiei pentru femeţi ca tip de produs, 
clasificarea rochiilor din punct de vedere al destinaţiei şi caracterizarea fiecărei categorii a 
sortimentului, analiza structurală a produsului rochie, particularităţile componentelor structurale 
şi materialele utilizate pentru confecţionarea rochiilor. 

 Prezentarea sarcinii de rezolvat şi explicarea modalităţii de lucru 

Elevii au sarcina de a reprezenta grafic modelul de rochie primit, de a-l descompune în 
elemente, de a puncta caracteristicile componentelor structurale şi de a identifica materialele de 
bază şi auxiliare folosite la confecţionare. 

Se descrie metoda de lucru şi se precizează timpul afectat. Se explică avantajele muncii în 
grup pentru rezolvarea sarcinii, modul de evaluare a muncii colective şi a fiecărui membru în parte. 
 Activitatea elevilor: producerea posterelor 

Elevii îşi împart sarcinile în grupă, consultă fişele conspect iar secretarul ales de elevii 
grupei desenează rochia şi notează rezultatele brainstormingului. 
 Afişarea produselor 

Posterele sunt expuse în diferite locuri din clasă, accesibile elevilor şi la anumite distanţe, ca 
într-o galerie expoziţională. Lângă fiecare poster se lipeşte o foaie albă, pe care se poate scrie cu 
markere sau creioane colorate. 

 Efectuarea turului galeriei şi aprecierea lucrărilor 

Fiecare grupă examinează cu atenţie posterele celorlalte grupe, discutând şi notând pe foaia 
anexată comentariile critice, neclarităţile, propunerile, întrebările sau observaţiile lor. Sub 
îndrumarea profesorului grupele se rotesc de la un poster la altul, la a treia rotire fiecare grupă 
revenind la posterul său. Elevii îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi 
citesc comentariile şi sugestiile făcute de colegi. 

 REFLECŢIA 

 Prezentarea lucrărilor în faţa clasei. Dezbaterea 

În final, fiecare echipă face o scurtă prezentare în faţa întregii clase a posterului lor şi 
răspunde la întrebările celorlalţi, clarificând unele aspecte solicitate de colegi. 

În acest mod, prin feedbackul constructiv oferit de colegi, are loc învăţarea şi consolidarea 
unor cunoştinţe şi se valorizează produsul activităţii în grup. 

Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să gândească critic. Astfel, ajung să 
înţeleagă că atunci când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ, procesul 
devine agreabil şi dă naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să creadă că opiniile lor au 
valoare. 

 ÎNCHEIEREA 

Se fac aprecieri privind activitatea elevilor pe parcursul lecţiei şi atenţia acordată temei 
dezbătute. Elevii sunt informaţi asupra modului în care au rezolvat cerinţele primite. 

La sfârşitul lecţiei, pentru ca fiecare echipă să-şi judece şi evalueze funcţionarea, elevii vor 
completa fişele de autoevaluare a grupului, după care vor discuta cu profesorul despre căile de 
îmbunătăţire a activităţii grupului lor. 

După evaluarea muncii colaborative în grup şi aprecierea participării la activitate, ca răsplată 
pentru munca depusă, fiecare grupă primeşte câte un „degetar de aur”, cu mulţumirea pentru: 
corectitudinea ştiinţifică, sau pentru aspectul estetic deosebit al lucrării, sau pentru modul ordonat în 
care au lucrat. 

În final, se cere elevilor să-şi expună părerea despre activitatea desfăşurată, pe o foaie de 
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hârtie de dimensiunile formatului A5. 
 

DUPĂ LECŢIE … 

 

 EXTENSIE 

Se dă elevilor drept temă pentru acasă crearea unui model de produs de îmbrăcăminte cu 
sprijin pe umeri/în talie, descompunerea acestuia în elemente componente şi alegerea materialelor 
de bază şi auxiliare indicate pentru confecţionare. 
 

ANEXA 1 

MODELELE PRODUSULUI ROCHIE PENTRU FEMEI 

 

 
 

Modelul 1 Modelul 2 

  

Modelul 3 Modelul 4 
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METODE DE CALCUL AL SUPRAFEȚEI ȘABLOANELOR 

-Proiect didactic inovator- 
 

Prof. Doina Andrei 

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

 

ODULUL: Documentația tehnică 

CLASA: a XII-a 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE PROFESIONALĂ: Industrie textilă şi pielărie 

SUBIECTUL LECŢIEI: Metode de calcul al suprafeței șabloanelor 

TIPUL LECŢIEI: de verificare şi consolidare a cunoştinţelor, de aprofundare şi aplicare practică 

UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII: URÎ 13 ELABORAREA 

DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU PRODUSE LE VESTIMENTARE  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili: 
O.1. să definească documentația tehnică necesară introducerii în fabricație a unor noi 
modele ale produselor de îmbrăcăminte; 
O.2. să prezinte elementele documentației tehnice; 
O.3. să efectueze încadrarea șabloanelor pe material, respectând condițiile tehnice impuse;  
O.4. să determine consumul specific de materie primă pe produs, respectiv indicele de 
utilizare a suprafeţei materialului; 
O.5. să aplice metodele de calcul al suprafeței șabloanelor; 
O.6. să-și formeze deprinderi de lucru în echipă; 

O.7. să utilizeze limbajul de specialitate în comunicare. 

METODE DIDACTICE: conversaţia dirijată, observarea dirijată, investigarea, studiul de caz, 
problematizarea, exerciţiul, lucrul pe grupe. 
TEHNICI DE EVALUARE: 

 orală; 
 prin observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor la lecţie; 
 investigaţia, prin definirea unei sarcini de lucru cu instrucţiuni precise, înţelegerea 
acesteia de către elevi şi implicarea directă a elevilor în rezolvarea acestei sarcini. 

RESURSE BIBLIOGRAFICE: 

 Filipescu, Emilia, Structura şi proiectarea confecţiilor, Editura Performantica, Iaşi, 2003 

 Brumariu, Aurelia, Proiectarea îmbrăcămintei, Rotaprint, Iaşi, 1989 

 Cioară, Ioan; Ursache, Mariana, Ingineria proceselor textile, Editura „Gheorghe 
Asachi”, Iaşi, 2000 

 Ciontea, Gheorghe, Utilajul și tehnologia meseriei confecționer îmbrăcăminte din 
țesături și tricoturi, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993. 

 

STRUCTURA LECȚIEI: 

 

ETAPELE 

LECȚIEI 
TIMP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

1. 2  Salutul, scurtă conversație de  Răspund solicitărilor profesorului 
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ETAPELE 

LECȚIEI 
TIMP 

ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 

ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

Organizarea 

clasei 

min acomodare, verificarea prezenței, a 
mijloacelor didactice pregătite, a 
existenței caietelor de notițe, a 
instrumentelor de scris, a 

portofoliului elevului. 

și se pregătesc pentru lecţie. 
 Elevul de serviciu raportează 
absenții și motivele absentării lor. 

2. 

Captarea 

atenției elevilor 

3 

min 
 Prezintă tema, tipul activității și 
modul de desfășurare. 

 Enumeră obiectivele de atins la 
sfârșitul lecției. 

 Elevii își concentrează atenția 
asupra activității din clasă. 
 Ascultă prezentarea profesorului. 
 Se concentrează pentru a înțelege 
ce au de făcut. 
 Își deschid caietele. 
 Notează în caiete. 

3.  

Actualizarea 

cunoştinţelor 
despre calculul 

consumului 

specific și al 
indicelui de 

utilizare a 

suprafeţei 
materialului 

10 

min 
 Adresează elevilor întrebări 
despre documentația tehnică, 
încadrarea șabloanelor, stabilirea 
consumului specific și a indicilor de 
utilizare și pierdere, metodele de 
calcul al suprafeței șabloanelor. 

 Ascultă întrebările, formulează 
răspunsurile și participă la dialogul 
inițiat de profesor. 
 Completează unele răspunsuri 
formulate incomplet de colegi. 

 Sunt atenți la completările făcute 
de profesor. 

 Iau notiţe din ideile discutate. 

4. 

Activitate 

aplicativă 

25 min  Propune elevilor să se grupeze 
după preferință în 4 echipe și să-și 
desemneze un șef. 
 Precizează timpul de lucru.  
 Oferă fiecărui șef de echipă câte o 
minicolecție de încadrări și seturi de 

șabloane construite la scara 1:5. 
 Cere șefilor să distribuie sarcini 
de lucru pentru membrii echipei. 

 Explică elevilor modul de lucru: 
studierea și analizarea formei 
șabloanelor, delimitarea pe suprafața 
acestora a unor figuri geometrice 

cunoscute, calculul suprafeței 
acestora, formularea de concluzii și 
observații. 
 Răspunde întrebărilor elevilor. 

 Se grupează pe echipe. 
 Își aleg șeful. 
 Primesc seturile de încadrări și 
șabloane. 

 Șefii împart sarcinile de lucru în 
echipă. 
 Studiază și analizează șabloanele. 
 Delimitează pe suprafața fiecărui 
șablon suprafețe geometrice 
cunoscute. 

 Calculează suprafața șabloanelor 
pentru toate reperele încadrate și 
completează fișa de lucru. 
 Cer consultații profesorului. 
 Formulează concluzii. 
 Prezintă rezultatele profesorului. 

5. 

Încheierea 
activității 

5 

min 
 Formulează concluzii și aprecieri. 
 Evidențiază echipa care a lucrat 
cel mai repede și bine. 
 Notează elevii care s-au 

evidențiat. 
 Transmite sarcina de lucru pentru 

ora următoare. 

 Elevii ascultă cu atenție 
aprecierile și concluziile 

profesorului. 

 Își manifestă părerile. 
 Notează în caiete tema pentru 
acasă. 
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PREZENTAREA POWER POINT  

 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

ocietatea actuală este în continuă mişcare, dinamică şi flexibilă, iar fiecare persoană ca 
să-şi găsească rostul trebuie să-i ţină ritmul. În acest context şcoala are un rol semnificativ, de 
calitatea şi eficienţa serviciilor educaţionale oferite de instituţiile de învăţământ depinde evoluţia 

fiecărei personalităţi. Educaţia modernă ghidează spre o educaţie continuă, capabilă să-l formeze pe 

individ oriunde şi oricând. Astfel, în sprijinul educaţiei vin noile tehnologii ale societăţii 
informaţionale, TIC (Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor), utilizarea noilor tehnologii face 

parte din competenţele secolului, alături de competenţele de comunicare, gândire critică, colaborare, 
rezolvare de probleme. 

 Un deceniu în urmă calculatorul era un obiect de lux, iar majoritatea oamenilor nu-şi 
imaginau că acesta va deveni un instrument de bază în activitatea lor şi un facilitator în viaţa 
cotidiană. Şcoala nu a rămas pe dinafară, încet-încet calculatorul a fost introdus în procesul 
educaţional, iar conectarea la internet a catalizat utilizarea tehnologiilor moderne. 

 Competenţa digitală este una dintre cele opt competenţe-cheie care implică utilizarea 
tehnologiilor informaţionale pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii. 
Astăzi, utilizarea TIC în procesul educaţional nu mai este o noutate. 

 E de remarcat că dintre instrumentele TIC utilizate de cadrele didactice în procesul 
educaţional pe primul loc se plasează Prezentările Power Point, fapt ce a determinat delimitarea 

următoarele premise:  
 Prezentările electronice au cea mai mare frecvenţă de utilizare pentru majoritatea 

disciplinelor deoarece se poate introduce nu numai text, dar şi diferite obiecte: imagini, tabele, 
diagrame etc.  

 Prezentările electronice nu înlocuiesc cadrul didactic în clasă, dar au menirea de a-l ajuta în 
procesul de predare-învăţare. 

 Utilizării aplicaţiei Power Point este accesibilă.  
 Prezentarea Power Point utilizată în cadrul orei nu trebuie să fie percepută „panacee” în 
asigurarea unui proces de calitate la disciplina de studiu, pentru că aceasta implică un set de 
avantaje şi dezavantaje. 

Avantajele prezentărilor electronice: 
 Stimularea proceselor şi fenomenelor complexe (modelări, justificări, ilustrări ale 

conceptelor abstracte, proceselor şi fenomenelor neobservabile); 
 Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă; 
 Facilitarea procesului de prezentare (grafice, tabele etc.); 

 Motivarea elevilor în procesul de învăţare; 
 Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei; 
 Dezvoltarea culturii vizuale; 

 Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate; 
 Asigurarea pregătirii elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă; 
 Determinarea unei atitudini pozitivea elevilor faţă de disciplină; 
 Facilitarea integrării elevilor cu deficienţe în procesul educaţional, în societate; 
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 Centrarea pe dorinţele şi nevoile elevului. 

Dezvantajele prezentărilor electronice: 

 Provocarea plictiselii în timpul orei dacă: nu este un scop bine determinat, utilizarea la 

întâmplare, timp/ moment nepotrivit, frecvenţa, calitatea prezentării etc. 

 Negarea dialogului profesor-elev derivă din individualizarea excesivă; 
 Pierderea abilităţilor practice de investigare a realităţii ca rezultat al utilizării în exces. 

 La elaborarea unei prezentări Power Point utilizate în cadrul lecţiei se vor lua în 
consideraţie: 

1. Obiectivele stabilite (competenţele); 
2. Caracteristicile elevilor pentru care se elaborează prezentarea; 

3. Conţinutul instruirii (tema, nivelul de complexitate); 
4. Strategiile didactice alese;  

5. Alegerea şi elaborarea materialului suport; 
6. Determinarea impactului.  

 În elaborarea unei prezentări Power Point, pentru o mai mare eficiență, se impun mai multe 
reguli: 

Conceptualizarea prezentării pe 
3 dimensiuni 

- narativă;  
- descriptivă;  
- argumentativă. 

Reguli generale - un diapozitiv reflectă o idee, un punct de vedere; 
- lizibilitate; 

- cromatica (a se evita culorile stridente, fundalul cromatic 

întunecat); 
- evitaţi să scrieţi toate cuvintele cu majusculă; 
- a se utiliza maximum 2 fonturi şi 2 mărimi de text. 

Numărul de cuvinte - diapozitivul-titlu: maximum 5 cuvinte;  

- regula celor 7: maximum 7 linii a câte 7 cuvinte 

Utilizarea diagramelor, tabelelor, 

graficelor 

- utilizaţi diagrame lizibile, grafice simple 

Animaţii / tranziţii - folosiţi aceeaşi tranziţie pentru mai multe diapozitive; 
- folosiți tranziţii simple; 
- nu utilizaţi muzica - distrage atenţia. 

 

 Evident, utilizarea prezentărilor electronice aduce după sine multiple dificultăţi: investiţii în 
dotări moderne, formarea competenţelor digitale la cadrele didactice, elaborarea materialelor 
didactice în format electronic, dar este în beneficiul elevului. Astfel, prin menirea profesiei, cadrele 

didactice construiesc contexte pentru a implementa TIC la clasă, diferite prezentări electronice, iar 
elaborarea PPT cu atenție va contribui la evitarea efectelor nedorite în procesul educaţional.  
Bibliografie: 

1. Feghiu, A. - Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie, Editura 

Reclama, Chişinău, 2013 

2. Noveanu, G. (coord.) - TIC în educaţie, Bucureşti, 2011 

3. Stahov, T. - Reguli pentru realizarea prezentărilor Power Point 
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PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE ALE MATERIALELOR METALICE 

 

 Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”  Mangalia, jud. Constanţa 

 oțiunea de ”materiale” se referă la materiile prime și semifabricatele folosite pentru 

realizarea produselor finite.  

 Materiile prime se folosesc de regulă, în forma în care se găsesc în natură. Semifabricatele 

sunt materii prime care au fost supuse unor operații de prelucrare și urmează să fie în continuare 
prelucrate pentru a fi transformate în produse finite. 
 Materialele sunt substanțe simple sau compuse. Fiecare material are însușiri specifice, care îi 
determină comportarea în procesele tehnologice (proprietățile tehnologice) precum și utilizările 
sale. 

 Orice clasificare a materialelor are un caracter arbitrar; nu există un criteriu care să permită 
delimitarea strictă a materialelor în grupe. 
 După proprietățile fizico-chimice, materialele se clasifică în materiale metalice și materiale 
nemetalice.  

 În sistemul periodic al elementelor, metalele sunt mai numeroase decât nemetalele; în 
domeniul mecanic se folosesc mult materialele metalice, dar în unele cazuri, materialele nemetalice 
le pot înlocui, fiind mai ușoare și uneori mai ieftine. 
 Proprietățile metalelor pot fi generale (comune tuturor metalelor) și specifice fiecărui metal 
în parte. Proprietățile generale se datorează existenței electronilor liberi, iar proprietățile specifice 

existenței atomilor și ionilor metalului. 
 Proprietăţile fizice sunt proprietăţi care nu modifică compoziţia şi structura materialelor; 

însuşiri observabile cu organele de simţ; comportamentul în raport cu factorii din mediul 
înconjurător. 
 Exemple: Stare de agregare; Culoarea specifică; Luciul metalic; Densitatea; Fuzibilitatea; 

Dilatarea termică; Conductibilitatea termică; Conductibilitatea electrică; Proprietăţi magnetice.  

 Starea de agregare - la temperatură obişnuită sunt solide; excepţie – mercurul, care este 

lichid. 

 Culoarea specifică – variază de la cenuşiu închis la alb strălucitor. Excepţii sunt aurul și 
aliajele sale de culoare galbenă (aurie), cuprul și aliajele sale de culoare roşcată. 

 Luciul metalic este proprietatea metalelor de a reflecta puternic razele luminoase, care cad 

pe suprafețele proaspăt tăiate; se datorează opacității metalelor și reflectării razelor luminoase. Se 
poate accentua prin lustruire mecanică, dar dispare în timp, ca urmare a reacșiilor de oxidare în 
atmosferă (excepție fac metalele prețioase și aliajele inoxidabile). 

 Densitatea reprexintă masa pe care o are unitatea de volum a corpului considerat.  

Simbol: d; Formula: d = m/V, în care: m - masa [kg, g] și V- volumul [m
3,
 cm

3
] 

Unitate de măsură: kg/ m
3, dar găsim densitatea exprimată și în kg/ dm3

, g/ cm
3
 

Din punct de vedere al densităţii se întâlnesc metale:  

• ultrauşoare - d ˂ 2000 kg/m3 
 ,  (magneziu - Mg),  

• uşoare - 2000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 4000 kg/m3 
 , (aluminiu - Al),  

• semiuşoare  - 4000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 6000 kg/m3 
 , (titan - Ti),  

• grele - 6000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 10000 kg/m3 
 , (fier - Fe),  
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• foarte grele - d ˃10000 kg/m3  
, 

 
(aur - Au) 

Cel mai uşor metal – litiu (Li) – ρ=0,53g/cm3
; Cel mai greu metal – osmiu (Os) - ρ=22,6g/cm3

 

 Fuzibilitatea este proprietatea metalelor și aliajelor de a se topi ( de a trece din satare solidă 
în stare lichidă sub influența căldurii).  
 Fiecare metal se topește la o anumită temperatură, numită punct de topire. Aliajele se topesc 

într-un interval de temperaturi (interval de topire), marcat de un punct de sfârșit de topire. De 
exemplu aliajul format din 90% cupru și 10% staniu se topește în intervalul cuprins între 890°C și 
1050°C  și se solidifică în intervalul 1050°C  - 890°C.  
Punctul de topire variază foarte mult de la metal la metal:  

• Cupru (Cu) - 1083°C,  
• Wolfram (W) - 3410°C, 
• Fier (Fe) - 1535°C, 
• Aluminiu (Al) -  658

o
C. 

Metalele se pot clasifica după temperatura de topire:  

• uşor fuzibile (natriu, staniu, plumb etc.),  
• greu fuzibile (cupru, fier etc.),  

• foarte greu fuzibile (niobiu, molibden etc.),  

• refractare (wolfram, oțeluri refractare) 
 Dilatarea termică reprezintă modificarea dimensiunilor corpurilor metalice când sunt 

încălzite. 
Dilatarea liniară (în lungime) este caracterizată de coeficientul de dilatare liniară (notat cu       

α = 1/T). 
Dilatarea în volum este caracterizată de coeficientul de dilatare în volum (notat cu β) care 

este de trei ori mai mare decât coeficientul de dilatare liniară. 
 Fenomenul invers se numeşte contracţie termică - micşorarea dimensiunilor la scăderea 

temperaturii (răcire). 
 Conductibilitatea termică este proprietatea materialelor metalice de a transmite căldura. 

Conductivitatea termică (notată cu λ) este o măsură a conductibilității și exprimă căldura 
transferată în unitatea de timp prin unitatea de arie pentru o variație a temperaturii pe unitatea de 
lungime a materialului egală cu unitatea. 
 Cea mai mare conductivitate termică au: argintul, cuprul, aurul, aluminiul. Cea mai slabă 
conductivitate termică au: plumbul și mercurul. Aliajele au conductivitatea termică mai mică decât 
a metalelor componente.  

Conductibilitatea electrică este proprietatea metalelor de a permite trecerea curentului 

electric.  

Conductivitatea electrică (notată cu γ) dă măsura conductibilității electrice și este inversul 
rezistivității electrice. Relație matematică: γ = 1/ρ și se măsoară în 1/(Ω * m). 

Materialul care conduce curentul electric se numeşte conductor electric; metalele sunt buni 

conductori electrici, iar dintre acestea conductivitatea cea mai mare o are argintul, urmat la mică 
distanţă de cupru. Aliajele au în general conductivități electrice mai scăzute decât metalele de bază 
din compoziția lor. 

Rezistivitatea electrică (notată cu ρ) este rezistența opusă la trecerea curentului electric de 
un conductor din acel material (care are lungimea egală cu unitatea și aria secțiunii egală cu 
unitatea). Relație matematică: ρ = R * S/ l și se măsoară în Ω * m. Rezistivitatea electrică a 

metalelor și aliajelor crește odată cu creșterea temperaturii. 
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Conductanţa electrică este mărimea care exprimă capacitatea a unui conductor sau circuit 
dat de a conduce curentul electric.  

 Magnetismul este proprietatea materialelor metalice de a atrage materiale feroase. 

 Mărimea fizică care caracterizează această proprietate se numeşte permeabilitate 

magnetică. 
Din punct de vedere magnetic materialele sunt: 

- Diamagnetice - sunt slab respinse de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
subunitară, foarte aproape de unitate (<1) (exemple: Ag, Au, Cu, Pb, Zn, Ge)  

- Paramagnetice - sunt slab atrase de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
supraunitară, foarte apropiată de unitate (>1) (exemple: majoritatea metalelor, Al, Cr, Pt, 

Mn); 

- Feromagnetice - sunt puternic atrase de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
mult mai mare decât unitatea, ajungând la valori peste 100000 (exemple: Fe, Co, Ni, aliajele 

acestora) 

 Proprietăţile chimice sunt proprietăţi care modifică compoziţia şi structura materialelor; 
comportamentul în raport cu alte materii prime şi materiale. Exemple: Rezistenţa la coroziune.   

 Rezistenţa la coroziune este proprietatea de a rezista la o degradare lentă de la suprafaţă 
la interior sub acţiunea mediilor chimice active (mediul ambiant, aer, umiditate, gaze industriale, 

agenți chimici) cu care metalele vin în contact. 
Rezistența la coroziune a metalelor crește prin reducerea impurităților din metale, 

prelucrarea cât mai îngrijită a suprafețelor, alierea cu elemente rezistente la coroziune, acoperirea cu 
straturi anticorozive.  

Metale şi aliaje rezistente la coroziune: metalele nobile (Au, Ag, Cu) şi aliajele lor 
(scumpe). 

Metale şi aliaje autoprotectoare - metalele şi aliajele care în urma coroziunii iniţiale se 
acoperă cu o peliculă izolatoare datorită fenomenului de pasivare (pasivarea Ag în acid clorhidric 
prin formarea peliculei de clorură de argint, a Fe în acid azotic concentrat).  

Alierea metalelor cu un component adecvat - concentraţii relativ scăzute ale componentului 
de aliere, reduc considerabil viteza de coroziune (introducerea Cu de 0,2...0,3%, Cr sau Ni în oţeluri 
etc.). 

Tipuri de coroziune: 

- chimică – fără transfer de sarcină electrică în timpul procesului (oxigen, acid clorhidric, 

dioxid de carbon, alte soluţii rău conducătoare de electricitate – benzine, alcooli); 

- electrochimică - cu transfer de sarcină electrică (soluţii bune conducătoare de elctricitate- 

electroliţi).  
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PREZENTAREA GENERALĂ A F.E. BLANCHE SRL 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 ofetăria Blanche a fost înființată în anul 2019, de către elevii clasei a XI-a C, dintr-o 

pasiune nebună pentru tot ce este bun, dulce și natural. Aceștia presară în fiecare prăjitură mireasma 

plăcută a prăjiturilor bunicii sau arome cuceritoare ale cofetăriei internaționale. 
 

 

 

 

 

                           

 

   

“Creăm prăjituri magice pentru a lumina orice ocazie specială  din 
viața dumneavoastră” 

Design - indiferent că vei găsi ceea ce îți dorești printre temele deja 
realizate sau dorești ceva complet nou, aceștia sunt la dispoziția noastră pentru a transforma în 
realitate visul nostru. 

Unicitatea produselor - un deliciu iubit de mulți dintre gălățeni, frișca naturală și ciocolata 
au adeseori rolul de a ne îndulci zilele mai puțin plăcute. 

 Calitatea produselor - atât produsele Cofetăriei Blanche, cât și pregătirea și îndemânarea 
angajaților sunt rezultatul unui efort susținut de perfecționare. 

  Patiserie - se remarcă prin rețeta proprie de Cascavele, crochete pe bază de unt cu trei tipuri 
de brânză de calitate superioară din abundență. 

Torturile Cofetăriei Blanche combină ingrediente naturale de cea mai bună calitate cu un 
design personalizat, devenind elementul central în conceptul evenimentelor speciale din viața 
noastră. Pun preț pe atenția față de detalii, de la aromele speciale pe care le creează și le combină 
pentru a se adapta perfect gusturilor și dorințelor noastre. Decorurile sunt realizate de către artiștii 
plastici din echipa lor. Prețurile variază, în funcție de model și interiorul ales. 

Candy Bar - Cofetăria Blanche include produse rafinate, pentru un candy bar de excepție: 
macarons, cupcakes, minicupcakes, cakepops, acadele, biscuiți decorați, mini prăjituri, 
pricomigdale, minicaise, mousse au mascarpone/tiramisu. De asemenea, au o selecție de standuri 
speciale și obiecte decorative pe care le folosesc pentru a transforma candybar-urile noastre în 
punctul de atracție al evenimentului. Prețurile variază, în funcție de model și interiorul ales.      
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 Prăjituri - Ingrediente naturale și de calitate, combinații surprinzătoare de caramel, vanilie, 
ciocolată ori fructe de pădure se vor regăsi în sortimentele lor  de prăjituri. Fiecare prăjitură se va 
transforma într-un moment de neuitat. Realizează o gamă largă de prăjituri pentru a satisface 
gusturile fiecărui client: prăjituri cu fructe, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu vanilie, prăjituri cu 
caramel și multe alte combinații. Ne stau la dispoziție cu o gamă variată de prăjituri. 

     
 

        Patiserie - Păstrează cu strictețe rețetele lor. Unele moștenite din familie, altele făcute 
chiar de ei sau preluate de la mai marii patiseri ai lumii, dar combinate cu ingredientele lor secrete. 

Printre cele mai căutate produse de patiserie se găsesc celebrele croissante, cu gem sau cu unt, 
renumitele merdenele cu brânză proaspătă de vaci, dar și clasicele plăcinte dobrogene, minipateurile 

și covrigeii cu caşcaval.  
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AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

mobilizările corporale reprezintă active care: 
a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri ori 

servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. 
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 

În completarea prevederilor referitoare la imobilizări corporale, se aplică și prevederile 
subsecţiunii,  „Active specifice unor domenii de activitate“. 

 Unele elemente de imobilizări corporale pot fi achiziţionate din motive de siguranţă sau 
legate de mediu. Achiziţia unor astfel de imobilizări corporale, deși nu crește în mod direct 
beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizări corporale, poate fi 
necesară unei entităţi pentru a obţine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de 
elemente de imobilizări corporale îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute ca active, deoarece 
dau posibilitatea unei entităţi să obţină din activele conexe beneficii economice viitoare în plus faţă 
de ceea ce s-ar putea obţine dacă elementele respective nu ar fi fost dobândite. 

Prin politicile contabile se stabilesc condiţiile specifice pentru recunoașterea imobilizărilor 
corporale. În vederea recunoașterii imobilizărilor corporale se impune utilizarea raţionamentului 
profesional la aplicarea criteriilor de recunoaștere pentru circumstanţele specifice entităţii. În unele 
cazuri, ar putea fi adecvat să fie agregate elementele nesemnificative individual, cum ar fi matriţele, 
aparatele de măsură și control, uneltele și alte elemente similare, și să se aplice criteriile de 
recunoaștere a valorii agregate a acestora. 

 Piesele de schimb și echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri și 
recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când sunt consumate. Totuși, piesele de schimb 
importante și echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o 
entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Terenurile și 
clădirile sunt active separabile și sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate 
împreună. O creștere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii 
amortizabile a clădirii. 

 Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în 
funcţiune și până la recuperarea integrală a valorii lor. La stabilirea amortizării imobilizărilor 
corporale sunt avute în vedere duratele de utilizare economică și condiţiile de utilizare a acestora. 

 Imobilizările corporale își pierd treptat o parte din valoarea lor de întrebuințare ca urmare a 
folosirii lor, a acțiunii agenților naturali, a progresului ethnic.Această depreciere fizică și valorică se 
numește uzură. În funcție de cauzele care o produc, uzură poate fi: 

 uzură fizică: generate de funcționarea tehnică și mecanică, precum și de influența factorilor 

naturali; 

 uzură morală: reprezintă procesul de învechire tehnologică, cauzată de evoluția rapidă a 
tehnicii, de apariția a noi mașini cu performanțe mai ridicate. 
 Expresia valorică a uzurii care se include în mod eșalonat în cheltuieli se numește 

amortizare. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează, pe baza unui plan de amortizare, 
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din luna următoare punerii în funcțiune a acestora și până la recuperarea integrală a valorii de 
intrare. 

Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se 
calculează și se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate. 

 Investiţiile efectuate la imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, 
locaţie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizării pe durata 
contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiţiilor efectuate și a amortizării 
corespunzătoare se cedează proprietarului imobilizării. În funcţie de clauzele cuprinse în contractele 

încheiate, transferul poate reprezenta o vânzare de active sau o altă modalitate de cedare. 
Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor se efectuează conform prezentelor reglementări. 

Entitățile economice își amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele 
regimuri de amortizare: lineară, degresivă, accelerate. 

 Amortizarea lineară se realizează prin includerea în cheltuielie de exploatare a unor sume 
fixe, stabilite proporțional cu duratele de utilizare ale imobilizărilor corporale. Amortizarea lineară 
se calculează prin aprecierea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a imobilizărilor 
corporale. 

Cota anuală de amortzare lineară se calculează prin divizarea numărului 100 la durata 
normală de utilizare. 

Al = Vi : T 

 Amortizarea degresivă presupune o amortizare mai accentuată a imobilizărilor corporale 
în primii ani de la punerea în funcțiune. Utilizarea acstui regim de amortizare presupune calcularea 
cotei de amortizare degresive prin multiplicarea cotei de amortizare lineară cu unul din coeficienții 
următori: 

 1,5 dacă durata normală de utilizare a mobilizărilor corporale este cuprinsă între 2 și 5 ani, 
inclusiv; 

 2 dacă durata normală de utilizare este cuprinsă între 5 și 10 ani, inclusiv; 
 2,5 dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani. 

Ad = Vi x (Cota amortizării : 100) 
      Cota amortizării=Norma unică x  Coficientul de multiplicare 

Norma unică = 100 : T 

Amortizarea accelerată constă în includerea în primul an de funcționare , în cheltuielile de 
exploatare a unei amortizări în cota de 50 % din valoarea de intrare. 

Acc = Vi x 50% 

Amortizările anuale pentru exercițiile financiare următoare sunt calculate după sistemul 
linear, prin divizarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămași. 

Amortizarea degresivă și accelerate au avantajul că atenuează influența uzurii morale, 
datorită faptului că prin aceste metode se recuperează într-un interval de timp mai scurt un cuantum 

mai mare din valoarea de intrare a imobilizărilor corporale. Aceste două regimuri de amortizare 

produc și un avantaj fiscal, prin amânrea la plată a impozitului pe profit, corespunzător crșterii 
cheltuielilor privind amortizarea în primii ani de utilizare a imobilizării corporale. 

Exemplu privind amortizarea imobilizărilor corporale: 

Se întocmește planul de amortizare liniară, accelerată și degresivă pentru un utilaj 
achiziționat  la o valoare de intrare de 20000, durata normală de utilizare este de 7 ani. 

Rezolvare: 

Al = Vi : T 
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Al = 20 000 : 7 

Al = 2 857 

Aacc = Vi x 50 % 

Aacc1 = 10 000 

Aacc2-7 = 10 000 : 6 = 1667 

Cota Ad = Nu x Coeficient multiplicare 

Nu = 100 : 7 =14,28 

Cota Ad = 14,28 x 2 = 28,56 % 

1 an: Ad = 20000 x 28,56% = 5 712 

2 an: Vr = 20 000 - 5 712 = 14 288 

Ad = 14 288 x 28,56% = 4 081 

Al = 14 288 : 6 = 2 381 
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REALIZAREA UNEI APLICAŢII PRACTICE ÎN POWERPOINT 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Iulian Marian Cioroianu 

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

isciplina: Informatică - Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 
Clasa: a XI -a 

Profesor: Cioroianu Iulian Marian 

Unitatea de învăţare: Prelucrarea datelor 

Tema: Realizarea unei aplicații practice în PowerPoint 
Tipul de lecție: lecție pentru recapitularea și sistematizarea cunoștințelor 
Loc de desfăşurare: laboratorul de informatică 

Nivelul iniţial al clasei:  
 elevii şi-au însuşit noţiunile inițiale legate de aplicaţia PowerPoint 

 elevii recunosc în orice moment elementele aplicaţiei PowerPoint şi funcţiile atribuite 
acestora  

 elevii ştiu să exploateze cunoştinţele acumulate şi să folosească elementele PowerPoint în 
orice aplicaţie specifică 

 elevii au un nivel de cunoștințe corespunzător programei și de utilizare a calculatorului 
Obiective  operaționale:  
O1 : Să recunoască în orice moment orice element al aplicaţiei Power Point folosit; 

O2 : Să înţeleagă rolul fiecărui element Power Point pentru a-l folosi într-o aplicaţie într-un mod 

eficient; 
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O3: Să exploateze corect cunoștințele acumulate, precum și elementele specifice PowerPoint puse la 

dispoziție în laboratorul de informatică; 
O4: Să rezolve orice problemă propusă bazată pe folosirea elementelor PowerPoint în mediul de 
lucru existent în laboratorul de informatică. 

Strategii didactice: 

1. Metode de învățare: 
 orale: expunerea, conversatia euristică, problematizarea; 

 de acţiune: exercițiul, învățarea prin descoperire. 
2. Resurse materiale: 

 fişe de lucru, calculator, videoproiector, set de aplicaţii. 
3. Metode de evaluare:  

 evaluare iniţială: observarea şi aprecierea orală; 
 evaluare continuă pe parcursul lecţiei (fişa de lucru şi calculator). 

 

DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

1. Moment organizatoric (3 min): 

 verificarea frecvenţei; 
 verificarea existenţei și operaţionalităţii resurselor materiale. 

2. Captarea atenţiei (2 min): 
 anunţarea subiectului pentru tema propusă; 
 anunţarea obiectivelor urmărite; 
 anunţarea modului de desfăşurare a activităţii. 

3. Consolidarea cunoştinţelor teoretice (10 min): se realizează cu ajutorul următorului set de 
întrebări pentru reactualizarea cunoştinţelor teoretice, ca mai jos: 
 

Tabel nr. 1 

 

Întrebare Răspuns aşteptat 
Cum se numesc fișierele create cu 
aplicația PowerPoint și ce extensie au 

ele ? 

Fișierele create cu aplicația PowerPoint se numesc 

prezentări și au extensia .ppt (o prezentare conține mai 
multe pagini de prezentare) 

Cum se mai numește pagina de 
prezentare PowerPoint ? 

Pagina de prezentare PowerPoint se mai numește 

diapozitiv sau slide și poate conține texte și diferite 
obiecte; în plus mai pot exista efecte de animație, precum 

și efecte de tranziție între pagini. 

Care sunt operațiile de bază necesare 
pentru realizarea unei prezentări 
PowerPoint ? 

Operațiile de bază necesare pentru realizarea unei 
prezentări PowerPoint pot fi: copiere, decupare, lipire 
pentru texte, imagini, diapozitive în cadrul unei prezentări 
sau între mai multe prezentări active; ștergerea unui obiect 
selectat sau al unui slide; reordonarea slide-urilor într-o 

prezentare etc. 
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Prezentați termeni noi specifici 
PowerPoint. 

Animație, ClipArt, derulare, durate pt. pagini, obiect, slide, 

panou de activitate, pagina de prezentare, prezentare, 

tranziție, umplere, wizard, AutoContent Wizard, schema de 

culori, prezentare electronică 

 

4. Fixarea cunostințelor:  
 lecţia se va desfăşura după fişele de aplicaţii ce le primesc elevii 
 în plus, elevii au la dispozitie atât resurse Internet, cât și un set de fișiere ajutătoare realizării 

cerințelor din fișe, depuse de către profesor într-un folder 

 cerinţele sunt formulate pe fişele de aplicaţii  
 aplicaţiile vor fi executate pe calculator de către toţi elevii în funcţie de posibilităţi. 

5. Obţinerea performanţei se realizează de către elevii care au putut realiza în clasă cerinţele din 
enunţul fişei de lucru; pentru restul elevilor terminarea fișei se recomandă ca temă acasă.  
6. Asigurarea feedback-ului: are loc pe parcursul învățării prin aprecieri verbale; se vor face  
aprecieri  individuale  și  colective  asupra  activității desfășurate 

7. Evaluarea: se vor nota elevii care au participat activ la oră și au executat toate aplicațiile. 
8. Temă  pentru acasă:  
Realizați o prezentare PowerPoint, folosind minimum 10 diapozitive, cu tema “Vacanța de vară”. 
Respectați următoarele cerințe: 

 adăugați efecte de animație pentru fiecare obiect introdus în paginile de prezentare 

 fiecare pagină va avea o anumită tranziție după o secundă 

 vizualizați prezentarea obținută astfel încât să nu activați deloc butonul de mouse 

 termenul de finalizare este de maxim o săptămână 

 tema trebuie trimisă pe e-mail-ul profesorului (feedback-ul temei este asigurat prin funcţia 

Replay a servicului de e-mail) 
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IMPORTANȚA FIBRELOR ALIMENTARE ÎN MENȚINEREA SĂNĂTĂȚII 

 

Prof. Simona Dragomir  

Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei, jud. Bihor 

 limentația stă la baza desfășurării tuturor proceselor metabolice. Dezechilibrul 
substanțelor nutritive pe o perioadă scurtă de timp poate fi compensată de mecanisme fiziologice și 
biochimice, dar dereglarea pe o perioadă mai lungă determină procese patologice. 
 Din punct de vedere nutrițional interesează compoziția chimică a fibrelor alimentare, 
efectele asupra organismului și posibile interacțiuni cu alți componenți ai dietei. 
Din punct de vedere chimic fibrele alimentare se clasifică în: 

1. celuloză 

2. hemicelulozele 

3. pectinele 

4. gumele, mucilagiile, polizaharidele de depozit 

5. lignina 

6. alți compuși: acidul fitic, steroli vegetali etc. 

 

Proprietățile fiziologice ale fibrelor alimentare 

 Deși nu sunt atacate de enzimele digestive, unele fibre alimentare sunt supuse acțiunii florei 
bacteriene de la nivelul colonului, unele fiind chiar digerate complet, cum sunt pectinele, sau 

hemicelulozele în proporție de 50-85%. 

 Fibrele alimentare au capacitatea de a fi higroscopice. Capacitatea cea mai mare de reținere 

a apei o au pectinele, gumele, mucilagiile și unele hemiceluloze. Această proprietate acționează prin 

modificarea timpului de tranzit intestinal, reglând procesul de defecație. 
 Fibrele alimentare au proprietatea de a modifica microflora bacteriană la nivelul colonului, 

cu dezvoltarea bacteriilor de tipul Lactobacilus și Streptococus și scăderea speciilor Bacteroides și 
Bifidobacterii.  

 Fibrele alimentare pot interveni în absorbția unor principii nutritive la nivelul intestinului. 
Datorită formării unor geluri pot întârzia digestia și absorbția glucidelor, proteinelor și sărurilor 
minerale. Astfel, absorbția glucozei la nivelul intestinului poate fi diminuată într-un procent de 10% 

până la 60%, în funcție de tipul de fibră. 
 Important este faptul că fibrele alimentare au proprietatea de a absorbi unele substanțe toxice 

sau cu potențial carcinogenetic, favorizând eliminarea lor din organism. 
 Suplimentarea dietei cu fibre alimentare are un efect hipocolesterolemiant și hipoglicemiant, 

crescând eliminarea fecală cu reducerea aportului caloric. 
Deficitul de fibre alimentare 

Deficitul de fibre alimentare poate induce: 

 boli ale colonului: constipație, colon iritabil, hemoroizi, cancer intestinal 
 boli metabolice: obezitate, cardiopatie ischemică, litiază biliară etc. 

 Acțiunea hipocolersterolemiantă, hipolipemiantă a diferiților constituenți ai fibrelor 
alimentare este inegală. Ea este crescută pentru fibrele solubile (mucilagii, gume, pectine), este 
scăzută pentru lignină și este absentă pentru celuloză. 
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 Principalul mecanism de acțiune, pare a fi în absorbția acizilor biliari, scoaterea lor din 
circulația enterohepatică și excreția crescută prin fecale. Este posibilă și modificarea florei 
bacteriene cu creșterea circulației enterohepatice și implicit a catabolismului hepatic al 
colesterolului, precum este posibilă și o scădere a absorbției colesterolului prin legarea directă de 
fibrele alimentare și creșterea eliminării datorită creșterii tranzitului intestinal. 
 Fibrele alimentare intervin în combaterea obezității datorită scăderi absorbției unor principii 
nutritive calorigene. 

 Atât fibrele solubile cât și cele insolubile au efect de prevenire a constipației, de reglare a 
tranzitului intestinal, cele mai eficiente fiind alimentele bogate în celuloză. 
 Deficitul de fibre alimentare este implicat în etiopatogeneza colonului iritabil și boala 
diventriculară a colonului. Scăderea aportului de fibre determină reducerea volumului fecal și staza, 
care duc la modificarea motilității colonului și la creșterea presiunii intraluminale. 
Necesarul de fibre alimentare, după majoritatea autorilor, este de 20-30 g/zi. 

Surse de fibre alimentare 

Fibrele alimentare sunt prezente numai în alimentele de origine vegetală: 
 fructe 

 legume 

 cereale 

 leguminoase uscate 

Aliment Fibre totale g% Celuloză g% Lignină g% 

Pâine 

Pâine albă 2,7 0,7  - 

Pâine intermediară 5,1 1,3 0,2 

Pâine integrală  8,5 1,3 1,2 

Cereale 

Fulgi de ovăz 15,0 1,0 1,0 

Fulgi de porumb 13,0 2,0 1,0 

,,Corn flakes” 11,0 2,4 1,3 

Legume 

Varză  2,8 0,7 0,4 

Conopidă 1,8 1,1 - 

Castravete crud 11,0 2,0 1,0 

Mazăre verde 7,9 2,3 0,4 

Fasole verde 3,4 1,3 0,2 

Morcov 3,7 1,5 urme 

Ceapă 2,1 0,6 urme 

Salată 1,5 1,1 urme 

Fructe  
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Nuci 14,0 1,0 1,0 

Alune  9,3 1,7 1,2 

Mere 1,4 0,5 urme 

Banane 1,8 0,4 0,3 

Cireșe 1,2 0,3 0,07 

Pere 2,4 0,7 0,5 

Piersici 2,3 0,2 0,6 

Prune 1,5 0,2 0,3 

Căpșuni  2,1 0,3 0,6 

 

 

Bibliografie: 

1. Mihele, Denisa - Igiena alimentației, Editura Medicală, București, 2008 

2. naturavindecătoare.ro  
 

 

ÎNVĂȚĂM PROGRAMARE PRIN JOACĂ! 
 

Prof. Vasilica Georgeta Magaz  

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

ediile grafice interactive sunt aplicații care permit implementarea algoritmilor folosind 

instrucțiuni, variabile, operații reprezentate prin elemente vizuale numite blocuri. Acestea sunt 
conectate într-o anumită ordine pentru a obține un program. 

Utilizarea unui mediu interactiv permite implementarea structurii secvențiale, alternative sau 

repetitive, folosind elemente grafice (de exemplu, Scratch, Blockly, Alice, aplicații existente pe 
platforma educațională de tip code.org etc.) pentru a crea operații de mișcare, sunete, vizualizare 
text etc. 

Manifestarea creativă la clasă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri 
digitale  se poate realiza prin: 

 participarea la evenimente de tip: „Hour of Code” (https://hourofcode.com/ro/learn), Europe 

CodeWeek (codeweek.eu), Scratch Day (day.scratch.mit.edu), Google Science Fair etc. 

 implicarea în activități colaborative utilizând aplicațiile studiate (de exemplu, participarea la 
un joc didactic de echipă, crearea în echipă a unui joc educațional/povești etc.) 

 analizarea codului unui joc simplu în scopul identificării modului de realizare a 
funcţionalității acestuia, modificarea codului pentru a obține alte efecte şi analiza comparativă 
aefectelor obţinute printr-un schimb liber de idei. 

Elevii din ciclul gimnazial, dar și cei din ciclul liceal devin interesați și sunt din ce în ce mai 
atrași în scrierea algoritmilor folosind blocuri grafice cu ajutorul mediilor grafice: Alice, Scratch, 

Blockly, App Inventor etc. 
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Mediul grafic interactiv Blockly se poate folosi de la adresa următoare 
http://kodingkreators.com/play/blockly/apps/code/index.html?lang=ro, fiind un mediu de 

programare vizual pentru web. Este un proiect al Google și este open-source, astfel încât oricine 

poate să îl folosească și să îl modifice. 

Code.org se poate folosi de la adresa următoare https://code.org/ și este un site destinat 

celor ce doresc să învețe să scrie algoritmi jucându-se. Deși site-ul poate fi folosit fără a crea un 
cont este indicat să-l creezi pentru a putea urmări progresul în rezolvarea activităților prezentate. 

Scratch este un proiect al MIT (Massachusetts Institute of Technology), se poate folosi de 

la adresa https://scratch.mit.edu/, fiind un limbaj de programare gândit în scop educativ şi oferit 
gratuit, utilizat în peste 150 de ţări, tradus în peste 40 de limbi. A devenit atât de popular încât în 
jurul său s-a dezvoltat o întreagă comunitate de copii şi de educatori,  în întreaga lume au loc anual 

concursuri cu tematică Scratch, iar în ultimii ani a ajuns a fi introdus în programa şcolară din USA 
şidin numeroase ţări europene, precum România. Eu personal, am ales să lucrez la clasă cu acesta, 
deoarece SCRATCH oferă o interfaţă intuitivă care îi ajută pe copii să înveţe programarea prin 

joacă, într-un mod distractiv, facil și foarte potrivit pentru orice nivel de vârstă şcolară. 
Cu Scratch, îţi poti programa propriile jocuri, poveşti, animaţii interactive și poţi să 

distribui creaţiile tale către ceilalţi din comunitatea online. Scratch îi ajută pe elevi să gândească 
creativ şi sistematic, să lucreze colaborativ – lucruri esenţiale într-o lume a informaţiei şi a 
tehnologiei. Scratch a fost conceput să prevină greşelile comune ale începătorilor din programarea 

tradiţională, cum ar fi greşelile de scriere şi erorile de conţinut. În locul scrierii manuale a 
comenzilor, toate acţiunile sunt prezentate intuitiv, prin tehnica drag&drop, astfel putem să 
controlăm derularea programului, iar toate corecturile, revenirile şi dezvoltările pas-cu-pas sunt 

foarte uşor de realizat. Practic cu Scratch nu poţi să strici nimic, doar să înveţi! 
 Această interfaţă grafică permite utilizatorilor să controleze cu uşurinţă felul în care diferite 

tipuri de comenzi interacţionează. În plus, fiecare bloc se potriveşte cu altul numai dacă împreună 
au sens. Categoriile colorate ajută la organizarea şi gruparea diferitelor seturi de comenzi bazate pe 
funcţii particulare. 

Puteți programa și realiza proiecte în SCRATCH, cu condiția să vă faceți un cont pe 
platforma  https://scratch.mit.edu, după care selectați limba română. 
 Fereastra aplicației Scratch arată astfel:  
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http://kodingkreators.com/play/blockly/apps/code/index.html?lang=ro
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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Fereastra conține: 
1. Scena  

2. Zona de personaje  

3. Zona de blocuri 

4. Zona de program  

 Prezentarea interactivă a mediului grafic de programare Scratch la clasă se poate realiza prin: 
 Exerciții privind identificarea unui decor / personaj pentru un anumit proiect 

 Prezentarea grupurilor de blocuri 

 Crearea unor scripturi care rezolvă diverse probleme 

 Exerciții de scriere a unor proiecte folosind structura liniarăși alternativă 

 Crearea unui proiect video pe o anumită temă folosind mediul grafic învățat. 
Pentru a programa un personaj, trebuie să tragi blocuri din paleta de blocuri în zona de scripturi. 

Blocurile sunt grupate în zece categorii: Mișcare, Aspect, Sunet, Creion, Date, Evenimente, Control, 
Detecție, Operatori și Mai Multe Blocuri. 

Blocurile din paleta cu blocuri sunt plasate în zona de scripturi, fiind combinate în scripturi 
(programe) prin simpla îmbinare a blocurilor sub forma unei stive. Dacă clichezi oriunde pe stivă, 
scriptul va fi executat de sus în jos.  

Când tragi un bloc în zona de scripturi, o zonă evidențiată cu alb îți indică locul unde poți plasa 

blocul pentru a forma o conexiune corectă cu un alt bloc. Pentru a deplasa o stivă, selecteaz-o cu 

ajutorul blocului din vârf. Dacă scoți un bloc din mijlocul unei stive, toate blocurile aflate sub 
acesta se vor deplasa odată cu el. 

Scena este spațiul în care proiectele tale prind viață. Personajele se deplasează și interacționează 
unele cu altele pe scenă. Pentru a executa un proiect, clichează pe steagul verde. Pentru a-l 

întrerupe, clichează pe butonul roșu. 
Scratch sprijină dezvoltarea competențelor secolului XXI. În timp ce lucrează la proiecte 

Scratch, copiii învață să selecteze, să creeze și să administreze diferite forme de media, printre care 
text, imagine, animație și sunet (informații). Pe măsură ce copiii câștigă experiență în crearea de 
media, ei devin mai receptivi și mai critici când trebuie să analizeze media din jurul lor. 

Designul proiectelor Scratch îi provoacă pe copii la competiţie, să gândească creativ, îi învaţă 
cum să depăşească obstacolele şi cum să rezolve problemele, şi cel mai important lucru:  le oferă 
încredere în sine. 
 

 

Bibliografie:  

1. https://slc.rbh.ro/grupe/scratch/ 

2. http://download.intuitext.ro/Intuitext_Manual_Informatica_TIC_cls_5.pdf 

3. http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/01/INFORMATICA-si-TIC_21.02.2017_fr-gr.pdf 
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DISEMINAREA PROIECTULUI ERASMUS+ VET 

”STAGII PRACTICE EUROPENE – CHEIA TURISMULUI COMPETITIV” 

2019-1-RO01-KA102-061775 

 
Prof. Nicoleta Negoianu 

Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” București 

daptarea la noile cerințe ale economiei de piață presupune însușirea acelor competențe 
care să dezvolte elevilor înaltul profesionalism, inițiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera 

eficace într-un cadru economic dinamic și concurențial. Pornind de la aceste considerente școala 

noastră este preocupată în a asigura elevilor săi formarea unor competențe profesionale la standarde 

europene, de a le oferi șansa de a dobândi noi cunoștințe și abilități cheie pentru o mai bună 

integrare pe piața muncii. În acest sens s-a orientat spre un nou proiect Erasmus+ pentru calificarea 

tehnician în turism, prin care să le ofere elevilor o educație completă și să remedieze deficiențele 
care există la nivelul școlii (profesori rigizi care nu se pliază pe cerințele educației moderne, lipsa 

materialului didactic aferent, a unei baze de practică dotată conform nevoilor, a unor laboratoare de 

specialitate dotate cu materiale didactice, mijloace multimedia, mobilier, programe de soft pentru 

realizarea activității de ticketing, parteneriate cu agenți economici care funcționează deficitar, 

imposibilitatea exersării limbii engleze în conversații cu clienții și a dobândirii abilităților specifice 

unui loc de muncă modern și competitiv). 

Proiectul vizează dezvoltarea formării profesionale a elevilor, prin desfășurarea de activități 
în cadrul parteneriatelor cu companii reale, cu rolul de a promova învățarea bazată pe muncă sau 

activități practice, în scopul apropierii viitorilor absolvenți de piața muncii și dobândirii acelor 

competenţe, abilități și atitudini profesionale practice care sunt cerute de angajatori. 

Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea formării profesionale a unui număr de 32 de elevi clasa a X-a şi 16 de elevi clasa a 

XI-a, care să dobândească experiențe pe baza activităților practice de muncă într-un mediu de lucru 

european conectat la domeniul lor de pregătire profesională din turism și industrie hotelieră. 
Aceasta se realizează prin parcurgea unor module de pregătire practică din cadrul Stagiilor de 

pregătire practică în unități hoteliere și agenții de turism din Spania, în scopul integrării 
profesionale pe piața muncii. 

2. Dezvoltarea competențelor profesionale și a competențelor cheie: de sensibilizare și de expresie 

culturală, de îndeplinire a sarcinilor de lucru și responsabilitate la locul de muncă, de cooperare în 

relații de muncă, de comunicare într-o limbă străină, sociale și civice, de formare și cultivare a 

spiritului antreprenorial. Acestea determină creșterea motivației în activitatea de zi cu zi pentru 

elevii din VET în scopul îmbunătățirii șanselor de angajare și dezvoltare a unei cariere profesionale 

pe plan de succes. 

3. Îmbunătățirea parteneriatelor școală-operatori economici europeni, care să contribuie la creșterea 

capacității organizației de învățământ VET românesc de a furniza și forma calificări relevante 

pentru piața muncii europene și pentru a schimba percepția asupra forței de muncă românească. 
Proiectul se înscrie în prioritatea domeniului VET, deoarece dezvoltă parteneriate care au ca 

scop promovarea învățării bazate pe muncă/activitate practică în toate formele sale, prin implicarea 

unor agenți economici de pe piața muncii din domeniul turismului din Granada, care oferă formare 

profesională elevilor noștri pentru a produce rezultate concrete la bază. 
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Proiectul se va derula pe o perioadă de 14 luni, iar calendarul de implementare a activităților 
proiectului va fi planificat în strânsă legătură cu cele trei fluxuri care se vor desfășura astfel: 

 Flux 1 - noiembrie 2019, în organizațiile de primire La Tienda del Viaje și Viajes Lauxa din 

Granada, 16 elevi clasa a XI-a, calificarea tehnician în turism, câte 8 în fiecare organizație. 
Activități practice: analizează oferta agențiilor și a concurenței, identifică serviciile prestate la 

nivelul departamentelor, realizează oferte turistice, colaborează cu turiștii pentru selectarea 

serviciilor, utilizează platforme de rezervare turistică, exersează completarea unor documente 

specifice, calculații de preț, promovează oferte pe diverse canale. 

 Flux 2 - martie 2020 și fluxul 3 - mai 2020 în organizațiile de primire Hotel Abba și Hotel 

Las Nleves, 16 elevi de clasa a X-a, calificarea tehnician în turism, câte 8 în fiecare organizație. 
Activități practice: utilizează echipamente multimedia și softuri specifice, completează formulare de 

rezervare, identifică nevoile și dorințele clientului, realizează activități legate de plecarea/sosirea 

clientului. 

 În timpul liber vor desfășura activități de pregătire culturală, vizite la obiective culturale din 

Granada, activități de integrare în noul mediu, iar la sfârșit de săptămână vor avea excursii în 
Cordoba, Sevilla și Gibraltar. 
 Impactul estimat asupra participanților la mobilitate va fi următorul: 
1. Dobândirea de către 100% dintre participanți a unor noi cunoștințe, abilități și atitudini conforme 

cu SPP calificării și adaptate la cerințele pieței europene; 

2. Creșterea motivației de învățare și de continuare a studiilor în domeniul pregătirii de specialitate; 
3. Dobândirea unor experiențe de muncă relevante și cu impact pentru dezvoltarea ulterioară a 

elevilor, care să le ușureze accesul pe piața muncii; 

4. Cunoașterea cerințelor și a tendințelor de pe piața muncii din industria turismului; 

5. Îmbunătățirea abilităților și deprinderilor de utilizare a unor medii informatice specifice industriei 

turismului; 

6. Îmbunătățirea competențelor de utilizare a limbilor străine în diverse contexte de comunicare și 
în interacțiuni specifice profesiei; 

7. Creșterea șanselor de mobilitate și de ocupare a unui loc de muncă în străinătate, în domeniul 

pregătirii; 
8. Dobândirea de abilități și competențe specifice locului de muncă: responsabilitate, implicare, 
lucru în echipă, asumare de sarcini; 
9. Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, sociale, civice, digitale; 

10. Dobândirea de achiziții la nivel cultural care să le faciliteze practicarea meseriei. 

 Până în prezent s-au desfășurat primele 2 fluxuri, ultimul nu s-a desfășurat datorită noilor 
evenimente la nivel mondial determinate de pandemia COVID-19. Echipa de gestiune se preocupă 
de reprogramarea mobilității într-o perioadă viitoare, în condiții de siguranță și securitate, pe care o 

va stabili de comun acord cu partenerii din Spania și elevii participanți. 
 Pentru a vă prezenta rezultatele pe care elevii noștri le-au obținut în cele două mobilități vă 
pun la dispoziție adresa de facebook pe care postăm toate activitățile derulate în cadrul proiectului: 
http://fb.me/ERASMUSVETCCK 

 ERASMUS+VET-Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” 
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MATERIALE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ÎMBRĂCĂMINTE 

 
 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

       Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 aterialul de bază îndeplinește funcția principală în produs și este întrebuințat la 
confecționarea feței produsului. Materialele care pot fi utilizate cu rol de material de bază sunt: 

ţesături, tricoturi, blănuri, piei. 
 

    
 

 Materialele auxiliare 

Căptuşelile au rolul de a dubla detaliile produsului, mărindu-i astfel rezistenţa la purtare, şifonare şi 
păstrarea formei în timp, ducând totodată la îmbunătăţirea valorii de prezentare a produselor finite 

cât şi a parametrilor de confort al acestora. Materialele folosite pentru căptuşirea îmbrăcămintei 
trebuie să fie lucioase, pentru ca produsele să fie îmbrăcate uşor şi să permită mularea cu uşurinţă 
pe corpul purtătorului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întăriturile sunt materiale textile care dublează unele detalii ale îmbrăcămintei. Materialele pentru 
întărituri au drept scop mărirea rezistenţei la purtare, la şifonare, ducând la îmbunătăţirea valorii de 
prezentare a produselor finite, a parametrilor de confort şi modelarea îmbrăcămintei pe conformaţia 
corpului. 

                  
 
Aţa de cusut se foloseşte la prelucrarea, asamblarea și finisarea îmbrăcămintei. 
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Furniturile 
Vatelina este destinată dublării produselor de îmbrăcăminte pentru iarnă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elasticul se foloseşte la produsele de lenjerie şi la îmbrăcămintea exterioară subţire, pentru ajustarea 
pe corp. 

 

 

 

 

 

Perniţele pentru umeri se montează în zona umerală, luând forma umărului, ușor arcuită 

 

 

 

 

 

 

Rejansa este utilizată pentru întărirea şi susţinerea produselor de îmbrăcăminte cu sprijin în talie. 
 

 

 

 

 

Banda pentru confecţii este folosită pentru fixarea unor cusături la produsele de îmbrăcăminte (pe 
linia umărului, pe linia taliei etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda pentru protecţie este o ţesătură se foloseşte pentru protejarea tivului la pantaloni. 
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Accesoriile pentru încheiat  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Garniturile se aplică la produsele de îmbrăcăminte în scop ornamental. 
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CONTABILITATEA UNITĂŢII ECONOMICE. INVENTARIEREA 

- Test de evaluare - Clasa a X-a 

 

Prof. Mihaela Ona  

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

 

 

1. Definiți inventarierea.        1 punct 

2. Care este efectul direct al inventarierii în calculul și evidența stocurilor (în cazul 
inventarului intermitent)?                                                                        1 punct 

3. Dați exemple de elemente patrimoniale pentru care este necesară inventarierea periodică.         
          1 punct 

4. La inventarierea anuală efectuată de SC BUS SRL se constată:   6 puncte 

 Un mijloc de transport neînregistrat în contabilitate; valoarea contabilă a acestuia 
este de 12.600 lei; 

 Creanță clienți în valoare de 3.900 lei întârziată la încasare și foarte probabil să nu se 
mai încaseze; 

 La depozitul de materii prime, o lipsă în valoare de 1.500 lei (cost de achiziție). 
 

Barem de corectare şi notare 

1. Inventarierea este un procedeu de verificare faptică a existenței și stării bunurilor, creanțelor 
și datoriilor aparținând unei firme. 
Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte 

2. Care este efectul direct al inventarierii în calculul și evidența stocurilor (în cazul 
inventarului intermitent)?                                                                                                                    

3. Permite determinarea cheltuielilor materiale a veniturilor aferente costului stocurilor (de 

produse finite). 

Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte 

4. Dați exemple de elemente patrimoniale pentru care este necesară inventarierea periodică.          
Mărfurile din magazinele de desfacere cu amănuntul, disponibilitățile băneşti. 

Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se 
acordă 0 puncte 

 

1. Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, pentru răspuns incorect sau lipsa 
acestuia se acordă 0 puncte 

 

 2133 = 4754 12.600 lei 

 4118 = 4111 3.900 lei 

6814 =  491  3.900 lei 

  601 =  301 1.500 lei 
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SERVICIILE TURISTICE ȘI OSPITALITATEA GAZDELOR DIN TURISM 

Prof. Mihaela Popescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

 spitalitatea este tot atât de veche ca și omenirea și a apărut, probabil, odată cu 
rădăcinile sociale ale coexistenței comunităților umane. 
     Sensul originar al ospitalității exprimă un act de comportament social de „a primi, a găzdui, 
a ospăta” un călător aflat în dificultate și manifestările de ospitalitate se regăsesc în varii forme în 
cultura milenară a tuturor popoarelor. Cu timpul, expansiunea cultelor religioase a adăugat o nouă 
dimensiune cultivării sentimentului de ospitalitate, transformând-o în ospitalitate tradițională. Se 
poate afirma că marile mișcări religioase - budhismul, confucianismul, shintoismul, iudeismul, 

islamul, creștinismul, au adoptat concepte similare de ospitalitate, exprimate plastic prin 

comandamentul , ”ajută-l pe aproapele tău”. Cu timpul, acest precept a devenit o rentabilă ocupație, 
adică o afacere ca oricare alta, care, firește, a evoluat pe scena istorică. 
     În această interpretare, adăpostirea și hrănirea populației prin servicii de auto-consum (self 

service), cât și livrarea la domiciliul clienților a produselor alimentare pregătite pe scara industrială 
de firmele de catering se cer separate de serviciile de cazare și de alimentație destinate 
colectivităților și prestate în regim social ori în regim comercial. 
     Clasificarea de mai jos ilustrează defalcarea după criterii sociale și comerciale, a ospitalității 
tradițonale destinată acoperirii nevoilor pentru serviciile de cazare și de alimentare a diverselor 

categorii de populație. Intensificarea călătoriilor și dezvoltarea circulației turistice, ajunse la 
dimensiunile atinse în prezent, asociate cu creșterea vertiginoasă a solicitărilor cotidiene pentru 
repaos și hrană au transformat ospitalitatea tradițională în ospitalitate comercială de anvergură, 
adăugând la satisfacerea pe baze economice a nevoilor primare de găzduire și de ospătare (de 
alimentație) și alte oferte de servicii pentru recreere, destindere, amuzament etc. Toate aceste 
servicii se regăsesc în conținutul a ceea ce se numește mai recent industria ospitalității. 
    Când vorbim despre consumul populației, gândul ne duce la marile structuri colective de 

cazare și alimentație, în care deosebim două categorii de servicii: 
    a) Servicii nemarfă prestate în regim social - sunt cele din structurile de cazare în alimentația 
colectivă din spitale, sanatorii, ospicii, unități militare, penitenciare, șantiere de construcții, tabere și 
internate școlare, campusuri universitare, cămine pentru vârstnici, diferite alte activități 
sezoniere.              

   b) Servicii marfă prestate în regim comercial - structurile de cazare comercială, de regulă, se 
referă la structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și la cele din 
spitalele, sanatoriile și alte stabilimente similare, proprietate privată, camere închiriate din casele 
proprietate privată, la cele din transportul feroviar de pasageri (vagoane de dormit, vagoane cușetă), 
transportul naval, transportul aerian. 

     În literatura de specialitate persistă încă rezerve cu privire la înglobarea diverselor categorii 
de servicii în ansamblul industriei ospitalității. Astfel lucrările editate de Asociația Americană a 
Hotelurilor și Motelurilor (American Hotel and Motel Association) restrâng limitele industriei 

ospitalității la sfera industriei hoteliere, punând accent pe serviciile de cazare, asociate cu serviciile 
de alimentație prestate în limitele structurilor organizaționale ale întreprinderilor hoteliere. În 
această accepție, industria ospitalității încorporează și serviciile adiacente prestate clienților 
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hotelurilor, din care o pondere considerabilă au un pronuntat profil turistic și sunt preluate din sfera 
industriei călătoriilor și turismului. 
     Prin conținutul lor aceste servicii adiacente (complementare) nu mai pot fi net separate de 

funcțiile de cazare și restaurante, ceea ce justifică necesitatea integrării lor în ansamblul industriei 
ospitalitătii. Cu alte cuvinte, industria ospitalității și industria turismului cuprind: alimentația 
colectivă și cazarea cu caracter social, respectiv, cazarea hotelieră și alimentația comercială, precum 
și transportul turistic, agențiile de voiaj.         
     În componentele industriei ospitalității segmentul de CATERING se referă la producția 
culinară industrială din alimentația publică. Deoarece atributul „publică” are o largă semnificație, 
interpretată că „ne privește pe noi toți”…” în care participă toți” sau „care are loc în prezența unui 
număr mare de consumatori”, termenul de „alimentație” tinde să înlocuiască ceea ce se numește 
încă alimentație publică. De altfel, atributul „publică” are și o conotație peiorativă, întrucât nu poate 
fi vorba de participarea totalului colectivităților la serviciile de alimentație, măcar din motive legate 
de insolvabilitatea unei părți ale populației. 
     Acest segment (mai exact ofertele catererilor), evoluează în două direcții: 

 sub forma serviciilor menite să acopere nevoile de consum alimentar ale consumatorilor 
finali (de exemplu, cateringul la bordul aeronavelor); 

 sub forma producției culinare semifinite, unde catererii preiau rolul de intermediari între 
firmele de restaurație și consumatorii finali ai preparatelor servite (de exemplu, în unitățile Mc 
Donald‟s, KFC, Quick, Pizza Hut, Burger King etc.). 

     În prezent, pe plan mondial, s-a extins procesul de trecere de la mica producție realizată în 
restaurante (care reclamă un volum mare de muncă umană, din ce în ce mai dificil de acoperit), la 
producția centralizată, care contribuie la creșterea productivității muncii și a eficienței economice, 
precum și la realizarea unor produse culinare echilibrate din punct de vedere calitativ și nutrițional. 
     Literatura de specialitate menționează următorii factori care determină mutațiile decisive în 
dezvoltarea segmentului de catering: reducerea timpului afectat pregătirii și consumului 
preparatelor, atât în gospodăriile individuale cât și în unitățile de alimentație; valorificarea 
superioară, cu rebuturi minime, a materiilor prime; economisirea energiei și a spațiilor de productie; 
folosirea tehnologiei moderne în producție, cu o nouă viziune asupra relațiilor om-mașină-mediu; 

reducerea necesarului de personal sezonier. 

     Rezultă că în viitorul producției culinare se prefigurează integrarea segmentului de catering 

în industria alimentară. 
     În termeni generali, un produs este ansamblul elementelor materiale și imateriale (servicii, 
simboluri, mărci) concepute pentru a crea satisfacții celui care îl cumpără și pentru care acesta este 
dispus să plătească prețul stabilit de producător. 
     În termenii industriei călătoriilor și turismului, produsul turistic este un complex de bunuri 
materiale și de servicii, concentrate într-o activitate specifică și oferite (pachet) consumatorului 

turistic. 

     Serviciile industriei ospitalității încorporate în ofertele de produse turistice sunt menite să 
creeze utilități. În practica economică se regăsesc cinci tipuri de utilități, adaptabile în majoritatea 
situațiilor la nevoile de consum în care sunt solicitate prestațiile: utilitatea formei (a elementelor 

tangibile asociate cu serviciile prestate); utilitatea locului (a amplasării unităților prestatoare de 

servicii cât mai la îndemâna consumatorilor și a condițiilor care favorizează accesibilitatea acestora 
la servicii); utilitatea timpului (obținerea rapidă a serviciilor care satisfac trebuințe ce nu suferă 
nicio amânare, ca de exemplu serviciile pentru satisfacerea la timpul potrivit a unor nevoi 
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fiziologice pentru hrană etc.); utilitatea posesiei (a gradului de satisfacție asociat cu diversitatea 
ofertelor și cu calitatea și valoarea consumației); utilitatea informației (cunoașterea conținutului 
ofertelor ca efect al promovării serviciilor) și al recomandărilor și sfaturilor prestatorilor pentru 
facilitarea alegerii acelor servicii care vor satisface cel mai bine nevoile și preferințele clienților 
potențiali. 
     În industria ospitalității sezonalitatea cererii pentru serviciile de cazare, de alimentație, de 
transport, de agrement etc este puternic influențată de condițiile climatice dominante în diversele 
regiuni geografice ale Terrei. 
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COSTURILE ASCUNSE ALE COMERȚULUI ONLINE 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

omerțul online este activitatea de cumpărare sau vânzare prin intermediul transmiterii 
de date de la distanță, specifică companiilor comerciale. Prin intermediul internetului se dezvoltă o 
relație de servicii și schimb de mărfuri între ofertant și viitorul consumator. 

În ultima vreme multe persoane preferă să achiziționeze produse sau servicii de pe site-urile 

online, însă aceștia nu își dau seama că în spatele acestor site-uri există anumite înșelătorii care ar 
putea să-i afecteze din punct de vedere financiar. 

După o analiză a câtorva site-uri, constatăm că unele nu precizează anumite detalii. De 

exemplu, comandăm o placă de păr de pe un site. Trec câteva zile și dorim să returnăm produsul, 
dar nu putem. Placa de păr este un produs de îngrijire personală, iar produsele care fac parte din 

această categorie nu pot fi returnate, însă acest lucru nu este precizat nicăieri. La produsele de 
îngrijire personală ar trebui să se precizeze, cu ajutorul unui asterix, că nu pot fi returnate. 

Un alt exemplu ar mai fi faptul că putem să returnăm un produs, dar reprezentanții site-ului 

nu vor să-l primească. Comandăm un monitor în valoare de 700 de lei, pornim monitorul și 
constatăm că nu funcționează. Cei de la care am comandat ne spun că nu este vina lor, trebuia să 
observăm pe loc că produsul este deteriorat și să specificăm acest lucru în procesul verbal de 
preluare a coletului de la curier. 

Mai există cazuri în care perioada minimă de returnare a unui produs nu este precizată în 
descrierea acestuia. Perioada minimă de returnare este inclusă de multe ori în Termeni și condiții, 
ceea ce nu e bine. Multe persoane bifează rubrica Termeni și condiții, însă nu o citesc. 

Există anumite site-uri care încearcă să ne păcălească atunci când facem returul unui produs.    
De exemplu, comandăm un televizor. În momentul când îl primim constatăm că are niște pete negre 
pe ecran care nu mai dispar. Returnăm produsul și asteptăm să ne primim banii sau să fie înlocuit. 
Reprezentanții site-ului respectiv ne spun că trebuie să rețină 2500 de lei pentru reparații, pe 
motivul că am trimis televizorul spart. 

Pentru a nu mai exista astfel de incidente trebuie să întocmim un proces verbal de predare-

primire a produsului în care precizăm starea acestuia. În mod normal când dorim să achiziționăm 

produse sau servicii trebuie să se precizeze prețul total al acestora cu toate taxele incluse, dar de 
multe ori acest lucru nu se întâmplă. 

Vrem să achiziționăm servicii de zbor. După ce ajungem la plată și la emiterea biletului, 
descoperim că apare o nouă taxă – taxa pe bagaj de cală. În momentul în care facem rezervarea 
online, observăm ca acest preț nu este specificat nicăieri, decât pe biletul final, undeva scris cu litere 
mici. 

Toată lumea știe că în momentul în care achiziționăm un produs ni se oferă o perioadă de 
garanție de 2 ani. Există anumiți comercianți care ne oferă o perioadă de garanție mai mare, însă nu 
se specifică cum se desfășoară aceasta. 

De exemplu, cumpărăm o saltea, de pe un site, cu anumite caracteristici și cu o garanție de 
60 de luni. În momentul când primim produsul avem o garanție normală de 24 de luni, însă în 
următoarele 12 luni avem o garanție pentru 80% din valoarea produsului, în următoarele 12 luni o 
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garanție pentru 60% din valoarea produsului și în ultimele 12 luni o garanție pentru 40% din 

valoarea produsului. 

Realizăm că această informație de pe site nu este corectă. Trebuia să se menționeze că se 
asigură 24 de luni garanția normală plus o garanție în formă redusă pentru 36 de luni. 

După cum știți, în perioada de BlackFriday sunt foarte multe reduceri care le atrag atenția 
cumpărătorilor. Deși nu ne dăm seama, unele site-uri ridică prețul unor produse cum ar fi 
televizoarele, calculatoarele, după care de BlackFriday le fac o reducere de 50%. Aceasta o putem 

aprecia ca fiind o practică comercială incorectă, care este foarte bine mascată, astfel încât instituțiile 
statului nu o pot descoperi, decât cu ajutorul unui consumator care poate să aducă dovezi. 

Majoritatea persoanelor nu comandă produse doar de pe site-urile din România, ci și de pe 
site-urile altor state din Uniunea Europeană. Legislația acestor state este asemănătoare cu cea din 
România. 

Dacă vrem să facem reclamații ne adresăm către ECC ROMANIA care face mediere și 
contactează operatorul pentru respectarea drepturilor consumatorilor. 

Nu este recomandat să comandăm de pe site-urile statelor din afara Uniunii Europene. În țări 
precum Statele Unite ale Americii, garanția comercială nu este de 2 ani, iar operatorul economic 
poate asigura sau nu garanția. Atunci când decidem să cumpărăm dintr-un stat din afara Uniunii 

Europene, sunt aplicate alte reguli, cum ar fi plătirea taxelor vamale. Valoarea acestora depinde de 

statul de unde comanzi. Mai mult, când cumperi din afara Uniunii Europene, legislația privind 
protecția consumatorilor din România nu se aplică. De exemplu, când cumpărăm din Statele Unite 
ale Americii, este important să știm că se aplică alte reguli față de cele pe care le cunoaștem, 
referitor la dreptul de retragere din contract sau termenele de livrare. În momentul în care un 

consumator cumpără din afara Uniunii Europene, acesta își asumă întregul risc al comenzii. 
Drepturile și obligațiile noastre sunt stabilite prin contractul pe care îl încheiem în momentul 

achiziționării. Prin urmare este foarte important să verificăm compania de la care cumpărăm și să 
citim cu atenție Termenii și condițiile existente. 

Unele afaceri online induc în eroare consumatorii cu privire la reședinta comerciantului. Cu 
intenție, tocmai pentru a lăsa să se creadă că ar fi în Uniunea Europeană. De aceea, trebuie să 
verificăm vânzătorul și opiniile clienților care au cumpărat de acolo. 

Atunci când facem achiziții online ar trebui să verificăm, înainte de încheierea contractului, 
dacă operatorul economic ne oferă informații corecte cu privire la datele de identificare, la 

caracteristicile produsului, prețul cu toate taxele incluse, modalitățile de plată și de livrare, durata 
minimă a contractului. 

Ne este recomandat să evităm operatorii care nu afișează date de contact complete și care se 
rezumă doar la o adresă de email, să comparăm ofertele de preț, iar dacă bunurile sunt expediate din 

străinătate, să fim atenți la taxele poștale și alte costuri pe care operatorul economic nu le afișează. 
Cele prezentate anterior ne întăresc convingerea că vânzarea electronică are o influenţă 

deosebită asupra consumatorilor și de aceea aceștia trebuie să fie foarte bine informați când se decid 
să facă achiziții online. 
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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, folositor, necesar şi 
fezabil. 

 Reperele generale ale conceptului curriculum sunt programul de studii şi disciplina de 

învăţământ. 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 înseamnă completa activitate de învăţare ce este supusă unui plan bine stabilit,  
îndrumată de unitatea şcoalară și nu prezintă interes dacă se realizează în colectivitate sau 

individual, intern sau exterrn şcolii (J.F. Kerr (Ed.), Changing the Curriculum, University of 
London Press, Londra, 1968).n 

b) Curriculum-ul este socotit ca o sumă a experienţelor de învăţare pe care un școlar le dobândește 
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 ei în diferite ipostaze reale-oficiale, în afara școlii şi în 
urma unor activități neorganizate-finalitate a activității din viața elevului, 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 materiile din școală, cu prevederi orare minime corespunzătoare fiecărei discipline, ce sunt 
comune  și obligatorii pentru toate specializările dintr-un domeniu de pregătire. 
 Trunchiul comun face referire la cercetarea  riguroasă a competențelor cheie căștigate în 
instruirea obligatorie, care reliefează traseul profesional al elevului, dar și obținerea cunoștințelor de 
cultură generală de care au nevoie în  pregătirea 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. 
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 Dezvoltarea Curriculum-ului la decizia locală reprezintă o cale prin care pot fi abordate  
disciplinele economice la nivelul unităţilor de învăţământ. 
 În  capitolul acesta detaliez curriculumul la decizia scolii din perspectiva disciplinelor 
economice.  

 CDL-ul  reunește orele destinate pentru mărirea ofertei curriculare specifice fiecărei unități 
de învățământ, propunerea realizată în asocierea cu agenții economici, are  în vedere extinderea 
competențelor tehnice de ansamblu ce nu pot lipsi calificării ce ei și-o aleg. Beneficiarii au 

avantajul de a fundamenta competențele unei formări profesionale variate, ce nu poate lipsi  

integrării profesionale dar și orientării școlare. Astfel elevii au posibilitatea să opteze pentru un 
traseu propriu de formare în cunoștință de cauză. 
 Prin CDL capătă rolul de afi baza pentru îndeplinirea unei instruiri ce favorizează, la nivelul 
de liceu tehnologic asociat cu partenerii economici, crearea în ansamblu a competențelor generale 
specifice domeniului și specializării prezentate în Standardele de Pregătire Profesională (SPP-uri). 

 Oferta curriculară este centrată pe aprofundarea competențelor de specialitate creând 

premizele favorabile ale reușitei absolventului pe cele două planuri: 
 în plan social, prin dezvoltarea comunicării, a gândirii critice, a luarii de decizii, şi a 

utilizării informaţiei; 
 în  plan profesional, în măsura includerii  rapide pe piața muncii, având la bază certificatul 

de calificare nivel III şi nivel IV, în urma absolvirii școlii profesionale și respectiv a liceului 
tehnologic, creându-se posibilitatea continuării studiilor în același domeniu sau de ce nu, în domenii 
conexe calificării. 
 Absolvenţii învăţământului profesional ce finalizează și sunt admiși în urma 
examenului de certificare a calificării profesionale dobândesc un certificat de calificare 

profesională de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, şi suplimentul descriptiv al 
certificatului, în format Europass. 
 Elevii de liceu, filiera tehnologică, ce sunt declarați absolvenți și susțin promovând 
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 reunește propunerile de obiective şi conţinuturi ale 
activităţilor instructiv-educative ce sunt puse în practică  la nivel local, recomandate chiar de către 
unităţile de învăţământ, în funcţie de necesităţile proprii şi de solicitările identificate pe piața muncii 

oferite de către agenții economici, asigurând cadrul pentru coparticiparea absolventului la realizarea 
traseului adecvat acestuia de formare,dar și pentru dezvoltarea responsabilității unității școlare în 
alcătuirea propriei  ofertei curriculare, în concordanță cu eforturile educaționale. 
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CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. MIJLOACE DE SEMNALIZARE 

RUTIERĂ  
- Fișa de documentare nr. 3 - 

 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”Iaşi/  
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, jud. Iaşi 

 

. Semnalizarea verticală – reprezentată de indicatoare pentru circulația rutieră. 
 Indicatoarele sunt semne ce se instalează pe lateralele drumului public ori suspendat 
deasupra părții carosabile. 

Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care 
condițiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se 
adresează, ele se pot instala ori repeta pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu 
ori spațiu interzis circulației vehiculelor, deasupra părții carosabile sau de cealaltă parte a 
intersecției, în loc vizibil pentru toți participanții la trafic. Indicatoarele pot fi însoțite de panouri cu 
semne adiționale conținând inscripții sau simboluri care le precizează, completează ori limitează 
semnificația. Semnele adiționale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe 

indicatoare, dacă înțelegerea semnificației acestora nu este afectată. Semnificația indicatoarelor este 
valabilă pe întreaga lățime a părții carosabile deschisă circulației conducătorilor cărora li se 

adresează. Pentru informații, avertizări sau reguli aplicabile temporar, se folosesc aceleași 
indicatoare, însă pe fond galben. Indicatoarele pot fi: 

1. de avertizare: 

 atrag atenția că urmează să se intre pe un sector de drum periculos; 
 semnificația lor poate începe din locul unde sunt amplasate; 
 se mai pot instala înaintea locului periculos, la o distanță de maximum 50 m în localități, 

între 100 m și 250 m în afara localităților, respectiv între 500 m și 1000 m pe autostrăzi și drumuri 
expres. Când condițiile din teren impun amplasarea la o distanță mai mare, sub indicator se 
instalează panoul adițional „Distanța între indicator și începutul locului periculos”; 

 obligă, în general, la mărirea atenției, unele chiar la reducerea vitezei. 
2. de reglementare, acestea putând fi: 
a) de prioritate; 

b) de interzicere sau restricție; 
 interzic fie accesul pe un sector de drum, fie executarea unei manevre; 

 semnificația acestora începe sau este aplicabilă din dreptul lor și încetează în prima 
intersecție, dacă alte semnalizări nu precizează lungimea sectorului pe care se aplică ori alte 
indicatoare nu anunță sfârșitul zonei; 

 dacă se instalează la începutul unei localități, semnificația lor este valabilă până la sfârșitul 
localității, dacă nu se dispune altfel; 

c) de obligare: 

 obligă la executarea unei anumite manevre, la ocolire etc.; 
3. de orientare și informare, acestea putând fi: 
a) de orientare; 
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b) de informare; 

c) de informare turistică; 
d) panouri adiționale; 
e) indicatoare kilometrice și hectometrice; 
4. mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind: 

a) indicatoare rutiere temporare; 

b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor. 

II. Semnalizarea orizontală – reprezentată de marcaje pentru circulația rutieră. 
Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea participanților la 

trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le 
completează sau le precizează semnificația. Marcajele se aplică pe suprafața părții carosabile a 
drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă, pe accesorii ale drumurilor, precum și pe alte 
elemente și construcții din zona drumurilor. Marcajele pot fi: 

1. longitudinale: 

a) de delimitare a părții carosabile; 
b) de separare a sensurilor de circulație; 
c) de delimitare a benzilor de circulație; 
Marcajele longitudinale pot fi: 

 continue – interzicându-se încălcarea lor; 
 discontinue – au caracter orientativ, permițându-se încălcarea lor. 

În cazul unui marcaj mixt, se respectă semnificația marcajului cel mai apropiat de direcția de 
deplasare. 

Pe autostrăzi, pe drumuri expres și pe drumuri naționale europene, la extremitățile părții 
carosabile se aplică marcaje rezonatoare, pentru avertizarea conducătorilor la ieșirea de pe partea 
carosabilă. 

Circulația modernă se desfășoară pe benzi. Prin bandă de circulație se înțelege oricare din 
subdiviziunile longitudinale ale părții carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau prin alte 
mijloace, dacă are o lățime corespunzătoare pentru circulația într-un sens a unui șir de vehicule. 
Benzile au, în general, lățimea de trei metri, putând fi: curente, de accelerare ori de decelerare, 
rezervate mijloacelor de transport în comun, destinate circulației vehiculelor lente, de stocaj – 

pentru virajul la stânga, cu circulație reversibilă ori de urgență – pe autostrăzi; 
2. transversale: pentru traversare pietoni, pentru traversare bicicliști, pentru oprire, pentru 

cedarea trecerii, de reducere a vitezei în curbe fără vizibilitate; 
3. diverse: de ghidare (sub formă de inscripții, sub formă de săgeți), de interzicere a opririi 

ori a staționării, pentru spații interzise circulației, pentru locuri de parcare, sub formă de săgeți, 
inscripții etc.; 

4. laterale: pe intersecții denivelate, pe lateralele drumurilor, pe parapete, pe stâlpi, pe pomi, 
pe borduri. 

III. Semnale luminoase: 

1. Semnalele semaforului electric: 

 Roșu – oprire; 

 Verde – liberă trecere; 
 Galben – atenție, oprire. 
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2. Semnalele lămpii cu lumină galbenă intermitentă obligă la reducerea vitezei și la 
respectarea celorlalte reguli din zona în care este instalată lampa. 

3. Semnatele lămpii cu lumină verde intermitentă obligă la reducerea vitezei și acordarea 
priorității celor cu care se intersectează. 

4. Semnalele lămpii cu lumină roșie alternativ intermitentă obligă la oprire pe toată durata 
emiterii semnalelor. 

5. Semnalele lămpii cu lumină albă intermitentă obligă în reducerea vitezei, permițând 
traversarea căii ferate. 

IV. Semnalele polițistului care dirijează circulația 

Îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră pe 
drumurile publice se fac de către Poliția rutieră, care are obligația să ia măsurile legale în cazul în 
care constată încălcări ale acestora. 

În exercitarea atribuțiilor de dirijare a circulației, polițiștii rutieri sunt obligați să poarte 
uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive, fiind plasați astfel încât să poată fi observați și 
recunoscuți cu ușurință de către participanții la trafic. Semnalele polițistului care dirijează circulația 
au următoarele semnificații: 

 brațul ridicat vertical semnifică „Oprire” pentru toți cei care se apropie, indiferent din ce 
direcție vin; 

 brațul sau brațele ridicate orizontal semnifică „Oprire” pentru cei care, în direcția lor de 
deplasare ar intersecta brațul sau brațele polițistului. După ce a dat acest semnal, polițistul poate 
coborî brațul sau brațele, poziția lui semnificând, de asemenea, „Oprire”; 

 pe timpul nopții, semnalul de „Oprire” se dă prin balansarea bastonului de circulație, 
reflectorizant sau cu lumină roșie; 

 rotirea brațului semnifică „Mărirea vitezei”; 
 balansarea brațului în plan vertical semnifică „Reducerea vitezei”. 

În funcție de locul în care se află, polițistul poate da și alte semnale: să se treacă prin fața ori 
prin spatele său, să se ocolească obstacole, unii să oprească alții să-și continue deplasarea etc. 

Pentru oricare din semnalele date, polițistul poate folosi și fluierul. 
Când semnalul de oprire se adresează unui anume conducător, acesta este obligat să 

oprească pe partea dreaptă a drumului, cât mai aproape de trotuar sau acostament ori, dacă este 
posibil, în afara părții carosabile. Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al 
polițistului rutier sau, după caz, al polițistului de frontieră, este obligat să rămână în vehicul, cu 
mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicațiile polițistului. 

Polițistul rutier aflat într-un autovehicul al poliției poate executa semnale cu brațul, cu sau 
fără baston reflectorizant, acestea având aceleași semnificații ca mai sus. Polițistul rutier aflat într-
un autovehicul al poliției poate utiliza și dispozitive luminoase cu mesaje variabile pentru a 
transmite dispoziții sau indicații celor din trafic. Aceste semnale pot fi adresate concomitent cu 
transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce. 

V. Semnalele speciale de avertizare, luminoase și sonore 

Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de 

iluminare montate pe autovehicule (lumini giratorii) și au următoarele semnificații: 
a) lumina roșie – obligă participanții la trafic să oprească în direcția de mers, cât mai 

aproape de marginea drumului; 
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b) lumina albastră – obligă participanții la trafic să reducă viteza și să acorde prioritate de 
trecere; 

c) lumina galbenă – obligă participanții la trafic să circule cu atenție. 
Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: 
a) pentru lumina roșie – autovehiculele aparținând poliției și pompierilor; 
b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de 

frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării care 
însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului 
de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției 
precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminaliști din Ministerul Public; 

c) pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase și/sau gabarite depășite ori care însoțesc 
asemenea autovehicule, cele care transportă anumite mărfuri ori substanțe periculoase, cele 
destinate diverselor lucrări pe drumuri, curățeniei străzilor, deszăpezirii acestora sau tractării, 
transportului și depanării autovehiculelor rămase în pană ori avariate, precum și tractoarele care 
tractează utilajele agricole și tehnologice agabaritice. 

Autovehiculele prevăzute cu lumini giratorii roșii și/sau albastre trebuie să fie echipate și cu 
mijloace speciale sonore de avertizare. Ele se mai numesc și autovehicule cu regim de circulație 
prioritar. 

Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase și sonore se folosesc de către 
conducătorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritar numai dacă intervenția sau misiunea 
impun urgență. Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele 
luminoase. Pe autovehiculele aparținând poliției și pe cele prevăzute cu lumini giratorii de culoare 
galbenă pot fi instalate și dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanților la 
trafic. 

VI. Semnalele celorlalți conducători: 
 conducătorii de vehicule – pot da semnale cu brațul; 
 conducătorii de autovehicule – pot da semnale: 

 cu luminile instalației de iluminare-semnalizare; 

 cu luminile „STOP”, roșii, din spate, la acționarea frânei de serviciu; 
 sonore; 

 cu brațul. 

Folosirea luminilor și a claxonului 
Conducătorii de autovehicule sunt obligați să folosească instalațiile de iluminat- semnalizare 

ale acestora, după cum urmează: 
a) luminile de poziție – pe timpul imobilizării autovehiculului pe partea carosabilă în afara 

localităților, de la lăsarea serii și până în zorii zilei, precum și ziua când plouă torențial, ninge 
abundent sau este ceață densă ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drumul public; 

b) luminile de întâlnire sau de drum – în mers, atât în localități, cât și în afara acestora, după 
gradul de iluminare a drumului public; 

c) luminile de întâlnire și cele de ceață – pe timp de ceață densă; 
d) luminile de întâlnire pe timpul zilei: 

 când plouă torențial, ninge abundent ori în alte condiții care reduc vizibilitatea pe drum; 
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 când conduc motociclete sau mopede precum și autovehicule ce însoțesc coloane militare 
sau cortegii, transportă grupuri organizate de persoane, tractează alte vehicule ori transportă mărfuri 
sau produse periculoase; 

 când circulă prin tunel; 
 când circulă pe autostrăzi, pe drumuri expres și pe drumuri naționale europene. 

e) luminile indicatoare de direcție (de semnalizare) – pentru semnalizarea schimbării 
direcției de mers, inclusiv la punerea în mișcare. 

Obs. Conducătorii vehiculelor cu două roți, precum și a celor cu tracțiune animală, împinse 
sau trase cu mâna, semnalizează cu cel puțin 25 m înainte de efectuarea manevrelor. Intenția opririi 
acestor vehicule se semnalizează prin balansarea brațului drept în plan vertical; 

f) luminile de întâlnire – concomitent cu reducerea vitezei – pe timpul nopții, la apropierea a 
două autovehicule care circulă din sensuri opuse, de la o distanță de cel puțin 200 m. Când 
conducătorul de autovehicul se apropie, pe timpul nopții, de un alt autovehicul care circulă în fața 
sa, este obligat să folosească luminile de întâlnire de la o distanță de cel puțin 100 m; 

g) alternativ luminile de întâlnire cu cele de drum – pe timpul nopții sau în condiții de 
vizibilitate redusă, precum și la apropierea de o intersecție nedirijată de semnale luminoase sau de 
către polițiști, dacă nu se încalcă astfel prevederile pct. f; 

h) luminile de avarie – când autovehiculul este remorcat, dacă a fost avariat ori a rămas în 
pană și nu a putut fi scos în afara părții carosabile sau dacă se deplasează foarte lent, constituind el 
însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. De asemenea, se mai folosesc în mod succesiv, 
în ordinea opririi, când această manevră este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers; 

i) claxonul – ori de câte ori este nevoie pentru evitarea unui pericol imediat și de la cel puțin 
25 m de cei cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului și fără 
să-i determine la mișcări ce pot pune în pericol siguranța circulației. El nu se folosește abuziv și în 
zona de acțiune a indicatorului „Claxonarea interzisă”. 

Obs. Se exceptează de la această prevedere: 
1) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulație prioritar când se deplasează în acțiuni 

de intervenții sau în misiuni care au caracter de urgență; 
2) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol 

imediat. 

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 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

139 

 

V. VOCAŢIONAL  

 

BAZELE IGIENICE ALE EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI 

IGIENA PERSONALĂ: REGIMUL ZILEI ȘI IGIENA CORPULUI 

 
Prof. Dumitru Amacsinoae 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

giena educației fizice și sportului face parte din domeniul mai mare al igienei, cu aplicații 
la domeniul respectiv. 

 Cuvântul igiena derivă de la Hygeia,  care în mitologia greacă era zeița sănătății, fiica lui 
Asklepios, zeul vindecător al bolilor și simbol al medicinei curative. Știința igienei este una din cele 
mai vechi ramuri ale medicinei și a avut întotdeauna ca scop prevenirea îmbolnăvirilor și păstrarea 
sănătății oamenilor, spre deosebire de ramurile clinice, care au ca obiect principal studiul bolii, a 

proceselor patologice, în scopul vindecării bolnavilor. 
 Igiena personală: regimul zilei 

Toți elevii, având dorința de a respecta igiena personală trebuie mai întâi de toate să-și 
alcătuiască regimul corect al zilei și cu strictețe să-l urmeze. 

 Regimul cel mai bun se necesită alcătuit în concordanță cu indicațiile medicului, căruia 
trebuie să ne adresăm pentru un sfat, pentru că este unul din oamenii care poate să alcătuiască un 
regim convenabil. La alcătuirea regimului zilei e necesar a lua în considerație: starea voastră de 
sănătate, nivelul de antrenament, activitatea sportivă planificată, condițiile casnice etc. Respectarea 

regimului zilei va intra în obișnuință și nu vă va crea incomodități în respectarea lui. Respectând 
acest regim, veți simți cu timpul îmbunătățirea sănătății voastre. 
 Treziți-vă la timp, faceți gimnastica de dimineață, apoi procedura de ștergere cu prosop și de 
spălare, alimentați-vă la timp, ocupați-vă cu sport sistematic și culcați-vă la anumite ore ca să vă 
odihniți corespunzător. La încălcarea regimului zilei, spre exemplu, lucrul încărcat în timpul 
pregătirii de examene, e necesar a te recompensa pe sine însuți printr-o odihnă mai îndelungată, 
îmbunătățirea alimentației ş.a.m.d. 

 Igiena personală: igiena corpului 
Igiena corpului se corelează cu activitatea corectă a organismului, duce la îmbunătăţirea 

schimbului de substanţe, circulaţiei sangvine, digestiei alimentare, respiraţiei, dezvoltării 
posibilităţilor fizice şi intelectuale ale omului.  

Igiena corpului necesită, mai întâi de toate, păstrarea curăţeniei pielii. Rolul pielii pentru 
organism e foarte mare. Împreună cu plămânii, pielea participă la respiraţie: prin tuburile 
eliminărilor sudoripare în fiecare zi se excretă din organism în jur de 700 g, apoi odată cu sudoarea, 
cu ajutorul căreia se elimină din organism substanţele toxice, ce apar în urma activităţii vitale a 
organismului. În acelaşi timp pielea apără organismul de agenţii externi.  

Păstrarea pielii curate este necesară pentru o activitate normală. Praful, nimerind pe piele, se 

amestecă cu excreţiile sărate ale sudorii, astupă canalele de excreţii ale glandelor sudoripare, astfel 
încălcându-se regimul normal de funcţionare al pielii. În fine, pe piele se pot acumula 
microorganisme patogene, care sunt periculoase pentru viaţă şi sănătate. O piele neîngrijită şi care 
nu este ţinută curată poate duce la dezvoltarea diferitor boli. De aceea e foarte importantă spălarea 

corpului cu săpun şi apă fierbinte. Săpunul elimină excreţiile glandelor sudoripare, deschide apei 
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accesul spre piele, iar apa fierbinte facilitează dilatarea porilor şi curăţirea lor. După fiecare 
antrenament, competiţie, e necesară spălarea bine sub un duş cald şi cu săpun. De asemenea, e 
necesar să se introducă în regimul personal al zilei frecările cu prosop şi udarea cu apă (dacă nu 
există posibilitatea duşului) după efectuarea gimnasticii de dimineaţă.  

Îngrijirea părului necesită o acurateţe deosebită, pentru că în păr deseori nimereşte praful şi 
murdăria. Copiilor li se recomandă a se freza scurt. Frecventarea săptămânală a băii nu exclude 
spălarea regulată de dimineaţa. Spălarea se face până la brâu, cu apă la temperatura camerei.  

Pe lângă factorii atmosferici (ger, vânt, umezeală, căldură), chiar spălarea cu săpun 
îndepărtează stratul gros care constituie aşa numita „mână acidă” a pielii şi pe care trebuie să o 
redăm mâinilor. Trebuie să mai ţinem seama de faptul că astăzi detergenţii sintetici au înlocuitor în 
mare parte săpunul, că aceştia alterează fineţea pielii, favorizând chiar şi apariţia de eczeme şi că 
sebumul este foarte uşor distrus sau îndepărtat, ceea ce are drept consecinţă uscarea, crăparea, 
asprirea pielii mâinilor. 

Prin îngrijirea mâinilor nu se urmăreşte numai un scop pur estetic, ci şi unul de protecţie. Se 
spune că mâinile sunt cartea noastră de vizită, aceasta referindu-se la modul în care ne comportăm 
cu ele, cum le îngrijim şi în niciun caz cum le împodobim. Este bine chiar să evităm prea multe 
podoabe pe mâini care să împiedice circulaţia sângelui. Curaţenia mâinilor se impune să fie făcută 
cât mai des şi după orice fel de activitate. În felul acesta se îndepărtează substanţele iritante, se 

micşorează riscul apariţiei dermatitelor de contact. Agenţii de curăţenie nu trebuie să fie prea 

alcalini, abrazivi sau să producă o degresare excesivă a pielii.  
 Unghiile mâinilor trebuie tăiate şi permanent păstrate în curăţenie. În murdăria ce se adună 
sub unghii deseori se reţin microbii. Astfel de îngrijiri necesită nu doar mâinile, dar şi picioarele. 
Rănile posibile ce apar la folosirea incorectă a încălţămintei sportive trebuie tratate cu iod şi 
bandajate cu tifon curat. În cazul în care aveţi picioare ce asudă repede şi intens, atunci trebuie 
zilnic, înainte de somn, să spălaţi picioarele cu apă şi săpun, apoi să le ungeţi printre degete cu tifon 

umezit în soluţie de 10% de formalină sau galimanaină, praf de acid boric.  

Curăţirea zilnică a dinţilor cu pastă de dinţi apără dinţii de deteriorarea lor timpurie, întăreşte 
gingiile şi elimină mirosul neplăcut din gură. Curăţirea dinţilor se face doar cu peria personală şi se 
face cu peria de sus în jos şi nu dintr-o parte în alta. Dinţii trebuie curăţaţi seara, iar dimineaţa 
operaţiunea trebuie repetată, pentru îndepărtarea bacteriilor ce se formează peste noapte. Dinţii buni 
şi sănătoşi – condiţie excelentă pentru digestia normală. 
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JOHANNES VERMEER DIN DELFT 

 

Prof. Ramona Doina  Buzea 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

        espre pictorul olandez Johannes Vermmer (Delft, 1632 - Delft, 1675) se știu puține 

lucruri. Viața lui, la fel ca şi picturile lui, rămân un mister pentru omul secolului XXI. Până în 
prezent se cunosc doar 36 de picturi care îi sunt atribuite și se presupune că nu ar fi pictat mai mult 
de 60. Primul tablou al lui Johannes Vermeer datează din 1656. 
            Nu se știe cine l-a învățat să picteze și nu se cunoaște dacă a călătorit dincolo de granițele 
patriei sale. Se presupune doar că a fost un timp elevul lui Carel Fabritius, unul din cei mai renumiți 
discipoli ai lui Rembrandt. 

 

"Lăptăreasa" de Johannes Vermeer 

  Rijksmuseum, Amsterdam 

  Johannes Vermmer este considerat a fi unul dintre cei mai 

mari singuratici ai secolului al XVII-lea. Nu pentru că ar fi fost literal 
singur (a avut 11 copii și niște socri influenți), ci pentru că nimic din 

tumultuoasa viață care trebuie că se desfășura sub acoperișul casei 
pictorului nu ajunge vreodată pe pânză, cu atât mai puțin sugestia 

vreunei familii. Vermeer e un pictor tăcut, picturile sale la fel. 
Tablourile lui Vermeer, în contradicție cu direcția luată de pictura 
modernă, sunt mici și intime, făcute să fie admirate de aproape de 
către membrii familiei și să se odihnească pe pereții vreunei încăperi 

burgheze tihnite. Vermeer nu critică nicio normă socială prin tablourile sale, nu protestează, nu 
luptă să schimbe omenirea. Vermeer  acceptă  lumea așa cum este. Picturile sale prezintă viață de zi 
cu zi, interioare pline de detalii surprinzătoare și chipuri pierdute în anonimat. Nu conferă elemente 
magice realului, dar nici nu omoară farmecul realității. Personajele lui Vermeer contemplă viața, 

trăiesc undeva la marginea ei, în spatele unei perdele, uși sau ferestre; nu ne vorbesc și nu ne lasă 
niciun testament. Și cu atât mai puțin ne-a lăsat vreo explicație scrisă Vermeer. Puținele date pe care 
le avem în prezent despre el ne parvin din texte legale în care apare 

numele pictorului, una dintre cele mai enigmatice figuri ale secolului al 

XVII-lea. 

 

"Soldat şi fată râzând" de Johannes Vermeer 

The Frick Collection, New York 

 Numărul de pigmenți de care dispunea pictorul olandez din 

secolul al XVII-lea era foarte mic comparativ cu cel al pictorului modern. În timp ce Rembrandt, 
unul dintre cei mai mari producători de culori ai vremii dispunea de mai bine de o sută de pigmenți, 
mai puțin de douăzeci de pigmenți au fost detectați în picturile lui Vermeer, dintre care doar zece 
par să fi fost folosiți în mod sistematic. În acele vremuri, fiecare pigment era diferit prin 
permanență, felul în care era produs, modul în care se putea lucra cu el și timpul de uscare. Mai 

mult chiar, mulți pigmenți nici nu erau compatibili și trebuiau folosiți separat. Galbenul și albastrul, 
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culorile cel mai des întâlnite în picturile lui Vermeer și care îi definesc într-o oarecare măsură 
opera, sunt două dintre cele trei culori primare care stau la baza teoriei culorilor. În timp ce galbenul 
este o culoare stimulantă, albastrul este o culoare relaxantă. Dacă albastrul poate fi considerat regele 
culorilor lui Vermeer, galbenul îi devine  regina. 

 Evoluţia sa artistică, în ciuda libertăţii la care ținea și în numele căreia refuză să se supună 
capriciilor pieței, trebuie privită totuşi în contextul social al vremurilor sale. În Olanda, secolul al 

XVII-lea este o perioadă în care, în general, clasa medie este cea care cumpără operele de artă și 
dictează direcția acesteia, iar acești cumpărători manifestau o sete deosebită pentru scene care 

depictau aspecte din viața de zi cu zi și orașele natale.  

 

"Dantelăreasa" de Johannes Vermeer 

Muzeul Louvre, Paris 

 

 Dacă primele pânze ale lui Vermeer prezintă subiecte mitologice, 
precum “Diana înconjurată de nimfe” sau biblice, cum e cazul lui “Hristos 
în casa Martei și a Mariei”, într-un final artistul este nevoit să accepte că, 
într-un orăşel protestant cum era Delft, tablourile cu teme biblice nu-şi găseau cumpărători prea 
uşor. Astfel, artistul îşi îndreaptă interesul spre pictura intimă, pictând scene din viaţa cotidiană, în 
interioare laice, ridicând acest gen pe culmi nemaiatinse până atunci. Extraordinarele picturi ale lui 
Vermeer, cu subtile jocuri de lumina și textura, definesc Vârsta de Aur a Olandei. 
 

"Privelişte din Delft" de Johannes Vermeer 

Muzeul Mauritshuis, Haga 

 ”Priveliște din Delft" (1660 - 1661), este încoronarea 
spiritului artistic al lui Vermeer. Parte din colecția 
permanentă a Muzeului Mauritshuis din Haga, nu există 
nicio fotografie și puține șanse că vor exista în viitor care să 
redea această pictură în adevărata sa grandoare. 

 Contemplarea originalului e singura experiență 
revelatoare. "Priveliște din Delft" este cea mai mare pictură 
a lui Vermeer și alături de "Străduță" sunt singurele două 

tablouri ale maestrului care surprind lumea exterioară. În centrul picturii, la dreapta turnului cu 
ceas, dar ascunsă ochiului nostru, se află casa lui Vermeer. Tabloul surprinde primele ore ale 

dimineții, norii negri încă mai acoperă cerul, dar razele soarelui luminează deja zidul gălbui. Câteva 
momente mai încolo, tabloul ar fi fost surprins într-o cu totul altă lumină... 
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SĂRBĂTORI DE VARĂ: SÂNZIENELE 

-Studiu etnografic- 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

enumirea care face referire la floarea sânzienilor este diferită, în funcție de regiunea la 
care ne raportăm. De exemplu, în Moldova aceasta poartă denumirea de sânzănie, în Muntenia și 
Oltenia se utilizează denumirea de drăgaică, în Transilvania se disting denumiri ca sânjuane,  
sânzene, sânzenie, iar în Banat sânziene galbene sau Floarea lui Sf. Ioan. Această din urmă 
denumire este dată de faptul că sărbătoarea Sânzienilor se suprapune și cu sărbătoarea creștină a 
Nașterii Sf. Ioan Botezătorul sărbătorită în data de 24 iunie. 

Numele acestei plante se regăsește în multe balade sau cântece bătrânești care închipuiesc 
Luna, unul dintre acestea îl vom reda mai jos:  
 „Pe raze de soare, /Pe scursuri de mare, /Țese, /Iana, țese, /Războiaș de fir, /Suluri de oțel/ 
Cu spată de sârmă, /Face pânza bună./ Soare că 
venia, /D-aș-te ziua da:/ -Aș-te ziua, Iano, /Iano, 

/Sânziano!/ Țese Iana, dichisește /Și de nuntă se 
gătește./ Țese/ Iana, țese/ In și cu mătase,/ Lui Soare 

cămașe/ Fir / Cu ibrișin,/ Lui Soare zăbun...” 

Referindu-se la sărbătoarea sânzienelor, 
Dimitrie Cantemir afirmă în lucrarea „Descrierea 

Moldovei” că prin denumirea de Drăgaica sau 
Sânziene se subînțelege zeița Ceres: „În acest timp, 
când încep a se coace semănăturile, se adună la un 

loc toate fetele din mai multe sate și, alegând pe cea mai frumoasă și mai robustă, îi dau numele de 
Drăgaica. Apoi, cu ea înainte, merg prin semănături și-i fac o cunună împletită din spice, i-o pun pe 

cap, o mai înfrumusețează cu o mulțime de cârpe, de toate colorile și-i dă în mână cheile de la 
șurele lor. Drăgaica, în acest chip înfrumusețată, cu brațele și cu cârpele expuse vântului, ca și cum 
ar zbura, se întoarce spre casă cântând și săltând, și merg prin toate satele fetelor cari au însoțit-o. 

Acestea, urmând-o în cântece destul de frumoase, o numesc sora și superioara lor...”. În funcție de 
zona geografică a țării, Sânziana sau Drăgaica mai este numită și Împărăteasa, Stăpâna Surorilor, 
Regina Holdelor, Mireasa. 

Potrivit tradiției, Sânzienele plutesc în aer sau 
umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și 
dansează, împart rod holdelor, umplu de fecunditate 
femeile căsătorite, înmulțesc animalele și păsările, 
umplu de leac și miros florile, tămăduiesc bolile și 
suferințele oamenilor. Contrar Rusaliilor care sunt 

reprezentări fantastice aducătoare de rele, Sânzienele 
sunt zâne bune, însă pot deveni rele, lovindu-i pe 

păcătoși cu ,,lanțul Sânzienelor”, pot stârni din senin vijelii, pot aduce grindina, lăsând câmpul fără 
rod și florile fără leac. 
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În această zi, fetele tinere își căutau sortitul și aveau obiceiul să arunce o cunună de sânziene 
pe acoperişul casei, semnificația fiind că dacă coroana de flori rămânea pe acoperișul casei, fata 
respectivă își va întâlni alesul și se va cununa chiar în acel an. Pe de altă parte, dacă acea coroană de 
Sânziene cădea jos de pe acoperișul casei, fata mai putea să o arunce ori de câte ori era nevoie 
pentru ca accesoriul lucrat manual să rămână pe acoperiș. Încercările de aruncare reprezentau anii 
pe care tânăra îi mai avea de așteptat până când urma să-și cunoască alesul și să se mărite cu el. 

Una dintre tradițiile de Sânziene o regăsim în Banat unde se zice că cei cu dare de mână dau 
de pomană pentru sufletul celor morți, tradiție cunoscută și sub denumirea de moși de sâmzenii. În 
Oltenia, ziua de Sânziene este păstrată cu strictețe, existând din bătrâni credința că acela ce 
muncește în această zi va fi pocit, va înnebuni sau va fi jucat de Drăgaice. Totodată există credința 
că în această zi soarele se spală pe față dis-de-dimineață, iar cel care se uită la el cu atenție poate 
observacurgând apă în jos, sub înfățișarea unor raze luminoase. 

Ziua de Sânziene este considerată și ziua în care se fac descântece. De pildă, în Moldova 
există obiceiul ca în această zi să se facă descântecul de întors inima unuia către altul, în scopul de a 
alunga ura și vrajba dintre două persoane. Descântecul sună după cum urmează:  

„Eu voi întoarce ulcica asta/ Și ulcica întoarce vatra/ Și vatra întoarce soba/ Și soba 
întoarce grinzile cu horna/ Și grinzile întorc podelele,/ Leațurile și șindrilele,/ Șindrilele întorc 
crângurile / Și crângurile întorc pe Sf. Spiridon/ Și pe Sânziene/ Și Maica Domnului/ Să întoarcă 
inimile celor împricinați,/ Unul asupra altuia./ Cu cugetele/ Și cu dragostea/ Să se împăciuiască!” 

În ziua de Sânziene se obișnuiește să se culeagă buruieni de leac. În Bucovina există credința 
că timpul cel mai potrivit pentru culesul buruienilor este chiar această zi, când odată culese, 
buruienile se duc la biserică pentru a fi sfințite. Prin unele zone se crede că sânzienele tămăduiesc 
afecțiuni precum lipitura, guturaiul, din-dă-vânt, dar și alte boli. Sânzâienele sunt bune și împotriva 
Ielelor, motiv pentru care aceste zâne se tânguiesc în cântecele lor după cum urmează: 
 „Dacă n-ar fi avrămeasă,/ Musețel și împărăteasă,/ Odolean/ Și leuștean,/ Usturoi de 
samulastră,/ Toată  lumea ar fi a noastră”. 

În credința românească există obiceiul să se creadă că odată cu sărbătorea Sânzienelor cucul 
nu mai cântă, se îneacă cu orz sau cu cireșe, motiv din cauza căruia răgușeşte și nu mai poate cânta. 
Această credință este pusă în valoare și prin versurile cântecelor populare: 

„Legea ta de cuc bălan,/ Te-am nămit să-mi cânți un an;/ Tu ai simțit a Sânziene/ Și ți-ai 

vârât pliscu-n pene!/ Cucușorule bălan,/ De ce nu-mi cânți câte-un an?/ Ai cântat numai o lună/ Și 
ți-ai luat ziua bună!” 

Dacă totuși cucul continuă să cânte și după Sânziene, se crede că timpurile vor fi rele, 
aducând cu ele foamete mare în anul respectiv, însă după credința populară acest fapt aduce 
războaie grele și alte nenorociri. După Sânziene, cucul încetează să mai cânte, ducându-se în alte 
părți. Cu toate acestea, credința populară susține că după Sânziene cucul nu pleacă în țările 
călduroase, ci rămâne la noi prefăcându-se în uliu. Sub această nouă înfățișare își petrece iarna 
așteptând Blagovișteniile, după care se tranformă din nou în cuc și începe a cânta. O doină din 
Bucovina reliefează foarte bine această credință: 

„-Cucule cu pene multe,/ Ce te sui vara la munte!/ Ian mai vino-ncoa la țară,/ Și-i cânta-ntr-

o luncă rară/ Și-a ieși nevast-afară/ Și cu drag te-a asculta,/ Prin luncă cum îi cânta./ Cucule cu 
limbă sfântă,/ Du-te la mândra și cântă,/ Și să-i cânți pe cel pârâu,/ S-o ajungă dorul meu!/ Cucul 
merse și cânta,/ Nevast-afară ieșia/ Și pe cuc mi-l hâcii/ Și din gură că-i vorbi:/ -Du-te, uliule, la 

dracu,/ Nu-mi mai sparge mie capu!/ -Nevastă, nevastă hăi,/ Am umblat lumea-mprejur,/ Nime nu 

m-a făcut uliu;/ Am venit la casa ta/ Și tu mi-ai pus porecla./ N-am venit de capul meu,/ M-a trimis 
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drăguțul tău,/ M-a trimis, ales de bine/ Să cânt în pomet la tine!/ -Uliule, uliule, hăi,/ Tu să n-ai 

parte de pui,/ Până n-ăi cânta și lui,/ Pe-o crenguță de arțar,/ În poartă de crăminar!” 

 Scurte concluzii 

 Sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica este o sărbătoare românească moștenită de la strămoși 
și încununată de tradiții care mai de care mai diversificate, păstrate chiar și azi, mai ales în zonele 
rurale ale țării. Însemnătatea mistică a sărbătorii, încununată de obiceiuri, descântece și credințe 
fantastice este dublată de importanța sărbătorii religioase cu care se suprapune, respectiv Nașterea 

Cinstitului Prooroc Sfântul Ioan Botezătorul. 
 

 

Bibliografie: 

1. E. N. Voronca - Datinile și credințele poporului român, Cernăuți, 1903 

2. P. G. Ciocănel ș.a. - Brașoave, București, 1905 

3. R.-Codin și D. Mihalache - Sărbătorile poporului, București, 1909 

4. T. Pamfile - Sărbătorile la români,Editura SAECULUM I.O., București, 2018 

Site-uri web: 

1. https://www.crestinortodox.ro/religie/dragaica-sanzienele-69679.html 

2.https://www.impact.ro/sanzienele-sau-dragaica-ce-nu-ai-voie-sub-nici-o-forma-sa-faci-astazi-

55534.html 

3. https://www.traditii-superstitii.ro/ziua-de-sanziene-sau-dragaica-traditii-obiceiuri-si-superstitii/ 

 

 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ – DISCIPLINA EDUCAŢIE PLASTICĂ 

CLASA A VI-A 

 

Prof. Ancuţa Iacob  
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

umele şi prenumele elevului: 

Data susţinerii testului: 

 

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de 

puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
 

 PARTEA I  (40 de puncte) 

 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:      10 puncte   

Culorile primare sunt: 

a. roşu, galben, albastru             b. roşu, galben, verde            c. roşu, galben, violet    
           

2. Apreciază cu A (adevărat) sau F (fals) fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:  10 puncte 

Culorile reci sunt: verde, albastru şi violet.                     

---------- 

https://www.crestinortodox.ro/religie/dragaica-sanzienele-69679.html
https://www.impact.ro/sanzienele-sau-dragaica-ce-nu-ai-voie-sub-nici-o-forma-sa-faci-astazi-55534.html
https://www.impact.ro/sanzienele-sau-dragaica-ce-nu-ai-voie-sub-nici-o-forma-sa-faci-astazi-55534.html
https://www.traditii-superstitii.ro/ziua-de-sanziene-sau-dragaica-traditii-obiceiuri-si-superstitii/
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Din galbenul amestecat cu verde se  obţine albastru.                        

---------- 

Amprenta este urma lăsată de un obiect prin apăsare pe o suprafaţă.                 

---------- 

Albul simbolizează moartea, doliul, întunericul, misterul.           

 ------- 

Contrastul este opoziţia între două sau mai multe culori.                    

--------- 

 

3. Suprapunerea reprezintă:                                                                                       10 puncte   

a. aşezarea a două motive decorative asemănătoare sau diferite, unul peste altul 
b. echilibrul dintre două forme 

c. reluarea unui element pe o anumită direcţie, la distanţe egale şi în poziţii identice                      

 

4.    Indică pentru fiecare cuvânt din prima coloană definiţia corespunzătoare din a doua coloană:         
10 puncte 

 

recipient amintire, obiect care evocă o amintire 

suvenir grad de tărie, putere, forţă 

intensitate aplicarea motivului decorativ prin găurire a 
suprafeţei 

perforare vas în care se pot pune lichide 

spectru solar totalitatea razelor emise de Soare 

 

 

PARTEA a II -a (50 de puncte) 

Enumeraţi 5 instrumente, materiale sau tehnici de lucru folosite la Educaţie Plastică. 
 

 

Bibliografie: 

1. Cristea, Maria; Cristea, Ioan - Album şcolar de artă, Editura Corint, Bucureşti, 2008 

2. Elena, Stoica; Ionela, Cârstea; Adina, Grigore - Educaţie Plastică, Manual pentru clasa a V-a, 

Editura Ars Libri, Buzoeşti, 2017 

3. Şuşală, Ion - Educaţia vizuală de bază. Sinteze pentru examenele de absolvire, definitivare şi 
titularizare, Editura Star Tipp, Slobozia, 2003 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  

 

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI PREŞCOLARILOR PRIN STRATEGII 
DIDACTICE INTERACTIVE 

 

Prof. înv.preșcolar Elena Buciu 

Prof. înv. preşcolar Camelia Gheorghiţă 

Grădinița cu Program Prelungit „Căluțul de Mare” Constanța, jud. Constanţa 

 nteractivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi 
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

 Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi dezvoltării 
personale încă de la vârste timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de 

idei, de experienţe, de cunoştinţe. 
 Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât 
schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă, ci şi 
imprevizibilă, chiar ambiguă, nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”. Cu cât 
mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine. Datorită progresului 

tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem propune şi realiza schimbări la 
care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 
 Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe care 

îl dăm generaţiei următoare. Având în vedere aceste aspecte nu ne mai putem permite o unitate 

şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o şcoală 

ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de comunicare. 
 Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul dascălului căpătând noi valenţe, depăşind optica 

tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, 

profesorul devine un coparticipant alături de preșcolar la activităţile desfăşurate. El însoţeşte 

şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive de predare-

învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, 

având un caracteractiv-participativ şi o reală valoare activ- formativă asupra personalităţii 
preșcolarului. 
 Progresul cunoaşterii şi cinetica societăţii, dar mai ales profilul psihologic al copiilor de azi, 

reclamă utilizarea de către cadrul didactic a strategiilor didactice interactive bazate pe folosirea 

metodelor şi tehnicilor interactive de grup, care promovează ancorarea ȋnvăţămȃntului ȋn realitatea 

existentă la nivel naţional şi mondial, plierea situaţiilor de ȋnvăţare pe cele ȋntȃlnite ȋn viaţa de zi cu 
zi şi angajarea temeinică a preşcolarilor ȋn ȋnvăţarea temeinică. 
 De la vȃrsta preşcolară, cȃnd copilul intră ȋn colectivitatea grădiniţei, responsabilitatea 

asigurări eficienţei optime ȋn acest sens ȋi revine cadrului didactic. Preşcolarul intră în grădiniţă cu o 
anumită competenţă lingvistică, garanţia integrării sociale şi condiţie a dobândirii performanţei 
lingvistice. 



Dialoguri Didactice – Nr. 13, iunie 2020 

 

 

 

148 

 

 Respectând obiectivele curriculumului pentru ȋnvăţămȃntul preşcolar sub aspect fonetic, 
lexical, al structurii gramaticale, al comunicării orale şi al expresivităţii şi creativitǎții vorbirii, 

dascălul trebuie să profite şi să exploateze la maximum potenţialul uriaş al preşcolarilor ȋn 

formareaşi dezvoltarea unei personalităţi armonioase, flexibile, originală, activă, adică o 
personalitate creatoare capabilă de adaptare. Doar prin atitudinea sa mediatoare, cadrul didactic 

reuşeşte să garanteze stimularea la maxim a limbajului la nivelul preşcolarilor şi dezvoltarea sa ȋn 

sensul atingerii unor performanţe superioare. 

 Strategiile didactice interactive susţin o activitate didactică modernă centrată pe demersuri 
intelectuale interdisciplinare, presupun ȋncurajarea copiilor de a se exprima liber, spontan, 

independent, personal ȋntr-o atmosferă securizantă, permisivă, tonică afectiv-intelectual. 

 Copiii îşi asumă responsabilităţi de lideri, de coordonatori şi organizatori de grup, 

formulează şi verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual sau în 

perechi, sunt puşi ȋn situaţii de comunicare diverse, fie ȋn cadrul grupului, fie ȋn faţa colectivului de 

copii, fie ȋn pereche. Ideile şi soluţiile grupului au încărcătură afectivă şi originalitate, comunicarea 

este intensă, preşcolarii ȋşi exersează calităţile oratorice şi de buni negociatori de soluţii, învaţă să 

argumenteze, să caute alternative, să facă afirmaţii neobişnuite, să adreseze întrebări neobişnuite, 
să-şi exprime gândurile creativ, spontan, ȋşi ȋmbogăţesc şi activizează vocabularul. 

 Utilizarea metodelor interactive de grup, ca element component a ansamblului ce formează 

strategiile didactice interactive, contribuie la însuşirea cunoştinţelor, formarea capacităţilor şi 
competenţelor de comunicare şi relaţionare psihosocială (sociabilitatea, spiritul de echipă, 
inteligenţa emoţională, capacităţile de autocunoaştere şi autoevaluare), contribuind decisiv la 

dezvoltarea limbajului. Valoarea folosirii metodelor didactice de grup este o rezultantă a modului ȋn 

care reacţionează cadrul didactic ȋn raport cu situaţiile concrete de ȋnvăţare şi particularităţile 

preşcolarilor. 
 Vitală din punct de vedere al actului didactic, se dovedeşte a fi cunoaşterea responsabilă de 
către cadrul didactic a metodelor, tehnicilor şi procedeelor didactice interactive care pot contribui la 

dezvoltarea limbajului preşcolarilor. 
 Ȋn ȋnvăţămȃntul preşcolar, domeniile experienţiale puternic amprentate de utilizarea 

metodelor didactice interactive sunt: Limbă şi comunicare, Ştiinţă (Cunoaşterea mediului) şi Om şi 
societate, dar un educator competent nu va fi refractar la folosirea acestora ȋn cadrul altor domenii 

experienţiale şi categorii de activitate, ci va ȋncerca selectarea celor mai eficiente metode pentru 

demersul didactic ȋntreprins. 
 Dezvoltarea competenţei de comunicare a preşcolarilor, cu respectarea particularităţilor 
psihiceşiindividuale ale preşcolarilor se poate realiza prin activitǎțiîncare se pot utiliza metode şi 
tehnici didactice interactive de stimulare a creativităţii: tehnica viselor, brainstorming, tehnica 6/3/5, 

Philips 6/6, pălăriile gȃnditoare (Thinking hats), turnirul întrebărilor/enunţurilor, examinarea 

povestirii, ghicitorile, călătoria misterioasă, mica publicitate. Astfel, preşcolarii vor reuşi să dea o 

semnificaţie şi să ȋmbogăţească conţinutul comunicării ȋn funcţie de context şi de partenerul de 
dialog. Pot comunica cu lejeritate cu partenerii de dialog, copii sau adulţi, reali sau fictivi. Ei vor 

reuşi ȋn mod uşor să răspundă unor sarcini de comunicare, vor avea un vocabular bogat, nuanţat şi 
diversificat, activat cu expresii frumoase culese din poveştile şi poeziile ȋnvăţate şi cuvinte 

deosebite. Stăpânirea unui vocabular bogat îi oferă preşcolarului posibilitatea de a fi stăpȃn pe sine 
ȋn lumea ȋnconjurătoare, de a fi ȋncrezător ȋn posibilităţile sale, de a se simţi confortabil ȋn a-şi 
experimenta propriile trăiri şi emoţii, dorinţe şi trebuinţe. 
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 Utilizarea cu precădere a metodelor didactice interactive determină îmbunătăţirea sesizabilă 

a achiziţiilor la nivelul limbajului preşcolarilor - vizând creativitatea şi expresivitatea limbajului 

oral, dar şi capacităţile de comunicare. Nu este negată utilizarea strategiilor didactice clasice - 

competitive şi individuale, dar numeroase studii au demonstrat că cele cooperante sunt net 

superioare ȋn dezvoltarea proceselor cognitive superioare şi a competenţelor de comunicare, ȋn 

ȋmbunătăţirea motivaţiei şi a stimei de sine, ȋn dezvoltarea personalităţii ȋn ansamblul său. 
 Copilul de astăzi - adultul de mȃine – trebuie să fie capabil să gȃndească critic şi strategic ȋn 

rezolvarea problemelor, să ȋnveţe rapid şi continuu pentru a face faţă numeroaselor noutăţi şi 
provocări, pe direcţia adaptării eficiente, active şi creative. 
 Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi 
disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a 

accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 
 

 

Bibliografie: 

1. Breben, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela - Metode interactive de grup-

Ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2006 

2. Oprea, C.L. – Strategii didactice interactive, ed. a III-a, E.D.P., Bucureşti, 2008 

3. Roco, M. – Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

 

Prof. înv. primar Mariana Caraman 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa, jud. Constanţa 

 

umele și prenumele: ................................................................        Data : …................................. 

Clasa a III-a D 

 

1. Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi completează enunțurile. 
            ”A fost odată un împărat foarte viteaz; toate împărățiile de primprejurul regatului său îi 
cereau sfaturi; atâta era de drept și de înțelept. Când a fost aproape de bătrânețe, îi dărui un fecior. 
              După ce se mări, împăratul îl puse pe fecior să învețe carte. El era așa de silitor, încât se 
mirau dascălii de dânsul cum de învață așa de repede. Ceea ce învățau ceilalți copii într-un an, el 

învăța numai într-o săptămână. Ajunsese să nu mai aibă dascălii ce să-i dea să învețe. Iară tată-său 
scrise carte împărătească la niște filosofi vestiți ca să vină să ispitească cu învățăturile lor pe fiul 
său. 
              După ce veniră filosofii, învăță și de la dânșii câte în lună și în soare. Iară el de ce se 
mărea, de aceea se făcea mai cu minte și mai frumos.”     

(Zâna munților, Petre Ispirescu) 

 „Zâna munților” este un text ............................................... care are .......... alineate. 

 Ultimul alineat conține ...................... enunțuri . 
 Acțiunea textului are loc .............................. . 
 Împăratul era ................................................................................ . 
 Împăratul îl pune pe fecior să ....................................................................... . 
 Împăratul scria carte ............................................................................. . 

2.  Formulează întrebări pentru fiecare răspuns. 
 .............................................................................................................................................. 

Fiul împăratului era așa de silitor, că se mirau dascălii de dânsul. 
 .............................................................................................................................................. 

Tată-său scrise carte împărătească. 
 .............................................................................................................................................. 

De cum se mărea, se făcea mai cu minte și mai frumos. 
3.  Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru:                                                 

viteaz =……………………          odată = …………………….           sfaturi =…………………… 

vestiți =……………………          se mări = …………………….       a ispiti =…………………… 

fecior =……………………        dascăli = …………………….         a se mira =…………………… 

4. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: 

bătrânețe #…………………                
viteaz#…………………..                  

repede#………………… 

drept #…………………                   
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a se mări#…………………..                  
a dărui#………………… 

veniră #…………………                    

silitor#…………………..                      
frumos#…………………

 

5. a) Precizează sensurile cuvântului „carte” în textul „Zâna munților”. 
................................................................................................................................................................ 

   b) Alcătuiește două propoziții, în care cuvântul „carte” să aibă alte înțelesuri decât cele din 
text. 

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

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

 6. Desparte cuvintele în silabe (ca pentru capăt de rând), scriind toate posibilitățile. 
împărătește 

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

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

ispitească 
.................................................................................................................................................... 

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

săptămână............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

7. Imaginează un dialog între fiul împăratului și un filosof chemat de tatăl acestuia.   
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Completează spațiile libere cu : „întruna”, „într-una”, „ia”, „i-a”. 
a) .............................. desenează          ......................... dintre camere          ................... ghiozdanul 

    ............................... din cărți         .......................... povestit                 ................. oferit 

    ................................ningea           ........................ Mirelei                     ................. fii atent 

 

b)     Ioana ........... comunicat mamei să ......... alune. 
 Gabriel ........... zis prietenului său: 
 ...... săniuța și hai la săniuș! 

 

 ...... vino la mine,aici,  

 Și mai .... niște covrigi! 
 .... spus mama lui Ionel, 

 Care .... un covrigel. 

9. Scrie explicația următoarelor cuvinte: 

pozne................................................................................................................................................      
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cu sârg.............................................................................................................................................       
fără preget....................................................................................................................................... 
să agonisească.................................................................................................................................. 
hărăzit........................................................................................................................................... 
sumedenie..................................................................................................................................... 

              Ai terminat? Felicitări! 

            Dacă vrei să fii campion, compune o strofă despre carte și învățăturile     
                                  acesteia. 

  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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CUVINTE CU SENS ASEMĂNĂTOR   
-Proiect didactic- 

 

Prof. înv. primar Sorin Finiş 

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

 

LASA:  a II – a  

ÎNVĂȚĂTOR:  Finiș Sorin  
ARIA CURRICULARĂ:  Limbă și comunicare  
DISCIPLINA:  Limba română  
TEMA:  Cuvinte cu sens asemănător  
TIPUL LECȚIEI:  Predare – învățare  
OBIECTIV FUNDAMENTAL:  Dezvoltarea deprinderii de a folosi corect în  
 vorbire cuvintele cu sens asemănător.  
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1: să citească fluent, corect și expresiv un text în proză;  
O2: să-și dezvolte și îmbogățească vocabularul prin comunicarea și emiterea unor 

judecăți;  
O3: consolidarea deprinderii de scriere;  

O4: să desprindă informațiile esențiale dintr-un text citit;  

O5: să folosească în enunțuri proprii cuvinte cu sens asemănător; 
METODE ȘI PROCEDEE:  explicația, conversația examinatoare,  
 observația dirijată, demonstrația, exercițiul.  
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, fișe  
FORME DE ORGANIZARE: frontală – individuală  
 

 

DESFĂȘURAREA LECȚIEI 

 

MOMENTELE 

LECȚIEI 
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII 

(met. și 
procedee) 

EVALUARE  

Moment 

organizatoric  

Elevii se pregătesc pentru oră  - instructajul  

- conversația 

 

Reactualizarea 

anterioare  

 

Se verifică tema pentru acasă frontal și de 
fond 

Ce am făcut ultima oră la română?  
Despre ce este vorba în această lecție?  
Citirea lecției în lanț  
Citire selectivă  

- dialogul dintre bunica și băiat  

- conversația  
 

- explicația 

 

- orală  
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MOMENTELE 

LECȚIEI 
CONȚINUT ȘTIINȚIFIC 

STRATEGII 

(met. și 
procedee) 

EVALUARE  

- propoziția în care își face apariția 
Crăiasa Zăpezii  

- propoziția în care este descrisă 
Crăiasa Zăpezii  

Citire pe roluri  

Captarea atenției  Discuții pregătitoare despre iarnă  - conversația,   

Anunțarea temei și  
a obiectivelor  

Astăzi vom învăța cum să evităm repetarea 
supărătoare a unor cuvinte în texte sau 

exprimare, prin folosirea unor cuvinte cu 

sens asemănător  

- explicația  
  

- conversația 

 

Dirijarea învățării  Se formulează propoziții cu ajutorul 
cuvintelor: fereastră, zăpadă, sclipitoare  
Se scriu la tablă două, trei propoziții (se 
subliniază cuvintele date)  
Copiii vor înlocui cuvintele subliniate cu 
altele astfel încât sensul propoziției să 
rămână același  
Se va rezolva exercițiul următor:  
Grupați perechile de cuvinte care au același 
înțeles:  
s-a mărit, geam, regină, sclipitoare, se uită, 
fereastră, strălucitoare, privește, crăiasă, a 
crescut, s-a prefăcut, s-a speriat, s-a 

transformat, s-a înfricoșat.  
Se vor rezolva la tablă exercițiile 4 și 5 din 
manual  

- explicația  
 

- conversația 

- orală  
 

 

 

- orală  

Obținerea 
performanțelor  

Elevii vor găsi cuvinte cu sens asemănător 
și vor formula cu ele propoziții  

- explicația  - orală  

Evaluare  Elevii vor rezolva exercițiile de pe fișă   - scrisă  

Tema pentru 

acasă  
Ca temă pentru acasă elevii vor rezolva 
exercițiul 5 de la pagina 36.  

- explicația   
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ROLUL METODELOR ACTIVE ÎN DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE A 
ELEVILOR 

 

 

Prof. înv. primar Mariana Matei  
Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

otto: „Nu vă mândriți cu predarea unui număr mare de cunoștințe. Stârniți numai 

curiozitatea. Mulțumiți-vă să deschideți mințile, nu le supraîncărcați. Puneți în ele scânteia”. 
(Anatole France) 

 

          Dezvoltarea gândirii critice constituie un important obiectiv de tip formativ și se realizeză 
prin folosirea cu precădere a unormetode activ-participative. Aceste metode nu trebuie rupte de cele 

tradiționale, ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. 
    Sunt considerate activ-participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze 
energiile elevului, să-i capteze atenția, să-l facă să urmărească cu interes și curiozitate lecția, să-i 

câștige adeziunea logică și afectivă față de cele nou învățate; care-l îndeamnă să-și pună în joc 
imaginația, puterea de anticipare, memoria, gândirea etc.         
           Într-o lume în continuă schimbare, pentru a exista, elevii noștri vor avea nevoie de 
capacitatea de a cerne informațiile și de a alege între ce este și ce nu este important. Ei trebuie să 
înteleagă cum se corelează anumite informații, să le descopere sensul și să le respingă pe cele 
irelevante sau false.  

        Întrucât numărul de metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice este foarte mare, voi 
expune numai câteva dintre cele mai folosite la clasa mea:  
 Brainstormingul: 

  Exemplu: Folosirea brainstorming-ului în activitatea de compunere şi rezolvare de probleme. 

 a) Se dau numerele 65 şi 38. 
 Folosindu-se toate relaţiile matematice ce se pot stabili între aceste numere, compunem 
probleme. Problema trebuie să aibă logică şi să fie rezolvabilă. 
     Elevii vor expune tot felul de probleme pe baza datelor. Nimeni nu are voie să critice ideea 
colegului. La final se va realiza analiza critică, evaluarea, argumentarea sau contraargumentarea 
ideilor emise şi se vor selecta problemele originale, care au îndeplinit toate condiţiile şi se vor 
rezolva, pe rând, la tablă. 
     Avantajele folosirii metodei brainstorming, pe parcursul lecțiilor la clasa mea au fost:  

 obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor rezolvatoare; 
 costurile reduse necesare folosirii metodei; 

 aplicabilitate largă, aproape în toate domeniile; 
 stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor; 
 dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine prin procesul  evaluării amânate; 

 dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă.  
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 Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat: aplicând acest model în predare la clasa mea s-a obţinut:  
o lectură activă, o rată crescută a retenţiei informaţiei, creşterea capacităţii de a realiza categorizări,  
interes crescut pentru învăţare. Se realizează astfel o învăţare autentică şi durabilă prin asimilarea    

unor cunoştinţe noi şi restructurarea activă a unor scheme mentale. Se dezvoltă capacitatea de   

exprimare orală, elevii fiind puşi în situaţia de a reformula cu propriile lor cuvinte cele învățate.     
 Ciorchinele: La nivel mintal (cognitiv), stimulează valorificarea cunoştinţelor, părerilor şi 
convingerilor personale, captează atenţia elevilor, dezvoltă gândirea liberă şi deschisă, stimulează 
creativitatea elevilor. Avantajele acestei metode: nu se critică ideile propuse, poate fi utilizată ca 
metoda liberă sau cu indicarea de informații prealabile a categoriilor de informații așteptate de la 
elevi. Metoda ciorchinelui dă rezultate deosebite și atunci când se lucrează în echipă. Observând și 
aprobând variantele colegilor, elevul își dezvoltă imaginația și creativitatea. Prin întrebări dascălul 
dirijează gândirea elevilor. Este necesară pentru sistematizarea și consolidarea cunoștințelor. 
      Am folosit cu succes această metodă mai ales în cadrul lecţiilor de recapitulare şi 
sistematizare a cunoştinţelor despre o anumită parte de vorbire: substantiv, pronume, verb, 
realizându-se sub forma unui joc. 

       Cubul: este o tehnică prin care se evidențiază activitățile și operațiile de gândire implicate în 
învățarea unui conținut, care poate fi utilizată atât în etapa de evocare, cât și în cea de reflecție. 
     De exemplu la lecţia de recapitulare „Părţi de vorbire” la clasa a III-a am folosit metoda 

Cubul. Sarcinile de lucru au fost  următoarele: 
Substantivul - definiţie, exemple, analiză; 
Adjectivul  -  definiţie, exemple, analiză; 
Pronumele  - definiţie, exemple, analiză; 
Numeralul  - definiţie, exemple, analiză; 
Verbul  -  definiţie, exemple, analiză; 
Cuvinte de legătură - exemple, recunoaştere.       
     Avantaje: au permis diferențierea sarcinilor de învățare, stimulează gândirea logică, sporește 
eficiența învățării,( elevii învață unii de la alții).      
 Metoda cadranelor: Elevii citesc/ascultă un text. Sunt apoi solicitaţi să noteze în cadranul I 

-  sunetele auzite, în cadranul II - sentimentele pe care le-au simţit, în cadranul III - să stabilească 
o legătură între conţinutul textului şi experienţa lor de viaţă, iar în cadranul IV - învăţătura ce se 

desprinde din text. Activitatea se poate desfăşura atât frontal, cât şi pe grupe sau individual. 
Conţinutul cadranelor poate suferi modificări în funcţie de obiectivele lecţiei. 
       După parcurgerea lecţiei Adjectivul, în  etapa de fixare a cunoştinţelor elevii au completat  

următorul cadran: 

I. Titlul lecţiei: Adjectivul 

II. Cuvântul cheie: Însuşiri 
III. Patru exemple de adjective 

IV. O propoziţie care să conţină mai multe adjective 

          Prin această tehnică am urmărit implicarea elevilor în realizarea unei înțelegeri cât mai 
adecvate a unui conținut informațional și pentru exprimarea unor puncte de vedere personale la 
temă. 
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 Eseul de cinci minute: Este metoda folosită mai ales în etapa de reflecție. La sfârșitul lecției 
elevii sunt rugați să sintetizeze informațiile filtrându-le prin experiența proprie. Apoi mai mulți elevi 
sau în perechi își prezintă eseurile. Este o modalitate eficientă de a încheia ora, ajutându-i pe elevi 

să-şi adune ideile legate de lecţie, dând profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat în 
acea oră. Acest eseu cere elevilor: să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să 
formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură cu aceasta. 
     Profesorul strânge eseurile şi le foloseşte pentru planificarea lecţiei următoare. 
       Bineînţeles, folosirea acestor metode active, pentru dezvoltarea gândirii critice, nu are doar 
avantaje, ci implică şi dificultăţi: cooperarea nu se produce spontan, fiind necesar un timp de 

ordinul lunilor pentru formarea deprinderilor de lucru; în timpul învăţării prin cooperare, în clasă 
este o „forfotă”, sonorul fiind asemănător unui stup, iar folosirea acestor metode necesită un efort 
suplimentar din partea dascălului şi a elevilor săi.  
 Utilizarea metodelor de gândire critică, accentul care se pune pe comunicare, interactivitate, 
respectul față de opiniile celorlalți, dar și pe explorarea propriei personalități. Trăind într-o societate 

unde tehnologia modernă îi captează pe elevi, este important să-i învățăm să studieze eficient, să 
gândească critic și să găsească acele probleme care sunt importante și utile pentru ei. 
           Implicarea activă a elevilor în toate momentele lectiei, prin efort propriu, procesarea 
informației conducând la o învățare eficientă și conștientă. 
          O gândire critică, nu se poate dezvolta fără stimularea capacităţilor creatoare ale copiilor. 
Numai invitându-l să vadă şi alt drum acesta va avea curajul să critice ceea ce este depăşit. Este acel 
tip de învăţare care garantează înţelegerea şi asimilarea logică a cunoştinţelor şi totodată, sporeşte 
curiozitatea, dezvoltă capacităţile intelectuale, asigură procesul psihic şi autonomia intelectuală în 
situaţii teoretice, şi practice care necesită o gândire critică. 
        Pentru a valorifica gândirea critică a elevilor, cadrul didactic trebuie să creeze diferite 
situaţii problemă, care vor oferi posibilitatea de a-i stimula să caute singuri soluţiile posibile.  
   Gama metodelor, procedeelor şi tehnologiilor didactice activizatoare este nesfârşită şi la 
îndemâna oricui. Utilizarea lor eficientă depinde nu numai de priceperea şi tactul pedagogic al 

învăţătorului, ci şi de dragostea lui faţă de copii, de pasiunea pentru muncă, de talentul său. 
 „Elevii trebuie să-și spună unii altora și să spună lumii ceea ce știu - pentru a afla ce știu 
Spunând, vor învăța. Spunând, vor interpreta lumea așa cum o văd ei, pentru noi ceilalți” (Judith 

Reny).                                                         
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMEA, CAPACITATEA ŞI MASA 
CORPURILOR 

-Test de evaluare- 

 

Prof. înv. primar Maria Neculăeș  
Liceul Teoretic,,Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

lasa: a II-a 

Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului 
Subiectul: Unități de măsură pentru lungimea, capacitatea și masa corpurilor  
Durata testului: 20 minute 

Competențe specifice vizate: 
6.1. Utilizarea unor măsuri convenționale pentru determinarea și compararea maselor, lungimilor și  
       capacităților 
6.2. Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea și ordonarea duratelor unor  
       evenimente variate 

6.4. Identificarea și utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul,  
       centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) și a unor instrumente adecvate 

1. Încercuiește varianta corectă: 
Unitatea principală pentru măsurarea masei corpurilor este: 
a) metrul           b) gramul            c) mililitrul          d) kilogramul              e) centimetrul 

2. Alege varianta corectă! 
Centimetrul este mai mic decât metrul de: 
a) 10 ori            b) 1000 de ori  c) 100 de ori  d) de 2 ori  e) nu știu 

3. Încercuiește varianta corectă: 
Unitatea principală pentru măsurarea lungimii este: 
a) centimetrul b) metrul   c) mililitrul d) milimetrul     e) gramul 

4. Continuă! 
Unitatea principală pentru măsurarea capacității vaselor este: 

a) mililitrul  b) gramul  c) kilogramul  d) mililitrul             e) litrul 

      5.   Sunt convinsă că ştii! 
Alaltăieri a fost miercuri. Ce zi va fi poimâine?   

a) marţi b) luni c) duminică d) joi e) sâmbătă 

6. Calculează: 
416 mm + 584 mm = ? m 

a) 1000 m b) 900 m c) 10 m d) 1 m e) 100 m 

7. Îți pace sportul? 

Câți m a alergat un sportiv dacă a parcurs de două ori un teren în formă de pătrat cu latura de 250 de 

metri? 

a) 2000 m b) 200 m c) 4000 m d) 1000 m e) 3000 m 

8. Gândește-te bine! 
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O sfoară cu lungimea de 16 m se taie în bucăți de câte 2 m. Câte tăieturi se vor face? 

a) 9 b) 6 c) 8 d) 5 e) 7 

9. Calculează, respectând ordinea operațiilor. 
915 l - 436 l + 381 l  = ? l 

a) 98 l b) 89 l c) 960 l d) 860 l e) 760 l 

10. Felicitări! Ai ajuns la jumătatea testului. Continuă! 
Dintr-o livadă s-au cules 8 kg pere și o cantitate dublă de nuci. Din întreaga cantitate s-a vândut o 
treime. Câte kg de fructe au rămas? 

a) 32 kg b) 16 kg c) 14 kg d) 24 kg e) 18 kg 

11.  N-ai obosit, nu? 

Află câți ml de ulei au rămas într-o sticlă de 1 litru, după ce bunica a folosit 145 ml. 
a) 755 ml b) 955 ml c) 55 ml d) 585 ml e) 855 ml

     12. Continuă! 
Ionel si Sandu au împreună 12 ani. Câţi ani vor avea împreună peste 2 ani? 

a) 13 ani b) 16 ani c) 14 ani d) 15 ani e) Nu știu.
13. Îți place dulceața, nu? 

Din 6 kg de căpșuni se obțin 4 kg de dulceață. Câte kg de dulceață se vor obține din 24 kg de 

căpșuni? 

a) 16 kg b) 8 kg c) 12 kg d) 10 kg e) 20 kg 

       14.  Dar de zacuscă, ce zici...? 

Pentru a prepara zacuscă, bunica a folosit: 16 kg vinete, ceapă,un sfert din această cantitate, ardei o 
jumătate din cantitatea de vinete, iar gogoșari cât jumătate din cantitatea de ceapă. Câte kg de 
legume a folosit în total? 

a) 26 kg b) 28 kg c) 30 kg d) 32 kg e) 24 kg 

      15.   Te descurci minunat! Bravo!  

Dintr-o sticlă cu sirop de jumătate de litru, fiecare dintre cei trei frați a consumat câte 25 ml. Câți ml 
au mai rămas? 

a) 25 ml b) 125 ml c) 325 ml d) 425 ml e) 225 ml 

      16.    Gândește și calculează! 
Ionuț are înălțimea de 1 m și 30 cm. Câți cm a crescut, dacă la naștere a avut 43 de cm? 

a) 87 cm b) 78 cm c) 83 cm d) 68 cm e) 97 cm 

      17.   Încă puțin! 
Dintr-o lădiță cu căpșuni care cântărea 9 kg s-a vândut un sfert din cantitate, după care lădița 
cântărea 7 kg. Află cât cântărea lădița goală. 
a) 2 kg    b) 1 kg  c)  jumătate de kg  d) un sfert de kg e) 3 kg 

     18.   Îți place siropul de tuse? 

Fiind răcit, Andrei a luat de trei ori pe zi câte o linguriță cu sirop de tuse. Dacă o linguriță cu sirop 
conține 3 ml, câți ml de sirop a luat în trei zile? 

a) 27 ml b) 72 ml c) 9 ml d) 18 ml e)54ml

     19.   Ești perspicace, nu-i așa? Demonstrează! 
Cornel are de parcurs de acasă până la școală 400 de metri. Ajunge la jumătatea drumului și își dă 
seama că și-a uitat caietul de teme acasă. Se întoarce, îl ia și își continuă drumul. Câți metri a 
parcurs de acasă până la școală? 
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a) 600 m b) 500 m c) 800 m d) 900 m e) 1000 m 

    20.   Și iată-te la finalul testului. Sper că ți-a plăcut! 
Dacă o banană cântărește cât 2 pere, iar o pară cât 3 caise, află câte pere vor cântări 2 banane și 6 
caise. 

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAJUL DE DIMINEAŢĂ – 

  INSTRUMENT EFICIENT DE ÎNVĂŢARE 

 

Prof. înv. primar Iuliana Rotaru  
Şcoala Gimnazială Nr. 12 “B. P. Hasdeu” Constanţa, jud. Constanţa 

nul din principiile alternative educaţionale Step by Step este acela de a oferi copiilor 

permanent posibilitatea de a-şi asuma diferite roluri în cadrul clasei, îndeplinindu-se astfel scopurile 

şi obiectivele stabilite  ca: gânditori, persoane care rezolvă o problemă, ascultători, interlocutori, 

organizatori, parteneri, prieteni. Pentru aceasta, învăţătoarea trebuie să creeze situaţii favorabile 

asumării acestor roluri. De exemplu, începerea activităţii cu un mesaj. Deşi este un instrument 

specific alternative educaţionale Step by Step, merită adus în atenţia tuturor cadrelor didactice ca pe 

un element strategic. 

Mesajul este un text scris structurat pe trei părţi: formula de adresare, conţinutul şi 
sarcina/sarcinile. Numărul de sarcini, precum şi complexitatea lor rămân la latitudinea învăţătoarei, 
care le va adapta colectivului de elevi. Mesajul trebuie conceput cu concizie şi relevanţă, pentru 

îndeplinirea scopului şi a obiectivelor urmărite – introducerea cunoştinţelor şi a noţiunilor noi, 

reactualizarea celor anterioare, stabilirea de conexiuni, formarea sau consolidarea unor deprinderi, 

într-un mod interactiv. Abordarea cunoştinţelor se face într-o manieră plăcută, învăţătoarea apelând 
la cunoştinţele copiilor, din orice domeniu, legând aspectele teoretice de cele practice, din viaţa de 
zi cu zi, copiii înţelegând astfel utilitatea celor învăţate, manifestând interes în găsirea unor soluţii 
proprii. Mesajul poate fi însoţit de imagini/desene sugestive, de scheme sau diagrame, poate fi un 

joc didactic, o ghicitoare, un text lacunar. 

Iată câteva exemple create şi utilizate la clasa a II-a! 
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Bună dimineaţa, ghiocei! 
 

 Scrieţi în paranteze cuvinte cu sens opus celor subliniate pentru a obţine propoziţii 
adevărate. 
 A venit primăvara cea tristă (......................).  Natura a adormit (......................). Ghiocelul 

mare (....................), ca un clopoţel, vesteşte cu clinchete cristaline sosirea urâtei (.......................) 
primăveri. 
 Pe cerul înnorat (....................) se văd stoluri de păsări călătoare. Ele sosesc din apropiatele 

(....................) ţări ale soarelui. 
 Pomii dezbracă (....................) hainele de sărbătoare. Albinele leneşe (....................) zboară 
din floare în floare. 
 Toată natura vibrează de fericire. 
 

 Coloraţi din omidă doar părţile pe care sunt scrise cuvinte cu sens opus. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  Priviţi datele din tabel şi calculaţi. 

   

Iubitori de poveşti, bună dimineaţa! 
 

Meşterul Cireaşă îi dăruieşte prietenului său Geppeto un lemn. Acesta îl ia să-şi facă 

o păpuşă care ştie să danseze şi să facă tumbe. 

Îndată ce intră în casă, îşi pregăti uneltele şi se pregăti să meşterească un prichindel. 

Se gândi să-i dea numele .................  . 

 Citiţi textul înlocuind cuvintele subliniate cu altele cu înţeles asemănător. 

 Cum era Pinocchio? Enumeraţi câteva din trăsăturile acestuia. 

 Câte cuvinte conţine fiecare enunţ din textul de mai sus? 

1→ .......... ;   2 → .......... ;   3→ .......... ;   4→ .......... . 

 Ordonaţi crescător, apoi descrescător numerele găsite. 
 

lat 

îngust 
lat sus 

jos 

amic 

prieten 

pitic 

uriaş 

pădure  
codru 

râde 

plânge 

lucrează 

munceşte 
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Utilizarea zilnică a mesajului generează o activitate stimulativă de învăţare, prin care 
şcolarii îşi formează şi îşi consolidează deprinderi de citit, de înţelegere a unui mesaj scris, de 

comunicare, de organizare, de colaborare etc. Prin astfel de activităţi elevii descoperă conexiuni pe 

care construiesc structuri informaţionale, îşi dezvoltă capacitatea de a lega informaţii noi de 

experienţe din trecut, devin parteneri pentru a rezolva anumite sarcini, sunt observatori şi martori în 

Bună dimineaţa, păsărelelor! 
 Citiţi textul şi încercuiţi forma corectă a cuvintelor: 

Gheorghiţă şi prietenul său a fost/ au fost în luncă. Ei a văzut/ au văzut un cuib de 

păsărele. Ouăle din cuib erau/ era albastre şi mici ca două bonboane/ bomboane. Din ouă 

au ieşit patru pui/ puii. Puişorii / Puişori au devenit prietenii / prieteni copiilor/ copilor. 

 Scrieţi o propoziţiepentru imaginea alăturată, care să exprime: 

 o constatare:  ................................................................................................. 

 o mirare:   ………………………………………………………………….. 

 un sfat: ……………………………………………………………………... 

 În jurul cărei păsări nu este nicio operaţie greşită? 

157+167=332300-155=145 936+158=194 

64+297=351 204-88=116 13-84=52 
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timp ce îndeplinesc o activitate. Rezultatul acestora se va concretiza în acumularea de cunoştinţe 

operaţionale, temeinice, în găsirea de soluţii alternative la problemele cu care se confruntă, în 

dezvoltarea deprinderilor şi a mijloacelor necesare pentru a comunica propriile observaţii şi idei, 

asumându-şi răspunderea pentru propriile decizii. 
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ACCES EGAL LA EDUCAŢIE DE CALITATE PENTRU COPIII ROMI 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

1. Introducere 

În România, unul dintre cele mai afectate şi vulnerabile grupuri sociale din toate punctele de 
vedere îl constituie populaţia de etnie romă, deoarece se confruntă cu multiple probleme: 
economice, socio-culturale, educaţionale. În structura acesteia se identifică cel mai mare număr de 
persoane lipsite de mijloace materiale, de şomeri pe termen lung, lucrători necalificaţi, persoane 
fără educaţie sau cu educaţie sumară, membri ai unor familii numeroase, oameni fără documente de 

identitate, fără domiciliu stabil, chiar fără o locuinţă proprie. De aceea, copiii romi constituie una 
dintre cele mai defavorizate categorii de copii din ţara noastră şi au nevoie de mult sprijin pentru a 
depăşi situaţia în care se află. Lipsa resurselor materiale familiale, atitudinea ostilă a populaţiei, în 
mentalitatea căreia persistă prejudecăţi fizice şi morale negative faţă de romi, interesul redus al 
părinţilor pentru şcoală, generat de lipsa de înţelegere a utilităţii ei, toate acestea contribuie la 

marginalizarea copiilor romi, la limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. 
În general, se poate aprecia că situaţia romilor din România este generată de două aspecte 

importante: situaţia socio-economică defavorabilă, pe de o parte, respectiv stereotipurile, 

prejudecăţile şi discriminarea cu care sunt trataţi, pe de altă parte. Depăşirea acestora este posibilă 
doar prin implicarea activă a tuturor actorilor sociali responsabili, precum şi prin abordarea 
interdisciplinară a problemelor cu care romii se confruntă. 

2. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice 

Prezenta investigaţie îşi propune analiza stadiului actual privind accesul la o educaţie de 
calitate pentru copiii romi. 

Studiile întreprinse au arătat că un obstacol major pentru romi în accesarea pieţei muncii 
este slaba educaţie de astăzi. Participarea redusă la educaţie, nivelul scăzut de instruire şi 
analfabetismul se manifestă negativ în planul dezvoltării personale a romilor, al „şanselor de viaţă”, 
al oportunităţilor de mobilitate socială şi, nu în ultimul rând, al posibilităţii de exercitare deplină a 
drepturilor cetăţeneşti. 

De aceea, pentru ameliorarea situaţiei romilor şi implicit a copiilor, se impune implicarea 
efectivă a autorităţilor în sprijinirea familiilor rome de a-şi asigura o viaţă decentă, prin cursuri de 
pregătire profesională, asigurarea de locuri de muncă, rezolvarea situaţiilor neclare privind actele de 
identitate şi de proprietate, inclusiv consilierea acestora privind viitorul copiilor. O politică socială 
coerentă şi susţinută, la nivel naţional şi local, este singura soluţie pentru schimbarea situaţiei 
romilor, oferirea unui viitor mai bun copiilor şi posibilitatea de a se bucura de drepturile pe care le 
au. În acest context, educarea copiilor romi este esenţială pentru eradicarea sărăciei. 

Chiar dacă sărăcia nu are conotaţie etnică, ea este mai evidentă în comunităţile rome. 
Sărăcia familiilor şi lipsa locurilor de muncă, cauzate şi de insuficienta pregătire şcolară şi 
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profesională a romilor, influenţează dezvoltarea normală a copiilor, educaţia lor şi mai ales calitatea 
acestei educaţii. În esenţă, sărăcia existentă reduce accesul la învăţământ şi durata vieţii şcolare, 
implicit şansele de valorizare individuală şi de integrare pe piaţa forţei de muncă. În acest mod, 
starea de sărăcie se dovedeşte a fi nu numai produs al lipsei de şcolarizare dar, la rândul ei, un 
factor de perpetuare şi amplificare a acesteia. Educaţia este cheia schimbării situaţiei romilor, 
întrucât dă posibilitatea continuării pregătirii pe plan profesional, având drept consecinţă un acces 
sporit pe piaţa muncii, asigurarea unui venit decent pentru familie, deci o viaţă mai bună. 

O analiză retrospectivă evidenţiază faptul că, de-a lungul istoriei, comunitatea romă a fost 
cea mai puţin educată minoritate din ţara noastră. Şi astăzi, situaţia şcolarizării romilor rămâne în 
continuare una negativă datorită incidenţei destul de mari a neşcolarizării şi a abandonului în 
ciclurile primar şi secundar şi are ca principale cauze: situaţia economică precară a multor familii de 
romi, factori culturali (limba vorbită, recunoaşterea identităţii), izolarea comunităţilor de romi, lipsa 
modelelor familiale, fluctuaţia cadrelor didactice ş.a. 

Inerţia unor părinţi romi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului, pe de o 
parte, iar pe de altă parte dificultatea de a asigura copiilor mijloacele necesare frecventării şcolii, de 
la îmbrăcăminte şi încălţăminte, până la rechizite, şi nu în ultimul rând faptul că foarte mulţi copii 
trebuie să participe la realizarea veniturilor familiilor şi sunt reţinuţi pentru diferite activităţi în 
gospodărie, conduc la absenteism şi rezultate şcolare slabe. Copiii înşişi, urmând poate tradiţia 
familiilor, nu dau o mare importanţă şcolii, iar unele cadre didactice nu depun suficiente eforturi 

pentru a-i motiva. Toate aceste cauze şi condiţii generează participarea redusă la educaţie, fenomen 
cu grave implicaţii asupra dezvoltării personale a copiilor şi a şanselor de integrare profesională şi 
socială. În aceste condiţii, perspectiva schimbării în bine a vieţii copiilor romi este pusă în 
continuare sub semnul întrebării. 

Este evident că problema educaţiei etnicilor romi nu poate fi rezolvată decât prin atingerea 
unui grad de educaţie elementară care le-ar permite să iasă din cercul vicios al sărăciei şi 
marginalizării sociale. Or, datele ultimului recensământ arată că 25,6 % din populaţia romă nu ştie 
să scrie şi să citească. 

S-a spus de multe ori că soluţia pentru rezolvarea „problemei romilor” este creşterea 
accesului acestora la educaţie, motiv pentru care, în perspectiva egalităţii şanselor de reuşită, s-au 

implementat o multitudine de programe educaţionale derulate de organizaţii non-guvernamentale şi 
adresate populaţiei de romi şi în special copiilor. Cea mai mare parte a acestora urmăresc 
îmbunătăţirea situaţiei copiilor romi prin stimularea participării şcolare şi egalizarea deplină a 
şanselor la educaţie. Deşi guvernul a adoptat o serie de strategii şi legi anti-discriminare, politicile şi 
programele sunt puse doar parţial în practică. Cu toate că numărul romilor care se înscriu la şcoală 
s-a dublat din 1990, continuă să existe diferenţe semnificative în educaţie. Potrivit unui studiu 
despre accesul romilor la educaţie, 23 % dintre romi nu au fost vreodată la şcoală, 27 % au absolvit 
doar patru clase, 33 % au absolvit opt clase, iar 95 % dintre romi nu au absolvit liceul. Astfel, foarte 

puţini etnici romi reuşesc să termine liceul şi chiar şi mai puţini ajung la universitate. 
Participarea şcolară a copiilor romi este determinată şi de modul în care copiii se adaptează 

la condiţiile şcolii, la modul în care ei sunt trataţi aici. În prezent, majoritatea copiilor romi din 
România continuă să fie discriminaţi, izolaţi sau excluşi din procesul de educaţie. În sistemul şcolar, 
din păcate, se practică încă discriminarea directă şi indirectă. Copiii romi care merg la şcoală au de 
înfruntat diferite tipuri de discriminare: de la separarea în cadrul şcolii până la refuzul de a fi 
acceptaţi în şcoală. Cu toate că diferenţierea în educaţie este interzisă, unii copii romi sunt încă 
separaţi de copiii români, peste 13 % dintre ei studiind în şcoli sau clase separate, pentru a nu se 
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amesteca cu ceilalţi copii, ai populaţiei majoritare, clasele formându-se astfel încât elevii romi să fie 
predominanţi sau în totalitate. Or, pe ansamblul său, segregarea este dăunătoare întregului proces de 
socializare, educare, inserţie socio-profesională în care sunt angrenaţi elevii romi. 

Chiar şi în colectivele mixte din punct de vedere etnic romii sunt uneori marginalizaţi şi 
criticaţi pentru felul în care se îmbracă, pentru comportament sau pentru rezultatele slabe la 
învăţătură. Adeseori, atât profesorii cât şi ceilalţi copii au un comportament discriminator faţă de 
aceştia, ei fiind deseori aşezaţi în băncile din spatele clasei, ignoraţi de profesori şi insultaţi de elevi. 

3. Concluzii 

Accesul la o educaţie de calitate pentru copiii romi reprezintă o problemă complexă care 
trebuie rezolvată pentru ca aceştia să nu fie privaţi de oportunităţi sociale viitoare. Complexitatea 

problemei decurge din varietatea contextelor educaţionale în care se desfăşoară educaţia copiilor 
romi în prezent, dar şi din influenţa unor factori de mediu, socio-economici, cu impact direct sau 

mediat asupra educaţiei formale. 

Deoarece, la limită, există atâtea probleme câte şcoli compun sistemul, este recomandabilă 
multiplicarea iniţiativelor, atât la nivel guvernamental cât şi la nivelul societăţii civile, de 
promovare a unor politici educaţionale care să includă aplicarea unor strategii de prevenire şi 
combatere a marginalizării şi a excluziunii sociale şi crearea unui mecanism pentru îmbunătăţirea 
accesului la educaţie al copiilor/tinerilor de etnie romă. 
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CARACTERISTICILE GRUPURILOR DE ADOLESCENȚI 

 
Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  

C.J.R.A.E. Constanța 

dolescenţa, mai mult decât alte perioade ale vieţii individului, poate fi considerată ca  

perioadă în care socializarea, ca fenomen psihosocial, se afirmă din plin, cu toată intensitatea. 
Adolescenţii simt nevoia societăţii, o caută, doresc afirmarea socială. 

Dorinţa de afirmare îmbracă uneori forme de afirmare specifice, motiv pentru care unii 
consideră în mod eronat adolescenţa ca o perioadă de regres pe planul socializării. Când individul 
simte nevoia singurătăţii, a bilanţului personal, a autoevaluării şi confruntării cu sine, se retrage, se 
izolează. Izolarea voită reprezintă însă, doar o perioadă de refacere a forţelor, de zămislire a unor 
vise şi planuri, de reîmprospătare pe plan psihic. “Reîntoarcerea” este marcată de noi avânturi noi 
dorinţe insuflate şi celorlalţi. Se pare totuşi că, în general, formula grupului convine mai puţin 
naturii feminine decât celei masculine. 
 Dacă spiritul de echipă şi camaraderie par să fie naturale în grupurile masculine, se pare că 
grupurile formate numai din femei se fracţionează rapid în mici clanuri rivale, cu toate acestea, 
dând însă adesea, în exterior impresia de coeziune. Cuplurile sau triunghiurile convin cel mai bine 
în acest caz. Explicaţia este că adolescentele se împacă cel mai bine cu contemplaţia de sine, cu 
reveria, cu confidenţa şi mai puţin cu acţiunea pe care o presupune gruparea. Chiar şi în cazul 
claselor de elevi mixte - spune Stanciu Stoian – prieteniile se leagă băieţi cu băieţi şi fete cu fete. 
 Pentru adolescenţii băieţi, soluţia grupului pare să fie o raţiune de a fi, de a exista. Grupul 
oferă adolescentului, nu numai cadrul de afirmare, mijlocul de exprimare liberă, ci şi securitate, 
siguranţă, distanţarea de ironiile adulţilor şi de autoritatea care anihilează a superiorilor. În grup, 
adolescentul găseşte niveluri de aspiraţii şi tabele de valori comune cu ale sale. 
 Chiar în grupuri informale orientate negativ (clici, bande de delicvenţi), afirmarea valorilor 
morale (“morale‟‟ în raport cu grupul, dar imorale în raport cu societatea) capătă caracter de lege. 
Curajul (de multe ori neacoperit), loialitatea şi fidelitatea faţă de camarazi, cuvântul dat sunt mai 
presus decât propriul eu. 
 Grupul oferă adolescentului un ideal de sine, o imagine liniştitoare a propriului eu, un 

antidot pentru neliniştile sale anterioare:  
 slab - adolescentul caută puterea grupului, caută să se identifice cu acesta; 
 neînsemnat – caută prilejuri de afirmare, de valorificare; 
 nerecunoscut – doreşte să devină necesar, să se “situeze‟‟ între ceilalţi, să ocupe un loc al 

său care să fie cunoscut şi recunoscut; 
 ameninţat – aşteaptă protecţie, caută “confortul” ce i-l poate oferi răspunderea colectivă; 
 izolat – încearcă să-i înţeleagă pe ceilalţi, să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre alţii, să 

pătrundă în sistemele motivaţionale şi intenţionale ale celorlalţi coechipieri. 
 Afirmarea socializarea adolescentului parcurge un drum sinuos, un drum al extremelor. 

Paralel cu adâncirea cunoaşterii propriului eu, cu interesul fată de sine, el începe să fie interesat de 
criteriile de valori exterioare, de achiziţiile culturale ale umanităţii, de situarea temporară a propriei 
persoane în evoluţia universului. 
 Este momentul în care adolescentul se defineşte pe sine, opunându-se celorlalţi – cu 

deosebire părinţiilor şi educatorilor - printr-o atitudine ambivalentă: obedienţă şi revoltă; 
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independenţă şi imitaţie; anticonformism violent, „criză de originalitate” care “se exprimă pe de-o 

parte, ca opoziţie uneori ostentativă, alteori mai tacită, dar neînduplecată în toate cazurile, iar pe de 

altă parte, prin construirea de noi conduite, abilităţi, aptitudini, responsabilităţi, sub semnul 
independenţei interioare şi a tendinţei spre fericire” (U. Şchiopu, 1993) şi în acelaşi timp supunere 
la influenţele modei; refractar făţiş tuturor influenţelor exterioare şi influenţat, în acelaşi timp 
(uneori, fără să-şi dea seama) de acestea. 
 Faţă diversitatea influenţelor contradictorii, adesea oscilant, fără a putea alege, adolescentul 
cunoaşte reveria, visul treaz, nevoia de izolare, dar totodată se complace în acţiunea concretă şi 
viaţa de grup; el pare a fi posesorul unei mentalităţi intermediare între egocentrismul copilului şi 
mentalitatea mai obiectivă a omului matur. 
 Atunci când, în depăşirea momentului critic, unii factori sociali, culturali sau economici 

exercită o influenţă nocivă, adolescentul devine un inadaptat social, un dezintegrat moral. Indicii 
unei asemenea situaţii sunt: întreruperea pregătirii şcolare, profesionale, perturbarea 
comportamentului social (atitudine ostentativă, excentrităţi, vestimentaţii deviante), perturbarea 
procesului de dezvoltare a personalităţii prin instabilitate în activitate, căutare de satisfacţii 
imediate, prin iritabilitate şi agresivitate în relaţiile interumane, iar în ultima instanţă, prin 
delicvenţă.  
Caracteristici ale dezvoltării psihice la adolescenţi 

Adolescenţa se caracterizează printr-o dezvoltare senzorial – perceptivă marcată de 
schimbări importante. Capacităţiile senzoriale își restructurează mecanismele, încărcate de noile 
însuşiri dobândite în perioada anterioară parcursă. 
 Modificarea sensibilităţii (vizuale, auditive, tactile, gustative, chinestezice) evoluează în 
sensul dezvoltării acuităţii senzoriale a pragurilor absolute şi de diferenţiale şi în creşterea 
capacităţii de a verbaliza şi simboliza impresiile senzoriale.  
 Observarea generală este în mare creştere; adolescenţii pot enumera foarte multe mărci de 
autoturisme fără să fie consultate lucrări speciale; creşte capacitatea de a comunica observaţiile 
colectate pe planul perceptiv şi ordonate în două direcţii:  

a) de încărcare a impresiilor senzoriale cu o tendinţă de apropriere de natură; 
b) de încărcare a experienţei senzorial – perceptive de experienţă socială acţională. 
Din punct de vedere intelectual, în perioada adolescenţei se atinge aproape maturitatea 

intelectuală, cu disponibilul ei complex de modele ideo-verbale a căror mânuire are loc în condiţii 
curente; raţionamentul ipotetico-deductiv devine predilect, concomitent cu antrenarea critică a 
gândirii în lumea valorilor. Acest contact critic nu înseamnă neadaptare, ci un demers de aproba 
validitatea valorilor şi de a înţelege stările existenţiale ale nonvalorii şi non-competenţei. În mod 
pozitiv, această confruntare duce la dezvoltarea argumentaţiei ca instrument al activităţii 
intelectuale şi la conturarea plăcerii discuţiei; în perioada adolescenţei, inteligenţa devine mult mai 
activă şi intuitivă, iar în adolescenţa prelungită mult mai încărcată de competenţe. 
 Memorarea şi învăţarea suferă cele mai importante transformări. Deoarece tânărul ştie că 
reproducerea este carte de vizită a inteligenţei, este deosebit de atent la retransmisia cunoştinţelor 
pentru care realizează construcţii de scheme rezumative cât mai originale, elegante, explicite; 
memorarea logică  devine forma centrală de memorare; are loc, pe de o parte,  constituirea unui stil 
de memorare, iar pe de altă parte, o intensificare aproape explozivă de achiziţii de cunoştinţe. 
 Abilităţile intelectuale devin mai evidente începând cu 14 ani, exprimările verbale mai 
complexe. Fetele devin mai abile în acest din urmă aspect. Băieţii au organizare mai pregnantă a 
planului gândirii convergente. Abilităţile intelectuale se manifestă în mod curent în următoarele: 
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 se dau răspunsuri mai complexe şi nuanţate la lecţii; 
 sporeşte abilitatea de a de răspunsuri ce evidenţiază elemente semnificative şi relaţii între 

cauzele multiple şi efectele posibile; 
 se dezvoltă abilităţi legate de înţelegerea relaţiei exprimate prin simboluri (matematică, 

fizică, chimie); 

 utilizarea fină şi nuanţată a limbajului; 
 dezvoltarea capacităţii de analiză abstractă şi de definire de fenomene aparent foarte diferite; 
 creşte capacitatea de a sesiza uşor absurditatea; 
 creşte capacitatea de a colecta informaţii; 
 creşte capacitatea de a evalua şanse şi de a organiza predicţii plauzibile. 

Exprimarea verbală devine fluentă. Între 16 şi 18 ani se adoptă un mod propriu de a se iscăli, 
după exerciţii prealabile. Tot acum se formează numeroşi algoritmi verbali, vorbirea devine mai 
nuanţată şi plastică, adoptată la circumstanţe; prezentate, creşterea capacităţilor de creaţie în 
domeniile literaturii. Tinerii se îndreaptă spre capodoperele literaturii, spre filozofie. Începe să se 
acorde o nouă credibilitate valorică şi pasională ideilor încorporate în cărţi. Acestea răspund mai 
bine setei lui de adevăr şi cunoaştere decât lecţiile şi chiar realitatea care este mult mai plată şi 
adeseori neinteresantă. 

Experienţa afectivă se nuanţează, iau amploare mobilitatea, mimica, expresivitatea şi 
funcţiile de comunicare ale privirii, jocul muşchilor feţei, creşte emotivitatea internă şi 
excitabilitatea care va determina treceri rapide la stări afective excesive. 

În relaţiile cu sexul  opus se  manifestă sentimente şi emoţii noi, inedite, ca simpatia şi 
sentimentele de dragoste. Simpatia este o stare  afectivă pozitivă, în care subiectul simte o stare de 
atenţionare uşor exaltată în a crea condiţii de reuşită şi o stare de confort psihic pentru persoana 
simpatizată, ajutând-o, protejând-o şi făcându-i bucurii. Simpatia reciprocă este expresia unei 
înţelegeri intuitiv empatice. În adolescenţă, dragostea se conturează ca o trăire complexă de 
ataşament, emoţionalitate exaltată pentru persoana iubită, cu eforturi de a transforma toate 
împrejurările dificile în drumuri ce trebuie învinse pentru a fi la înălţimea dragostei. 
 La planul afectiv – intelectual legat de lecţii (curiozitatea intelectuală ce se cere satisfăcută) 
se adaugă un altul latent, ce emană din starea de competiţie, ce se consumă în munca şcolară şi 
socială şi care provoacă anxietate, culpabilitate, frustrare, teamă. 

Adolescenţa este etapa în care grupurile sociale câstigă în consistenţă, stabilitate, 

selectivitate; este perioada în care adolescentul se orientează mai mult decât până acum spre ceilalţi, 
încearcă să ocupe un loc al său care să fie cunoscut si recunoscut de către grup, aprecierea celorlalţi 
fiind trăită acut. 
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“EDUCAŢIA ESTE CEEA CE ÎŢI RĂMÂNE DUPĂ CE AI UITAT TOT CE AI 
ÎNVĂŢAT” 

 

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu”  Mangalia, jud. Constanţa 

eea ce pare o glumă în acest aforism este confirmat din plin de către viaţă: cine a 
învăţat să gândească şi să lucreze independent îşi va găsi mai uşor drumul în viaţă şi va fi mai bine 
pregătit pentru a se adapta progresului/schimbărilor din diferite domenii de activitate, decât cel care 
şi-a limitat instrucţia doar la achiziţionarea a tot felul de cunoştinţe (cunoştinţe supuse, inevitabil, 
unui proces de uitare).  

Parafrazându-l pe Nicolae Iorga, care spunea că “soarele răsare nu ca să apună, ci ca să 
lumineze şi să încălzească Pământul”, am putea spune că omul se naşte nu pentru ca să trăiască 
(vegeteze) un timp şi apoi să moară, ci pentru a fi în lume şi trecerea şi petrecerea lui prin lume să 
lase ceva pentru viitorime. Viaţa ne-a fost dată nu doar ca să o “consumăm”, să o “mâncăm” puţin 
câte puţin, ci să o transformăm într-un prilej de a înălţa în noi şi în afara noastră ADEVĂRUL, 
FRUMOSUL ŞI BINELE.    

Civilizaţia este produsul principal al învăţării umane. Locuinţele şi uneltele, limba şi arta, 
obiceiurile şi legile, ştiinţa şi religia sunt toate create ca urmare a unor schimbări în minţile 
oamenilor. Menţinerea şi folosirea, ca şi îmbogăţirea sau perfecţionarea lor, depind şi ele de 
modificabilitatea umană – capacitatea omului de a învăţa.      

Toate organismele sunt înzestrate încă de la naştere cu însuşirea de a reacţiona la un 
asamblu de modificări ale mediului, dispunând în acest sens de un anumit număr de modalităţi de 
reacţie la Sistemul extern. Fiinţa umană este un sistem deschis de autoreglare, aflându-se în 
permanentă interacţiune cu ambianţa naturală  şi socială, cu lucrurile, cu oamenii, cu sine însăşi. 

Învăţarea este o proprietate generală a materiei vii, corelată cu un alt fenomen, la fel de 
răspândit în plan biologic, şi, anume, adaptarea.      

Pentru E. Hunt, învăţarea reprezintă o schimbare progresivă a comportamentului cu 
repetarea aceluiaşi stimul, schimbarea neputând fi atribuită nici oboselii, nici modificării sistemelor 
de recepţie, pentru E.Hilgard, învăţarea este caracterizată prin schimbarea activităţii ca rezultat al 
exerciţiului sau al reacţiei la o situaţie, în afara schimbărilor ce pot fi atribuite tendinţelor 
reacţionale înnăscute, maturizării sau stărilor temporare ale organismului (oboseala), Montipellier, 
defineşte învăţarea ca fiind o modificare sistematică, iar pentru W.A. Torpe, învăţarea este 
organizarea comportamentului ca rezultat a experienţei individuale. În accepţiunea ei cea mai largă, 
învăţarea reprezintă dobândirea de către individ a unei achiziţii, a unei experienţe în sfera 
comportamentului, a unei noi forme de comportare, ca urmare a repetări situaţiilor sau exersării.  

La animale, învăţarea are loc în sfera mecanismelor biologice sau cel mult a reacţiilor lor 
neurofuncţionale. Cu totul alta este situaţia la om, învăţarea extinzându-se la toate nivelurile 

personalităţii: biologic, neurofiziologic, psihic, psihosocial, cultural-valoric. 

           Învăţarea specific umană, în sensul larg reprezintă însuşirea experienţei sociale, în forme 
generalizate; în sens restrâns particular din perspectivă psihologică, învăţarea reprezintă orice nouă 
achiziţie a organismului ca urmare a simulării, a interiorizării informaţiilor externe, achiziţie care 
are ca efect o schimbare în comportament, iar din perspectivă pedagogică, este procesul de 
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asimilare a cunoştiinţelor şi de formare a priceperilor şi deprinderilor. Din punct de vedere 
fiziologic, învăţarea constă în elaborarea şi consolidarea de noi legături în scoarţa cerebrală. 

Învăţarea cuprinde o serie de coordonate şi se remarcă prin precizări de esenţă, precum: 
 învăţarea aparţine întotdeauna individului, este un proces al lui, un proces individual; 

 învăţarea este simultan un proces informativ şi formativ, adică şi cunoaştere şi sursă de noi 
structuri pentru individ; 

 învăţarea nu numai că lucrează în direcţia perfecţionării relaţiilor sistemului viu cu mediul, 
dar este ea însăşi un proces perfectibil, un proces deschis evoluţiei; 

 învăţarea este o strategie de răspuns a organismului nu numai şi nu atât în raport cu 
situaţiile constante din mediu, cât cu situaţiile variabile, schimbătoare, ea fiind prin excelenţă 
îndreptată spre captarea noului, a noilor experienţe şi, prin aceasta, fiind sursă a dezvoltării. 

La nivelul treptei de evoluţie pe care este situat omul, învăţarea începe de la naştere şi 
continuă până la moarte. De-a lungul existenţei sale individuale, el intră în largi raporturi de 
cunoaştere cu întreaga natură şi cultură şi se informează asupra legilor. Mai mult decât atât, omul 
creează şi stochează pentru sine şi pentru generaţiile următoare modele, programe şi dispozitive 
tehnice de instruire. 

Pentru prima dată la om şi numai la om – învăţarea se aşază sub semnul unor acţiuni sociale 
speciale, cum sunt cele de instruire şi educare şi, odată cu acestea, se creează şi cea de-a doua 

condiţie ca învăţarea să ocupe o poziţie dominantă în raport cu datele ereditare, cu efectele 
maturizării, ale oboselii sau ale bătrâneţii. Este vorba de strategiile de învăţare şi educare.  

Învăţarea este deci activitatea psihică prin care se dobândesc şi se sedimentează noi 
cunoştinţe şi comportamente, prin care se formează şi se dezvoltă sistemul de personalitate al 
individului uman. În cadrul acestui proces de învăţare, sunt integrate celelalte funcţii şi procese 
psihice (percepţia, atenţia, memoria, gândirea, motivaţia, afectivitatea), care interacţionează pentru 
o configurare optimă a cadrului pentru învăţare, pentru o mai mare eficienţă.  

La acest nivel, învăţarea umană poate fi definită ca o schimbare în comportamentul 
individual ca urmare a unei experienţe proprii.  În această accepţiune, totul sau aproape totul se 
învaţă, începând de la cunoştinţe, comportamente, atitudini şi ajungând la interese, sentimente, 
aspiraţii. 

Aşadar, ca profesori trebuie să îmbinăm informativul şi formativul în devenirea ca 
personalitate a elevului. Să transmitem cunoştinţe, dar să creăm şi atitudini – sau, cum frumos 

spune Constantin Noica, “stări de spirit” (cum ar fi, de exemplu, dorinţa de a încorpora în spiritul 
tău o anumită trăire, un anumit sentiment, pentru a face să se dezvolte astfel nu numai gândul din 
gând, dar şi sentimentul din “sentiment”). 
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ ȘI AVANTAJELE SALE 

 
                                              Prof. Octavia Barbu  

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

onceptul de educaţie nonformală a apărut la sfârşitul anilor „60, ca o completare a 
educaţiei predate în şcoli şi universităţi. Specialiştii au dezbătut multă vreme rolul şi valoarea 

educaţiei nonformale, însă Sylvia Scribner şi Michael Cole au fost primii care au argumentat că 
procesul prin care învăţăm cele mai multe lucruri de-a lungul vieţii este nonformal şi au dat ca prim 
exemplu învăţarea limbilor străine. 

 Pe scurt, educaţia nonformală se face prin activităţi, nu prin cursuri, şi are loc, de cele mai 
multe ori, în afara instituţiilor de învăţământ. Treptat, valoarea educaţiei nonformale a început să 
devină tot mai mult recunoscută, iar UNESCO a definit-o în anul 1997 drept „activităţi educaţionale 
organizate şi susţinute, care nu corespund exact cu ceea ce numim educaţie formală. Aceasta poate 
fi realizată în cadrul sau în afara instituţiilor de educaţie şi se adresează persoanelor de toate vârstele 
(…) Educaţia nonformală nu urmează un sistem ierarhizat şi poate diferi ca durată, fără a implica în 
mod obligatoriu certificarea rezultatelor învăţării”. 

Educaţia nonformală este un proces foarte flexibil, care se poate plia cât mai exact pe nevoile 
şi profilul celor care iau parte la proces. O persoană vizuală poate să aleagă o metodă, o persoană 
auditivă o altă metodă de învăţare. 

Printre caracteristicile acestui tip de educaţie, adaptabilitatea este una dintre cele mai 

importante. Practic, procesul se modifică în funcţie de comunitate, grup sau individ, dar este 

totodată bine structurat şi are obiective clare. Adaptabilitatea nu înseamnă că se face la întâmplare. 
Ca şi celelalte contexte de învăţare, contextul nonformal permite acumularea de noi cunoştinţe, 
abilităţi şi atitudini. Cei care trec prin acest proces se dezvoltă profesional şi personal prin 
acumularea unor experienţe, dar şi prin valorificarea cunoştinţelor pe care cursanţii deja le au. 

Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și 
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului 
tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de 
exprimare maxime. 

 Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului școlar, prin care 
se formează o punte între cunoștițele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip 

modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor 

obligatorii. Înseamnă placerea de a cunoaște și de a te dezvolta. 
J. Kleis definește educația nonformală ca fiind “orice activitate educațională, intenționată și 

sistematică, desfașurată de obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor 

individului și situatiilor speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării 
problemelor cu care se confruntă acesta în sistemul formal (stresul notării în catalog, disciplina 

impusă, efectuarea temelor)”. 
Unul dintre principalele scopuri ale acestui tip de instruire îl reprezintă lărgirea și 

completarea orizontului de cultură din diferite domenii. 
Educația nonformală își mai propune să ofere un sprijin activ în alfabetizarea categoriilor 

sociale defavorizate (săraci, persoane cu handicap etc), să creeze condiții pentru formarea 
profesională, să asigure mediul propice dezvoltării unor anumite înclinații, capacități și aptitudini. 
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Nu în ultimul rând, educația nonformală își propune să ofere modalități inedite de recreere și de 
petrecere a timpului liber. 

Cine face educație nonformală? 

 organizaţii neguvernamentale (indiferent de profil); 
 organizaţii guvernamentale; 
 unităţi şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi superior; 
 centre de educaţie şi formare profesională; 

 angajatori (firme etc.); 

 centre de îngrijire şi protecţie a copilului; 
 palate şi cluburi ale elevilor; 
 instituţii precum: muzee, teatre, centre culturale, biblioteci, cinematografe, case de cultură; 
 asociaţii profesionale, sindicate; 
 biserica etc. 

La fel de bine astfel de activităţi pot fi întreprinse şi de diferite persoane-resursă cu rol de 
formator/ facilitator/ consilier, care iniţiază diferite proiecte în parteneriat cu astfel de instituţii şi 
organizaţii (de exemplu actori sau scenarişti) precum şi de către grupuri informale. 

Principalii furnizori de programe şi proiecte de educaţie nonformală în România, rămân 
(deocamdată) organizaţiile neguvernamentale, care prin scopul şi activităţile desfăşurate reuşesc să 
angreneze cel mai mare număr de persoane, beneficiari ai procesului de învăţare în context 
nonformal. Totodată din ce în ce mai multe şcoli şi din ce în ce mai multe parteneriate de 
organizaţii care provin din medii diferite încep să apeleze la acest tip de învăţare. 

Caracteristici ale educației nonformale: 

 este centrată pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare, facilitând identificarea acestora 
pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare; 

 este adaptată comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o învăţare în ritm propriu; 

 este structurată şi organizată, are ataşate obiective clare de învăţare şi presupune un 
management eficient al resurselor; 

 presupune un proces de învăţare, care poate fi încadrat într-un curriculum, conduce la 

obţinerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele mai multe ori mai scurtă decât în 
cazul educaţiei formale), conţinuturile putând fi uşor înnoite sau îmbunătăţite; presupune extinderea 
cadrului de învăţare, diversificarea şi flexibilizarea spaţiului şi timpului de învăţare; 

 se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare; 
 ca şi celelalte contexte de învăţare, învăţarea în context nonformal permite acumularea de 

noi cunoştinţe, abilităţi, atitudini; 
 susţine dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor; 
 reprezintă în primul rând învăţare prin noi experienţe şi permite valorificarea experienţei 

anterioare; 

 poate să conducă la recunoaşterea competenţelor dobândite; 
 presupune proces de reflecţie; 
 poate produce o schimbare în bine la nivelul participantului şi comunităţii. 
Educaţia nonformală poate fi descrisă, printre altele, ca fiind: holistică, incluzivă, diversă, 

multiculturală, continuă, formativă, complementară, provocatoare, stimulativă, distractivă, 
neconvenţională, interactivă, participativă, voluntară, opţională, nondirectivă, sustenabilă, flexibilă, 
atractivă, aplicabilă, accesibilă, ajustabilă, inovatoare, creativă, dinamică, pozitivă. 
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Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci 
să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai 
mare de tineri. Acestea sunt: 

 completarea orizontului de cultură din diverse domenii 
 crearea de condiții pentru formarea profesională 

 spriijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate 

 asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și 
capacități. 

 În prima instanță, specific educaţiei nonformale este locul în care ea se desfăşoară: într-un 

cadru instituţionalizat, dar în afara școlii. Caracteristice acestui tip de educație sunt activitățile care 
contribuie la perfecționarea individuală. 

Educatorul nonformal trebuie să dețină mai multă flexibilitate, adaptabilitate și rapiditate, dar 
și un entuziasm răsunător. Acțiunile corespund strict intereselor, aptitudinilor și dorințelor 
participanților. 

În plus, doritorii nu sunt obligați să se alăture programului și nu primesc calificative oficiale. 
Totusi, în funcție de formele de instruire nonformală, există și situaţii în care sunt acordate diplome 

și certificate de absolvire. 
Educația nonformală se împarte în 2 tipuri principale, variind în funcție de activitățile 

specifice: 

 activități extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive și artistice, concursuri, 
olimpiade etc. 

 activități extraşcolare: proiecte de ecologie și formare civică excursii, acțiuni social-culturale 

(în clubul elevilor, la muzeu, la teatru, în biblioteci etc.). 

Educația nonformală însoțește cu succes formarea educațională a tinerilor și rămâne una 
dintre variantele optime pentru susținerea plăcerii de cunoaștere și de afirmare profesională. 
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ROLUL PARTENERIATELOR ÎN DEZVOLTAREA PROIECTELOR 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

onceptul de parteneriat educaţional  constituie o relaţie de colaborare în scopul 
optimizării rezultatelor educaţiei. 

Parteneriatul implică comunicare şi (co) responsabilitate între şcoală şi: 
 familie, partener tradiţional al şcolii; 
 comunitate, ca beneficiar al serviciilor educaţionale; 
 agenţi educaţionali, elevi, părinţi, cadre didactice, psihologi, alţi specialişti; 
 instituţii de cultură, universităţi, biblioteci, muzee, centre de cultură; 
 alţi factori interesaţi în dezvoltarea instituţională a sistemului de educaţie. 

Pentru pregătirea unui proiect educaţional se pleacă de la identificarea problemei sau nevoii 
particulare a şcolii ce trebuie transpusă într-un format standard şi menţionat în Planul de Dezvoltare 
Instituţională la care se raportează proiectul şi constituirea unei echipe de proiect eficiente, eficienţă 
care ţine de lucrul în echipă, parteneriat şi comunicare interpersonală. Proiectul educaţional trebuie 
să constituie o oportunitate la dispoziţia şcolilor ce îşi propun să-şi asigure inovaţia, schimbarea şi 
dezvoltarea. 

Proiectul educaţional cu titlul: „Copii educaţi astăzi, cetăţeni responsabili mâine/Students 
Educated Today, Responsible Citizens Tomorrow este realizat între elevii Colegiului Economic 
Buzău și elevii Liceului Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău. 

Beneficiari indirecţi ai proiectului sunt: familiile elevilor, comunitatea locală, cadrele 
didactice. 

Acest proiect reprezintă o strategie prin care elevii îşi îmbunătăţesc modul de înţelegere şi 
cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu care se confruntă ceilalţi membri ai 
comunităţii, dobândesc respectul de sine şi-şi apreciază mai mult propria valoare. 

Organizarea unor activităţi comune cu elevii din învăţământul de masă şi copiii cu deficienţe 
auditive vor avea ca efect: 

 stimularea mentală, provocarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea mai deplină a 
abilităţilor copiilor prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice; 

 încurajarea elevilor în sensul dobândirii şi dezvoltării unor calităţi cum ar fi iniţiativa, 
implicarea, răbdarea, devotamentul şi inventivitatea; 

 dezvoltarea relaţiilor de prietenie între elevii cu deficienţe de la Şcoala Specială de Arte şi 
Meserii Buzău şi elevii Colegiului Economic Buzău; 

 dezvoltarea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii; 
 formarea deprinderilor şi abilităţilor elevilor Colegiului Economic de a comunica cu colegii 

lor care au dizabilităţi de auz. 
Proiectul îşi propune schimbarea atitudinii faţă de copilul deficient, promovarea unei 

atitudini de acceptare şi înţelegere a raporturilor dintre copiii cu dizabilităţi şi copiii consideraţi 
normali, sprijinirea şi promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilităţi printr-un proces 

de normalizare a vieţii acestora. Activităţile proiectului urmăresc egalizarea şanselor la educaţie, 
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afirmarea şi integrarea deplină a elevilor cu dizabilităţi la toate nivelurile vieţii comunitare: social, 
profesional, educaţional, cultural, sportiv etc. 

Obiectivul principal al acestui proiect este reducerea diferenţelor dintre cele două categorii 
de elevi prin integrarea lor într-un mediu comun de viaţă, precum şi schimbarea imaginii şcolii 
speciale în comunitate şi deschiderea ei spre comunitate. 

Acest obiectiv face parte din proiectul de dezvoltare instituţională al celor două unităţi de 
învăţământ. 

Acest proiect se derulează pe o perioadă de patru ani, în perioada septembrie 2018-iunie 

2024.  

 Până în prezent s-au desfășurat următoarele activități:  
1. Conceperea proiectului educaţional/ The Project Design 

 Obiectiv: elaborarea proiectului educaţional 
  2. Să facem cunoştinţă!/ Let‟s Introduce Ourselves! 

 Obiectiv: integrarea copiilor cu nevoi speciale (deficienţe auditive şi asociate) de la Liceul 
Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău în comunitatea locală, dezvoltarea de relaţii noi 
şi personale cu elevi de la Colegiul Economic Buzău  

  3.  Să facem Pământul să zâmbească!/ Let‟s Make the Earth Smile! 
 Obiectiv: dezvoltarea unei conştiinţe, atitudini şi conduite ecologice 

 4. Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”/ „The Week of the Donated 
Fruits and Vegetables” Campaign 

 Obiectiv: formarea unei atitudini de toleranţă, de responsabilitate şi întrajutorare, prin 
activităţi de voluntariat 

 Locul desfăşurării: Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane Vârstnice 
„Alexandru Marghiloman” Buzău, Casa de Îngrijire Temporară Buzău. 

 5.  Săptămâna Educaţiei Globale 2018/ Global Education Week 2018 – „Move towards One 
World”  

 Obiectiv: dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză şi implicit creşterea 
încrederii în sine 

 6.  Miracolul Crăciunului/ The Miracle of Christmas 

 Obiectiv: educarea copiilor în spiritul valorilor moral-religioase 

 7.  Strada şi capcanele ei/ The Street and Its Traps 

 Obiectiv: cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie atât cu mijloacele de transport 
cât şi ca pietoni  

 La această activitate au participat şi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Buzău, care au  prezentat normele de circulaţie rutieră, cauzele care generează accidente de 
circulaţie, exemple de accidente rutiere şi implicaţiile lor în viaţa copiilor, utilizând prezentări 
PowerPoint şi filmuleţe educative.  

  8.  Cum să ne comportăm în caz de cutremur?/ What Should We Do during an Earthquake? 

 Obiectiv: dezvoltarea unui comportament preventiv şi a capacităţii de reacţie corectă în 
situaţii de urgenţă: incendiu, cutremur, inundaţie  

  Activitatea s-a desfăşurat cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă, care  i-a  instruit şi pregătit pe tineri privind modul de comportare în cazul producerii unui 
cutremur ce poate pune în pericol viaţa, bunurile materiale şi mediul înconjurător, discutând pe 
tema: Ce este un cutremur? Cum ne comportăm în caz de cutremur?  

 9.  Surprize de mărţişor/ March Surprise Gifts  
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 Obiectiv: dezvoltarea unei atitudini de toleranţă, de responsabilitate şi întrajutorare, prin 
activităţi de voluntariat 

Locul desfăşurării: Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru 
Marghiloman” Buzău. 

10.  E ziua ta, mămico!/ It‟s Your Day, Mummy!  
 Obiectiv: dezvoltarea gustului artistic şi estetic 

 11.  Nu le mai aruncaţi! Vă rugăm să le donaţi!/ Do Not Throw Them Away! Please Donate 

Them! 

 Obiectiv: îmbogăţirea orizontului cultural, dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de 
valorile naţionale 

Activitatea a urmărit educarea tinerilor în vederea contribuirii la valorificarea trecutului 
nostru recent şi familiarizarea elevilor cu mărturii ale trecutului istoric din zona căreia îi aparţin. 
Reprezentanţii Muzeului Judeţean au susţinut o prelegere despre viaţa privată în perioada 
comunistă, utilizând prezentări PowerPoint şi filmuleţe educative, după care au răspuns la 
întrebările elevilor pe tema prezentată. 

 12.  Călătorie în timp/ Journey in Time 

 Obiectiv: îmbogăţirea orizontului cultural, dezvoltarea gustului artistic şi estetic şi a unei 
atitudini pozitive faţă de valorile naţionale 

 Locul desfăşurării: Bucureşti 
Au fost vizitate Muzeul Satului, Muzeul Naţional de Istorie Naţională „Grigore Antipa”, 

Muzeul Costumelor Populare din România, Muzeul Naţional Cotroceni, Grădina Zoologică din 
Bucureşti, cu sprijinul financiar al Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău, Consiliului Judeţean 
Buzău, Primăriei Municipiului Buzău şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Buzău.  

  13.  Să descoperim lumea cărţilor!/ Let‟s Discover the World of Books 

 Obiectiv: stimularea interesului pentru lectură şi a gândirii critice, dezvoltarea 
creativităţii, a expresivităţii şi capacităţii de a înţelege mesajul scris 

 Locul desfăşurării: Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău 

 14. Obiective turistice în Buzău. Hai să ne cunoaştem judeţul!/ Tourist Attractions in 

Buzău. Let‟s Know Our County! 
 Obiectiv: îmbogăţirea orizontului cultural, formarea şi dezvoltarea gustului artistic şi 

estetic şi formarea unei atitudini pozitive faţă de valorile naţionale 

   S-au vizitat Vulcanii Noroioşi, Monumentul lui Mihai Viteazul de lângă Ciuta, Muzeul 
Chihlimbarului de la Colţi, Mănăstirea Ciolanu, Tabăra de Sculptură Măgura, Poiana Pinului, 
Mănăstirea Bradu, Mănăstirea Barbu, cu sprijinul financiar al Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău, 
Consiliului Judeţean Buzău, Primăriei Municipiului Buzău şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi 
Tineret Buzău.  

 15. Viitorul nu vine spre noi cum îl vrem, ci cum îl pregătim!/ The Future Does Not Come 

to Us the Way We Want It, but the Way We Make It! 

 Obiectiv: completarea pregătirii de specialitate a elevilor, educarea lor în calitate de 
producători, consumatori şi antreprenori 

 Locul desfăşurării: SOCOM MODA Societate Cooperativă Buzău 

În urma activităţilor desfăşurate elevii cu nevoi speciale au fost integraţi în comunitatea 
locală, au dezvoltat relaţii noi şi personale cu elevi de la Colegiul Economic Buzău învăţând 
împreună lucruri noi. 
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EDUCAŢIA…ŞI ÎN AFARA ŞCOLII 

 
 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buză 

rogramul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară iniţiat între voluntarii Colegiului 
Economic Buzău de la clasele IX-XII şi elevii de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe de Auz Buzău a avut ca scop integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitatea locală 
şi dezvoltarea educativă ulterioară a acestor copii. 

Prin activităţile desfăşurate elevii cu deficienţe de auz au fost încurajaţi în sensul dobândirii 
şi dezvoltării unor calităţi cum ar fi: iniţiativa, implicarea, răbdarea, devotamentul şi inventivitatea. 
De asemenea, elevii Colegiului Economic au avut prilejul să-şi formeze şi să-şi dezvolte abilităţile 
de comunicare cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii unui proces de integrare socială şi 
dezvoltare educativă. 

S-au dezvoltat relaţii de prietenie între elevii celor două şcoli şi un comportament 
participativ, responsabil, eliminând prejudecăţile sociale şi ignoranţa. 

Printre activităţile desfăşurate amintim: 
1) Campania „Săptămâna legumelor donate”. 
La această activitate au participat: coordonatorul SNAC din cadrul Colegiului Economic 

Buzău, coordonatorul SNAC din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe de 

Auz Buzău, 83 elevi ai Colegiului Economic Buzău însoţiţi de 7 profesori,  precum şi 17 elevi cu 
deficienţe de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe de Auz Buzău însoţiţi de 6 
profesori. S-au colectat bani din care s-au achiziţionat legume şi fructe care au fost distribuite la 
Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău. 

Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece destinatarii produselor alimentare au fost 

impresionaţi şi mulţumiţi, iar elevii au învăţat să se implice în viaţa comunităţii sociale.  
2) În cadrul „Zilelor Colegiului Economic Buzău”, activitatea „Universul copilăriei” 

iniţiată de profesori de la Colegiul Economic. 
La această activitate au participat elevi de la Colegiul Economic Buzău şi Liceul Tehnologic 

Special pentru Copii cu Deficienţe de Auz, Buzău. Prin programul desfăşurat: poezii, cântece, dans, 
dramatizare, prezentări PPT, activitatea a reuşit să capteze atenţia şi a bucurat sufletele copiilor. 

3) Activitatea „Vine Moş Crăciun” la care au participat elevi din clasele IX-XII de la 

Colegiul Economic coordonaţi de prof. Căpriţă Paraschiva şi elevi din clasele IX-XII de la Liceul 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe de Auz Buzău. 
Profesorii coordonatori au prezentat semnificaţia naşterii Domnului Iisus Hristos şi 

importanţa practicării tradiţiilor şi obiceiurilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Elevii au împodobit 
bradul cu ornamente confecţionate de ei, au dansat în jurul lui şi au cântat colinde. 

Alte activităţi care s-au desfăşurat au fost: „Micii actori”, „Să învăţăm să dansăm”, „De 

Ziua Mamei”, „Hristos a înviat”, „Sport, mişcare, sănătate”, „Copile, oricine ai fi, azi e ziua 

ta”, Serbarea de sfârşit de an şcolar. 
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DEPENDENȚA DE CALCULATOR 

 
 

Prof. Marinela Dobre  

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

ând o persoană consumă o substanță cum ar fi alcool, tutun, droguri sau se angajează 
într-o activitate cum ar fi jocurile de noroc care poate fi plăcută, dar continuarea acesteia devine 
compulsivă și interferează cu obișnuința responsabilității și preocupări cum ar fi învățarea, munca, 
relațiile sau sănătatea, vorbim de dependență.  

Persoanele care au dezvoltat dependențe nu îşi dau seama că al lor comportament este în 
afara controlului și provoacă probleme pentru ei înșiși și pentru alții. 

Cele mai cunoscute tipuri de dependente sunt de alcool, tutun și droguri. 
Dependența de calculator este caracterizată prin utilizarea excesivă sau chiar compulsivă 

(obsesivă) a calculatorului, chiar și atunci când apar consecințe negative în viața utilizatorului 
devenit dependent. Inițial, copilul descoperă că jocul pe calculator este distractiv.  

La părinți apare satisfacția și mândria că cei mici sunt pricepuţi în mânuirea tastaturii și au 
abilitatea unui adult – sau chiar mai mult decât atât. Utilizat zilnic, mai multe ore la rând, 
dispozitivul se transformă în cel mai buni prieteni al copilului, care face astfel primii paşi către 
dependenţă. Urmează apoi ani în care el nu se mai desparte de ecran: jocul sau chat-ul devin 

dominante în viața lui şi îi oferă satisfacții majore.  
Dependența de rețelele de socializare, mesagerie, chat-uri se poate extinde până la punctul în 

care prietenii online devin mai importanți decât cei reali incluzând familia și vechi prieteni.  
Dependența de telefonul mobil a ajuns la cifre alarmante, mai ales în rândul tinerilor, drept 

pentru care a primit și o denumire: Nomofobie (No Mobile Phobia). Tânăra generație este în mod 
special atașată de telefoanele mobile. S-a transformat şi într-un tip de emblemă socială, având un rol 
extrem de important la liceu, în oraş sau la serviciu și poate fi considerat o cheie cu ajutorul căreia 
posesorul devine membrul unui anumit grup social.  

Dependența de jocuri pe calculator  apare atunci când copilul joacă în mod abuziv asemenea 
jocuri, iar aceasta activitate îi afectează calitatea vieții. Transformările din atitudinea și conduita lui 
pot fi observate atât de familie, cât și de educatoare, învățătoare, profesori. 

SIMPTOME ale dependenței de jocuri pe calculator:  

Fizice: oboseală, cearcăne sub ochi, migrene, usturimi ale ochilor, senzație de nisip în ochi, 
sindrom de tunel carpian, neglijarea igienei personale, dureri de spate. 

Emoționale: senzație de agitație, neliniște și irascibilitate în perioadele în care accesul la 

jocuri nu este permis, gânduri constante cu privire la jocurile jucate, izolarea socială în scopul 
dedicării unei perioade mai mari de timp jocurilor, mințirea familiei și prietenilor cu privire la 
numărul de ore petrecute jucând jocuri la calculator/ telefon, pierderea interesului față de activități 
care înainte erau considerate plăcute, folosirea jocurilor pentru a scăpa de stările negative. 

Consecințe ale dependenței de jocuri pe calculator: deshidratarea, malnutriția și privarea de 
somn; insomnii; izolare socială; sedentarism; conflicte cu cei apropiați; rezultate școlare proaste; 
tulburări de concentrare și deficit de atenție; instalarea obezității sau, dimpotrivă, scăderea în 
greutate; distrugerea relațiilor cu cei din jur; exmatricularea din cauza absențelor, depresia, 
anxietatea, fobii; dezvoltarea unui comportament agresiv și chiar abuzul de substanțe. 
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Tratament pentru dependența digitală:  
 Pentru o perioadă de timp, NU ESTE PERMIS ACCESUL LA NICI UN DISPOZITIV ȘI 

LA NICIUN JOC 

 Consiliere și terapie  
 Grupuri de suport  

 Schimbarea hobby-urilor 

 Activități cu familia 

Certurile dintre părinți și copii cresc odată cu această nevoie de a avea mereu acces fie la 
telefon, la tableta, la laptop etc., un număr din ce în ce mai mare de ore pe zi. Un parentaj bun 

necesită impunerea unor limite și stabilirea unor reguli în privința obiceiurilor ce pot deveni 
nesănătoase. 

Faptul că accesul la tehnologie depinde de părinți, poate preveni tendințele spre dependență. 
Pentru a contracara acest interes în creștere al copilului, ar trebui să aibă un program de familie, în 
care să desfășoare anumite activități ce nu implică niciun mijloc tehnic. 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  
 

 Prof. Constantin Dumitru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

edagogul american Bruner consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 
poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice ,,temă”, dacă se folosesc metode şi 
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai 
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă ușurinţă şi mai temeinic spre o deplină 
stăpânire a cunoştințelor”.  

Oricât de importantă este  educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu 
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra elevului. De-a lungul anilor, activitățile 
extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea nonformală și petrecerea în mod 
plăcut a timpului liber. Activităţile extraşcolare, prin caracterul lor inter și  transdisciplinar, oferă  
modalităţi eficiente de formare a caracterului elevilor, deoarece sunt factorii educativi cei mai 
apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. 

Educația prin activitățile extracurriculare urmăreşte identificarea  unor aptitudini și talente, 

cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite 
domenii. În cadrul acestor activităţi elevii  deprind să folosească surse informaționale diverse, să 
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întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în astfel de  activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, ei se și autodisciplinează.  

Cadrul didactic, are posibilitatea să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze 
dezvoltarea, să realizeze mai uşor obiectivul principal al școlii - pregătirea  pentru viaţă.  

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-

culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
 Activitățile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ceea ce   permite și elevilor cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să-și reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul 
intelectual. 

Acest tip de activități oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea 

lornaturală, operele de artă originale, momentele legate detrecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor 

personalităţi de seamă ale ştiinţei şiculturii universale şi naţionale dar și relaţiile dintre oameni. De 

asemenea, au ocazia de a comunica cu natura și dea învăța să o respecte. Toate aceste aspecte  

concrete a muncii lor vor contribui la stimularea  activității  de învățare, întregesc şi desăvârşesc 

ceea ce de cele mai multe ori nu se reușește prin educația  curriculară.  
Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității elevului. 

Este importantă și utilă, dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul lor, ca 
urmare a desfășurării  după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte când, nu se 
mai pot concentra la ore. Prin astfel de activități, programul elevului este mai încărcat, de aceea este 

necesar caprofesorii să caute soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua 
respectivă, cât a avut de învățat sau de scris. Dar este suficient? Întrebând elevii despre aceste 
aspecte, au recunoscut că este destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că 
programa școlară este încărcată.  

Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților 
extrașcolare? Cred că răspunsul este unul singur: dacă activitățile sunt bine pregătite și atractive ele 
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, dezvoltă spiritul practic,  
manualitatea, dă posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, chiar dacă necesită un 
efort suplimentar. 

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de 
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 
posibilităţilor şi resurselor de care dispune.  
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ŞCOALA ONLINE 

 
Prof. Nicoleta Graure 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş 

nvățământul online a fost o provocare pentru elevi, profesori și părinți! A avut avantaje 
și dezavantaje majore! Fiecare școală a încercat să se ridice la nivelul cerut și să atingă standardele 

europene.  

 La început a fost un haos. Școala online a fost destul de dificilă, pentru că nu eram obișnuiți 
cu astfel de metode. Totul s-a desfășurat relativ bine, pentru că a existat susținere și bunăvoință atât 
din partea profesorilor, cât și a elevilor și, mai ales, a părinților.   

În primul rând, profesorii au fost nevoiți să găsească o platformă la care să se poată conecta 
câți mai mulți elevi, pe care să atașeze temele și să predea lecțiile. După primele două-trei 

săptămâni, majoritatea școlilor au lucrat unitar, pe platforme propuse de M.E.C. Nimeni nu și-a pus 

problema modului și mai ales a posibilităților de accesare a platformei de către elevi. M.E.C. a 
considerat că este suficient să întrebe elevii și cadrele didactice dacă au telefon (chiar dacă era unul 
vechi, cu butoane), dacă au laptop sau tabletă! La copiii din grupele defavorizate, cu bani de liceu, 

sau la familiile cu doi-trei copii, sau din zone rurale, fără acces la internet nu s-a gândit nimeni, sau 
au vrut să raporteze „succesuri” răsunătoare despre România digitalizată! 

Profesorii au lucrat enorm pentru pregătirea materialelor, prezentarea lor într-o formă cât 
mai accesibilă și pe nivelul de cunoștințe existent, verificarea temelor. La fel, nimeni nu și-a pus 

problema ce se întâmplă cu elevii din clasele de început de ciclu (clasa I, clasa a V-a și clasa a IX-

a)! Cum învață literele elevii pe calculator? Cum își formează scrisul sau cum învață să citească? Ce 
facem cu elevii de la liceele tehnologice și vocaționale? Cum putem să raportăm parcurgerea 
minunată a materiilor de specialitate și, mai ales, cât este de corectă evaluarea?! 

S-a dorit încheierea anului școlar în orice condiții, indiferent de nivelul de cunoștințe 
acumulat de elevi! Și s-a realizat, cu consecințele de rigoare, suportate tot de elevi și profesori! 

O fi bine, o fi rău?! Timpul ne va arăta adevăratul procent al analfabeților funcționali. 
A fost foarte greu mai ales pentru elevii care au susținut examenele de admitere la liceu și 

bacalaureatul. Din aceasta cauză, profesorii au trebuit să lucreze mai mult cu ei, să îi facă să 
înțeleagă lucrurile de finețe și cele care presupuneau o abordare specială.  Pe de altă parte, pentru 

majoritatea elevilor nu a fost o problemă să facă școala online, dar pentru cei din zonele 

defavorizate, cei care nu dispun de un telefon sau un laptop, a fost foarte dificil să participe la orele 

de curs, uneori chiar imposibil. Majoritatea copiilor care au avut de suferit au fost cei din mediul 

rural care nu au acces la tehnologie și internet. Ministerul trebuia să se gândească și la ei atunci 

când a introdus învățământul online, asigurându-le un dispozitiv inteligent și o cartelă cu internet 
care să îi ajute să participe la orele de curs online.   

Cu toate acestea, oricât de bine a fost această perioada, nimic nu se compară cu școala 
tradițională. Doar așa elevii înțeleg mult mai rapid și mai bine, sunt alături de colegi și pot să 
asimileze cunoștințele predate. Față în față, elev și profesor se realizează adevărata educație. Se 

formează priceperi și deprinderi, se asigură feed-backul și, mai ales, se formează OMUL EDUCAT! 

 Învățământul online este mult mai simplu, la prima vedere, dar nu se poate compara cu 

învățământul tradițional. Nimic nu poate înlocui transferul de cunoștințe față în față, când elevul 
transmite din priviri că a înțeles sau că are nevoie de explicații suplimentare, când își formează o 
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conduită etică și morală! Semestrul a trecut, anul școlar s-a încheiat! A fost o activitate nouă, din 
care fiecare elev a învățat să aprecieze mai mult timpul petrecut la școală, profesorii și colegii și mai 
ales a înțeles importanța participării la actul educațional. Profesorii au depus eforturi uriașe și toți au 
acceptat ideea că învățământul online este doar o variantă-model de predare pentru anumite lecții. 

Să sperăm că la toamnă ne vom întâlni în clasă! 
 

 

 

COPILUL ȘI ȘCOALA PESTE CINCIZECI DE ANI  
 

Prof. Geta Han  

Liceul Teoretic ,, Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 ltimele decenii au însemnat schimbare radicală din multe puncte de vedere. Tehnologia 
a evoluat, știința a fost revoluționată, medicina cunoaște un progres din ce în ce mai accelerat. 
Totuși, dacă ne uităm la învățământul de azi, acesta nu diferă foarte mult de cel de acum cincizeci 
de ani. Sălile de clasă arată la fel, manualele conțin, în general, aceeași materie, curricula este 
structurată similar și tehnicile de predare sunt cele învățate de la generațiile anterioare. Având în 
vedere că educația este baza societății, iar societatea este într-o continuă schimbare, nu ar trebui ca 
sistemul educațional să se adapteze cerințelor sistemului pentru a-i livra tineri care să se integreze 
ușor în forța de muncă, tineri cetățeni conștienți și responsabili? Pentru a atinge acest obiectiv, 
învățământul trebuie să se schimbe. Dar cum? 

 Primul lucru ce poate fi adaptat cerințelor câmpului de muncă sunt metodele de predare-

învățare și tehnicile de lucru. În numeroase studii s-a constatat tendința din ce în ce mai accentuată a 
angajatorilor de a cere de la potențialii angajați abilități de muncă în echipă. De fapt, un studiu 
atestă că, în câteva decenii, competența-cheie în câmpul de muncă va fi aceea de a lucra în echipă. 
Dacă acum câteva decenii acest aspect nu era relevant, acum este vital să pregătim tinerii în această 
direcție. În acest sens, încurajarea muncii în echipă încă din școală se poate dovedi un exercițiu 

eficient pentru elevi. 

 O altă direcție în care modalitatea de predare și examinare ar trebui să pregătească tinerii 
este aceea a gândirii critice. La momentul de față, sistemul nu învață elevii să gândească critic. Un 
exemplu concludent este cel mai important examen din anii de școală, bacalaureatul. Acesta 
pretinde memorarea a zeci de pagini de materie, dar nu antrenează în niciun fel imaginația elevului 
sau capacitatea lui de a gândi, ci doar pe aceea de a memora. Totuși, din punctul meu de vedere, 
rolul școlii este acela de a învăța elevul nu ce să gândească, ci cum să gândească. Școala face exact 
inversul la momentul actual. În cincizeci de ani, când generația de profesori va fi fost una crescută 
și educată într-o societate liberală, fără cenzură și cu libertate de exprimare, cred că școala va prețui 
gândirea critică și, ca rezultat, aceasta va fi una din principalele competențe ce vor fi evaluate în 
examene precum bacalaureatul.  

 Alte două schimbări ce cred că vor avea loc în educație la capitolul predare-învățare, drept 

consecință a preluării treptate a modelului vestic, au legătură cu filosofia din spatele predării. În 
primul rând, va fi adoptată drept metodă principală de predare experimentul mai degrabă decât 
expunerea teoretică. Încă din anii de liceu sau chiar mai devreme, elevii vor fi învățați să aplice 
practic metodele și conceptele ce le-au fost prezentate teoretic. O a doua schimbare va avea legătură 
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cu filosofia eșecului. Elevii vor fi încurajați să greșească drept etapă a procesului de învățare. 
Această tehnică este deja aplicată în state precum Finlanda sau Suedia.  
 Două aspecte pe care le văd strâns legate vor provoca, de asemenea, o schimbare în 
învățământ. Este vorba despre dotările școlilor și atitudinea oamenilor față de școală. Odată ce 
oamenii vor considera educația un aspect important din viața cotidiană, învățământul va intra mai 
puternic pe agenda publică și, prin urmare, îi vor fi alocate mai multe credite bugetare, deoarece, 
așa cum spunea senatorul american Mary Landrieu, bugetul trebuie să reflecte valorile și 
prioritățile nației și ale poporului. Acesta a fost citatul folosit de Alianța Națională a Organizațiilor 

Studențești din România în campania lor prin care solicitau alocarea pentru educație a 6% din 
Produsul Intern Brut al României. Peste cincizeci de ani, cred că procentul acordat educației va fi 
mai mare. Interesul cetățenilor și prin urmare al aleșilor față de educație va crește organic, dar și ca 
rezultat al acțiunilor organizațiilor care au drept scop promovarea educației (Learnity, Grupul 
Educativa) și al grupurilor de lobby pentru învățământ (Asociația Elevilor din Constanța, Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ).  
 Drept consecință, învățământul va fi mai bine finanțat și nu va mai trebui să se recurgă la 

practici nelegale precum colectarea de fonduri de la elevi. Cu ajutorul creditelor dobândite astfel de 
învățământ, baza materială a școlilor va putea fi înnoită și menținută. Imaginea în care fiecare elev 
are pe bancă un laptop este, totuși, una de domeniul fantasticului, atâta timp cât există săli de clasă 
în care cresc ciuperci sau școli cu toalete în curte. Așadar, în ceea ce privește dotarea, primul pas 
spre o școală civilizată, europeană, este asigurarea de condiții decente, igienice pentru spațiul de 

învățare al elevilor și de predare al profesorilor, locul unde aceștia își petrec 7-8 ore pe zi. Aceste 

condiții trebuie asigurate în toate școlile, fie că vorbim de colegii naționale sau de grupuri școlare 
industriale. După ce toate unitățile de învățământ vor fi aduse la stadiul de decență, se pot începe 
dotările superioare, ce vor deveni ceva obișnuit în cincizeci de ani: cantine și internate pentru a 

asigura acces la educație copiilor din medii defavorizate, internet wireless gratuit în școli, manuale 

și auxiliare de studiu puse la dispoziția elevilor, în format fizic sau digital, și așa mai departe.  
 Bineînțeles, educația poate evolua într-o mulțime de direcții, dar este credința mea fermă că, 
în cincizeci de ani, vom avea un învățământ mai bun, mai orientat spre elev și spre nevoile lui, mai 
prietenos și mai practic. 
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ATUNCI CÂND PĂRINȚII REVIN LA ȘCOALĂ 
 

 

Prof. Cezar Daniel Humelnicu  

Prof. Doina Buraga 

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași, jud. Iaşi 
 

 

1. Argument 

De ce un program educațional adresat părinților? Cum ar putea contribui la atragerea 
elevilor către școală?!  

Răspunsul este evident, orice sistem de educație, oricât ar fi de performant, rămâne 
neputincios dacă se izbește de indiferența sau de opoziția părinților, mai ales în această perioadă 

caracterizată de transformări sociale, de dispersia familiei, de modificarea statului copilului. 
Din chestionarele de satisfacție aplicate și din discuțiile periodice individuale/de grup din 

anul școlar precedent, a rezultat diversitatea părerilor părinților și faptul că sunt uneori depășiţi în 
rezolvarea unor probleme familale, dar fiind dispuși să redevină „elevi” pentru a deveni cei mai 
buni „consilieri” pentru copiii lor. În acest context, școala noastră a înțeles că are o misiune 
suplimentară legată de stabilirea unui parteneriat autentic cu familia, că profesorii trebuie să fie 
formați în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca 
o aptitudine profesională.  
2. Descrierea proiectului 

Proiectul educațional „After School…pentru părinți” a fost implementat de Liceul 

Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași (L.T.M.A.) în parteneriat cu Asociația PAIDEIA, 
Centrul Dianthis - psihoterapie și dezvoltare personală și Consiliul Reprezentativ al Părinților; 

C.J.R.A.E. – Iași; Cabinet de avocatură „A. Finareta”. 
 Scopul programului: Implementarea în cadrul L.T.M.A. a unui program de intervenţie în 
vederea îmbunătăţirii relaţiei părinte-copil şi a celei şcoală-familie, cu rol în prevenirea 

eșecului/abandonului școlar. 
3. Grupul țintă: 214 elevi din clasele a IX-a și a X-a liceu/școală profesională; 16 părinți/tutori 
legali;15 profesori diriginți. 
4. Obiective: 

 Crearea unui pachet de instruire şi bune practici în educaţia părinţilor; 
 Formarea profesorilor/diriginților în educație parentală; 
 Oferirea de informaţii, îndrumare şi consiliere pentru părinţi;  
 Exersarea abilităților decizionale referitoare la creșterea, dezvoltarea, educarea şi orientarea 

şcolară, profesională a copilului; 
 Familiarizarea părintelui cu caracteristicile de vârstă şi psihocomportamentale specifice 

copilului;  

 Antrenarea în tehnici de comunicare asertivă cu copilul, cu cadrul didactic şi cu specialişti 
din diverse domenii;  

 Dezvoltarea unor tehnici de negociere şi rezolvare a situaţiilor conflictuale ivite în creşterea 
şi educarea copilului; 

 Implicarea autentică în viața școlii a părinților. 
5. Programul activităţilor: 
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Nr. 

crt. 

Evenimentul 

 

Modalităţi de 
realizare 

Luna/ 

Perioada 
Denumirea activităţii 

1. Ateliere 

formare 

profesori/diri

ginți - 5x10 

ore 

Discuţii 
Dezbateri; Prezentări 
PP. 

Filme 

Studii de caz 

Jocuri rol 

Octombrie 

Noiembrie 

 

 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Imaginea de sine//Blazonul 

Sănătatea emoțională și nevoile 
copiilor din familiile 

monoparentale 

Gestionarea emoțiilor 
Comunicarea nonviolentă 

Co-parenting după divorț 
2. Ateliere de 

lucru pentru 

părinți  
5x10 ore 

Dezbateri; Joc de rol 

Studii de caz 

Vizionări filme 

Artterapie 

Meditație 
mindfulness 

Chestionare 

Noiembrie 

Ianuarie 

Februarie 

Martie 

Aprilie 

 

Mai 

Blazonul 

Cufărul cu valori 
Triunghiul comunicării  
Copacul fricilor 

Comunicare non-violentă și 
empatie 

Evaluare proiect 

3. Ziua porţilor 
deschise  

Participare la ore 

Discuții 
în fiecare joi  Lecții publice 

 

4. „Ce fac când 
nu am ce 

face?”- 

ateliere  

Ateliere de relaxare 

pentru părinti, elevi, 

profesori 

Expoziție; Serbare 

Decembrie 

 

Atelierul lui Moș Crăciun 

Pasiunea mea este… 

Repetiții cor colinde Senior  
Repetiții cor colinde Senior  

5. Moș 
Crăciun... 
pentru 

părinții! 

Recital de colinde 

Serbare 

Împodobirea 
bradului 

Decembrie 

 

Sacul cu... surprize 

6. Bun venit, 

Primăvară! 
Expoziţie 
mărţişoare/felicitări 
confecţionate de 
elevi, părinți, 
profesori 

Martie Mama - cea mai frumoasă 
religie 

 

 

7. Ziua  

internaţională 
a familiei 

 

Atelier de nutriție 
distractivă, activități 
practice de 

gastronomie și artă 
culinară 

Mai Din bucătăria bunicii 
 

 

8. Încheiere an  

școlar „After 
School... 

pentru 

părinți” 

Festivitate de 

premiere părinți 
Picnic în grădina 
școlii 

Iunie Picnic în grădină 

 

6. Modalități de monitorizare și evaluare a rezultatelor: 
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 Monitorizare: prin analize periodice ale responsabililor de activităţi (referitoare la încadrarea 
în graficul temporal stabilit iniţial), raportul responsabililor de activități și al coordonatorilor de 

proiect; 

 Evaluare cantitativă:număr de participanţi implicaţi în derularea proiectului, produsele 
finale ale workshop-urilor/activităților, materiale realizate de părinți, elevi, profesori, număr de 
parteneriate încheiate; 

 Evaluarea calitativă: portofoliul proiectului, jurnale de impresii ale părinților și testimoniale 

ale participanților, prezentare Power Point/Prezi, fotografii, materiale video,  diplome de premiere a 

celor mai activi membri, chestionarele de feed-back aplicate la finalul proiectului; 

7. Resurse 

Umane: elevi, profesori, psiholog scolar, părinţi, specialişti din domeniul psihoterapiei familiei, 
colaboratori din ONG-uri, formatori în educația adulților, sponsori 

Locul desfășurării activităților: Sala Multimedia; Sala de sport 

Materiale: fișe informative, afișe, pliante, chestionare; consumabile, carioci, creioane colorate, 

hârtie, calculator, videopretroproiector, imprimantă, aparat foto. 
Financiare: autofinanţare, sponsorizări. 
8. Rezultate așteptate: 

 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii; Dezvoltarea capacităţii de a-şi 
înţelege şi de a-şi  ajuta copiii; 

 Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educația copiilor; Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale 
elevilor; 

 Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale; Dezvoltarea unor atitudini și comportamente 
civiceale elevilor faţă de şcoală; 

 Creşterea motivaţiei şcolare și a stimei de sine la elevi; Diminuarea problemelor de 

comportament ale elevilor de tipul atenţiei deficitare, agresivităţii, violenţei; 
 Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-educative; 

 Crearea unui ambient nou și plăcut în şcoală, prin valorificarea lucrărilor create în cadrul 
proiectului; Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii; 
9. Experienţele de învăţare 

 Puncte forte 

 Entuziasmul/atitudinea deschisă a părinților înscriși în program; 
 Atragerea unor parteneri cu competențe în educația parentală: Centrul de 

dezvoltare Dianthis și Asociația Paideia, precum și specialiștii de la 
C.J.R.A.E.; 

 Colaborarea reciproc benefică între factorii implicați: părinți, profesori, elevi; 

 Dorința părinților de a continua această experiență. 
 Puncte slabe 

 mulți părinți locuiesc în mediul rural iar participarea directă la activitățile 
propuse de către proiect, presupune costuri suplimentare, pe care unii părinți 
nu și le pot permite; 

 mentalități conservatoare atât în rândul familiilor cât și  profesorilor; 
 numărul mare de părinți plecați în străinătate. 
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CREATIVITATEA ȘI MOTIVAȚIA – FACTORI CONDIȚIONALI AI 
ÎNVĂȚĂRII 

 

Prof. Monica Lucia Marian  

Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

reativitatea este definită ca procesul interpersonal sau intrapersonal al cărui rezultat 
sunt produse originale, semnificative și de o înaltă calitate. Creativitatea este o capacitate complexă. 
Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres în plan social. 

Componenta principală a creativității o constituie imaginația, dar creația de valoare reală 
mai presupune și o motivație, dorință de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Și cum noutatea nu se 
obține cu ușurință, o altă componentă este voința, perseverența în a face numeroase încercări și 
verificări. 

Despre importanţa creativității nu e nevoie să spunem multe: toate progresele științei, 
tehnicii și artei sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur, există mai multe trepte de 

creativitate: 

a) Creativitatea expresivă se manifestă liber și spontan în desenele sau construcțiile copiilor 
mici, aici nu se pune problema de utilizare sau originalitate. Este însă un mijloc excelent de a 

cultiva aptitudinile creatoare ce se vor manifesta mai târziu. 
b) Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncilor obișnuite. Un olar sau o 

țesătoare de covoare produc obiecte a căror formă se realizează conform unei tradiții, unei tehnici 

consacrate, aportul personal fiind redus. Este planul la nivelul căruia accede orice om muncitor. 

c) Planul inventiv este accesibil unei minorități foarte importante. E vorba de inventatori, 

acele persoane ce reușesc să aducă ameliorări parțiale unei unelte, unui aparat, unei teorii 

controversate. Într-o țară mare, cum este Japonia, se înregistrează anual peste 100.000 de brevete de 

invenții, ceea ce asigură un progres vizibil al producției. 
d) Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizați ca fiind ”talente”. Ei realizează 

opere a căror originalitate este remarcată cel puțin pe plan național. 
e) Creativitatea emergentă este caracteristică omului de geniu, adică omului care aduce 

schimbări radicale, revoluționare într-un anumit domeniu și a cărui personalitate se impune de-a 

lungul mai multor generații. 
În afară de aceste aspecte, creativitatea este necesară fiecărui dintre noi în condițiile 

vieții obișnuite.  

În ce privește factorii creativității, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creație. 

Există anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaștem, care favorizează imaginația, ele creând 
predispoziții de diferite grade pentru sinteza unor imagini noi, idei noi. Totuși, e nevoie de 

intervenția mediului, a experienței pentru ca ele să dea naștere la ceea ce numim talent. Sunt unii ce 

exagerează chiar rolul muncii în creație. De exemplu, Thomas Edison, cunoscutul inventator, 

spunea că geniul este 99% transpirație și 1% inspirație. Aceasta este valabil în domeniul său, 
invențiile de ordin tehnic, deoarece a trebuit să încerce peste 3.000 de substanțe până să ajungă la 
cea mai rezistentă, la tensiunea din becul elecric (așa a fost găsit filamentul de cărbune). Dar teza 

lui Edison nu se aplică în cazul lui Mozart, capabil să scrie o sonată în câteva zile. Este nevoie de 

muncă, dar nu chiar în proporția preconizată de renumitul inventator. 
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 Al doilea factor care trebuie amintit este experiența, cunoștiințele acumulate. Importantă nu 
este doar cantitatea, bogația experienței, ci și varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu au 

fost sugerate de soluțiile găsite în altă diciplină. Din acest motiv se insista în pedagogie asupra 

valorii culturii generale. 

Se disting două feluri de experiențe:  

a) o experiență directă, acumulată prin contactul direct cu fenomenele sau prin discuții 
personale cu specialiștii; 

b)  o experiență indirectă, obținută prin lectura de cărți ori audierea de expuneri. Prima 

formă are un mai puternic ecou psihic, ceea ce nu înseamnă că ar fi de neglijat cărțile, care ne pun 

în contact cu mari spirite ce strălucesc de-a lungul multor secole. 

Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltarii creativității, motivația și voința, amintite 

când ne-am referit la structura ei. Creșterea dorinței, a interesului pentru creație, ca și a forței de a 

birui obstacole are, evident, un rol notabil în susținerea activității creatoare. 

În ceea ce privește rolul inteligenței, situația e mai puțin clară, deși e evident că în domeniul 
științei prezența ei este de netăgăduit. În conformitate cu experiențele efectuate, relația 

dintre inteligență și creativitate este una complexă. În urma aplicării unor teste de inteligență și 
creativitate, pe un număr mare de subiecți, s-au făcut corelații semnificative, iar rezultatele au fost 

destul de modeste. Analiza rezultatelor a arătat că printre subiecții cu note ridicate la inteligență 
sunt unii care au avut cote slabe la creativitate. În schimb, cei cu perforemanțe ridicate de 

creativitate aveau la inteligență cote cel puțin mijlocii, de unde concluzia necesității sale pentru o 

creativitate superioară. Totodată, reiese că în anumite tipuri de inteligență (gândirea critică) nu e 
implicat şi spiritul creativ. În ultimă analiză, societatea are o influență deosebit de importantă 
pentru înflorirea spiritiului creativ într-un domeniu sau altul. În primul rând, intervin cerințele 
sociale. Strălucita epocă a Renașterii italiene, în domeniul picturii și sculpturii, se explică prin 
îmbogățirea negustorilor, atrăgând după sine cerința construirii de palate împodobite cu picturi și 

sculpturi, care a stimulat talentele care există totdeauna într-un popor; s-au creat școli ilustre 

permițând ridicarea acestor arte pe cele mai înalte culmi. În secolul nostru, dimpotrivă, interesele 
societății s-au îndreptat spre progresul tehnicii, aceasta cunoscând o dezvoltare fără precedent. 

 Un alt factor determinat în stimularea creativității îl constituie gradul de dezvoltare a 

științei, tehnicii, artei. 

TIPURILE CREATIVITĂȚII 

Putem considera că există o creativitate cotidiană, obișnuită, manifestată ori de câte ori 

oamenii rezolvă o situație problematică, și o creativitate la nivel înalt, accesibilă unei minorități. 
I.A.Taylor face diferențieri și distinge cinci niveluri ale creativității: 

a) creativitate expresivă, forma fundamentală a creativității care nu este condiționată de 
nicio aptitudine și este cel mai ușor de surprins în desenele copiilor, caracteristicile principale ale 

acesteia sunt spontaneitatea și libertatea de exprimare; 

b) creativitatea productivă, nivelul specific al tehnicienilor, pentru că presupune însușirea 

unor deprinderi care permit îmbunătățirea modalităților de exprimare a creației; 

c) creativitatea inventivă, se valorifică prin invenții și descoperiri și pune în evidență 
capacitatea de a sesiza relații noi și neobișnuite; 

d) creativitatea inovativă, este cea care presupune înțelegerea profundă a pricipiilor 

fundamentale (arta, știința), și apoi modificarea decisivă a abordării unui fenomen; 
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e) creativitatea emergentă, nivelul suprem al creativității la care ajung foarte puțini indivizi, 

presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care să revoluționeze un întreg domeniu al 

cunoașterii: 

 procesul creației; 

 persoana (personalitatea) creativă; 
 produsul creației (performanța creativă); 
 mediul din care emerge creația. 
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SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT - NECESITATE SAU 

PROGRES? 

 

Prof. Anca Cristina Mihai  

Liceul Voltaire Craiova, jud. Dolj 

rin prezentul studiu, am urmărit fixarea anumitor întrebări ridicate de securitatea și 
sănătatea în învățământ. Sănătatea și securitatea muncii reprezintă un ansamblu de activități având 
ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, 
integrității corporale și vieții lucrătorilor și a altor persoane angrenate în procesul de muncă. 
Procedurile și standardele de securitatea muncii definesc un sistem unitar de măsuri și reguli 
aplicabile tuturor participanților la procesul de muncă. Activitatea de prevenire și protecție are ca 
scop asigurarea unor condiții de muncă optime, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor 
profesionale în rândul persoanelor angrenate în activități lucrative și adaptarea la progresul științei 
și tehnicii. În conformitate cu aceste reglementări, obligația de a asigura securitatea și sănătatea, în 
toate aspectele referitoare la muncă, revine conducerii persoanei juridice, iar obligațiile lucrătorilor 
nu exonerează de răspundere angajatorul. 

Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în 
muncă. În cuprinsul regulamentelor interne trebuie prevăzute în mod obligatoriu reguli privind 
securitatea şi sănătatea în muncă. În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă 
angajatorul este obligat să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, 
precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 

Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli 
profesionale, în condiţiile legii. 

Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă. Instruirea se realizează periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun 
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acord de către angajator, împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul 
sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor. Această instruire se realizează obligatoriu în cazul 
noilor angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau 
activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste cazuri instruirea se efectuează 
înainte de începerea efectivă a activităţii. Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin 
modificări ale legislaţiei în domeniu. 

Conform art. 171 din Codul muncii, angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi 
sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. Dacă un angajator apelează la persoane sau 
servicii exterioare, aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. Obligaţiile salariaţilor 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere responsabilităţii angajatorului. 
Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în niciun caz, obligaţii 
financiare pentru salariaţi. 

Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări 
în materie de securitate și sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătății 
oamenilor, organizațiilor și economiilor naționale. 

Riscurile psihosociale sunt generate de conceperea, organizarea și gestionarea precară a 
activității, precum și de un context social necorespunzător la locul de muncă și pot avea efecte 
negative pe plan psihologic, fizic sau social, precum stresul la locul de muncă, epuizarea sau 
depresia. Printre condițiile de lucru care determină riscuri psihosociale se numără: volumul excesiv 

de muncă; cerințele contradictorii și lipsa de claritate privind rolul pe care îl are de îndeplinit 
lucrătorul; lipsa de implicare în luarea deciziilor care afectează lucrătorul și lipsa de influență 
asupra modului de desfășurare a activității; schimbările organizatorice gestionate necorespunzător, 
nesiguranța locului de muncă; comunicarea ineficientă, lipsa de sprijin din partea conducerii sau a 

colegilor; psihologică și sexuală, violența din partea terților. 
Atunci când se analizează exigențele de la locul de muncă, este important să nu se confunde 

riscurile psihosociale, precum volumul de muncă excesiv, cu condițiile în care mediul de lucru, deși 
deosebit de stimulator și uneori reprezentând o provocare, este favorabil, lucrătorii fiind bine 
pregătiți și motivați să își realizeze cât mai bine sarcinile de serviciu. Un mediu psihosocial 
favorabil sporește performanțele și dezvoltarea personală, precum și bunăstarea psihică și fizică a 
lucrătorilor. 

Lucrătorii sunt confruntați cu stresul când solicitările de la locul de muncă sunt prea mari, 
depășindu-le capacitatea de adaptare. Pe lângă problemele de sănătate psihică, lucrătorii care se 
confruntă cu un stres prelungit pot dezvolta ulterior probleme grave de sănătate fizică, de exemplu 
afecțiuni cardiovasculare sau musculo-scheletice. 

La nivelul organizației, printre efectele negative se numără performanța economică generală 
slabă, creșterea absenteismului, prezenteismul (prezența lucrătorilor la locul de muncă când sunt 
bolnavi sau când nu își pot îndeplini în mod eficient sarcinile de serviciu) și înmulţirea vătămărilor 
și a accidentelor. Absențele tind să fie mai lungi decât cele care au la bază alte cauze, stresul la 
locul de muncă putând să contribuie și la creșterea ratei de pensionare anticipată. Estimările 
costurilor suportate de întreprinderi și de societate din cauza stresului la locul de muncă sunt 
considerabile, ridicându-se la miliarde de euro la nivel național. 

În instituţiile de învăţământ pot exista aceleaşi riscuri ca în orice alt loc de muncă. Totuşi, 
locul de muncă din sectorul de învăţământ este împărţit cu studenţi sau elevi. Aceste persoane pot fi 
vulnerabile, fiind tinere, neexperimentate şi deseori lipsite de cunoştinţe privind riscurile pentru 

securitatea şi sănătatea lor. De asemenea, ele pot ei pot fi un pericol pentru ei înşişi. 
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 În ceea ce privește școlile din România, aici ne confruntăm cu fenomenul violenţei, ce pare 

de nestăvilit, deşi inspectoratele şcolare au în proiect un plan de măsuri pentru combaterea violenţei 
în şcoli. Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în învăţământ constituie, la nivel 
european, o componentă esenţială a dezvoltării culturii de prevenire a riscurilor. Nu de alta, dar 

acordă posibilitatea tuturor, de la profesori până la copii, de a învăţa să trăiască şi să lucreze în 
siguranţă.  

Teoretic şi practic, o instituţie de învăţământ ar trebui să fie un mediu de muncă sigur şi 
sănătos şi propice educaţiei. Pentru a realiza acest lucru, evaluarea riscurilor trebuie să ia în 
considerare proiectarea, organizarea şi constituirea mediului de muncă. Trebuie să se ţină cont în 
mod special de prezenţa unor grupuri vulnerabile (de exemplu elevi foarte tineri) şi trebuie luate în 
considerare nevoile persoanelor cu dizabilităţi. Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în 
Muncă a identificat cinci chestiuni elementare ce trebuie luate în considerare: 
1. Locurile de muncă interioare, fie că este vorba de sala de clasă, de cancelarie sau de o bucătărie, 
trebuie să fie ventilate şi iluminate corespunzător, să aibă un nivel adecvat de umiditate, spaţiu 
suficient şi să fie curate; 
2. Dacă în incinta instituţiei intră vehicule, trebuie ca semnalizarea să fie clară şi, acolo unde este 
posibil, să se facă delimitarea între zona carosabilă şi cea pietonală; 
3. Pardoselile trebuie bine întreţinute, păstrate curate pentru reducerea riscurilor de alunecare şi 
împiedicare; 
4. Se va acorda o atenţie specială protecţiei împotriva căderilor de la înălţime în zone cum ar fi 
balcoanele şi casa scărilor. Ar putea fi necesară o protecţie suplimentară a balustradelor pentru 
copiii foarte mici; 

5. Uşile şi ferestrele transparente trebuie marcate clar şi realizate dintr-un material corespunzător. 
Strategia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a nominalizat 

educaţia şi cultura preventivă ca factori-cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii. În 
scopul susţinerii acestei strategii, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a 
publicat un raport intitulat Integrarea securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul învăţământ: Bune 
practici în şcoală şi în învăţământul profesional, care prezintă, de o manieră globală, exemple de 

bune practici din Europa şi evidenţiază etapele care conduc la o strategie sistematică în vederea 
integrării securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în domeniul educaţiei şi formării.  

În Anglia, „Standardul naţional pentru o şcoală sănătoasă“ este un program naţional care 
prevede un proces de acreditare pentru parteneriatele din domeniile învăţământ şi sănătate. „O 
şcoală în deplină securitate“ este o iniţiativă identificată în sistemul olandez de educaţie, orientată 
spre lărgirea comunicării cu privire la securitate şi violenţă în cadrul şcolilor şi în jurul acestora. În 
acelaşi sens, Grecia a adoptat dezvoltarea de proceduri globale pentru evaluarea securităţii zilnice în 
şcoală şi în mediul înconjurător şcolii, prin dezvoltarea unui parteneriat public-privat intitulat 

„Lumină asupra securităţii în şcoală“. La acesta se adaugă „Cercul şcolar“, un concept referitor la 
conceperea mediului de muncă şi de învăţare în şcolile suedeze. 

În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare 
pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a 
riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării 
protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia. La adoptarea şi punerea în aplicare a acestor 
măsuri trebuie să se ţină seama de următoarele principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; 
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la sursă; d) adaptarea muncii la 
om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi 
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metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone şi a 
muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii; e) luarea în considerare a 
evoluţiei tehnicii; f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce 
este mai puţin periculos; g) planificarea prevenirii; h) adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu 
prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală; i) aducerea la cunoştinţă salariaţilor a 
instrucţiunilor corespunzătoare. 
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METODE INTERACTIVE 

PENTRU UN PROCES DE PREDARE-ÎNVAȚARE-EVALUARE 

EFICIENT 

  

Prof. Anca-Raluca Somsai  

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

 

otto: “O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu 

se poate ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine”. 
Samuel Smiles 

  

 În întreaga operă de formare a omului nou, a personalităţii sale, școala contribuie tot mai 
mult la modelarea personalităţii. Învățământului îi revine sarcina de a forma primele deprinderi de 
muncă intelectuală, iar cadrul didactic trebuie să fie preocupat în permanenţă de perfecţionarea 
metodelor şi procedeelor de predare-învăţare, a stilului de muncă în general, pentru optimizarea 
procesului instructiv-educativ. 

Așadar, utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică 
contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-

participativ şi o reală valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului. 
Caracteristicile metodelor interactive: sunt atractive, stimulând implicarea activă în sarcina 

didactică și initiative, asigurând o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor, dar și un demers interactiv al actului de predare-învăţare-evaluare,  acţionând asupra 
gândirii critice a elevilor și  promovând învăţarea prin cooperare. 

CIORCHINELE 

Ciorchinele este o activitate de scriere eficientă, determinându-i pe elevii mai puţin motivaţi 
să lucreze. Poate fi nedirijat, când elevii notează toate ideile posibile într-o reţea realizată de ei, şi 
semidirijat, când învăţătorul stabileşte nişte criterii pe baza cărora elevii vor completa ciorchinele. 

Avantaje: 

 se poate aplica individual, în perechi sau în grup; 
 se poate aplica în orice moment al lecţiei; 
 solicită gândirea şi capacitatea de a realiza analize, sinteze şi comparaţii; 

http://www.scoalaromaneasca.ro/
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 nu se critică ideile propuse; 
 poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare prealabilă a categoriilor de informaţii 

aşteptate de la elevi. 
METODA CADRANELOR 

Prin trasarea a două perpendiculare, pe tablă sau în caiet, se obţin patru cadrane: 
I. Am admirat… II. Dezaprob… 

III. N-am înţeles… IV. Am învăţat… 

Avantaje: 

 conduce la sintetizare/esenţializare; 
 uşurează asimilarea de noi cunoştinţe; 
 se poate folosi la cu succes la orele de recapitulare şi consolidare; 
 se poate folosi în diferite momente ele lecţiei; 
 stimulează interesul elevilor pentru activitatea didactică; 
 stimulează atenţia şi gândirea; 
 scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere. 

PROCESUL JUDICIAR 

Elevii se împart în 2 grupuri: acuzatorii şi apărătorii. De obicei, se folosesc expresiile: 
Apărătorii: 

 Vă rog să-mi permiteţi... 
 Nu cred că... 
 De unde să ştie băiatul că... 
 El nu este vinovat... 

 Mi-e milă de băiat, căci... 
 Îi este teamă să... 

Acuzatorii: 

 Cer pedepsirea... 

 Îl acuz pe ... 
LECTURA PREDICTIVĂ ŞI JOCUL ANTICIPĂRILOR 

Presupune citirea fragmentată a textului, făcută de către profesor/învăţător, care îi întreabă 
pe elevi ce cred că se va întâmpla mai departe şi de ce cred că se va întâmpla un anume lucru. În 
faza de prelectură, se pot anticipa acțiuni, evenimente, traseul personajelor bazat doar pe titlu, 

rezumatul cărții etc. 

Se pot folosi expresiile:  

 Vă aduceţi aminte cum... 
 Este adevărat că..., dar... 
 Fapta sa este o ... 

 Ceea ce a făcut este foarte ...căci ..., deci cer să...  

CVINTETUL 

Metoda cvintetului pune accent pe capacitatea elevului de a rezuma şi sintetiza informaţiile, 
de a surprinde unele idei, sentimente şi convingeri în câteva cuvinte. 

Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea informaţiilor/conţinuturilor dintr-un text în 
exprimări clare, care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Activitatea 
porneşte de la un cuvânt-cheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară, iar elevii, în 
timpul dat, trebuie să dovedească receptivitatea la cele discutate în clasă, bazându-se pe capacităţile 
lor de creaţie. 
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Regulile de întocmire a unui cvintet: 
 primul vers este format din cuvâtul tematic (un substantiv); 
 al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului 

tematic);  

 al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale 
cuvântului tematic); 

 al patrulea vers este format din patru cuvinte ce formează o propoziţie prin care se afirmă 
ceva esenţial despre cuvântul tematic); 

 al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt, care sintetizează tema/ideea. 
Avantajele metodelor moderne: 

 asigură elevului condiţiile optime de a se afirma individual şi în echipă; 
 dezvoltă gândirea critică; 
 dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 
 permite evaluarea propriei activităţi; 
 transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 
 este coparticipant la propria formare; 

 angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere. 
Concluzie 

Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică are ca rezultat creşterea motivaţiei 
pentru învăţare şi a încrederii în sine, contribuie la formarea atitudinii pozitive faţă de obiectele de 
studiu în şcoală şi asigură condiţiile formării capacităţii copiilor de a interacţiona şi de a comuni ca, 
pregătindu-i mai bine pentru activitatea socială. 

Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice, 
antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă a fenomenelor, îmbunătățind 
creaticitatea, ba chiar sporind-o. 
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PROVOCĂRILE ȘCOLII ONLINE 

 
Prof. Nicoleta Teodorescu  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanţa  

otto: "Oamenii tind să respingă ceea ce nu cunosc, nu înțeleg sau nu văd zi de zi". 

 

Apariția pandemiei a produs în rândul fiecărui profesor o panică într-o mică sau mare 
măsură. Ce vom face? Cum vom preda? Avem dispozitivele necesare? Stăpânim competențele 
digitale? Ne-am trezit sub presiunea unei noi reguli în timpul ”jocului” numit online-ul! Iată, în cele 
ce urmează, mi-am propus să vă descriu câteva activități realizate cu elevii din clasa a X-a C de la 

Colegiul Economic Mangalia, în timpul Săptămânii Şcoala Altfel. Cât de bine am reușit acest lucru, 
nu știu, dar un lucru este cert: elevii au fost foarte încântați! După ce am format grupul clasei pe 
whatsapp, le-am explicat elevilor ce aplicație urmează să utilizăm: Google Classroom! Am 

constatat că nu toți elevii au privit bine provocarea de a utiliza platforma ca mijloc de învățare, 
comunicare și de ce nu, relaxare în timpul Săptămânii ”Altfel”! Frica de nou a făcut ca unii elevi să 
respingă această idee. Încet, încet, relatându-le și temerea mea, aceea de a încerca împreună un nou 
concept, am început să colaborăm și să realizăm activitățile din clasa virtuală creată. În fiecare zi au 
fost postate câte o activitate, la care elevii au avut posibilitatea să răspundă până la sfârșitul zilei, 
primind un feedback de la profesor. Cele cinci activități derulate pe parcursul unei săptămâni au 
fost: 

 1. E timpul lecturii! 

Fiecare elev are acces la o paletă largă de documentare online puse la dispoziție de 
Biblioteca Digitală Mondială - UNESCO https://www.wdl.org/en/ . Ei sunt rugați să viziteze site-ul, 

să  aleagă un document care i-a impresionat și să-i descrie în câteva cuvinte conținutul. 
2. Vizită virtuală prin muzeele lumii 

Elevii sunt solicitați să vizioneze filmulețe despre 3 muzee virtuale și să răspundă la câteva 
întrebări: 

 Muzeul Luvru Paris:  

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne; https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum 

Întrebări:  
a. Care este originea clădirii Luvrului? 

b. Ce opere de artă găzduiește Luvrul? 

c. Enumerați 3 piese celebre prezente la Luvru! 
 Muzeul Național de Istorie a României București: http://www.muzeulvirtual.ro/ 

Întrebări: 
a. Ce secțiuni cuprinde Muzeul Național de Istorie a României ? 

b. Care din secțiuni vi s-a părut interesantă? De ce? 

 Muzeul Astra Sibiu: http://www.muzeulastra.com/2008/07/tur-virtual-al-muzeului-n-aer-

liber-pe.html 

Întrebări: 
a. Ce fel de exponate găsiți la Muzeul Astra Sibiu? 

https://www.wdl.org/en/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
http://www.muzeulvirtual.ro/
http://www.muzeulastra.com/2008/07/tur-virtual-al-muzeului-n-aer-liber-pe.html
http://www.muzeulastra.com/2008/07/tur-virtual-al-muzeului-n-aer-liber-pe.html
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b. Enumerați câteva din exponatele care v-au plăcut! 
3. Gaming-ul hobby-ul meu, muzica hobby-ul meu! 

În cadrul acestei teme elevii au avut  de făcut următoarele: 
1. Să scrie numele și să facă o scurtă descriere a unui un joc online preferat! 

2. Să insereze link-ul unei melodii preferate specificând numele ei și solistul/solista sau formația 

care o interpretează. 
4. Gătim, ne distrăm, mâncăm sănătos! 

”Astăzi avem în prim plan GĂTITUL”. Elevii sunt rugați să aleagă una din activitățile 
descrise mai jos și s-o posteze ca temă: 

1. Gătiți mâncarea preferată! Faceți o fotografie, realizați o scurtă descriere a ei și postați-o! 

2. Alegeți un videoclip, o rețetă cu mâncarea preferată pe care să o postați (link-ul). Puteți să vă 
exprimați preferința în adăugarea unui ingredient (mirodenie) sau nu! 

Folosiți-vă creativitatea în alegerea gastronomică (deserturi, aperitive, tocănițe, ciorbe). Prima 

activitate este mai distractivă!!! SUCCES! 

5. E vremea filmului! 

"Oamenii tind să respingă ceea ce nu cunosc, nu înțeleg sau nu văd zi de zi". 
Vă propun spre vizionare un serial pentru adolescenți "Atypical" pe care-l găsiți atât pe 

Netflix, cât și pe site-ul: https://fsgratis.com/atypical/ 

  Sam este un tânăr de 18 ani, cu tulburări din spectrul autist, care încearcă să-și găsească o 

parteneră. Această misiune se dovedește a fi dificilă, deoarece el percepe noțiunea de iubire ca pe o 
reacție chimică, iar „pretendentele” trebuie să bifeze o listă riguroasă de caracteristici.  
 Urmăriți serialul, continuați vizionarea serialelor pe timpul vacanței și să încercați să 

răspundeți la întrebarea: CE ESTE NORMALITATEA?  

 Cel de-al doilea material atașat este un film 3D (pt. aceasta o să aveți nevoie să descărcați un 

program, vi-l sugerează în momentul accesării!!) despre diferența dintre viruși și bacterii. Ce este 

Coronavirusul și ce este COVID 19? De ce se numește corona? Accesați filmuleţele 3D din 

interiorul materialului atașat! Acest material îl găsiți pe platforma Mozaik Education, care este 

deschisă doar pentru o scurtă perioadă de timp. 

 Obiectivele urmărite: 

 Dezvoltarea competențelor digitale și familiarizarea cu aplicația  Google Classroom; 
 Îmbunătățirea zestrei culturale autohtone și europene; 
 Consolidarea relațiilor de grup prin familiarizarea elevilor cu gusturile muzicale și jocurile 

online 

 Stimularea creativității prin activitati de dezvoltare a priceperilor si deprinderilor 

 Acceptarea și înțelegerea diferențelor cauzate de autism în rândul adolescenților.   
Modalităţi de evaluare a activităţii: 
 Toate activitățile au avut un feedback acordat în platformă de către profesorul diriginte 

Nicoleta Teodorescu. Elevii au postat fotografii cu creațiile culinare și temele realizate. 
 Din feedback-ul elevilor am realizat că această ”joacă” a avut efectul scontat, acela că putem 
să ne cunoaștem și să învățăm în mod plăcut online!  
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EDUCAŢIA ROMÂNEASCǍ ÎN CONTEXT EUROPEAN 
 

Prof. Daniela Tirea   

Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

coala româneascǎ se află se află într-un efort continuu de schimbare şi adaptare la 
cerinţele europene. Pornind de la o cugetare care arată că ,,munca învăţătorului are efect asupra 

eternităţii şi nu se poate spune niciodată unde se opreşte influenţa sa”, deducem sarcina importantă 
pe care o avem în calitate de educatori, atunci când străbatem drum lung şi nu lipsit de obstacole  al 
formǎrii scolarului. 

Învăţământul românesc se află în plin proces de reformă, de transformare şi 
modernizare, proces datorat evoluţiilor care au avut şi au loc în societatea românească şi impus de 
necesitatea alinierii la standardele Uniunii Europene. 

Produsele viitorului vor încorpora o intensă componentă intelectuală, de gândire şi 
creaţie, în acord cu exigenţele societăţii informaţionale, cultural-intensive. Investiţia în educaţie şi 
în formarea oamenilor este cea mai rentabilă pentru dezvoltarea unei societăţi pe termen lung. De 
aceea, instituţiile de învăţământ şi educaţie, precum şi cele de cercetare ştiinţifică sunt privite ca 
instituţii strategice pentru destinul naţional. 

Educaţia este cea care trebuie să facă o lume mai bună, mai dreaptă, mai iubitoare, în 
care valorile tradiţionale, universale, existenţiale să respecte invariabil cultura, tradiţiile şi dorinţele 
naţiunilor şi ale fiecărui individ, folosind aceasta pentru propria dezvoltare şi propria devenire. 

Educaţia trebuie să răspundă în mod egal necesităţilor tuturor indivizilor implicaţi în 
proces; educaţia trebuie să fie aptă să ia la cunoştinţă drepturile fiecărui individ şi să încurajeze 
respectul reciproc între indivizi, între grupuri etnice şi culturale. 

Complexitatea crescândă a problematicii lumii contemporane, solicitările şi provocările 
acesteia, pe de o parte şi virtuţile şi resursele excepţionale ale educaţiei, pe de altă parte au condus 
la regândiri, reconsiderări şi redimensionări în sfera conceptuală, teoretică şi cea acţională, practică 
a educaţiei, începând cu  revizuirea completă a noţiunii tradiţionale de ,,educaţie”. Interdependenţa 
dintre dezvoltarea societăţii şi progresul în educaţie a determinat şi determină configurarea şi 
reconfigurarea permanentă de paradigme educaţionale, valorizate la nivel macro şi microsocial. 

Schimbările din sistemul de educaţie vor avea efecte în toate componentele societǎţii, 
fiind pârghia hotărâtoare pentru trecerea la un nou tip de societate. Oamenii sunt chemaţi să înveţe 
permanent, sǎ înveţe să-şi amelioreze prin forţe proprii condiţile de viaţă, să-şi proiecteze viitorul cu 
luciditate şi îndrăzneală. 

Ţinând cont de faptul că educaţia e recunoscută prin Constituţie ca prioritate naţională 
şi, luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în noua etapǎ a 

reformei educaţionale se au în vedere următoarele obiective prioritare: 
 creşterea calităţii actului educaţional, ca bază a realizării societăţii în România; 

https://www.youvisit.com/tour/louvremuseum
http://www.muzeulastra.com/2008/07/tur-virtual-al-muzeului-n-aer-liber-pe.html
https://fsgratis.com/atypical/
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 asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăţământul preuniversitar şi prin învăţarea 
permanentă; 

 dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăţării permanente; 
 dezvoltarea coeziunii sociale şi creşterea participării cetăţenilor la programele de dezvoltare 

economică şi socială a comunităţii locale. 
Performanţele noastre vor fi determinate, în primul rând de competenţa şi pregătirea 

oamenilor, de felul lor de a munci, de capacitatea structurilor instituţionale de a valorifica eficient 
acest potenţial. Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi ea priveşte modelarea 
multidimensională şi anticipativă a factorului uman. 

Pentru ca societatea românească să devină o societate educaţională, în sensul definit de 
UE, este necesar să avem în vedere educaţia ca prioritate naţională, educaţia adulţilor şi învăţarea 
permanentă, coordonarea instituţională şi politică. 

Direcţiile de acţiune pentru asigurarea educaţiei permanente şi construirea societăţii 
educaţionale sunt: 

 susţinerea adecvată a sistemului educaţional (resurse financiare, sprijin politic, susţinere 
publică); 

 definirea cadrului legislativ pentru educaţia permanentă şi educaţia adulţilor; 
 diversificarea şi extinderea  ofertei de educaţie permanentă; 
 includerea educaţiei şi formării ca o componentă necesară în toate programele de dezvoltare 

pe ansamblul economiei şi pe ramurile acesteia; 

 coordonarea instituţională a principalilor actori ai programelor educaţionale (instituţiile 
publice şi societatea civilă, instituţiile politice, partenerii siciali, centre de inovare şi dezvoltare); 

 coordonarea programelor cu finanţare externă, astfel încât să se evite paralelismele, 
segmentarea pe proiecte nesemnificative, dezacordurile metodologice şi dependenţa excesivă de 
resursele externe. 

Pentru integrarea europeană a învăţământului românesc, educaţia necesită schimbări 
calitative, în conceperea şi desfăşurarea ei, astfel încât să se asigure întrepătrunderea instrucţiei 
şcolare (universitare) cu instrucţia postşcolară (postuniversitarǎ), aceasta a doua fiind strâns legată 
de ceea ce se defineşte ca educaţia adulţilor, într-un proces educaţional, continuu, unitar de educaţie 
permanentă. 

Proiectele europene  urmăresc desfăşurarea unor activităţi care  permit o mai bună 
informare a copiilor despre membrii U.E., determinând diferite unităţi de învăţământ să lucreze 
împreună, ca parteneri, iar pe copii îi ajută să colaboreze unii cu alţii, dându-le posibilitatea să-şi 
exprime părerile şi speranţele pentru viitor. Activitatea în cadrul acestor proiecte are o valoare 
pedagogică deosebită, deoarece contribuie la dezvoltarea comunicării, a încrederii, a înţelegerii, a 
solidarităţii şi a toleranţei reciproce, facilitând accesul liber la educaţie şi la exprimare a copiilor şi 
tinerilor prin intermediul activităţilor multiculturale şi educative în spiritul respectului faţă de 
diversitate. Gândite ca o acţiune de implicare a copiilor în problemele UE, proiectele ne oferă 
resurse informative, platforme de contacte internaţionale, sugestii pentru activităţi ce se pot 
desfăşura sub egida lor. 

Deşi rezultatele nu sunt vizibile imediat, important este ca demersul nostru să aibă 
continuitate pe tot parcursul şcolarităţii, astfel încât, peste ani, copiii noştri să poată fi cetăţeni 
adevăraţi, capabili să înţeleagă schimbările şi să ia decizii înţelepte, adaptându-şi comportamentul 
în beneficiul colectiv şi public.         
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MANAGEMENTUL  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PREUNIVERSITAR ROMÂNESC 
ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE 

 
Prof. Ionel Tirea  

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”  Petrila, jud. Hunedoara 

n ultima perioadă managementul învăţământului preuniversitar a dobândit o 
importanţă tot mai mare, atât în România, cât şi în societatea europeană, astfel rolul 
managementului şcolar a devenit o temă importantă de dezbatere la toate nivelurile. Domeniu 
prioritar al vieţii sociale, învăţământul, de care depinde omul, pregătit prin studii, nu trebuie să aibă 
eşecuri. De aceea, conducerea şi eficienţa învăţământului necesită o fundamentare ştiinţifică bazată 
pe ştiinţa managementului educaţional. 

Problematica managementului învăţământului preuniversitar a devenit semnificativă în 
mediul social actual, în care toate aspectele educaţiei încep cu calitatea, eficienţa sistemelor şi 
activităţilor educaţionale. Problemele din managementul educaţional se datorează în mare parte 
schimbărilor multiple şi incapacităţii actorilor educaţionali de a se adapta şi accepta aceste 
schimbări. Urgenţa de a soluţiona aceste probleme se conturează prin prisma intrării României pe 
piaţa muncii europene şi cerinţelor U.E. ca învăţământul românesc să se integreze la standardele 
europene impuse. În dezvoltarea învăţământului preuniversitar atât la nivel naţional cât şi european 
întrebarea importantă este cea privind tipologia cadrului managerial care este adecvat acestui 

domeniu.  

În momentul analizării calităţii în învăţământ se are în vedere resursa umană şi formarea 
ei, evaluarea şcolară atât internă cât şi externă. Pentru analiza instituţională au fost analizaţi o serie 
de indicatori de performanţă. Comparativ cu ceea ce se întâmplă în managementul unităţii şcolare 
din ţările europene s-a considerat necesară prezentarea modalităţilor, asemănărilor şi deosebirilor în 
ceea ce priveşte evaluarea. Pe baza rezultatelor obţinute în cadrul cercetării aplicative s-a încercat 
prezentarea unor soluţii de relansare şi dezvoltare a managementului şcolar românesc, concretizate 
în ideea descentralizării manageriale şi dezvoltării instituţionale prin accesarea proiectelor şi 
programelor europene. 

Încercând o comparaţie cu alte sisteme educaţionale europene s-a concluzionat faptul că 
managerul şcolar şi competenţele manageriale nu pot fi implementate ad-litteram la noi în 
învăţământ, datorită condiţiilor sociale, politice şi economice diferite. Din analiza managerului 

şcolar în România a rezultat faptul că cea mai mare critică la ora actuală adusă managerului şcolar 
este aceea că activitatea managerială este efectuată de directori care nu deţin cunoştinţe din ştiinţa 
managementului, ceea ce este evident vizibil în conducerea deficitară şi calitatea tot mai scăzută a 
procesului educaţional. Realizând o incursiune în managementul şcolilor europene s-a încercat să se 
găsească puncte de intersecţie cu managementul şcolar românesc, pentru eventuale preluări de idei 
potrivite managementului şcolar românesc. În acest sens s-a întreprins o cercetare amplă vizând mai 
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multe laturi ale procesului managerial, pornind de la personalul care se ocupă de recrutarea 
managerilor, arătând felul studiilor cerute pentru un manager şcolar, experienţa profesională şi 
responsabilităţile acestora. Referitor la gestionarea resurselor, managerii recunosc faptul că sunt 
probleme mari, referitoare la acestea majoritatea celor chestionaţi afirmând lipsa lor şi neputinţa de 
a alege echipa, datorită lipsei autonomiei manageriale. Ca o soluţie de relansare a învăţământului 
preuniversitar românesc şi implicit a activităţii manageriale este necesară descentralizarea 
învăţământului chiar dacă şi în acest caz vor exista riscuri, blocaje şi bariere în implementarea cu 
succes. Abordând procesul evaluării a fost foarte importantă analiza modalităţii prin care se 
măsoară calitatea într-o unitate şcolară. Plecând de la acest fapt trebuie propuse domeniile de 
analiză în evaluarea instituţiei şcolare şi în funcţie de datele obţinute la autoevaluare de nivelul de 
performanţă al şcolii analizate. 

Cercetăriile viitoare trebuie să fie axate pe impactul fondurilor europene asupra 
finanţării învăţământului preuniversitar românesc, deoarece schimbările de care are nevoie sistemul 
de învăţământ trebuie să vină de la acest „aport de energie” pentru a susţine şcoala ce reprezintă 
pilonul comunităţii şi una dintre instituţiile de bază pentru dezvoltarea societăţii. 

În ultimul timp, în România s-au scris zeci de cărţi şi sute de articole despre 
management şi ştiinţa conducerii instituţiilor educaţionale, definindu-se conceptele, formele de 

realizare şi căile de eficientizare a acestuia. Încercând o structurare concentrată asupra 
managementului în general, s-au conturat tot felul de definiţii conceptuale în funcţie de abordarea 
conducerii, pornind de la principii sociologice, comunitare, psihologice, etc. Prin promovarea unui 

parteneriat deschis şi flexibil şi asigurarea unei bune comunicări strategice interinstituţionale şi 
intereuropene, se doreşte oferirea unui model de progres educaţional, generator de cadre didactice 
competente, capabile să asigure creşterea calităţii educaţiei. Priorităţi ale activităţilor didactice, în 
perspectiva aprofundării integrării europene sunt: eficientizarea calităţii învăţământului 
preuniversitar, dinamizarea formării continue, accentuarea relaţiilor de parteneriat prin programe 
comunitare. Centrele europene de profil, organizează activităţi de formare a personalului didactic, 

nedidactic şi auxiliar din învăţământul preuniversitar precum şi a personalului de conducere şi 
control. De asemenea, colaborează cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii şi organizaţii 
profesionale ale personalului didactic, organizând stagii de scură durată pentru informarea privind 
specialitatea şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, reforma învăţământului şi legislaţia şcolară. 

Depăşirea unei situaţii de criză poate depinde într-o mare măsură de modul în care este 
structurat programul de formare continuă, de modul în care acesta înţelege să fie flexibil, adaptat 
pentru a răspunde eficient unui evantai foarte larg de situaţii. Putem spune că evoluţia în cariera 
didactică trebuie să cuprindă programe de formare continuă adaptate nu doar direcţiilor de reformă 
ale învăţământului, ci şi a unor anumite perioade de dezvoltare şi respectiv de regresie în activitatea 
didactică. 
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ROLUL  ELEVULUI  ŞI  PROFESORULUI  ÎN  OBŢINEREA  
PERFORMANŢELOR  ŞCOLARE 

 
                                                          Prof. dr.  Monteola Ilona Todorici 

Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, jud. Hunedoara 

 

in perspectiva filosofică educaţia, este o componentă a existenţei, în speţă, a existenţei 
socioumane, un proces în desfăşurare, un dar nemijlocit, intrinsec al acestei existenţe, un fenomen 
antic ce fiinţează în cadrul sistemului social, care nu se „topeşte” în conţinutul celorlalte elemente 
ale sistemului, ci se implică activ în transformarea şi evoluţia lor, având totodată o relativă 
autonomie prin funcţiile specifice pe care le îndeplineşte. 

În acelasi timp, educaţia poate şi trebuie abordată din perspectiva praxiologică. Sarcina 
principală a praxiologiei, precizată de însuşi fondatorul ei ca ştiintă – Tadeus Kotabisky constă „în 
sistematizarea direcţiilor privitoare la maximum de eficacitate în organizarea activităţilor”. Educaţia 
din această perspectivă, este un tip de acţiune umană specifică care se încadrează în modelul 

praxiologic general al acţiunii.  
Fără a zăbovi nejustificat de mult asupra acestor particularități, mă voi rezuma la 

evidenţierea câtorva coordonate generale ale acțiunii educaționale:  
 în primul rând, acţiunea educațională este în esență, o relație între un subiect și un „obiect”, 

în care subiectul urmărește o schimbare, o transformare a obiectului în conformitate cu o anumită 
finalitate;  

 în al doilea rând, relaţia dintre subiect și obiect are caracteristica unei interacțiuni active și 
creative, este o relație socială și antropologică, la ambii poli aflându-se ființe umane; 

 în al treilea rând, acţiunea educațională este componenta a unui ansamblu social care 
reglează și direcționează într-un fel acțiunea; 

 în al patrulea rând, desfăşurarea acțiunii educaționale are caracter funcțional-dinamic, 

probabilist, prin relațiile directe și indirecte ce se stabilesc între componentele sale, între factorii 
obiectivi și subiectivi controlabili și necontrolabili, toți, stabilind ceea ce D. Todoran (1946) numea 

„câmp educativ”; 
 în fine, educaţia este un proces organizat, expresie a doua laturi complementare, cea a 

socializării (resurse a unui ansamblu de influențe exercitate în mod organizat din exterior în vederea 
formării personalității umane potrivit unui „model” impus de anumite deziderate sociale) și latura 

individualizării care insistă pe dezvoltarea forțelor interioare, ereditare, ale ființei umane care vor 
exprima personalitatea viitoare. 

Socializarea și individualizarea sunt complementare. În cadrul socializării elevul este 
„obiect”, pe când în cadrul individualizării este subiect al educației. Socializarea pune accentul pe 
uniformizare, individualizarea pune accentul pe diferențiere. 

Chintesența educației rezidă în reunirea acestor laturi opuse într-o relație de 
complementaritate. Punem capăt acestor considerente generale cu următoarea definiție sintetică dată 
educației în „Tratatul de pedagogie școlară al lui Ion Nicola: „Educația este o activitate școlară 
complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni exercitate în mod conștient, sistematic 
și organizat, în fiecare moment, un subiect - individual sau colectiv – acționând asupra unui obiect – 

individual sau colectiv – în vederea transformării acestuia din urmă într-o personalitate activă și 
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creatoare, corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale prezente și de perspectivă, cât și 
potențialului său biopsihic individual”.  

În cele ce urmează voi încerca să conturez unele aspecte privitoare la rolurile celor doi actori 
principali ai acțiunii educaționale, profesorul și elevul în obținerea performanței școlare și 
combaterea insuccesului sau eșecului școlar. 

Diferite studii socio-psihopedagogice efectuate de specialiști din țara noastră și din alte țări 
în perioade de timp diferite, arată că cea mai pregnantă realitate negativă cu care se confruntă 
învățământul o constituie rămânerea în urmă la învățătură, fenomen ce necesită analize complexe, 
specializate, sistematice și concrete atât sub aspectul genezei, cât și al profunzimii, analiză care apoi 
să stea la baza unor măsuri concrete de diminuare a efectelor negative pe plan social-general și pe 
plan individual-personal, ale fenomenului discutat. Dar ce înseamnă rămânerea în urmă la 
învățătură? 

Pentru o mai bună înțelegere, preluăm două concepte pedagogice aparținând autorilor 
lucrării „Învățarea eficientă”, Ioan Jinga și Ion Negreţ (1994),   

  a) conceptul „eficacitatea generală a instruirii; 

b) conceptul ineficacitatea instruirii”. 

Primul concept semnifică depășirea de către toți elevii care participă la instruire, a nivelului 
minimal acceptabil de performanța școlară proporțional cu posibilitățile individuale de învățare în 
condiții de comfort pshic și cu economii de efort și de timp, performanțe stabilite de programele 
școlare. 

 Al doilea concept semnifică nedepășirea, nerealizarea performanțelor minimal acceptabile 

de către unii dintre membrii unei populații școlare. 
 Altfel spus, instruirea eficace determină pe toți elevii să atingă și să depășească 
performanțele minimal acceptabile vizate de programele școlare, iar instruirea ineficace determină 
numai reușita unei părți (mai mari sau mai mici) a unei populații școlare neomogene (cum este clasa 
de elevi). Deci, în principiu de acord cu aceste determinări conceptuale și cu analiza pertinentă a 
diverselor interpretări și atitudini conturate de-a lungul timpului în raport cu acest fenomen 
(interpretarea fatalistă care pune rămânerea în urmă la învățătură pe seama unor cauze generice și 
psihologice – interpretarea de tip „lanțul slăbiciunilor” ce constă în a arunca vina pe alții – de ex., 

pe cadrele didactice din gimnaziu, aceșteia pe învățători și educatori, iar aceștia din urmă pe lipsa de 
preocupare a familiei; atitudinea de indiferență, atitudinea „academică” privind „complexitatea” 
deosebită a fenomenului, atitudinea „activă” care permit soluționarea peste noapte a problemei prin 

„tehnici active de învățare în clasă”, etc), nu putem, totuși, să  nu observăm că autorii menționați 
simplifică oarecum problema, oferindu-ne soluția, prin înlocuirea instruirii ineficace cu instruirea 
eficace, care ar presupune depățirea prealabilă a catorva înțelegeri greșite care marchează etosul 
pedagogic actual și câteva modificări ale unor practici didactice lipsite de eficacitate și anume: 
 a. Eliberarea de concepția conform căreia instruirea eficace este rezultatul exclusiv al 

sancțiunii negative, concepție de sorginte herbartiană, care includea între metodele de educare, 
coerciția aspră obținută prin severe examene de selecție, prin sistemul de notare, până la unele 
practici educative bazate pe violența pedagogică (mustrarea, blamul sau chiar bătaia); 
 b. Necesitatea de a trece la o instruire bazată pe o motivație intrinsecă și pe satisfacția 
învățării, mutație ce presupune schimbări, nu numai la nivelul motivației educatului, dar, mai ales, 

la nivelul educatorului, situație în care sintagma „educarea educatorilor” devine o necesitate reală 
într-o societate care presupune relații democratice cu educatul. 
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 Autorii propun, totodată, un model instrucțional eficace pentru ănvățământul obligatoriu, 
care, însa, poate fi extins, pentru toate cazurile de rămânere în urmă la învățătură, model ale cărui 
componente de bază sunt: 
 A. Diagnosticul „stării inițiale” a instruirii. 
 B. Instruirea diferențiată, care-l obligă pe educator să studieze și să aplice instrumente 
intrate în invenarul tehnolgiei instruirii, adecvate la mecanismele învățării dirijate. 
 C. Evaluarea riguroasă, care îl obligă pe educator la însuşirea tehnicilor de evaluare 

formativă continuă și sumativă periodică. 
           Modelul face trimitere la activitatile didctice dirijate ce trebuie să se desfășoare în clasă, la 
programe de recuperare, dar și la studiul individual întreprins de elev acasă. 

Revenind la noțiunea „performanță”, prin ea înțelegem (deși părerile nu sunt armonizate), 
rezultatul observabil al învățării, utilizare de către elev a cunoștințelor declarative sau procedurale 
în diferite situații de învățare (Sălăvăstru, D., Psihologia educației, Editura Polirom, 2004, p. 81), 

„manevrarea” mintală a unui conținut oarecare cu ajutorul unei capacități de operare (Jinga și 

Negreţ). Așadar, comportament + conținut = performanță în învățare. Nu este posibilă producerea 
unor performanțe de învățare dacă nu există conținuturi asupra cărora capacitățile mintale să se 
exercite operatoriu, acestea din urmă constituind „datul” esențial și nu conținuturile. 

În atingerea performanței standard minimal-acceptabile, ca și a celei standard maximale și 
standard optimale, rolul, decisiv, aproape că revine educatorului. Stabilirea nivelului performanței 
standard este o problemă de mare responsabilitate pedegogică. 

Performanța standard minimală poate fi considerată „cheia de boltă” a întregii problematici 
a determinării eficacității generale a instruirii, căci, se pune problema: „cât de puțin se poate admite 
că poate învăța un elev fără ca progresul său instrucțional ulterior să nu fie, în nici un fel, afectat?” 

În actul educațional, rolurile cadrului didactic sunt multiple și de cât de bine și le 
îndeplinește acesta, depinde în mare măsură succesul elevului în învățare, în atingerea 
performanțelor vizate. 

Exemplificăm, după mai mulți autori, diversitatea rolurilor profesorului: 
 profesorul creator de curriculum, crează situații de învățare pornind de la programele 

școlare, dezvoltă programele școlare, mediază relația elevului cu sursele de învățare specifice 
disciplinei; 

 profesorul, ca expert al actului de predare-învățare, ia decizii privitoare la tot ce se întâmplă 
în procesul de învățământ; 

 profesorul consilier încurajează stilurile și parcursurile individuale de înățare, susțin 
dezvoltarea aptitudinilor personale, oferă instrumente de autocunoaștere, îndrumă elevul către viața 
profesională; 

 profesorul – accent motivator declanșează și întreține interesul elevilor, curiozitatea și 
dorința lor pentru activitatea de învățare; 

 profesorul ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor 
fenomene ce se produc aici. Este prieten și confident al elevilor, sprijin în ameliorarea stărilor de 
anxietate, substitut al părinților, exigent ori de câte ori trebuie cu elevii; 

 profesorul moderator, moderează relațiile dintre elevi din perspectiva comunicării și 
comportamentului civic; 

 profesorul  evaluator propune criterii de evaluare, monitorizează activități de evaluare a 
produselor activității, proiectează demersuri diagnostice; 
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 profesorul ca model, se comportă exemplar în acțiunea de proiectare, structurare și 
valorificare a curricumului, prin întreaga-i personalitate, este exemplu pozitiv pentru elev; 

 profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu 
ceilalți profesori,  cu părinții, cu ceilalți factori ce pot participa la educație, ia toate măsurile pentru 
menținerea ordinii în clasă; 

 profesorul – partener al elevului, colaborează cu fiecare elev și cu grupul de elevi, pentru 
realizarea demersului didactic, cu părinții și alți factori educaționali, pentru a armoniza educația 
formală cu cea nonformală și informală. 

      Pentru a îndeplini cu succes aceste roluri, personalitatea profesorului trebuie să fie 
caracterizată prin:  

 cultură; 
 calități atitudinale de natură caracterial-morală; 
 umanism; 

 conștiința responsabilității și misiunii sale; 
 calități aptitudinale; 
 calități ale gândirii (originalitate, capacitate de analiză și sinteza, flexibiliate); 
 calități ale atenției, al limbajului, ale memoriei; 

 aptitudinea empatică; 
 aptitudini organizatorice; 

 spirit de observație; 
 tact și măiestrie pedagogică. 

       La celălalt pol, nu neapărat opus, se află elevul, subiectul educat, al cărui rol nu-i mai puțin 
important în obținerea performanței școlare. 

       Cercetările psihopedagogice efectuate de numeroși specialiști, au pus în evidență o serie de 
factori cu implicații importante în obținerea de către elevi a performanțelor școlare, factori asupra 
cărora nu voi insista, tema pusă în dezbatere rămâne în continuare foarte complexă și ar impune 
discuții cu referire la mulți alți factori ce influentează performanțele în învățare ale elevilor, mă 
refer aici la influențe ale familiei, ale structurilor socilale, ale stresului și nu în ultimul rând, ale 

televizorului și calculatorului. 
Pe baza celor puse în dezbatere până aici vom trage doar o singură concluzie: profesorul și 

elevul, cei doi actori principali ai acțiunii educaționale rămân figurile centrale ale reformei 
educaționale contemporane, iar schimbările de mentalitate, de atitudine, de concepție și de 
responsabilitate privind importanța și rolul educației pentru om, națiune și societate în general, 
trebuie să se petreacă de urgență la nivelul ambilor poli ai relației educaționale, nu doar la unul 

singur. 
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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. Vasilica Georgeta Magaz – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 
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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. Mihaela Matache – Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” 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 

Prof. Simona Nicoleta Minciu – Liceul Teoretic „Educational Center” Constanța 

Prof. Andreea Miron-Balica – Colegiul Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” Constanţa 

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. înv. primar Iuliana Rotaru – Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 
Constanţa 
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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. cons. şcolar Laura Elena Secu – C.J.R.A.E. Constanţa 

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 

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. Janina Iatan-Tohăneanu – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

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 Turcescu – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Mirela Ţicu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Andreea Ţui – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Carmen Udrea – Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, Hunedoara 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu - Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Floare Vaida – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Aureliana Vasile – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

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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