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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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A. ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE  

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

1. „Test d’evaluation” …………………………………………………………………………. 
Prof. Adelita Anoca  

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

13 

2. „Curiozitate, cunoaştere şi teroare în literatură” ................................................................. 

Ioana Iasmina Cubaniță, clasa a XII-a 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

14 

3. „Metode tradiţionale şi moderne la ora de limba engleză” - studiu de caz ........................ 

Prof. Adela Diaconu 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

17 

4. „Metodele interactive de grup la orele de engleză - alternativă la modelul tradiţional de 
predare - studiu de caz ................................................................................................................ 

Prof. Adela Diaconu 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

20 

5. „Parisul pitoresc în romanul lui Marcel Proust” .................................................................. 
Prof. Călina Dobrin  
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş 

23 

6. “Spaţiul “decor de doliu” în poezia lui George Bacovia” .................................................... 
Prof. Magdalena Melania Gherghe                                                       

Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș  

26 

7. „Textul narativ literar” - test de evaluare ............................................................................. 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

28 

8. „Cuvinte şi sensuri. Polisemantism şi evoluţie semantică” .................................................. 
Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

31 

9. „Children's literature - a source of passion for kids of all ages” ......................................... 
Prof. Delora Gineta Roşu  
Şcoala Gimnazială Topliceni, jud. Buzău 

35 

10. „Model de test - Evaluarea Națională  (limba și literatura română)” .............................. 
Prof. Geanina-Petronela Roșu  
Colegiul Național „Al. I. Cuza” Constanța, jud.Constanța 

37 

11. „Seducția cuvântului: Mircea Lungu” ................................................................................. 
Prof. Mirela Savin 

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

41 

12. „X – fragment al unui posibil roman” ................................................................................. 
Maria Vanessa Totolici, clasa a XII-a 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

43 

CUPRINS 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 
 

13. „Metode pentru o învățare activă la matematică. Mozaicul” - studiu de specialitate ..... 

Prof. Doina Andrei 

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

45 

14. „Funcțiile de nutriție în lumea vie. Hrănirea” - test sumativ ............................................ 

Prof. Mirela Antoche  

Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, jud. Botoşani 

48 

15. „Siguranţa alimentelor - siguranţa sănătăţii noastre” ....................................................... 
Prof. Octavia Barbu 

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

51 

16. „Ecosfera – componentă a planetei Terra” ......................................................................... 
Prof. Mirela Emilia Diaconescu 

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

54 

17. „Determinarea coeficientului de frecare” - lucrare de laborator ...................................... 

Prof. Constantin Dumitru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

56 

18. „Metode active de învăţare utilizate pentru predarea matematicii” ................................. 
Prof. Iulia Teodora Filipcic  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș  

58 

19. „Brainstormingul (strategii de abordare a problematicii creativităţii în activitatea 
didactică)” - studiu de specialitate ............................................................................................. 

Prof. Georgiana Georgescu  

Şcoala Gimnazială „Traian” Piteṣti, jud. Argeş 

 

61 

20. „Determinismul genetic al rezistenţei plantelor la factori abiotici de stres” - studiu 

de specialitate ............................................................................................................................ 

Prof. Florina Claudia Ghițulescu  
Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” Pitești, jud. Argeș 

 

65 

21. „Rolul geografiei, ca disciplină şcolară, în procesul educaţional al elevilor” .................. 
Prof. Mirela Vasilica Greavu 

Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş, jud. Argeș 

68 

22. „Abordări interdisciplinare ale conținuturilor de biologie” .............................................. 
Prof. Iuliana Sprîncenea 

Școala Gimnazială Nr. 1 Costești, jud. Argeș 

71 

23. „Cele mai periculoase 12 virusuri din istorie” ....................................................................  
Prof. Mirela Stroe  

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Feteşti, jud. Ialomiţa 

73 

24. „Progresii aritmetice și geometrice” - test online ............................................................... 

Prof. Nicoleta Teodorescu 

Colegiul Economic Mangalia, jud.Constanța 

76 

25. „Funcția de gradul I. Funcția de gradul al II-lea” - aplicații ............................................ 
Prof. Andreea Țui  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

78 

26. „Metode didactice relevante centrate pe elev și aplicate la lecţiile de biologie” .............. 
Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

80 
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27. „Neuronul. Proprietăţile neuronului” - proiect de lecţie .................................................... 
Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

83 

III. OM ŞI SOCIETATE 
 

 

28. Exemplu de bună practică în promovarea incluziunii şi interculturalității în școală:  
„Discriminarea rănește!” ............................................................................................................ 

Prof. Doina Andrei  

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

 

87 

29. „Mişcarea culturală asociaţionistă din Banat şi Crişana la începutul secolului XX 

(1900-1918)” ................................................................................................................................. 
Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

91 

30. „Memoria” - proiect al activităţii didactice ......................................................................... 
Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

96 

31. „Instruirea diferențiată și instruirea individualizată în cadrul unei lecții de istorie” .... 
Prof. Viorica Ciurea  

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

100 

32. „Accesul liber la justiție în materie de mediu - mecanism de protecție al generațiilor 

prezente și viitoare” - studiu de specialitate .............................................................................. 

Prof. Isabela Mihaela Dihoru 

Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, jud.Dolj 

 

103 

33. „Autoritatea legislativă. Legile” - proiect de lecţie ............................................................. 
Prof. Isabela Mihaela Dihoru 

Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, jud. Dolj 

105 

IV. TEHNOLOGII 
 

 

34. „Scale uzuale folosite în cercetările de marketing” ...........................................................  
Prof. Nicoleta-Monica Alexe 

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu“ București 

109 

35. „Sisteme informatice în activitatea didactică” .................................................................... 
Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

112 

36. „Reprezentarea în epură” - proiect didactic ....................................................................... 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

115 

37. „Măsurarea/ controlul dimensiunilor liniare” - proiect didactic ....................................... 

Prof. Virginica Barabaș 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

119 

38. „De ce educația tehnologică și abilitățile practice?” .......................................................... 
Prof. Doina Boitor  

Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș 

125 

39. „Limbajul VHDL - oportunitate în studiul circuitelor digitale” ....................................... 
Prof. Elena Bostan   

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud. Argeș 

127 
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40. „Învăţarea modulară” ........................................................................................................... 
Prof. Narcisa-Maria Buhu  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

130 

41. „Contabilitatea rezultatului exercițiului financiar” ........................................................... 
Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

132 

42. „Studiu de specialitate privind contabilitatea disponibilităților bănești” ........................ 
Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

134 

43. „Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor E-learning pentru activitatea de 

învățare și evaluare” .................................................................................................................... 
Prof. Antoaneta Grasu  

Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa, jud. Constanţa 

 

136 

44. „Mijloace de comunicare” - proiect didactic ...................................................................... 

Prof. Carmen Mihaela Ioneşti 
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

138 

45. „Calculaţia – procedeu comun disciplinelor economice” - proiect didactic ..................... 

Prof. Nicoleta Negoianu 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

141 

46. Test de evaluare ..................................................................................................................... 

Prof. Mihaela Simona Ona 

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

145 

47. „Evaziunea fiscală în România și în spațiul comunitar” .................................................... 
Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

147 

48. „Funcționarea motorului cu ardere internă în 4 timpi” - fișă de evaluare ...................... 
Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

150 

49. „Sănătatea şi securitatea muncii” - test de evaluare iniţială - anul şcolar 2020-2021 ..... 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

153 

50. „Raport privind interpretarea rezultatelor testelor inițiale” - an școlar 2020-2021 ....... 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

156 

51. „Tehnologii moderne utilizate ȋn agricultură” ................................................................... 
Prof. Aneta Vlad  

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 

159 

52. „Înmulţirea plantelor in vitro” ............................................................................................. 
Prof. Aneta Vlad  

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 

161 

53. „Conducerea tractorului și auto. Regulile de circulație rutieră la deplasarea 
vehiculelor pe drumurile publice” - fișa de documentare nr. 4 ............................................... 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”Iaşi/  
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, jud. Iaşi 

 

163 
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V. VOCAŢIONAL  

54. „Dezvoltare fizică armonioasă” - proiect didactic la educație fizică adaptat pentru 
școala online .................................................................................................................................. 
Prof. Dumitru Amacsinoae 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

169 

55. „Evaluarea didactică în educația muzicală” ....................................................................... 
Prof. Ionuț-Valentin Astanei  

Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Chiajna, jud. Ilfov 

172 

56. „Comunicarea eficientă în contextul educațional la disciplina educație muzicală” -

studiu de specialitate .................................................................................................................... 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 

 

175 

57. „Tonitza” ............................................................................................................................... 
Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

179 

58. „Valoarea vieţii umane” ........................................................................................................ 
Prof. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanța 

182 

59. „Evaluarea didactică în educația muzicală” ....................................................................... 
Prof. Ciprian Savin 

Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele, jud. Ilfov 

185 

60. „Filantropia în ortodoxia românească” - studiu de specialitate ........................................ 

Prof. Mirela Turcescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş  

188 

61. „Pastorația copiilor și a tinerilor în biserica de azi” .......................................................... 
Prof. Mirela Turcescu  

Școala Gimnazială ”Traian” Pitești, jud. Argeş 

191 

VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  
 

 

62. „Experimentul - metodă de explorare directă a realității” ................................................ 
Prof. înv. primar Mariana Caraman 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa, jud. Constanţa 

192 

63. „Comunicarea eficientă - o influență pozitivă asupra elevilor din ciclul primar” .......... 
Prof. înv. primar Daniela Dumitrescu 

Școala Gimnazială Cărpiniș - Crasna, jud.Gorj 

194 

64. „Importanţa evaluării iniţiale în învăţământul primar” ................................................... 
Prof. înv. primar Daniela Dumitrescu 

Școala Gimnazială Cărpiniș - Crasna, jud.Gorj 

197 

65. „Particularități ale dezvoltării la preșcolari” ...................................................................... 
Prof. înv. primar Elena Ghencea  
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, jud. Constanța 

199 

66. “Linia, linia modulară, pata, forma” - proiect de lecție AVAP ......................................... 

Prof. înv. primar Geta Han  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

 

201 
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67. „Adaptarea curriculum-ului din ciclul primar pentru copiii cu dizabilități în contexte 
incluzive” ...................................................................................................................................... 
Prof. înv. preșc. Nicoleta Ionescu 

Grădinița „Căsuța din Pădure” Constanța, jud. Constanța 

 

204 

68. „Modalități de realizare a evaluării în mediul online în grădiniță” .................................. 
Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat 
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mangalia, jud. Constanța 

206 

69. „Christmas around the world” ............................................................................................ 
Prof. înv. preşcolar Nicoleta Nichifor 

Grădiniţa „Căsuţa din pădure” Constanţa, jud. Constanţa 

209 

70. „Calitatea activităților extrașcolare” ...................................................................................                         
Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  
Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

213 

71. „Copiii cu „probleme” sau copiii problemă?” ...................................................................                     
Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  

Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

215 

72. „Învățarea online - o provocare” .......................................................................................... 
Prof. înv. preșcolar Raluca Posea  
Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat, jud. Buzău 

218 

73. Test de evaluare sumativă - Disciplina comunicare în limba română .............................. 

Prof. înv. primar Iuliana Rotaru  
Școala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanța, jud. Constanța 

221 

B. ARTICOLE ŞI STUDII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL  

74. „Direcții de intervenție în cazul violenței în școală” - studiu de specialitate .................... 

Prof. Doina Andrei 

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

224 

75. „Școala și viitorul meu” – model de bună practică în prevenirea şi combaterea 
abandonului şcolar ....................................................................................................................... 

Prof. Doina Andrei  

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

 

227 

76. “Competenţele de comunicare ale profesorului” ................................................................ 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

230 

77. „Managementul educațional participativ” .......................................................................... 
Prof. Octavia Barbu  

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

233 

78. „R.E.D. - resurse educaționale deschise” ............................................................................. 
Informatician Gabriela Bargan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

235 

79. „Educația digitală și rolul ei” ............................................................................................... 
Prof. consilier școlar  Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

237 

80. “Valoarea adăugată” în educaţie .......................................................................................... 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

241 
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81. „Studiu de specialitate privind comunicarea profesor-elev” ............................................. 
Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

243 

81. „Mic ghid de bune practici în învățarea online” ................................................................. 
Prof. înv. preșcolar Mihaela David  
Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat, jud. Buzău 

246 

82. „Conceptul de paradigmă” ................................................................................................... 
Prof. Călina Dobrin  
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş  

249 

83. „Violența în școală. Profilul agresorului și al victimei în contextul interacțiunilor 
școlare ale elevilor de liceu” – studiu ......................................................................................... 

Prof. Marius Daniel Dobrin 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 

251 

84. „Principii, strategii și tehnici de creștere a motivației elevilor pentru învățare” –  

studiu ............................................................................................................................................. 

Prof. Marius Daniel Dobrin 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 

255 

85. „Stop violența intrafamilială” .............................................................................................. 
Prof. Mihaela Elena Duică 

Liceul Teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, jud. Dâmboviţa 

258 

86. „Apa - izvorul vieţii” - proiect de educație ecologică – protecția mediului ...................... 
Prof. Viorica Dumitru  

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

261 

87. „Evaluarea alternativă: portofoliul elevului pe platformele de învățare” ....................... 
Prof. Iulia Teodora Filipcic  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

264 
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

TEST D’ÉVALUATION 

 

Prof. Adelita Anoca  

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

 

 

  

1. Chasse l’intrus:         1p 

 fromage, lait, biscuits, yaourt 

 croissant, brioche, tartine, poisson 

 jus, thon, eau, thé 

 pain, porc, poulet, boeuf,  

2. Choisis la bonne réponse:       1p 

 Il passe chez l’épicier/ le boulanger pour acheter du sucre. 

 Je vais à la charcuterie/ pharmacie pour acheter du jambon. 

 À la crémerie/ pâtisserie on vend du beurre et du lait. 
 À la poissonnerie, j’achète du saumon/ du raisin. 

3. Fais la liste des courses pour la fête de ton anniversaire en utilisant les articles partitifs et les 
expressions de quantité.       1p 

4. Écris au moins 6 légumes.           1,50p 

5. Complète par: du, de la, de l’, des, de , d’     1p 

 Pour faire la paella, il faut utiliser: un kilo ………… fruits de mer, ………… riz, 

…………… huile, …………. tomates, ………… farine, un peu ……… poivre, ………… sel, 50ml 

……….vin, ………… oignons et assez…………... ail. 

6. Forme 2 phrases avec les adverbes de quantité :  peu, trop.         0,50p 

7. Complète  les phrases en utilisant le présent du verbe devoir :  1p 

 Ils sont fatigués après la randonnée, ils ……………….. se reposer. 

 Son frère se sent mal, il ……………….. aller chez le médecin. 
 Ton rendez-vous est à 11 h, tu ………………. prendre un taxi. 

 Vous avez des invités, vous ………………. cuisiner. 

8. Écris un dialogue de 10-12 lignes : À la boulangerie   2p 

                

 

+ 1p off. 
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CURIOZITATE, CUNOAŞTERE ŞI TEROARE ÎN LITERATURĂ 

 

 

Ioana Iasmina Cubaniță, clasa a XII-a 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  
  

 

 Omul, univers în cadrul căruia fuzionează o multitudine de măşti, este simultan christophor 

(purtător de Christ), theophor (purtător de zeu) și Diophor (purtător de Zeus), făurindu-şi de-a 

lungul existenţei sale un drum pavat cu o panoplie de întrebări şi incertitudini. Curiozitatea este 
caracteristică fiecărei fiinţei umane, care se ciocneşte continuu de aceasta pe parcursul vieţii, prin 
gândurile, interogativele care îi schingiuie mintea, îi cutremură conştiinţa. 
 În opinia mea, curiozitatea este des asociată cu imaginea unui statornic semn de întrebare, pe 
care încerci să îl iei de picioruş ca pe un copil obraznic şi să îl alungi din minte. Curiozitatea atunci 
se amplifică, punând stăpânire pe întreaga fiinţă, astfel că cercetarea pentru răspunsurile săţioase, ce 
vor potoli setea de cunoaştere, devine absolut necesară. În acest mod se creează o legătură 
intrinsecă, legată prin fire invizibile şi absconse, între fenomenul curiozităţii şi cel al cunoaşterii. 
Cititorul hylic nu va înţelege curiozitatea ca un fenomen, neputând să privească dincolo de 
imaginea gândurilor sacadate şi a propoziţiilor interogative, însă lectorul pneumatic va căuta în 
abisul semnificaţiilor termenului şi va găsi în curiozitate un prim pas al unei probe de foc 
existenţiale a omului: cunoaşterea. 
 Fiinţa umană este supusă astfel parcurgerii unui adevărat periplu între curiozitate şi 
cunoaştere, două valori complementare şi definitorii prin experimentarea lor absolută, cu mintea 
sagace, asemenea sufletului care pluteşte între iubire şi amăgire, între Eros şi Thanatos. Această 
probă de foc, a cunoaşterii prin curiozitate, nu ţine cont de vârsta neofitului, deşi, în plan simbolic, 
multiplicitatea de întrebări este caracteristică perioadei copilăriei. Curiozitatea nu ţine cont nici de 

origini, în ciuda faptului că are o mulţime de surse din care izvorăşte, fie reprezentate de confuzie, 
fie caracterizate prin setea de cunoaştere. Involuntar sau nu, aceasta îndeplineşte un rol foarte 
important în mirificul proces întru cunoaştere, semnificând chiar punctul de divergenţă al tuturor 
întrebărilor, care extind orizontul de experienţă odată cu decodificarea răspunsurilor încărcate de 
informaţii. 
 Lumea cotidiană este plină de lucruri care ne pot stârni curiozitatea şi dorinţa de a afla cât 
mai multe din domeniul respectiv. Generatoare ale curiozităţii sunt necunoscutul, iubirea, moartea, 
viaţa, providenţa divină, oamenii din jur, uneori chiar propria persoană, prin sentimentele noi, 
atitudinile neaşteptate de care dăm dovadă în anumite conjuncturi. Cărţile insuflă şi ele curiozitate 
asupra evenimentelor acţiunii, prin suspansul pe care îl adăpostesc latent în interiorul lor şi îl 
eliberează odată cu răsfoirea paginilor de către cititor. Cartea te face curios, începi să citeşti cât mai 
mult, mânat de acest sentiment, iar la final te bucuri de saţietate când cunoşti deznodământul operei. 
Totuşi, potrivit lui Marcel Proust, “lectura îţi stârneşte curiozitatea, dar nu-ţi dă totul; ea te lasă să 
mergi tu singur, dar numai dacă vrei, mai departe, pe drumul cunoaşterii”. O carte te poate face 

curios chiar vorbind despre curiozitate, acţionând ca o poveste în ramă, în care este captiv şi 
lectorul, ce împrumută din trăirile personajului, căci “textul literar este asemenea labirintului lui 
Dedal: îi închide în el pe autor şi personaj şi când lectorul şi-a asumat acel text, devine şi el 
captiv” (Umberto Eco).  
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 Un exemplu semnificativ este reprezentat de “Numele trandafirului”, capodoperă a 
romancierului menţionat anterior. Aceasta valorifică arta curiozităţii prin prisma personajelor Adso 
şi Guglielmo, care, înfocaţi de cercetările din “scriptorium” şi din restul locurilor, ajung să cunoască 
o mare parte din secretul Abaţiei şi al bibliotecii acesteia. Curiozitatea celor doi devine una acerbă, 
sub impulsul situaţiei critice în care se află împreună cu restul călugărilor, chiar devoratoare prin 
multitudinea de gânduri sinistre care cutremură conştiinţa “fiinţelor de hârtie”. Aceasta se 
transformă treptat într-un studiu amănunţit al tuturor simbolurilor ascunse în Abaţia misterioasă şi 
îndeosebi în “finis Africae”, deşi, la început, s-a manifestat ca o simplă dorinţă, mai ales din partea 
tânărului Adso, de a face cunoştinţă cu noile împrejurimi în care l-a adus maestrul său, Guglielmo. 
Descoperim astfel şi o perspectivă înşelătoare a curiozităţii, care te chinuie prin diferite vise, 
supoziţii şi te poartă în locuri în care nu ai fi vrut să ajungi niciodată, dar împins de setea de 
cunoaştere, e prea târziu să le eviţi. Supus la asemenea conjuncturi, ajungi chiar la autocunoaştere.  
 În acest sens, opera de referinţă a scriitorului praghez de limbă germană, Franz Kafka, vine 
în completarea ideilor susţinute de Eco şi dezvoltă totodată noi impresii, particularizate, datorită 
viziunii unice care îmbină tema curiozităţii cu cea a terorii în literatură. Este vorba despre 
“Procesul”, operă ce relevă curiozitatea asemenea unui vampir care îl absoarbe pe protagonist de 
energie, prin căutarea răspunsului ideal şi convingător, această cercetare fiind însoţită de acute 
manifestări ale deznădejdii şi absurdului existenţei. În ziua arestării sale, K. deschide uşa 
dormitorului său pentru a afla ce se întâmplă cu micul-dejun şi declanşează astfel un val de 
evenimente ce se sprijină, pe tot parcursul desfăşurării acţiunii, pe metafora uşii. Fiind acuzat de o 
greşeală pe care nu o cunoaşte, de nişte judecători cu care nu se întâlneşte niciodată, conform unor 
legi despre care nimeni nu ştie nimic, el va deschide nenumărate uşi în încercarea de a lămuri 
această problemă. Astfel, teroarea se instalează încet şi sigur, scurtcircuitând perspectivele 
personajului şi pe acelea ale lectorului fascinat de acest motiv, fructificat de geniul absurdului, 
Kafka. Întreaga societate devine ca o temniţă şi se trăieşte în regim de stare de asediu, conjunctură 
ce redă cu deplină luciditate angoasa obsesiei umane pentru decriptarea misterelor, satisfacerea 
curiozităţii prin cunoaştere absolută. Misterul reprezintă condiţia necesară a oricărui terorism, 
deosebindu-se astfel de tiranie, persecuţie, asuprire. Lucrul acesta l-a înţeles autorul şi constituie 
principalul element al inovaţiei sale artistice, al renaşterii terorii, văzută ca o explozie cu totul nouă, 
deosebită. Spre deosebire de vechile despotisme, aceasta nu e interesată să pună stăpânire pe 
trupuri, cât mai ales pe suflete, pe conştiinţa terorizatului, bazându-se pe facultatea fantasmagorică 
şi făuritoare a cugetului intrat în panică. Arma terorii este frica, ce se dezvoltă ca o entitate 
universală, autonomă, desfiinţând cele mai mărunte rămăşiţe ale demnităţii umane prin faptul că îl 
determină pe ins să nu fie speriat doar de ceva anume, ci de toate şi de orice. “Totul nu e că te 
pierzi, ci că nu te mai regăseşti”, după cum afirmă ilustrul romancier Marcel Proust. “Fiul Spaimei” 
lui Kafka nu se bucură de un sfârşit grandios al căutării chinuitoare, ci scena are loc într-un spaţiu 
odios, obscur, degradant, dosnic, tăinuit, asemenea întregii poveşti, şi al mustrărilor de conştiinţă. 
Personajul piere pe un maidan, “ca un câine”, consecinţă, pedeapsă a încercării mistuitoare, 
devoratoare de a elucida misterul. Oamenii maturi, cu un intelect de admirat, au fost mânaţi de o 
curiozitate pe măsură, care i-a impulsionat să caute răspunsurile cuprinzătoare, însă satisfacerea 
curiozităţii prin asimilarea de informaţii distorsionează, profanează adevărata esenţă a acesteia: 
setea nestăvilită de cunoaştere, ce creează un Paradis mental al împlinirii şi înţelegerii. Nu 
divulgarea tuturor misterelor, privând lumea, dar şi propria persoană, de farmec, reprezintă secretul 

reuşitei spirituale depline în viaţă. 
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 În concluzie, curiozitatea este valorificată adesea în vieţile oamenilor, constituind un motiv 
esenţial în decelarea semnificaţiilor existenţei umane, prin care putem explica diferite atitudini şi 
trăiri. Aceasta poate fi considerată chiar cheia spre cunoaştere în unele situaţii, prin faptul că 
impulsionează individul spre exerciţiul de căutare a răspunsurior ce prezintă interes, aşa cum 
procedează eroul din “Numele trandafirului”. Cunoaşterea poate fi de multe tipuri: prin calea 

catafatică sau apofatică, în viziunea lui Blaga, adept al valorizării frumuseţii misterelor, apriorică 
sau aposteriorică în ceea ce îl priveşte pe Kant, însă derivă din aceeaşi esenţă tare a curiozităţii şi 
depinde de fiecare individ pe care o alege şi cum ştie să se bucure de roadele ei. Pe de altă parte, 
conflictul interior, marcat de căutarea sinuoasă prin labirintul macrocosmosului sau cel al 
microcosmosului, poate duce la teroare, exemplu edificat în opera “Procesul”. 
  Unicitatea tematicilor aflate aparent în discrepanţă este asigurată de mister, ce amplifică 
frumuseţea lecturii şi a vieţii în ambele romane. 
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METODE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE LA ORA DE LIMBA ENGLEZĂ 

-Studiu de caz- 

 

 

Prof. Adela Diaconu 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

 

 Lucrarea de faţă prezintă câteva metode tradiţionale şi moderne folosite în practica predării 
limbii engleze. Concluzia este aceea că metodele tradiţionale încă mai coexistă cu cele moderne, o 
abordare eclectică fiind eficientă în predarea limbii engleze. 

 Metode tradiţionale: 

 Metoda traducerii (Grammar Translation Method) 

     Este metoda clasică, considerată simplă şi eficientă (Stern, 1996, p. 453), ale cărei principale 
obiective sunt studiul gramaticii, al vocabularului şi al literaturii.Abordarea este una deductivă, 
accentul căzând pe învăţarea conştientă. Capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă sunt cele mai exersate abilităţi. Limba nativă a studenţilor este intens folosită, 
tehnicile folosite fiind traduceri, citirea textelor, exerciţii de gramatică şi vocabular. Rolurile 

profesorului sunt următoarele: manager, coordonator şi evaluator al studenţilor, interacţiunea în 
clasă având loc în special între profesor şi studenţi (abordarea frontală). Corectarea studenţilor este 
foarte importantă, deoarece se pune accent pe acurateţe. 

 Metoda audio-linguala (The Audio-Lingual Method) 

 S-a dezvoltat în SUA în timpul celui de-al doilea război mondial. Principalul obiectiv este 

acela ca studenţii să înveţe să folosească limba într-un mod comunicativ, în mod automat. 
Vocabularul şi gramatica sunt prezentate sub forma unor dialoguri care sunt învăţate prin repetiţie şi 
imitaţie. Gramatica este predată în mod inductiv. Exerciţiile care dezvoltă capacitatea de receptare a 
mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă sunt bazate pe activităţile comunicative. Tehnicile 
folosite sunt: dialoguri, jocuri de rol, repetiţii, exerciţii de gramatică şi vocabular. Limba maternă a 
studenţilor nu este folosită. Profesorul este cel care controlează studenţii şi cel care le oferă modelul 
de limbaj, studenţii fiind imitatori ai acestui model. Există interacţiune şi între profesor şi studenţi, 
dar şi între studenţi. Erorile studenţilor nu sunt considerate esenţiale. Evaluarea este orală. 

 Prezentare, Practică, Producere (Presentation, Practice, Production) 
 Aceasta este varianta britanică a metodei audio-linguale, observă Jeremy Harmer (2004, p. 
80). Se constituie din trei etape. În prima etapă profesorul introduce elementele de limbaj ce trebuie 

asimilate. Studenţii exersează folosind tehnici de reproducere şi repetiţie. A treia etapă se referă la 
folosirea limbajului prezentat şi asimilat într-un mod original şi autentic de către elevi.  
La fel ca şi în cazul metodei audio-linguale vocabularul şi gramatica sunt predate inductiv. 
Comunicarea primează, limba maternă nefiind folosită. Modelul este profesorul, acesta fiind cel 
care coordonează activitatea. Pentru că este o metodă bazată pe comunicare şi evaluarea se face tot 
în acest fel. 

 Metode modern: 

 Metoda directă  (The Direct Method) 

 Inventatorul metodei este C. Berlitz. Principalul obiectiv al acesteia este acela de a învăţa 
studenţii să comunice într-o limbă străină. Nu este admisă traducerea, profesorul folosindu-se de 

lumea reală, imagini, pantomimă pentru a sugera sensul. Limba maternă nu este folosită deloc. 
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Gramatica este predată inductiv. Studenţii exersează vocabularul în context. Toate cele patru 
dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, capacitatea de 
receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de exprimare 
scrisă. Tehnicile folosite sunt: conversaţia, citirea cu voce tare, exerciţii, compuneri, repetiţii.  
Rolul profesorului este acela de a fi partener al studentului. Interacţiunea are loc între profesor şi 
studenţi, dar şi între studenţi şi studenţi. Auto-evaluarea este des folosită. Nu există evaluare 
formală; aceasta se face sub forma unui interviu şi a redactării unui text scris. 

 Calea tăcerii - The Silent Way 

 Este o metodă introdusă de C. Gattengo, principiul de bază atestând faptul că predarea 
trebuie subordonată învăţării. Studenţii au un rol activ, fiind responsabili de propria lor învăţare. 
Aceştia exersează mult, principalele domenii pe care se pune accent fiind pronunţia şi gramatica. 
Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea de exprimare orală, 
capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului scris şi capacitatea de 
exprimare scrisă. Limba nativă este folosită doar atunci când este necesar. Rolul profesorului este 
acela de a ajuta elevii. Profesorul este tăcut, dar foarte activ; vorbeşte doar pentru a da anumite 
sugestii. Există interacţiune între studenţi. Greşelile sunt considerate ca fiind normale; studenţii sunt 
încurajaţi să se autocorecteze. Se pune accent pe evaluarea continuă. 

 Suggestopedia 

 Inventatorul metodei este G. Lozanov. Metoda constă în aplicarea studiului sugestiei în 
pedagogie, dezvoltată cu scopul de a ajuta studenţii să depăşească barierele învăţării. Principalul 
obiectiv este de a accelera procesul învăţării folosind puterile mentale. Studenţii stau cât de 
confortabil posibil (scaune moi, muzică, o atmosferă plăcută). Ei primesc noi nume şi noi ocupaţii, 
de-a lungul cursului.Sunt două stadii ale lecţiei: una receptivă şi una activă. Studenţii participă la 
diferite activităţi: citesc, interpretează dialoguri, exersează diverse jocuri, dramatizări. Elementele 
pe care se pune accent sunt vocabularul, capacitatea de exprimare orală, capacitatea de receptare a 
mesajului scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica nu este considerată ca fiind foarte 
importantă. Limba maternă a studenţilor este folosită dacă e necesar. Greşelile nu sunt corectate 
imediat, accentul fiind pe fluenţă. Nu există teste formale, fiind evaluată performanţa studenţilor  în 
clasă. 

 Învăţarea limbii în comunitate (Community Language Learning) 
 Metoda provine din consilierea în domeniul învăţării, dezvoltată de C.A. Curran, care vede 

profesorii drept consilieri lingvistici. Principalele obiective sunt învăţarea limbii într-un mod 

comunicativ şi învăţarea despre propria învăţare. Se pune accentul pe comunicare, dezvoltarea 
pronunţiei, a capacităţii de receptare a mesajului oral, capacităţii de receptare a mesajului scris, 
precum şi discutarea unor elemente de gramatică. Limba nativă a studenţilor este folosită pentru ca 
aceştia să se simtă în siguranţă. Interacţiunea are loc atât între profesor şi studenţi, cât şi între 
studenţi. Rolul profesorului este asemănător cu acela al unui consilier care sprijină studenţii şi îi 
încurajează. Greşelile sunt corectate de către profesor. Evaluarea consă într-un test oral sau scris la 

finalul cursului. 

 Metoda răspunsului fizic total (The Total Physical Response Method) 
Este introdusă de J. Asher. Metoda acordă o foarte mare importanţă dezvoltării capacităţii de 

receptare a mesajului oral. Unul din cele mai importante obiective este ca studenţii să se bucure de 
experienţa învăţării. Metoda are ca scop reducerea stresului în învăţarea unei limbi străine. Partea 
iniţială a lecţiei constă în modelare, profesorul dând comenzi, realizând acţiuni împreună cu 
studenţii. În a doua fază a lecţiei studenţii demonstrează că au înţeles comenzile. În etapa iniţială 
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profesorul vorbeşte şi studenţii răspund nonverbal; mai târziu rolurile se schimbă. Limba maternă 
este folosită doar la început, profesorul fiind coordonatorul studenţilor, studenţii fiind imitatorii 
acestuia. Studenţii vor vorbi atunci când simt că sunt pregătiţi. Profesorul este tolerant cu greşelile 
studenţilor. Evaluarea constă în verificarea înţelegerii prin realizarea unor activităţi. 

 Metoda comunicativă (Communicative Language Teaching) 
Principalul obiectiv este fluenţa studenţilor. Se pune accent pe comunicarea „reală” 

(Harmer, 2004, p. 85). Toate cele patru dimensiuni ale predării limbii sunt dezvoltate: capacitatea 
de exprimare orală, capacitatea de receptare a mesajului oral, capacitatea de receptare a mesajului 

scris şi capacitatea de exprimare scrisă. Gramatica este învăţată prin practică. Limba maternă a 
studenţilor nu este folosită. Tehnicile folosite sunt: discuţii, dezbateri, jocuri de rol, activităţi 
communicative, scrise,drama. Rolurile profesorului sunt acelea de facilitator şi manager al 
activităţii studenţilor, dar şi de partener al acestora, interacţiunea având loc în special între studenţi. 
Sunt folosite materiale autentice şi interesante. Erorile sunt tolerate în special în timpul activităţilor 
comunicative când accentul este pus pe fluenţă. Studenţii sunt evaluaţi atât oral cât şi în scris. 
 Metodele moderne sunt preferate de către profesori, îndeosebi metoda comunicativă. Cu 
toate acestea, nu sunt ignorate nici cele tradiţionale, anumite elemente ale acestora fiind des folosite 

în predare. Avantajele acestor metode constau în faptul că asigură cunoştinţe solide de gramatică şi 
vocabular, dezvoltă capacităţile de exprimare scrisă. Se pune accentul pe cultura şi literatura străină, 
care sunt aprofundate. Profesorul are un mai mare control al clasei decât în cazul metodelor 
moderne. Metodele moderne sunt preferate datorită eficacităţii lor sporite în ceea ce priveşte 
comunicarea, dezvoltându-se capacitatea de exprimare orală. Alte avantaje ale acestora ar fi faptul 

că interacţiunea între profesor şi elevi şi între elevi şi elevi este sporită. De asemenea sunt metode 
bazate pe joc, ceea ce le face mai plăcute, motivaţia elevilor crescând. Se creează, astfel, noi 
oportunităţi pentru dezvoltarea limbajului şi folosirea lui în comunicare.    

 Concluzia finală este aceea că metodele tradiţionale coexistă cu cele moderne în predarea 
limbii engleze, fiecare având avantajele ei, elemente ce pot fi oricând folosite cu succes. Abordarea 
eclectică, după cum o numeşte Chastain (1988), este aşadar cea mai eficientă în predare, metodele 
folosite adaptându-se clasei de elevi. 
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METODELE INTERACTIVE DE GRUP LA ORELE DE ENGLEZĂ - 
ALTERNATIVĂ LA MODELUL TRADIŢIONAL DE PREDARE 

-Studiu de caz- 

 

Prof. Adela Diaconu 

Şcoala Gimnazială „Anton Pann”  Craiova, jud. Dolj 

 

 

Predarea tradiţională, în sensul în care profesorul explică, face o demonstraţie, iar rolul 

copiilor este acela de a urmări, nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. De aceea ne-am 

propus să prezentăm acele metode care să permită „stocarea” informaţiei pentru mai mult timp în 
aşa fel încât copiii înşişi să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de 

semnificaţii. Dacă copiilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a 

predării, învăţarea nu are loc. 

Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice presupune sporirea caracterului 

active al metodelor de învăţământ, adică aplicarea acelor metode cu un pronunţat caracter formativ. 

Pentru a realiza o educaţie de calitate centrată pe copil este necesar ca activităţile de învăţare să fie 

combinate cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 

 Considerăm că acele metode despre care am menţionat sunt metodele interactive de grup pe 

care le folosim în prezent la grupă. Folosirea acestora în activitatea cu elevii ne-a permis să 
experimentăm, să căutăm noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv-educative în 
şcoală, prin directa implicare a şcolarului şi mobilizarea efortului său cognitiv. Adevărata învăţare 

este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Lucrul în echipă a oferit copiilor 

posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile, 

iar timpul de soluţionare a problemelor a fost de cele mai multe ori mai scurt. 

Suntem astăzi solicitaţi în mod continuu să promovăm învăţarea eficientă, participativă, 

activă şi creativă. Activităţile propuse copiilor în scopul sporirii gradului de implicare active şi 

creativă în şcoală trebuie să asigure stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii 
divergente şi libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. Sunt astfel adecvate 
activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. 

Realizarea sarcinilor şi a obiectivelor învăţământului şcolar depinde în mare măsură de 

calităţile şi competenţele educatoarei. Prin tot ce întreprinde, prin personalitatea sa, educatoarea 
reprezintă un model pentru copil, un sprijin pentru familie, pentru învăţător, un factor de cultură în 
comunitate. 

 Metodele folosite în învăţământul actual trebuie îmbinate astfel încât să existe o participare 

activă a copiilor, ei să verbalizeze şi să pună în practică cele însuşite, să pună întrebări sau să 
descopere singuri rezultate. Prin aplicarea metodelor activ-participative, interactive, am încercat să 
propunem copiilor, o alternativă la modelul tradiţional de desfăşurare a diferitelor forme de 

activitate. 

Numai în ultimul timp cercetătorii au relevat eficienţa deosebită a grupurilor de copii care 

îndeplinesc o sarcină de învăţare comună şi au trasat liniile după care poate fi proiectată 

funcţionarea unor astfel de grupuri. 
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 În teoriile moderne se vorbeşte din ce în ce mai mult de învăţarea experienţială, de profesor 

cu rol de ghid sau facilitator al proceselor de învăţare, de valorizarea şi dezvoltarea fiecărui copil, 

de respectarea ritmului şi a stilului său cognitiv propriu. 

Crearea unui climat care antrenează gândirea divergentă şi dezvoltă atitudinea creativă la 

copii este condiţia esenţială pentru desfăşurarea unui program complex de instruire, care să-i 

pregătească pentru viaţa socială, tot mai solicitantă, în care se vor integra. Pentru o proiectare 
adecvată este necesară atât disponibilitatea educatoarei de a încerca o nouă abordare a demersului 

didactic, dar şi adaptarea şi aplicarea unor tehnici moderne, care răspund scopului propus, cu 

condiţia să se respecte etapele specifice de lucru, iar obiectivele propuse de educatoare să fie în 
acord cu posibilităţile şi interesul copiilor. 

Există multe metode prin care copiii pot învăţa ori exersa concepte sau deprinderi. În acest 
sens, este foarte important demersul pe care educatoarea îl poate iniţia în direcţia stimulării 

interesului copilului pentru cunoaştere, al interesului pentru a căuta informaţia necesară şi pentru a 

o utiliza în concepte variate, al interesului pentru rezolvarea de probleme, prin planificarea şi 

organizarea unor activităţi sau jocuri în acest sens. Copilul descoperă existenţa unei realităţi 
externe, care nu depinde de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să-şi atingă scopurile. Este 

vorba despre o nouă lume care presupune prezenţa şi respectarea unor reguli, conformarea la ceea 

ce este necesar să fie făcut. 

Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţi integrate sau pe discipline, desfăşurate cu 

copiii în cadru unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi 

de nivelul de vârstă, de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Conţinuturile acestora trebuie legate 

de realitatea înconjurătoare şi de experienţa copilului, în care trebuie să se combine contexte ale mai 

multor componente curriculare. 

 Cadrul organizatoric, climatul adecvat cere adaptarea unor forme de lucru, care indiferent 

unde au loc, să asigure legătura cu programa şi în acelaşi timp, să permită asimilarea cunoştinţelor 

şi formarea abilităţilor. Este necesară folosirea cu prioritate a metodelor cu caracter mobilizator, 

activizant, care să mărească potenţialul intelectual şi creativ al şcolarilor prin angajarea lor la un 

efort personal în actul învăţării, având ca rezultat o eficienţă formativă maximă. 

Metodele de învăţământ, care se folosesc la toate disciplinele, nu sunt nici vechi, nici noi – 

metodele vechi pot să se înnoiască pentru a răspunde cerinţelor unui învăţământ modern, dar şi 

metodele „moderne” pot deveni cu timpul tradiţionale. Considerăm că metodele de învăţământ nu 
mai pot fi definite „căi de transmitere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor” de la cadrul 
didactic la preşcolari, ci ele trebuie considerate ca instrumente de lucru ale şcolarilor, ca strategii de 

învăţare folosite în procesul dobândirii informaţiilor, priceperilor, deprinderilor şi tehnicilor de 

lucru. 

Metodele interactive de grup schimbă radical viziunea asupra actului didactic, întrucât din 
obiect al influenţelor educaţionale, copilul devine subiect, partener, iniţiator al actului instructiv-

educativ. Dispare astfel concepţia tradiţionalistă asupra educaţiei, în care şcolarul trebuia să asculte, 

să reţină, în care era dominat de stilul autoritar al adultului, era dirijat şi controlat de profesor. 

Copilul ia parte la dialogul educaţional, are rol activ şi participã la propria formare. 
 Metodele interactive de grup prezintă câteva avantaje: 

 conduc spre stimularea activă şi creativă a copiilor, pentru stimularea gândirii productive, a 

gândirii divergente şi laterale, libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor; 
 activităţile izvorăsc din interesele, nevoile şi punctele tari ale copiilor; 

 pot fi aplicate pentru orice categorie de vârstă; 
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 activităţile se bazează pe experienţa şi acţiunea concretă a copiilor; 

 oferă copiilor contexte în care pot aplica o mare varietate de cunoştinţe şi deprinderi sociale 

şi intelectuale; 

 dezvoltă rapiditatea în gândire şi comportamentele pozitive ale copiilor; 

 interacţiunea socială facilitează şi încurajează activitatea copiilor pentru realizarea 

sarcinilor;  

 îmbunătăţeşte considerabil vocabularul copiilor; 

 uşurează formarea deprinderilor de comportare morală şi socială. 

Încurajând discuţiile scurte între preşcolari, concentrate pe o sarcină (deci pe un scop), 

aceste tehnici de învăţare îi obişnuiesc pe copii cu relaţia de colaborare. 

 Crearea unei ambianţe bine organizate încurajează copiii să exploreze, să aibă iniţiativă şi să 
creeze. Echipa de profesori trebuie să urmărească dezvoltarea copilului, să furnizeze materiale în 
toate centrele de activitate, să stabilească ţeluri corespunzătoare pentru fiecare copil în parte şi 

pentru toată grupa de copii în ansamblu, să planifice teme care să răspundă intereselor copiilor, să 
respecte personalitatea fiecăruia, să le menţină trează curiozitatea şi să stimuleze învăţarea prin 

cooperare. Experienţa a demonstrat de fiecare dată că orice copil posedă potenţial creativ. 

 Societatea în continuă transformare şi dezvoltare presupune efort creator din partea tuturor 

indivizilor. Din acest motiv, valorile formative trebuie dezvoltate în proporţii de masă de la cea mai 

fragedă vârstă. Dacă vom găsi suficiente resurse înlăuntrul nostru pentru a aborda astfel de metode 

la grupă, vom putea forma copii activi şi creativi, capabili să caute informaţia de care au nevoie, 

capabili să o compare şi să o adapteze nevoilor personale. Este necesar ca profesorul să cunoască în 
detaliu şi să acorde o atenţie deosebită aspectelor referitoare la organizarea activităţii didactice din 

şcoală pentru a nu da niciodată senzaţia de nesiguranţă în faţa copiilor. 

Acţiunea de stimulare complexă implică ordine şi continuitate şi are menirea să trezească 
copilului interesul pentru cunoaştere, să releve performanţele sale deosebite, să stabilească direcţia 

educativă pe care este necesar să o parcurgă copilul. Întreaga ambianţă din şcoală trebuie să-i ofere 

copilului oportunităţi multiple de manifestare şi să-i asigure răspunsuri adecvate la întrebările pe 

care le pune. 
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PARISUL PITORESC ÎN ROMANUL LUI MARCEL PROUST 

 

 

Prof. Călina Dobrin  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş 

 

  

 În reprezentarea Parisului pitoresc, urmând aceeași coordonată generată de melancolia față 
de un aspect al orașului pe cale de dispariție, Marcel Proust și Eugene Atget manifestă o preferință 
comună pentru această ipostază a orașului, prezentă din ce în ce mai puțin în viața de zi cu zi. 
 În ansamblul ei tematica fotografiei lui Atget nu se confundă cu imaginarul, ea rămâne una 
inspirată din realitate, fotografia Parisului cu caracter documentar. Putem distinge însă, dincolo de 
temele recurente abordate de Atget (străzi, buticuri, detalii de arhitectură) o funcție specială a 
fotografiei sale, „aceea de a realiza transferul privitorilor neinițiați într-un plan personal, secret și 
infinit mai important”. Până în perioada 1897-1898, în timpul primilor ani de activitate până la 
vârsta de patruzeci de ani Atget va fotografia pentru un public compus dintr-un cerc de artiști, chiar 
dacă în timpul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea numărul artiștilor care utilizau 
fotografia devenea din ce în ce mai restrâns. Începând cu această dată Atget va abandona fotografia 
realizată în acest scop pentru a începe seriile de fotografii dedicate Parisului privit din toate 
perspectivele și în toată diversitatea sa. Va reda astfel în fotografiile sale clișee din arhitectura 
orașului, străzi, piețe, cheiurile Senei, monumente istorice, cartiere pitorești. Pe de altă parte vom 
regăsi în totalitatea operei sale scene din viața urbană, micile meserii, piețe, mijloace de transport, 
sărbători.  
 Două teme îi vor atrage însă atenția în mod deosebit, pe care le va completa în mod 
sistematic până în anul 1900 și pe care le va restrânge în două serii distincte: Vieux Paris (Vechiul 

Paris) și Paris Pittoresque (Parisul pitoresc), îmbogățite în mod progresiv, deoarece opera sa, 
asemenea romanului proustian este în permanentă evoluție și restructurare. Mai mult decât atât, mai 
multe serii sunt în curs de realizare simultan, interferează se completează sau se fragmentează în 
sub-serii. 

 În descrierea aspectului pitoresc al orașului, micile meserii vor reprezenta un subiect preferat 
al lui Eugene Atget, motiv pentru care va începe serii dedicate acestei teme prin restituirea unei 
viziuni detaliate a pieței Saint-Médard. Își va restrânge ulterior obiectul fotografiei la micii 
comercianți ambulanți. Această reorientare a temelor abordate îi va permite să restituie mai multe 
tipuri de reprezentări: pe de-o parte va reda activitatea acestor mici comercianți în curs de a-și 
desfășura activitatea, iar pe de altă parte prin izolarea acestor mici meserii se va plasa în 
descendența reprezentărilor lui Edme Bouchardon, Cris de Paris. Se poate de asemenea observa că 
personajele fotografiate de Atget sunt integrate într-un cadru structurat de către liniile imaginii, 
astfel încât corpurile comercianților par a fi atrase de sol, par a se reprezenta în cădere, aluzie poate 
la statutul acestor meserii aflate pe cale de dispariție.  
 Marcel Proust va aborda și el aceste teme în romanul său, însă pentru a pune în evidență 
timpul prezent și timpul trecut, motiv pentru care va insera urme ale trecutului într-un Paris în plin 
proces de modernizare. Vom întâlni astfel frecvent pe fundalul unor episoade povestite de narator, 
strigătele micilor comercianți ambulanți din Paris, despre care Marie-Claire Bancquart spunea că 
sunt strigăte „vii și fără vârstă”, considerând că acestea sunt foarte apropiate de muzica populară 
datorită sunetelor produse cu ajutorul obiectelor pe care le comercializează, sunete cu care își 
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acompaniază strigătele ce le anunță prezența, de cele mai multe ori rimate și ritmate. Tot o 

caracteristică a cântecului popular se poate observa și prin inserarea mărcilor oralității sau a 
umorului de tip rural. Autorul percepe atât de intens prezența acestor sunete, încât uneori reușește 
cu dificultate să le ghicească proveniența. Toate aceste sunete orchestrează atmosfera matinală ca o 
uvertură în zi de sărbătoare. Se adaugă acestei simfonii și sunetul produs de ridicarea grilajelor din 

fier ale micilor magazine din cartier. Acest zgomot metalic marchează totodată modernitatea, motiv 
pentru care naratorul afirmă că acest zgomot va pătrunde puțin câte puțin în toate cartierele 
pariziene.  

 Aspectul pitoresc al Parisului prezentat de autor se datorează în mare măsură nu doar 
personajelor care animă străzile, ci și cartierelor vechi, „populare”, pe fundalul cărora Proust 
construiește minuțios un întreg spectacol de trezire la viață al orașului. Acesta este totodată 
conștient de dispariția acestor personaje care se vor șterge din peisajul urban odată cu modernizarea 
orașului, și de înlocuirea lor cu micile magazine din care orchestrarea străzii produsă de ei nu se va 
mai auzi, așa cum se întâmplă deja în cartierele transformate odată cu marile proiecte de urbanizare.  

Descrierea lui Proust este realizată asemenea panoramelor regizorilor prin intermediul unui balet de 
cameră. De altfel, întreg peisajul este văzut de narator de la fereastră, unde se așezase pentru câteva 
clipe după plecarea Albertinei, neliniștit că aceasta va fi însoțită la Trocadéro de un alt tânăr. În fața 
lui, se deschide ca la cinema un ecran, care îl transferă aproape involuntar, din camera sa în care 
domnea liniștea, în mijlocul unui peisaj urban animat de micii comercianți. Chiar și volumul de 
informații și detalii din realitate adus este unul foarte mare, redat în câteva pagini și acoperind doar 
o perioadă scurtă de timp, însă concurând cu precizia și densitatea unei fotografii. 
  Personajele care animă aceste străzi sunt variate și răspund aproape tuturor necesităților 
cotidiene, uneori chiar și celor mai neașteptate. Vom întâlni ca și în fotografiile lui Atget, „italieni 
mărunți de statură” care își vând statuetele în tăcere, vânzători de jucării și paiațe și un trompetist 

care silit să se îndepărteze de strigătele vânzătorului de jucării anunța că poate repara orice, de la 
faianță și porțelan până la fildeș și cristal.  
  Alături de acești comercianți, asemenea unui fotograf, care situat în același punct fix 
schimbă doar proiecția aparatului, naratorul pătrunde în interiorul unei măcelării, unde atenția sa 
este captată nu de produsele pe care aceasta le oferea, ci de un tânăr măcelar, încadrat în partea 
stângă de o aureolă, iar în partea dreaptă de un animal sacrificat atârnat spre vânzare. Portretul 
tânărului este realizat cu umor, parodiind parcă orânduirea religioasă, cu atât mai mult cu cât 
întreaga acțiune se petrece într-o zi de duminică, după cum notează însuși autorul, dorind să 
sublinieze că nu toți micii comercianți își desfășoară activitatea duminica, poate ca o aluzie la 
tendința acestei clase de a respecta valorile religioase. Această idee este sugerată și de inserarea în 
realizarea portretului tânărului măcelar a unor termeni împrumutați tot din vocabularul religios. 

 Iar de la acest cadru, naratorul trece fără nicio explicație, ca și cum i-ar fi intrat aproape cu 

forța în câmpul vizual, la evocarea micuțelor purtătoare de pâine care se grăbeau să-și 
îngrămădească marfa în coșuri și la lăptăresele care își agățau repede de cârlige bidoanele de lapte. 
Lipsesc însă din cadru în zi de duminică spălătoreasa care nu-și va face apariția și vânzătoarea de 
fructe care nu va veni decât destul de târziu. Trecerea la spațiul interior și la analiza propriilor 
emoții o realizează prin intermediul unei scrisori primite din partea mamei, referitoare la intențiile 
sale de a se căsători cu Albertine.  
 Se poate observa referitor la acest pasaj al vieții pitorești a Parisului și o schimbare de gust 
estetic la nivelul naratorului, căci, la începutul volumului Guermantes, naratorul a părăsit cartierul 
tipic haussmanian pentru a locui într-una din aripile castelului Guermantes, în care modernitatea și 
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antichitatea coexistă și în care eroul devine în mod special sensibil la acest aspect pitoresc al 

Parisului pe cale de dispariție.  
 Și interesul pe care i-l acordă ducesei Guermantes este subordonat unor altor rațiuni, și 
anume, farmecul pe care îl resimte naratorul provenind de la acești reprezentanți ai vechilor familii 
de tradiție. În plus, dacă micii comercianți de pe străzile Parisului perpetuau aspectul pitoresc al 
capitalei, ducesa de Guermantes perpetuează în plină epocă modernă trăsăturile vechii Franțe de 
tradiție. 
 Vocabularul său, asemenea celei al Françoisei, este ca un titlu extras dintr-o carte, astfel 

încât naratorul resimte în această conversație cu ducesa grația franceză de altădată, pe cale de 
dispariție și ea odată cu vechiul Paris și pe care nu o va mai regăsi niciodată nici în dialogurile, nici 
în literatura timpului prezent. Altfel spus, maniera proprie ducesei de a vorbi se aseamănă cu un 
muzeu de istorie al Franței redat prin conversație. Farmecul ducesei de Guermantes este regăsit în 
volumul Prizoniera, în măsura în care aceasta vorbește precum francezii de altădată, ea reușind să 
transpună castelele și tărâmurile unde era ducesă, prințesă și vicontesă mai târziu, în prezent. 
Această grație posedă o forță de evocare particulară, în care urmele trecutului se disting de 
modernitate, căci în timp ce viața mondenă a naratorului se desfășoară în mijlocul orașului modern, 
visele sale și nostalgia timpurilor de altădată îl conduc către viața din provinciile nobilimii de 
altădată.  
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SPAŢIUL “DECOR DE DOLIU” ÎN POEZIA LUI 

GEORGE BACOVIA 

 
                                                      Prof. Magdalena Melania Gherghe                                                      

Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș  
           

 

            Bacovia întrerupe, în devenirea poeziei române moderne, discursul liric încrezător în 
depășirea de sine. Lui îi este caracteristică ruptura de iluzie, de visarea romantică sau de himera 
simbolului investit cu puterea de a sugera misterul cosmic. Nicio intenție programatică nu se arată 
eficace în a salva eul prăbușit în plumbul realului concret. Stoarsă de iluzionare, poezia pe care o 
scrie nu mai este vechea stare de farmec, ci este sunetul stârnit de ireversibila sa autodistrugere. 
         Fiind singurul poet din literatura română care se înscrie în lirica decadentă, George Bacovia 
este înțeles ca simbolistul rebel, nihilist, anxios și melancolic, rupt de viață și neîncrezător în 
propria salvare. 

         Există păreri potrivit cărora pastelurile lui George Bacovia ar surprinde natura într-un mod 

fotografic, însă George Bacovia se proiecteză cromatic în text printr-o paletă de culori originale care 
sugerează o lume aflată în degradare. 
     Ca şi la expresionişti, culoarea este o pată ireală, în descompunere de la alb la negru. 
Existând doar la nivel imaginar şi fiind mereu în devenire, în schimbare, senzaţia cromatică este o 
faţetă a obiectului într-un proces de dezagregare. Ca şi senzaţia sonoră, culoarea tinde să se închidă 
spre un negru intens care cuprinde totul. Acelaşi obiect sau aceeaşi fiinţă capătă culori diferite, 
succesiv sau simultan. Astfel, stropii de ploaie care cad în amurg capătă culori de sineală, de aur, de 
sânge. La rândul său, amurgul bacovian nu este doar violet, ci divers colorat: amurguri 

roşii, amurgul galben, amurg însângerat etc. 

        Această tehnică aparține expresionismului, dar numai dacă senzația cromatică a avut un rol 
în pictura de factură expresionistă. Preluată din literatura modernă, senzaţia cromatică intră în 
componenţa unui limbaj literar şi devine o modalitate artistică legată de personalitatea creatoare a 
autorului. În poezia bacoviană obiectele capătă sens prin culorile atribuite, altele decât acelea pe 
care le-ar avea în mod obişnuit. Astfel lumea se colorează şi se decolorează dintr-un punct de vedere 

subiectiv. Această subiectivizare cromatică la George Bacovia poate ajunge până la atribuirea 
aceleiaşi culori tuturor obiectelor. Astfel, întinderea violetului pare fără sfârşit: oraşul, mulţimea, 

străbunii, morţii şi viii, plopii, frigul sau cimitirul, toate sunt percepute ca fiind violete. Probabil 
pentru a fi văzut fără denaturare, universul trebuie contemplat printr-o culoare unică. În acelaşi 
timp, pe tot ce cade privirea poate să fie violet, apoi în alte momente să fie alb, galben sau negru. 
Această culoare este una inventată şi utilizată pentru a exprima un nou raport dintre fiinţa poetică şi 
univers, de cele mai multe ori unul de incompatibilitate. Culoarea devine un simbol al bolii 

existenţiale, un limbaj personalizat.  
         În poezia bacoviană, culoarea este o cale deschisă către întuneric. Lumea văzută în galben 
sau violet semnifică o suită de unde luminoase în continuă autonegare. În cazul lui Bacovia, 

culoarea pare o falie deschisă în prăpastia neantului, în vibrațiile ei pâlpâie întunericul. Aşa cum se 
descompune treptat, culoarea înseamnă absenţa oricărei culori, un noian de negru. Instabilitatea 

cromatică conferă un aspect maladiv al lucrurilor. Până şi albul are un sens regresiv. În foarte multe 
poezii bacoviene albul este asociat unor obiecte aflate în degradare şi ninsorii care cade interminabil 
peste lume. Ninsoarea este o metaforă ce are mai multe semnificaţii: o cădere albă peste lume care 
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se aşterne provocând o stare de nevroză: ,,ninsoarea cade rar” (Decor), ,,ninge prăpădind” 

(Nevroză), ,,ninge grozav” (Tablou de iarnă) sau în nuanţe de gri: ,,ninge gri” (Gri). Căderea 
maculată a ninsorii creează o atmosferă de infern şi o modalitate de a plânge a materiei. Semn al 

morții și al doliului prin însuși actul ei de cădere, ninsoarea se constituie și într-un semn agresiv, ea 

asediază ființa, bate în geamuri, o acoperă sau o îngroapă de vie, o izolează de celălalt și în cele din 
urmă o îngheață. Efectul ei este încremenirea, mineralizarea ființei. 
     În concluzie, putem spune că ninsoarea care asediază fiinţa şi întregul spaţiu se tranformă în 
plumbul de iarnă. Albul nu apare în formă pură, ci se amestecă împreună cu alte culori: negrul, 
galbenul, roşul, devenind astfel cenuşiul existenţial omniprezent. 
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TEXTUL NARATIV LITERAR 

-Test de evaluare- 

 

 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

 

 

 

I. Citește cu atenție textul dat: 
 

        „În cameră era așa de liniște, că se auzea ticăitul ceasului. Și totuși, după cum observă Polly 
în clipa aceea, nu era o tăcere absolută. Se auzea un bâzâit abia perceptibil. Dacă pe atunci ar fi 
existat aspiratoare, Polly ar fi crezut că dădea cineva cu aspiratorul undeva departe, la o distanță de 
câteva camere și cu câteva etaje mai jos. Însă era un zgomot mai plăcut, mai melodios - atâta doar 
că era atât de slab, încât abia se auzea. 
       - E-n regulă, nu-i nimeni aici, îi zise ea lui Digory peste umăr.[…] N-apucă să termine ce 
avea de spus, că se întâmplă ceva chiar în clipa aceea. Fotoliul cu spătar înalt din fața șemineului se 
mișcă brusc și din el se ridică - întocmai ca un demon din pantomime ieșind printr-o trapă -

silueta neliniștitoare a unchiului Andrew. Nu se aflau deloc în casa nelocuită: ajunseseră acasă la 
Digory, în biroul interzis. ,,Ho-paaa!” exclamară amândoi, dându-și seama de marea lor greșeală. Se 

gândiră c-ar fi trebuit să știe tot timpul că nu se-ndepărtaseră suficient. 
        Unchiul Andrew era înalt și foarte slab. Avea fața prelungă, proaspăt bărbierită, nasul drept 
și ascuțit, ochi foarte strălucitori și o claie impresionantă de păr încărunțit. 
        Digory rămase fără grai, fiindcă unchiul Andrew arăta de o mie de ori mai neliniștitor decât 
până atunci. Polly nu se sperie prea tare deocamdată; însă avea s-o facă și ea în scurt timp. Fiindcă 
primul lucru pe care-l făcu unchiul Andrew fu să străbată camera până la ușă, s-o închidă și să 
învârtă cheia în broască. Apoi se întoarse, îi fixă pe copii cu ochii lui strălucitori și zâmbi, arătându-

și toți dinții. 
         - Gata, spuse el. Acum neroada de soră-mea nu mai poate s-ajungă la voi. 
        Era cu totul altceva decât te-ai fi așteptat să facă un adult. Inima lui Polly bătu să-i sară din 
piept, iar ea și Digory începură să se îndrepte cu spatele către ușița pe care intraseră. Însă unchiul 
Andrew se dovedi prea rapid pentru ei. Ajunse prin spatele lor, încuie și ușița și se postă în fața ei. 
Apoi își frecă mâinile și-și pocni încheieturile. Avea degete foarte lungi, albe și frumoase. 
       - Sunt încântat să vă văd, spuse el. Doi copii, exact ce doream. 
      - Te rog, domnule Ketterley, zise Polly. Se-apropie ora cinei și trebuie să merg acasă. Ești 
amabil să ne lași să ieșim? 

       - Nu încă, răspunse unchiul Andrew. N-aș putea rata o ocazie atât de bună. Chiar îmi doream 
doi copii. Vedeți voi, sunt la jumătatea unui experiment măreț. L-am încercat pe un porcușor de 
Guineea și a părut să meargă. Numai că un porcușor de Guineea nu-ți poate povesti nimic. Și nici tu 
nu-i poți spune cum să se-ntoarcă. 
       - Uite ce-i, unchiule Andrew, zise Digory, chiar e ora cinei și-o să fim căutați dintr-o clipă-n 

alta. Trebuie să plecăm. 
       - Trebuie? întrebă unchiul Andrew. 
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  Digory și Polly se uitară unul la celălalt. Nu îndrăzniră să scoată un cuvânt, dar privirile lor 
spuneau: „Nu e groaznic?” și „Trebuie să-i facem pe plac”. 
   - Dacă ne lași să mergem acum la cină, zise Polly, ne-ntoarcem după aceea. 

   - Aha, și cum aș putea fi sigur că vă-ntoarceți? întrebă unchiul Andrew, zâmbind viclean. 
Apoi păru să se răzgândească. 
   - Mă rog, spuse el, dacă trebuie să plecați, presupun că n-aveți încotro. Nu mă pot aștepta ca 
doi tinerei ca voi să vrea să stea la povești cu un moș nebun”. 

                                         (Cronicile din Narnia. Nepotul magicianului – fragment de C. S. Lewis) 

  

1.  (8 p) Cei doi copii credeau că se află: 
a. în biroul interzis; 
b. acasă la Digory; 
c. în casa nelocuită; 
d. într-o cameră la etaj 
2.  (4 p) Primul lucru pe care-l făcu unchiul Andrew este: 
a. își frecă mâinile și își porni încheieturile; 
b. să închidă ușa și să învârtă cheia în broască; 
c. să le spună că vrea să îi folosească pentru un experiment; 
d. se postă în fața ușii. 
3.  (6p) Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea prin cel puțin o informație 
din text. 

4.  (12 p) Încercuieşte ADEVĂRAT (A)/ FALS (F), justificând alegerea cu secvenţe din text. 
a. De la etajele de jos se auzea zgomotul făcut de un aspirator.                                                               
A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

b. Domnul Andrew era unchiul lui Polly.                                                                                   

A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

c. Acțiunea se petrece în miezul zilei.                                                                                       
A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

d. Unchiul Andrew era la jumătatea unui experiment măreț.                                                       
A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

e. Digory este surprins de felul cum arăta unchiul Andrew.                                                        
A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

f. Unchiul Andrew era fratele mamei unuia dintre copii.                                                                      

A         F 

Justificare.............................................................................................................................................. 

5.   (18 p) Explică, în 20-50 de cuvinte, la ce experiment vrea să îi supună unchiul Andrew pe copii, 
motivându-ți opinia valorificând o secvență din textul dat. 
6.  (8 p) Textul de mai jos, preluat dintr-o postare online, conține greșeli de punctuație. Adaugă 
semnele de punctuație corespunzătoare: 
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     Cronicile din Narnia este un roman creat de C.S. Lewis un autor pasionat de scrisul cu cerneală 
 nu la mașina de scris dar care vede literatura prin ochii celor care au scris înaintea lui. 
  

II. (24 p) Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi punctul de 

vedere legat de curiozitatea copiilor, raportându-te la textul de la Partea I. 

În redactarea compunerii: 
-  te vei referi la ideea de curiozitate, așa cum o poți defini tu sau o raportezi la experiența ta de 
până acum; 
-  vei prezenta lumea descrisă în text; 
-  vei selecta două secvențe din text reprezentative pentru tema dată, explicând semnificațiile 
acestora. 

 

       Vei primi 10 p pentru redactare (4 p pentru organizarea și claritatea exprimării ideilor şi 6 p 
pentru respectarea normelor de ortografie și punctuație și lizibilitate). Punctajul se acordă doar în 
cazul în care textul redactat are minimum 150 de cuvinte. 
 

      Se acordă 20 puncte din oficiu. 
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CUVINTE ŞI SENSURI 

POLISEMANTISM ŞI EVOLUŢIE SEMANTICĂ 

 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa  

 

 

Semantica este acea parte a lexicologiei care studiază schimbările de sens ale cuvintelor de-a 

lungul existenţei lor. Operează, aşadar, cu conceptul de „sens”: „însuşirea obiectelor reflectată în 
mintea noastră”, înţelegând prin „obiect” nu numai lucrurile concrete, ci şi procese, fenomene, 
caracteristici etc. (Th. Hristea). 

 Polisemia/ polisemantism este fenomenul care se manifestă atunci când unui cuvânt i se 
asociază două sau mai multe sensuri. 
Obs. Pletora semantică se manifestă atunci când numărul sensurilor unui cuvânt este exagerat de 
mare (ex. verbul „a face” cu peste 20 de sensuri în DEX).  

*Cuvinte cu mai multe sensuri: cap, carte, mână, picior, masă, foc, limbă, stea, baie, 
gură etc. 

Unul dintre sensuri este cel principal/ de bază/ propriu, iar celelalte sunt secundare/ figurate. 
*Evoluţia sensului cuvântului „masă”: 

- sensul iniţial/originar: „mobilă formată dintr-o placă orizontală, sprijinită pe unul sau mai multe 
picioare”;  
- „ora mesei”: pe masă se aşază mâncarea şi tot pe ea se mănâncă; 
- „mâncarea” pe care o consumăm: „Dimineaţa masa noastră trebuie să fie cât mai consistentă”; 
- „masa de prânz/ seară/ dimineaţă”; 
- „a lua/ a servi masa”: a mânca; 
- „ospăţ”: „A fost o masă de pomină” – masă copioasă; 
- expresiile „înainte de masă”, „după-masă” au apărut ca urmare a faptului că masa principală a 
zilei are loc la amiază. 

Sensurile figurate se manifestă atât prin simplele alunecări sau deplasări de sens, cât şi prin 
tropi/ figuri de stil ca metafora, metonimia şi sinecdoca. 
Obs. Verbul „a băga” a devenit în timp un caz de polisemie neobişnuită, fiind folosit într-o serie 

de expresii care nu sunt neapărat greşeli, dar nu sunt recomandate, deoarece trădează sărăcia 
vocabularului: 

- „a băga demisia” în loc de „a-şi înainta demisia”; 
- „a băga marfă” în loc de „a aduce marfă”; 
- „a băga viteză” în loc de „a accelera”; 
- „a băga benzină” în loc de „a alimenta cu benzină”; 
- „a băga divorţ” în loc de „a divorţa”; 
- „a băga actele (de emigrare, de căsătorie, de pensionare) în loc de „a depune actele”; 
- „a băga cablu” în loc de „a se abona la televiziunea prin cablu”. 

 Evoluţia sensului unor cuvinte: se realizează prin restrângere, prin extensie, prin 
combinarea primelor două tipuri, prin degradarea sau înnobilarea sensului. Cauzele schimbărilor pot 
fi de natură lingvistică, psihologică sau socială. 
Obs. De evitat sensul vechi al cuvintelor în exprimarea actuală pentru a nu se crea confuzii! 
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De exemplu: 

 

Cuvântul Sensul inițial/vechi Sensul actual 

a certa a pedepsi a ocărî 
a cerși a cere orice a cere de pomană 

nemernic pribeag om de nimic 

casă locuință modestă, cocioabă orice fel de locuință 

carte scrisoare publicație 

războinic ucigaș, tâlhar viteaz 

mișel om foarte sărac, nenorocit josnic, degradant 

mitocan locuitor al unui mitoc mahalagiu, golan, bădăran 

 

Obs. „Mitoc”, variantă a cuvântului „metoc”: 
-„mănăstire mică subordonată administrativ unei mănăstiri mai mari” 

-„clădire care aparţine unei mănăstiri servind ca locuinţă în special pentru călugări”. 
Prin lărgire de sens, de la „locuitor al unui mitoc sau de pe lângă un mitoc” a ajuns să însemne 
„locuitor de pe lângă un oraş sau de la periferia unui oraş”, adică „mahalagiu”. 
 

 Sens denotativ, sens conotativ 

 Sens denotativ – sensul de bază, propriu al unui cuvânt 
 Sensuri conotative – sensuri figurate 

Ex. -    Fata avea o mână mică şi delicată. 
- O mână de oameni s-a adunat la terasă. (grup mic de oameni) 

- În construcţii se caută mână de lucru. (muncitori)  

- Au dat găleţile din mână în mână. (legătură, comunicare) 

Umberto Eco – sintagma „câine rău” poate avea două sensuri: 
- Denotativ – oferă o informaţie despre un animal periculos 

- Conotativ – este un avertisment: „Fugi!” 

 Confuzia paronimică: 

- temporal/ temporar, miner/ minier, virtuos/ virtuoz, glacial/ glaciar, familial/ familiar, petrolier/ 

petrolifer, oral/ orar etc. 

 Improprietăţi semantice/confuzii de sens: 

„fortuit” - „întâmplător, inopinat, venit pe neaşteptate” confundat cu „forţat”; 
„specios” - „amăgitor, înşelător” confundat cu „special”; 
„salutar” - „salvator” (cf. „intervenţie chirurgicală salutară”) confundat cu „cel care merită să 

fie salutat; 

„inextricabil” - „extrem de complicat, greu de descifrat, imposibil de descurcat, de neînţeles”    
confundat cu „ceva care nu poate fi stricat; 

„vindicativ” - „răzbunător” confundat cu „vindecător”; 
„mutual” - „reciproc” („într-ajutorare mutuală”) confundat cu „mut”; 
„lucrativ” - „profitabil, aducător de bani” („activităţi lucrative”) confundat cu „a lucra”; 
„temerar” - „curajos, îndrăzneţ” confundat cu „a se teme”. 
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EXERCIŢII: 
1. Se dau cuvintele: cap, mână, inimă, picior, nas. Stabiliţi, în enunţuri, sensul denotativ şi sensurile 
conotative. 

De exemplu, sensuri conotative: 

Cap: a-şi face de cap, a da din cap, a lăsa capul, a-şi bate capul, a-i trece prin cap, a da din cap, a 

pune cap la cap, a fi cu capul pe umeri, a bate la cap, a-l duce capul, a fi cu scaun la cap 

Mână: a da din mână, a-şi face mâna, a face cu mâna, mână de la mână, a da o mână de ajutor, a 
pune mâna să, a pune mâna, a da pe sub mână, a-i da la mână, a fi mână în mână 

Inimă: a prinde inimă, pe inima goală, după voia inimii, a-i râde inima, a unge la inimă, a pune la 
inimă, a-şi călca pe inimă, a fi cu inima uşoară, a i se face inima cât un purice, a avea tragere de 
inimă, a i se rupe inima, a fi cu inima împăcată, a avea un ghimpe la inimă, a avea inimă de piatră, 
a-şi face inimă rea 

Picior: a da cu piciorul la, a cădea mereu în picioare, a fi cu picioarele pe pământ, a călca în 
picioare, a străbate cu piciorul 
Nas: a fi cu nasul pe sus, a nu-i ajunge la nas, a da cu nasul de, a-i da nas să, a-i trece pe la nas, a-şi 
lua nasul la purtare, a-i scădea nasul, a duce de nas 

2. Găsiţi locuţiuni/ expresii în componenţa cărora să intre următoarele cuvinte: carte, masă, foc, 
limbă, stea, baie, gură. Stabiliţi sensurile acestor locuţiuni/ expresii.  

3. Identificaţi valorile denotative şi conotative ale cuvintelor subliniate din enunţurile: 
a. Ţinea în mână o puşcă veche de vânătoare. În râu se scaldă o droaie de copii goi-puşcă. De 

teamă, el a fugit ca din puşcă. 
b. Mult am să vă mai duc în spinare? Mergea aplecat de parcă ducea o povară în spinare. Haina 

părea bună numai în spinare, în rest era descusută. 
c. Stofa subţire şi uşoară cădea în cute. Are gusturi subţiri. S-a îmbrăcat cam subţire pentru frigul 

de afară. E cam subţire la pungă. 
d. Se hotărî să rămână acolo. Mi-au rămas ochii la rochia din vitrină. A rămas repetent. A rămas 

pe drumuri. Mi-au rămas câteva fotografii. Mult a fost, puţin a rămas. 
4. Reliefaţi, în enunţuri, polisemantismul cuvintelor „a bate” şi „masă”: 
De exemplu, sensuri conotative: a bate vântul, a bate la uşă, a bate un cui, câinii bat, a bate la cap, 
a bate apa-n piuă, a bate pe umăr, a bate obrazul 

5. Dintre sensurile cuvintelor subliniate în versurile de mai jos, alegeţi pe cel care corespunde 

contextului şi subliniaţi-l. 
 „Plouă ... 
 Şi-n oraşul nostru ploaia cântă, 
 Cântă ca un fonograf stricat ... 

 De trei zile şi trei nopţi neîncetat 
 Un tenor cu vocea falsă se frământă 

 Şi pe străzi... şi-n curte la palat...” 

(I . Minulescu, Ploaie urbană) 

Stricat – defect, corupt, alterat 

Fals – mincinos, nearmonios, făţarnic 

Tenor – cântăreţ, ploaie, instrument de suflat 
Frământa – a preface aluatul, a se agita, a se nelinişti 
6. Identificaţi sensul cuvintelor date mai jos din contextul propoziţiilor. Încercuiţi litera din faţa 
răspunsului corect: 
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 Cu îngăduinţa părinţilor, elevii au plecat în excursie, au văzut multe şi au învăţat multe, 
astfel că nu încape vorbă că informaţiile pe care le-au acumulat au mers în detrimentul lor, ci 

dimpotrivă, au dobândit cunoştinţe şi experienţe noi. 
 Îngăduinţă:      Detriment: 

 a) frică      a) pasiune 

 b) intoleranţă      b) daună 

 c) încuviinţare     c) fericire 

 

 

 

Bibliografie: 

Hristea, Theodor (coord.) – Sinteze de limba română, Editura Albatros, București, 1984 
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CHILDREN'S LITERATURE - A SOURCE OF PASSION FOR KIDS 

 OF ALL AGES 

 

Prof. Delora Gineta Roşu  
Şcoala Gimnazială Topliceni, jud. Buzău 

 

 

 Helping children to have access to literature is extremely important for their learning 

experience and their success. Every child should be helped to discover literature as a source of love 

and passion for reading. Literature helps them not only to develop  different skills, it also helps 

them to become successful at school or at work. Children, learn how to identify themselves with 

their favourite characters, how to find solutions to their problems. They learn about their roles they 

have in the society they live in. They become more intelligent, more creative and their personality 

and social skills are improved.  

 Literature doesn't tell them everything they want or need to find out but it's a great way to 

learn about experiences and personal views. Literature can be expressed through nursery rhymes, 

songs, plays. There are many stories or tales they can choose from. If they're passionate about 

poetry, they can imagine themselves poets, they can use literary vocabulary and be creative. 

Children's literature brings a positive message to all the kids who love reading. The message is that 

there are different people in different parts of the world but their cultural differences should bring 

them together and not separate them. Every culture is important and should be valued as it is. 

Reading literature is effective because it allows them to express their differences in opinions while 

taking the opinions of others into consideration.  

 Children's stories help kids become emotionally and morally stronger. They are put in the 

position to solve a crisis or a tough situation they may go through. Children's literature "contains 

numerous moments of crisis, when characters make moral decisions and contemplate the reasons 

for their decisions" (Norton, 2010). They learn about what they can do, they're challenged to talk 

about their problems and encourages them to express their own feelings. They become more 

creative and learn about the world that surrounds them. Their imagination is without boundaries and 

it's a great feeling that they come to accept themselves and understand their role in family, 

relationships and society. They learn how to develop relationships with the loved ones and 

encourages them to build new relationships with others. Reading literature is about communication. 

When the child reads and the adult listens, there is a strong connection that is created.  The adult 

experiences children's world and puts himself in someone else's shoes.  In fact, adults come to 

experience their reality.  

 Children live in a world of adults. They sometimes feel misunderstood or ignored. The truth 

is that it may be confusing to them to understand the rules that force them to become  more mature 

than necessary at their age. Children grow up fast and they need to understand the world they live 

in, they need to be able to tell stories about it to understand their existence, they need to know how 

to live and how to survive. Each of the books they read carries a message and a perspective.  By 

reading literature children decode messages, integrate them in their own experiences and they 

become capable of taking a stand on what they have read. 
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 By reading literature they learn how to be friendlier, more considerate and caring. Children 

can learn anywhere and they should be encouraged to do so. Giving them access to reading 

literature means opening doors to knowledge for many children.  

 Nowadays, exposing children to literature is a must. If we want them to become successful 

and responsible adults, we should teach them that reading is not only about spending quality free 

time in a relaxing way, it's also about coping with feelings, language and learning for their future. 

As teachers, we are aware of the importance of using literature as a way to introduce new ideas or 

words into children's language. We can use stories to teach them about shapes, colours, members, 

names of objects or more complex tasks as writing stories, essays or even poetry writing.  

 Children's literature is important for a great number of reasons and it represents a vital part 

of their growing process.  Children's literature is valuable because it involves a tradition that 

survives all times. "Books are the major means of transmitting our literary heritage from one 

generation to the next"(Norton, 2010). Including ourselves as part of this process can bring us, as 

teachers, a huge sense of satisfaction.  

 

 

 

Bibliography: 

1. Norton, D. & Norton, S. - Through the eyes of a child. An introduction to children's literature 

(8th edition, Boston, MA, Prentice-Hall, 2010, p. 31 

2. Idem, p. 3 
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MODEL DE TEST - EVALUAREA NAȚIONALĂ   
(LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ) 

 

 

Prof. Geanina-Petronela Roșu  
Colegiul Național „Al. I. Cuza” Constanța, jud.Constanța 

 

 

 1. Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor 
formulate: 

  Textul 1: La o margine de drum înflori și trandafirul. Și a fost o minune, căci floarea 
trandafirului era așa de gingașă, așa de albă, că parcă de la ea se luminase dimineața aceea de 
primăvară. Și-avea crengile lucii, rumene ca mărgeanul, frunzele verzi ca smaraldul. Iar mirosul 

florii se împrăștia îndată peste întreg cuprinsul câmpiei; fluturii cădeau adormiți, celelalte flori se 
plecară în fața adevăratei stăpâne, pe când păsările veneau din depărtări adânci, atrase de 
mireasma vrăjită, să vadă și ele tulpina măiastră care își desfăcea frumusețea pentru întâia oară pe 
pământ. Și parcă și lui Dumnezeu îi părea acuma rău că pusese într-o floare așa de minunate 
însușiri, – daruri pe care nu le împărțise nici în rai. Lucrul acesta îl șoptise o ciocârlie care, la 
răsăritul soarelui, ducea totdeauna lui Dumnezeu câte o sămânță din fiecare floare ce creștea pe 
pământ, să o păstreze, preasfântul, pentru răsad.  
 Până la amiază trandafirul se acoperi întreg de flori. Drumeții treceau și rămâneau locului, 
puneau mâinile la ochi, răsfirau nările să înghită mireasma nemaisimțită până atunci, apoi, cu 
priviri lacome, rupeau câte o floare; iar dacă aveau câte ceva în mână, aruncau să țină floarea mai 
bine. În locul ei răsărea îndată alt boboc și, cât ai clipi, se desfăcea. Și alți drumeți treceau, și nu 
era unul să nu rupă câte o floare. După câteva zile trandafirul se mâhni: el se împodobea și 
oamenii îl despuiau. „Uite, își zicea, spinul de lângă mine ce înalt e, ce chipeș, și nimeni nu-l 

atinge; și pe mine mă dezbracă toți de frumusețile mele“. Un sticlete, care tocmai atunci se așezase 
pe o creangă, îl desluși: „Cum să se atingă cineva de spin, când tot e îmbrăcat de ghimpi!“ Atunci 
trandafirul se uită și văzu, că-ntr-adevăr, spinul avea ghimpi. Și nu mai pregetă: se rugă îndată lui 
Dumnezeu să-l acopere și pe dânsul de ghimpi, ca să-i păzească floarea. „Vezi, își zise 
atotstpânitorul, era dat ca pe pământ să nu rămână ceea ce numai în rai trebuia să dăinuiască.“ Și, 
bucuros, îndată a făcut un semn și tulpina lucie s-a acoperit de ghimpi. Dar trecătorii tot se opreau; 
și nu era unul care să nu se repeadă, lacom, la floarea minunată. Deosebirea stătea numai în aceea 
că fiecare lăsa și câte o bobiță de sânge în vârful vreunui ghimpe. Iar din ghimpe sângele a pătruns 
încetul cu încetul în tulpină, s-a ridicat până la boboci, și-ntr-o dimineață floarea trandafirului se 
desfăcu roșie, aprins, ca sângele. Spinul stătea ursuz alături. Iar, de la o vreme, se trezi și-n dânsul 
pizma că prea nu-l băga nimeni în seamă. „Uite cum se închină toți trandafirului și mie nimeni“. Și 
se rugă de Dumnezeu să-i schimbe și lui floarea, să i-o facă roșie, bătătoare la ochi ca a 
trandafirului. Atunci Dumnezeu și-a zis: „Veșnic o să se ia pe pământ un lucru drept altul; căci 
numai eu pot ști că ce am menit o dată, așa dăinuiește; oricum s-ar schimba fața, soarta rămâne 
aceeași!“  
 A făcut Dumnezeu un semn și floarea spinului se făcu roșie ca focul... Și-au trecut mereu 

drumeții, și-au rupt întruna florile trandafirului, și nu s-au uitat la spin.  

                                                                                        („Trandafirul” – Emil Gârleanu) 
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 Textul 2: Potrivit studiilor efectuate de geologi și de paleontologi, trandafirii au apărut pe 
pământ înaintea apariției omului. Cercetătorii au găsit urme de petale de trandafiri pe bucăți de 
cărbune vechi de peste 50 de milioane de ani. Prima mențiune scrisă despre trandafirul sălbatic 
provine din Grecia Antică, din secolul al IV-lea î.Hr. În scrierile istoricului grec Teofrast, este 
menționat un trandafir sălbatic  – Rosa galica. Potrivit lui Teofrast, grecii culegeau trandafirii, dar 

se ocupau și de cultivarea tufișurilor de trandafiri. În perioada romană, petalele de trandafiri erau 
utilizate pentru a decora străzile pe care treceau armatele victorioase. Filosoful roman Pliniu a 

scris despre un trandafir cu miros de mosc, despre care unii contemporani ai lui credeau că nici nu 
există. 
 În perioada Evului Mediu, cronicile menționează șapte specii de trandafiri sălbatici. 
Păducelul, crescut în gardurile vii specifice perioadei, era utilizat masiv în scopuri medicinale, 
inclusiv pentru tratamentul turbării. Timp de sute de ani, în Europa au fost folosiți doar trandafirii 
sălbatici. Momentul de cotitură în existența trandafirilor a fost anul 1750. Mari exploratori 

europeni au adus, din Estul Îndepărtat, specii noi de trandafiri. Spre deosebire de trandafirii 
existenți până atunci în Europa, trandafirii aduși din Asia înfloreau de mai multe ori pe an. Un 
astfel de trandafir a fost cel din soiul numit ”Căpitanul Cook”, adus din Peninsula Kamchatka. 
Trandafirii aduși din Asia au fost replantați cu grijă în Europa. Astfel, au apărut grădinile de 
trandafiri și s-a născut arta amenajării grădinilor de trandafiri. 
 Crescătorii de trandafiri obișnuiesc să-și numească soiurile noi de trandafiri fie după 
numele unor celebrități internaționale, fie pentru a marca anumite evenimente internaționale, fie 
după numele unor designeri florali internaționali. Astfel, există trandafirii din soiurile Julio 
Iglesias, Marie Curie, Jeanne Moreau, Princesse De Monaco, Monica Belluci sau Liv Tyler. 

Trandafirul numit HAPPY (Fericire) a apărut în Franța la sfârșitul celui de-al doilea Război 
Mondial. Trandafirul PEACE (Pace) a fost oferit celor 49 de delegați naționali la înființarea 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) în anul 1949. 

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Trandafir) 

 

A. Scrie răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textele date.  
1. Numește un soi de trandafir care înflorește de mai multe ori pe an.                       2 puncte 

2. Conform legendei din opera lui Emil Gârleanu, culoarea roșie a petalelor trandafirului a fost dată 
de: 

a) Dumnezeu; 

b) o ciocârlie; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Trandafir
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c) sângele oamenilor; 
d) spini. 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                      2 puncte 

3. Dumnezeu primea câte o sămânță din fiecare floare ce creștea pe pământ de la: 
a) o ciocârlie; 
b) un sticlete; 

c) un spin;  

d) un trandafir. 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                      2 puncte 

4. O specie utilizată masiv în scopuri medicinale era: 
a) Rosa galica; 

b) Păducelul; 
c) Căpitanul Cook; 
d) Peace. 

Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                     2 puncte 

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, 
bazându-te pe informaţiile din cele două texte.                                                      6 puncte  

 

Enunțul Corect Incorect 

1.Trandafirul își dorește ghimpi pentru a-și proteja floarea.   

2. Spinul își dorește flori roșii pentru a mirosi frumos.   

3. Oamenii îndrăgesc trandafirul datorită culorii frumoase 
dobândite de la Dumnezeu. 

  

4. Trandafirii aduși din America au fost replantați cu grijă în 
Europa. 

  

5. În  Evul Mediu, cronicile menționează șapte specii de trandafiri 
sălbatici. 

  

6. Trandafirul PEACE (Pace) a apărut în Franța la sfârșitul celui de-

al doilea Război Mondial. 

  

 

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual din fiecare dintre fragmentele de mai jos: 
a) ...floarea trandafirului era așa de gingașă, așa de albă, că parcă de la ea se luminase dimineața 
aceea de primăvară. Și-avea crengile lucii, rumene ca mărgeanul, frunzele verzi ca smaraldul. Iar 
mirosul florii se împrăștia îndată peste întreg cuprinsul câmpiei. 
b) Cercetătorii au găsit urme de petale de trandafiri pe bucăți de cărbune vechi de peste 50 de 
milioane de ani. Prima mențiune scrisă despre trandafirul sălbatic provine din Grecia Antică, din 
secolul al IV-lea î.Hr.                                                                                                        6 puncte 

7. Prezintă, în cel puţin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între 
fragmentul din opera lui de Emil Gârleanu și fragmentul extras de pe Wikipedia.            6 puncte  

8. De ce crezi că iubesc oamenii trandafirul? Justifică-ți răspunsul, în 50-80 de cuvinte, valorificând 
primul text dat.                                                                                                   6 puncte  

9. Asociază textul „Trandafirul” de Emil Gârleanu cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură 
suplimentară, în 50-80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele.       6 puncte 

 

B. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos.  
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1. Încercuiește numai cuvintele care conțin diftong: ciocârlie, soiurile, internaționale, înființarea. 
2. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: 

a) efectuate, victorioase, înfloreau, naționali; 
b) astfel, florali, efectuate, victorioase; 

c) florali, victorioase, înfloreau, naționali. 
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                                 2 puncte 

3. Rescrie enunțul Și se rugă de Dumnezeu să-i schimbe și lui floarea, să i-o facă roșie, bătătoare la 

ochi ca a trandafirului, înlocuind cuvântul „să schimbe” cu un sinonim și locuțiunea „bătătoare la 
ochi” cu un antonim.                                                                                                         4 puncte 

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive aflate în cazuri diferite, pe care le vei preciza:  
Drumeții treceau și rămâneau locului, puneau mâinile la ochi.                                        6 puncte 

5. Transformă construcția activă din enunțul „Mari exploratori europeni au adus, din Estul 

Îndepărtat, specii noi de trandafiri.” într-o construcţie pasivă.                                          6 puncte  

6. Alcătuiește un enunț asertiv în care pronumele „dânsul” să aibă funcția sintactică de complement 
indirect și un enunț interogativ în care substantivul „trandafir ” să aibă funcția sintactică de subiect.                                                                                                        
            6 puncte 

7. Completează spațiile libere din textul de mai jos, reprezentând sfaturile unui grădinar pentru un 

pasionat de trandafiri, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze.  
- Nu................... (a fi) nerăbdător! Trandafirii............................ (care) culori se schimbă în timpul 
anului au nevoie de respectarea ......................... (aceleași) instrucțiuni!                          6 puncte  

 

 Subiectul al II-lea (20 de puncte) 

 Imaginează-ți că ești pasionat/ă de călătorii și că ai ajuns într-o grădină botanică în care sunt  
specii rare de trandafiri. Redactează o notă din jurnalul tău, de cel puțin 150 de cuvinte, care să 
cuprindă prezentarea unei emoții/ a unui sentiment din timpul vizitei acesteia, o secvență narativă, 
una descriptivă și una explicativă. Data redactării jurnalului este 29 decembrie 2020.  
 

 Punctajul pentru compunere se acordă astfel:  
• conținutul compunerii – 12 puncte  

• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 

punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea 

exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de 

punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).  

 

 Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 
150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus. 
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SEDUCȚIA CUVÂNTULUI: MIRCEA LUNGU 
 

 

Prof. Mirela Savin 

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

 

 

 

 C-am stat sub vânt, volum semnat de Mircea Lungu, este unic în peisajul editorial poetic 
actual, întrucât propune un nou tip de lirism, orientat către problematizare, poate și de aici motto-ul 

volumului: ,,N-am nici ambiții și nici dorințe./ A fi poet nu e pentru mine o ambiție./ E doar felul 
meu de a fi singur.” (Fernando Pessoa). 

  Prefața, Viața este poate un verset, semnată de Nastasia Panica, punctează faptul că volumul 
,,amintește de o lume aflată într-o plenitudine obiectuală, printr-un limbaj viu, nonconformist, 

policrom ce creionează fapte reale într-un accent existențialist.” Poezia lui Mircea Lungu 

presupune o voce distinctă în revelarea adevărului: Citesc povestea de parcă aș fi scris-o/ chiar eu 

de pe genunchii de copil uitat/ în poarta cărții pe care a deschis-o/ gândind că nu-s tăioase filele 
ce-a dat (Povestea pe care aș fi scris-o). Textul liric al lui Mircea Lungu este înzestrat cu 

înţelepciunea de a răsfrânge formele comunicării cu frumosul ideal, Schițez un semn, ca bărbatul, 
și-adulmec/ pe cărări: Să îți iau urma cu drept de folosință-n dezlegări? (Pândind poștașul lumii), 
harnic, Pretutindeni malurile fluviului/ cu dragă inimă nu-și vor lăsa/ obloanele/ să-nchidă 
făgăduielile marilor călătorii/ ca-ntr-un  tipar ce nu-și are grija numelui/ și nici bucuria celui ce 
veghează. (Acele maluri), divin, A fost previzibilă/ sosirea ultimilor grauri de toamnă,/ gata să-mi 

însoțească pasul/ într-un dialog abia urzit/ pe străzile pline de edicte mai reale/ decât orice 
catapultare ... (Am vrut să-ți vorbesc), spiritul religios a contribuit în mod decisiv la cristalizarea 
fiinţei morale a eului liric, E o neînțelegere/ de-ndrepți arătătorul spre mine?/ Să tac acum, când 
drumul înapoi,/ cu toată umilința-mbrăcării/ și dezbrăcării frontierelor corectând aritmiile/ dintre 
arcuirea tălpii/ și oțelul încălțărilor,/ l-am încărcat în căruța tuturor sigiilor/ ce m-așteaptă pe o 
cotitură, departe? (Suveica inimii). 

 Cartea este grupată în trei părți: de-a fi în viață, cu 21 de texte, ceea ce există deja, 22 de 

texte și când sunt cum sunt, cu 22 de texte. Parcurs pe linie continuă, volumul instaurează 
deschiderea ontologică către toate orizonturile de cultură, devine opera omnia a acestui scriitor 

atemporal, şi, poate de aceea, ispitit să creeze mituri cu și despre mare, să-şi protejeze creația printr-
un sistem de gândire concentric. Trebuie precizat faptul că, de fapt, volumul de față dezvoltă un 
algoritm propriu de exersare a limbajului științific în perspective critice: Aruncată pe umeri, 
extravagant,/ aidoma unui șal terapeutic (Fie vorba-ntre noi).  

 Vorbim despre un volum liric ce reunește teme diverse (joaca, iubirea, natura, istoria, 
cunoașterea etc.), complexe (a se vedea Îngăduința jocului, Despre șirul vorbelor, Mut lumea un pic 
etc.), autentice (a se vedea Spre ziua, Săgeata literei, Știam etc.), strategice (a se vedea Fumul 

pipelor, O meserie, Acolo unde oricând etc. ) și structurale (a se vedea Îți dau de înțeles, Schimb de 

focuri, Ca și Dumnezeu, Nu scriu etc.). În creaţia acestui volum, marca Mircea Lungu, se observă 
trei momente distincte care corespund unor ipostaze ale eului poetic: în de-a fi în viață, apare un eu 

stihial care se simte parte integrată mării, Pe scurt, ridicându-se din mândrele ierbi,/ nisipul privi 
de-a lungul pietrei/ și le făcu semn s-o urmeze cât ai bate din palme (Pe scurt), în ceea ce există 
deja, poezia oferă, în linii mari, o schiţă a viziunii sale poetice, marea ne căuta cu căngile ei/ așa 
cum se vedeau între ele, vândute (Nimic de făcut), iar în când sunt cum sunt, ...Așa că eu am dat 
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foc manuscriselor/ Măcar pentru nimic altceva/ Decât ca, atunci când vor pleca prin lume,/ 
Cenușile noastre/ Să nu o facă decât aruncate în mare. (Cenușile noastre). Prin acest volum, 

Mircea Lungu îşi expune concepţia personală despre procesul creaţiei, motiv pentru care această 
operă literară este o artă poetică (a se vedea Manuscrisele).  

 La cele de mai sus, trebuie adăugat și faptul că, în acest punct al analizei, se va constata o 
relație a eului liric cu lumea aflată sub semnul protecției din simplul motiv, element ce iese în 
evidență în textul În fine ..., că eul liric contemplator nu doreşte să profaneze valorile lumii 

contemporane. Fapte de arme aduce la lumină drama singurătăţii unui individ ce nu se mai 

regăsește într-o lume normală prin anormalitatea ei, dar şi a ruperii sale de întreg, simțindu-se tot 

mai fragmentat, izolat de universul căruia îi aparţine, lucru specific liricii blagiene, element ce-i 

determină starea concretizată în tristeţe metafizică, Să-i spunem de azi degradarea timpului,/ deși 
mai jos de soldat/ nu există o altă stăpânire de sine. (Primăvară să fie?). De-acum vorbim despre 

un eu liric contemplator tulburat de aspiraţia spre un orizont de dincolo de (i)realitatea imediată, 

unul interogativ, altul analitic, dar ambii descifrează permanent realitatea căutând semnele 
absolutului exprimării prin Logos. 

 Și ne-am aprins pipele./ Fumul, ca un velur marinăresc/ al hainelor noastre ce par că ne-ar 

veni/ foarte bine cu timpul,/ căzu pe gânduri ca în fața unei zarve/ pe care abia o părăsiserăm / de 
parcă ar fi fost o republică ajunsă / pe țărm, pustie ... (Povești precum jarul), reprezintă un text în 
care poeticul și apoeticul coexistă, în care cuvântul devine un joc al timpului și al spațiului, în care 
epicul devine liric și liricul epic, textul fiind, in facto, un joc de cuvinte care creează un spațiu 
imaginar de o complexitate fascinantă. 

 Nu în ultimul rând, volumul lui Mircea Lungu stă sub semnul ambiguităţii, Din tristeți și 
plângeri,/ ca dialoguri purtate în vânturile aprige,/ îndepărtat privilegiu de-a scrie,/ iată-l, 

înfățișându-i-se aceluiași cititor, (Un fapt rămâne) al polisemiei, Vântul mării prin marele-i gâtlej./ 
Împânzită, umbra năierilor la gabie,/ la sarturi și trinci bea apa sau valul. (Vântul mării), al 

obscurităţii asupra retoricii (E mai târziu acum decât ieri,/ astfel că hainele mele au ars/ fixându-

mă-ndelung,/ cu ochii ridicați precum ai artificierului,/ spre cei puțini destrămând curcubeul:/ 
fumul sui atletic, în vasta lui umanitate,/ spre alte armistiții ... (E mai târziu)), ca și al imaginaţiei 
asupra imitaţiei sau al confesiei (Îmbrăcat cu ceea ce știam/ că face din nisiparniță/ ceva despre 

care nu-mi voi aminti,/ sărisem deja în careta proaspetei/ metalurgii matinale/ răsfățat cum n-a fost 

niciodată,/ nici măcar de Dumnezeu. (Nisiparnița).  

 În concluzie, C-am stat sub vânt, acest al patrulea volum de poeme semnat de Mircea 

Lungu, este un macrotext pe tema condiției intelectualului raportat la un sine tot mai solitar. Pentru 

a înţelege poezia lui Mircea Lungu, trebuie să intrăm în sufletul omului Mircea Lungu şi să 
admitem faptul că înţelepciunea omului Mircea Lungu este mai presus decât a unei societăți în 
continuă decădere: Coboram pe struna de bas/ a bunei-cuviințe oprite/ la jumătatea poveștii/ care 
striga după noi,/ ca un ac iute la mânie ... (Uite, chiar scriu!). 
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X – FRAGMENT AL UNUI POSIBIL ROMAN 

 

 

Maria Vanessa Totolici, clasa a XII-a 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 “ - Și-a luat zborul? mă întrebă străinul. 

 - Da, spun închizând ochii şi reluând apoi singurele părticele ale amintirilor ce se derulau 

prin filtrul rațiunii în acel moment. Nu a mai suportat lucrurile excentrice şi s-a îndreptat spre lipsa 
acestora. 

 - De ce l-ai păstrat? Curiozitatea din glasul străinului aducea mai mult a milă. 
 - Ȋncepeam să prestez asupra lui o forță ce îl ținea lângă mine. Nu cred că a avut de ales în 
acea clipă. Dar până la urmă s-a decis şi a plecat. Posibil să nu fi făcut ceea ce trebuia. 
 - Poate ai schimba ceva dacă te-ai reîntoarce: la tine, la el, la voi. Poate ai gândi altfel şi 
nu s-ar mai ajunge aici. 

 - Eventual aş face exact la fel. 
 - Nu ai vrea să-l ai înapoi? 

 - Nu contează ce vreau eu. Ar fi trebuit să ne întreținem reciproc, spun răsuflând uşurată 
când îmi dau seama”. 
  Gândurile acestea mi se creionau în colțurile minții în cele mai neaşteptate momente. Aveam 
schimbul acesta de replici des cu sinele meu interior, devenind o prelungire a acestora. Acel străin 
era chiar partea transformată în ceva palpabil a minții mele. Distracția venea numai prin simplul 
fapt de a ne “cunoaşte”, deoarece chiar dacă eram formați din aceeaşi materie genetică, dezvoltasem 

paralel concepții diverse. Străinul privea toată viața mea din punctul de vedere al observatorului 
tăcut, dar amuzat. Observațiile erau făcute astfel încât să mă ajute în procesul descifrării propriilor 
gânduri. Pe când eu eram doar actorul unor diferite stări sau întâmplări la care participă indirect şi 
străinul meu. Am realizat că sunt doar fațada corporală a esenței ascunse printre țesăturile existenței 
mele, în timp ce personajul interior conducea de fapt situația într-o manieră subtilă, făcând să pară 
că eu sunt inițiatorul. Dar greşisem. La fel cum greşisem şi cu deciziile mele. Și cu el. Mai ales cu 
el.  

 Deschid pentru a treia oară în ultimele luni scrisoarea de la el. Era modul meu de a renunța 
treptat. Azi scrisoarea, mâine un paragraf, câteva propoziții şi mai apoi un cuvânt. Din prima nu 

reuşeam. Aveam nevoie de câteva guri de aer pentru acomodare. Inspir, expir. Degetele mele fac 

contact cu foaia deja uzată şi mirosul specific vechilor amintiri nu mai era înțepător ca şi prima 
dată. 
     “Dragă x,y, 

      Am fost eu orb. De ce s-a încheiat atât de repede? Poate pentru că de abia în clipa aceasta 
am trecut pragul laşității, curajul din mine adunându-se sub forma acestei scrisori ca răspuns al 
mulțumirii tale la cadoul expediat acum câțiva ani. 

      N-am mai auzit de tine, fiind probabil într-un proces de negare a realității. Toate s-au oprit 

şi toate merg, însă eu am rămas fidel unei singure amintiri: călătoria noastră. Cu siguranță, 
ceasul meu a trecut ca să îți mai relatez aceste infime detalii, dar aveam un singur regret: simpla 

noastră întâmplare a fost percepută şi gradată incorect, încă gândindu-mă la cauza acestei 
virgule rătăcite. O fi fost starea de beatitudine, euforie sau zbuciumul interior mult prea puternic 
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pentru a realiza amândoi faptul că viața îți oferă rare circumstanțe favorabile înfiripării iubirii 
platonice. Și am simulat în mod voit să fac abstracție de oportunitate, însă nu ştim nici acum clar 
un motiv plauzibil. Nădăjduiam în crearea posibilei conexiuni în spațiul real, conştient, nu în cel 
al iluziilor, al instinctelor. 

      Complexul de reflexe. Recunosc, mi-a fost frică de acest act, de impulsul natural ce putea 

dezechilibra armonia, stricând relația noastră. Astfel, proiectam momentul propice în care 
rațiunea să fie concordantă cu sufletul în cadrul realității noastre la capătul voiajului. 
     Cu toate acestea, n-am mai apucat. Tu nu regreți? Dar reflectează pentru tine şi nu 
împărtăşi cu mine. Altfel vei ruina amăgirea acestor ani. 

Fără  regrete, 
             Justin.” 

 Cu regrete, multe. Și fără un receptor. Doar spre sine. Posibil ca întâlnirea noastră să fi fost 
un accident aşteptat, surprins la un moment vulnerabil. Orgolioşi, am putea spune pentru doi 

necunoscuți ce aveau ocazia să-şi consume propria idilă fără resentimente. Ȋnsă am avut principii, 
tind să cred. Totuşi, această întâlnire a dus mai departe spre o posibilă conexiune pe o perioadă 
lungă de timp. Ce s-a întâmplat atunci? Gândurile necugetate pe moment, conceptele absurde la 

început, ideile revoluționare ce nu aveau niciun sens căpătau valențe importante în perioada în care 
el făcea parte din viața mea, perioadă în care se îmbina nebunia cu simțul realității, prostia cu 
sclipirile aferente. Dar acum, lipsa lui a indus o stare de amorțeală amestecată cu una sufletească 
apăsătoare. Ȋncepeam să regret dorințele înfrânate de ambele părți. Dacă s-ar fi putut mai mult? 

Oare aş fi reuşit să mă bucur într-un mod propice în favoarea propriei persoane? Ȋn acest fel, 
intensitatea trăirilor anterioare ar fi înlocuit derularea continuă a amintirilor deja înrădăcinate. 
Dacă ne-am fi înțeles mai bine? Dacă o amplă conversație reprezenta unica soluție? Prea multe 
întrebări ipotetice ce se agățau de o speranță fragilă spulberată în pragul realității. 
  Astfel, revin la introspecția din partea străinului personificat. Măcar în această clipă aveam 
posibilitatea să mă detaşez într-o oarecare măsură de regretele resimțite. Nu primeam răspunsuri, 
nici nu le mai căutam. Simple replici ce jucau rol de umplutură. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 

METODE PENTRU O ÎNVĂȚARE ACTIVĂ LA MATEMATICĂ. 
MOZAICUL 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

Metoda mozaicului sau Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau „metoda 
grupurilor interdependente” – cum o numește A. Neculau (1998), este bazată pe învăţarea în echipă 
(team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină „expert”. El are în 
acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la 
începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul 
activităţii când va prezenta concluziile activităţii. 

Scopul: 

 a învăţa un volum mare de informaţii într-un timp scurt; 

 a dezvolta abilităţile şi priceperile de a transmite şi recepta mesajul (elevul învaţă a formula 
întrebări de concretizare, enunţuri din mesajul citit); 

 a dezvolta abilităţi de corelare a informaţiei cu conţinutul nou; 
 a dezvolta capacitatea de sinteză a celor învăţate într-o unitate de timp foarte concentrată. 

Tehnologia de desfăşurare: discuţia, învăţarea reciprocă, explicaţia, lucrul cu materialul 

distributiv. 

Etapele metodei: 

 Selectarea materialului pentru studiu şi pregătirea fişelor pentru elevi (o problemă va fi 
selecţionată în componente logice şi echilibrate). Se pot folosi manualul, auxiliare, ziare, reviste, 
diverse texte. 

 Formarea grupurilor iniţiale printr-un procedeu stabilit de profesor. Grupurile trebuie să aibă 
acelaşi număr de elevi. 

 Formarea grupurilor de experţi (din câte un elev din fiecare grup iniţial). Numărul grupurilor 
va corespunde numărului fişelor pregătite în prealabil. Elevii vor studia conţinutul de pe fişă şi vor 
deveni experţi în acea problemă/domeniu. În funcţie de complexitatea materialului, este posibil să 
fie necesară o lecţie întreagă pentru această etapă. Pentru eficienţă se stabilesc următoarele roluri în 
grupul de experţi: facilitator, timer, secretar etc. Prin studiu individual şi discuţii, experţii vor trebui 
să înţeleagă materialul. De asemenea, ei vor conveni asupra elementelor esenţiale care trebuie să fie 
cunoscute de toţi elevii şi asupra modului în care ei, în calitate de experţi, vor preda materialul 
respectiv. 

 Reformarea grupurilor iniţiale (prin reunirea experţilor în domeniile studiate la etapa 
anterioară) şi predarea materialului de către expertul în domeniul respectiv. Toţi experţii sunt în 
aceeaşi măsură îndreptăţiţi şi datori să împărtăşească celorlalţi elevi experienţa/expertiza lor. Din 
nou trebuie rezervat timp suficient (aproximativ o lecţie). 
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 Verificarea înţelegerii şi revederea pe scurt a celor învăţate reciproc. 
 Ulterior se poate desfăşura orice activitate individuală sau de grup pe baza cunoştinţelor 

(mai ales) acumulate prin metoda mozaicului. 

 

Grupe mixte (iniţiale) 

 
 

Grupuri omogene (experţi) 

 
 

Grupe mixte (iniţiale) 

 
 

Exemplu de aplicare a metodei la disciplina Matematică: 
Iată un exemplu de aplicare a metodei la parcurgerea lecţiei „Propoziţii compuse”, cu 

ajutorul Manualului de matematică pentru clasa a V-a, Editura Sigma, pag. 72-74. Cele patru „fişe” 
de lucru sunt paragrafele prezentate în manual cu titlurile: Când obţinem propoziţii adevărate 
folosind „şi”/„sau”/„nu”/„dacă… atunci…”? 

Aşadar, unul dintre grupurile de „experţi” va fi format din toţi elevii care au primit, în cadrul 
grupului iniţial de 4, porţiunea de lecţie cu titlul: Când obţinem propoziţii adevărate folosind „şi”? 
Elevii din fiecare grup decid cum vor „preda”. Ei pot folosi desene, exemple numerice, texte în 
vorbirea curentă, simboluri matematice. 

În fiecare grup, sunt astfel „predate” cele patru secvenţe ale lecţiei. În acest fel, fiecare elev 
devine responsabil atât pentru propria învăţare, cât şi pentru transmiterea corectă şi completă a 
informaţiilor. Este foarte important ca profesorul să monitorizeze „predarea”, pentru a fi sigur că 
informațiile se transmit corect. 

Câteva întrebări bine alese de profesor vor evidenţia nivelul de înţelegere a temei. 
Avantajele folosirii metodei: 

 Oferă elevilor posibilitatea de a asimila un volum mare de informaţie; 
 Dezvoltă capacitatea de expunere clară, de predare a informaţiei; 
 Sporeşte responsabilitatea elevilor; 

 Încurajează contribuţia personală. 
Limitele metodei: 
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 Există posibilitatea transmiterii de către unii elevi a unui mesaj incorect; acest risc poate fi 
redus prin faptul că: 

1. Elevilor slabi li se va repartiza o temă mai uşoară de predare; 
2. Profesorul se va convinge de corectitudinea înţelegerii temei de către aceşti elevi. 

 Este nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la rezultatele scontate. 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Neculau, Adrian; Boncu, Ștefan - Perspective psihosociale în educație – Cooperare și competiție, 

în Cosmovici A., Iacob L., Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 1998 

2. Nicu, Adriana; Conțiu, Elena-Raveca - Instrumente pentru învățarea prin cooperare, Editura 

Aramis, București, 2010 

3. Oprea, Crenguța-Lăcrămioara - Strategii didactice interactive, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 2009 
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FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE ÎN LUMEA VIE. HRĂNIREA 

-Test sumativ- 

 

 
Prof. Mirela Antoche  

Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani, jud. Botoşani 
 

 
TIMP DE LUCRU 50 MINUTE! Se acordă un punct din oficiu! SUCCES! 

 

1. (3 puncte) Completează spațiile lacunare (libere): 
 La vertebrate, sistemul digestiv prezintă numeroase particularități structurale și funcționale 
determinate de modurile diferite de …………………….. 
 Rechinul, știuca și șalăul au numeroși …………….., deoarece sunt pești ………………. 
 Stomacul lor este ……………………….. 
 Broasca de lac are o ……………. lungă pe care o folosește pentru ………………………… 

………………….. și ……………………….pot avea dinți veninoși. 
 La păsări dinții ……………………….. și au un ……………….. de diferite forme. 
 La mamifere stomacul poate fi …………………………………… la cal, porc urs și 
………………………………..…. la erbivorele rumegătoare. 
2. (1 punct) Care este traseul unui măr pe care îl mănânci într-o pauză prin sistemul digestiv? 

3. (1 punct) Completează schema procesului de fotosinteză! 
  Apa cu săruri minerale ( A ) + B = C + D 

4. (1 punct) Asociază corect noțiunile din cele două coloane! 
 

Coloana X Coloana Y 

1. mușețel A. Nutriție mixotrofă/ semiparazit 

2. vâsc B. Nutriție heterotrofă parazită 

3. limbric C. Nutriție heterotrofă prin ingestie 

4. tigru D.Nutriție heterotrofă saprofită 

5. hribi E. Nutriție autotrofă prin fotosinteză 

 

 

Coloana X Coloana Y 

1. Ficat A. Are  3 straturi de mușchi și suc gastric 

2. Stomac B. Conține microbiota intestinală 

3. Intestin gros C. Duoden, jejun și ileon 

4. Intestin subțire D. Situat sub diafragm, secretă bila 

5. Esofag  E. Leagă faringele de stomac 
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 Curiozități din lumea vie! 

 Numărul stomatelor variază de la un tip de frunză la altul! De exemplu 14-34 

stomate/mm2 la grâu, 376-720 stomate/mm2 la varză, putând ajunge și la 1000 de stomate pe 
mm2! 

 Lungimea intestinului subțire, comparativ cu lungimea corpului, este de 3-6 ori mai mare 

la carnivore și de aproximativ 10-12 ori mai mare la erbivore! 

 Femela limbricului atinge chiar 20 de cm și depune zilnic aproximativ 240 000 de ouă! 

 

5. (2 puncte) Calculează: 
 Numărul stomatelor de pe o porțiune de 7 mm2 din epiderma unei frunze de grâu, utilizând 

valoarea medie de mai sus! 

 Lungimea intestinului subțire pentru un mamifer carnivor de 40 cm L și un erbivor de 1,5 m 
L. Utilizează valorile maxime de mai sus! 

 Numărul de ouă depus de femela limbric într-o săptămână! 
 Numărul total de dinți în cazul unui adult! Indică tipurile de dinți! 

6. (1 punct) Alcătuiește un minieseu despre fotosinteză, pornind de la imaginea de mai jos! 
 

 
 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

1. hrănire/ dinți/ răpitori/ voluminos/ limbă/ a prinde insecte/ şerpii/ șopârlele/ lipsesc/ cioc/ 

unicameral/ tetracameral 

2. cavitate bucală-faringe-esofag-stomac-intestin subțire-intestin gros (doar părțile nedigerabile) 
3. A = seva brută/ B = dioxid de carbon/ C = seva elaborată/ D = oxigen 

4. 1E. 2A. 3B. 4C. 5D// 1D. 2A. 3B. 4C. 5E 

5. Calculează: 
14+34=48/2=24; 24x7x2=336 stomate 

40x6=240cm=2,4m//1,5x12=18m 

240000x7=1680000 ouă 

8 incisivi + 4 canini + 8 premolari + 12 molari = 32 de dinți 
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6. Plantele își prepară hrana prin procesul de fotosinteză. Clorofila absoarbe energia solară, rădăcina 
absoarbe seva brută din sol, iar frunzele preiau dioxidul de carbon din aer. Se formează seva 
elaborate și oxygen care se elimină în aer prin stomatele frunzelor. 
 

 

 

Bibliografie: 

Olteanu, Silvia; Tanur, Iuliana; Miricel Florina - Manual de Biologie VI, Editura Didactică și 
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SIGURANŢA ALIMENTELOR - SIGURANŢA SĂNĂTĂŢII NOASTRE 

 

 
Prof. Octavia Barbu 

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

 

 

 Globalizarea lanţului alimentar determină apariţia constantă de noi provocări şi riscuri 
pentru sănătatea şi interesele consumatorilor. Obiectivul principal al politicii privind siguranţa 
alimentară este atingerea celui mai înalt grad posibil de protecţie a sănătăţii umane şi a intereselor 
consumatorilor în ceea ce priveşte alimentele. În acest sens se depun eforturi pentru a garanta 

siguranţa alimentelor şi etichetarea lor corespunzătoare, ţinând cont de diversitatea produselor, 
inclusiv cele tradiţionale şi asigurând în acelaşi timp buna funcţionare a pieţei interne.  
 Astfel, s-a elaborat un corp legislativ cuprinzător cu privire la siguranţa alimentară, care este 
în permanenţă monitorizat şi adaptat în funcţie de noile evoluţii. Acest corp legislativ se bazează pe 
analiza riscurilor.  

 Crearea Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară (AESA) a constituit un pas 
important, venind în sprijinul eforturilor depuse de instituţiile europene pentru protejarea 
consumatorilor europeni în acest domeniu. AESA oferă consiliere ştiinţifică independentă privind 
riscurile noi sau existente.  

 Principiul de bază al politicii privind siguranţa alimentară este aplicarea unei abordări 
integrate, de tipul „de la fermă la consumator”, care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar – 

inclusiv producţia de furaje, sănătatea plantelor şi animalelor, bunăstarea animalelor, producţia 
primară, procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, vânzarea cu amănuntul, precum şi 
importul şi exportul acestora. Această abordare cuprinzătoare şi integrată, în cadrul căreia 
responsabilităţile operatorilor din sectorul produselor alimentare şi al furajelor, precum şi cele ale 
autorităţilor competente sunt clar definite, reprezintă o politică alimentară mai coerentă, mai 
eficientă şi mai dinamică. 
 Siguranţa produselor este determinată obligatoriu de 3 condiţii pe care trebuie să le 
îndeplinească un produs neprelucrat, prelucrat parţial, prelucrat total sau nou creat: 

 să fie salubru, să nu pună în pericol organismul uman, respectiv consumatorul normal şi 
sănătos; 

 să aibă valoare nutritivă şi energetică; 

 nutrienţii alimentari să fie disponibili pentru organism. 

 Siguranţa alimentară este un parametru care priveşte consumatorul şi în asigurarea ei sunt 
implicate toate părţile componente care participa la producerea, procesarea, transportul şi distribuţia 
alimentelor. La baza conservării siguranţei alimentare stau pregătirea profesională, educaţia civică, 
conştiinţa şi controlul instituţiilor statului şi al organizaţiilor neguvernamentale, realizate la cele mai 
înalte standarde. 
 Siguranţa alimentară este o componentă a securităţii alimentare şi a nutriţiei umane 

referindu-se la 3 aspecte pe care trebuie să le îndeplinească un produs alimentar şi anume:  
1) Să aibă valoare nutritivă intrinsecă care este exprimată prin calitatea şi cantitatea principalilor 
nutrenţi (proteine, lipide şi glucide) care sunt în acelaşi timp şi furnizori de energie. De asemenea, 
important este şi conţinutul în compuşi biominerali, vitamine şi alte substanţe biologic active.  
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2) Să aibă o valoare nutritivă biodisponibilă cât mai ridicată. Biodisponibilitatea alimentelor se 

referă la măsura în care nutrienţii sunt utilizate de organismul uman, această biodisponibilitate fiind 
cuantificată după: 

 Nivelul de substanţe nutritive şi substanţe biologic active aflate în tractul intestinal, nivel apt 
de a fi absorbit de către organism; 

 Viteza de absorbţie a substanţelor rezultate din digestive; 

 Cantitatea de substanţe reţinute de organism. 

 Biodisponibilitatea este influenţată de o serie de factori precum: starea fiziologică a 
organismului, natura produsului, prezenţa substanţelor cu caracter antinutritiv, modalitatea de 

procesare a materiei prime, interacţiunile de tip sinergism, antagonism sau asociativ între nutrienţi 
şi biominerale sau nutrienţi şi vitamine. 

3) Să aibă inocuitate/ calitatea igienică, adică: să fie salubru, să nu pună în pericol consumatorul 

normal sănătos. 

 Conform Comisiei Codex Alimentarius, prin trasabilitate se înţelege capacitatea de a urmări 
deplasarea unui produs alimentar în diferite etape specifice ale producţiei, prelucrării şi distribuţiei. 
Trasabilitatea permite urmărirea unui produs, mergând pe traseul acestuia de la materia primă până 
la expunerea în vederea comercializării, inclusiv la consumator. Consumatorul percepe trasabilitatea 

ca pe o însuşire ce permite parcurgerea fluxului unui produs alimentar "de la fermă la masa 
consumatorului" sau "de la furcă la furculiţă", fiind vorba despre o politică de identificare şi 
urmărire cu ajutorul documentelor. 

 Sistemele de trasabilitate sunt utile pentru consumatori, deoarece: 

 Fac posibilă evitarea cu uşurinţă a unor alimente specifice şi ingrediente alimentare care pot 

produce alergii, intoleranţă alimentară, respectiv a celor care nu corespund unui anumit stil de viaţă; 
 Fac posibil ca alegerea să fie exercitată între diferite alimente fabricate în diferite feluri; 

 Fac posibilă protejarea siguranţei alimentare prin recunoaşterea produsului, în caz de 

necesitate. 

 Calitatea şi siguranţa produselor agroalimentare a devenit un reper al consumatorilor cu 

efecte directe asupra calităţii vieţii. 
 Această problematică a siguranţei produselor agroalimentare se află în centrul atenţiei unor 

organisme constituite pentru apărarea intereselor consumatorilor. Aceştia, tot mai exigenţi, datorită 

progresului tehnico-ştiinţific, al nivelului educaţiei, formulează cerinţe noi privind caracteristicile 

nutritive, psihosenzoriale, estetice, economice etc. şi a compatibilităţii lor cu alte produse. 

 Legat de siguranţa produselor alimentare se poate spune că în ciuda noilor descoperiri 

tehnologice de producere şi prelucrare poate să apară riscul contaminării alimentelor prin 

contaminanţi naturali, sau care sunt introduşi accidental sau prin tratarea inadecvată a alimentelor. 

 Pentru a menţine calitatea şi siguranţa alimentelor de-a lungul fluxului tehnologic de 

obţinere şi procesare este nevoie atât de proceduri care să asigure faptul că produsele sunt integre, 

cât şi proceduri de monitorizare care să asigure efectuarea în bune condiţii a tuturor operaţiunilor. 
În acest context, legislaţia europeană privind producţia de alimente prevede aplicarea, în toate 

unităţile implicate în producţia, transportul, depozitarea şi servirea alimentelor, a principiilor unui 

sistem de asigurare a calităţii bazat pe evaluarea şi prevenirea riscurilor. 

 Prin HACCP se înţelege analiza pericolelor şi determinarea punctelor critice de control care 

reprezintă o metodă de abordare sistematică a siguranţei alimentelor bazată pe identificarea, 
evaluarea şi prevenirea tuturor riscurilor ce ar putea interveni în procesul de fabricaţie, manipulare 

şi distribuire a produselor şi ţinerea sub control a riscurilor din punctele critice de control. 
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 Se poate spune că siguranţa alimentelor nu poate deveni reală decât printr-o înaltă 

responsabilitate a tuturor celor implicaţi, de la profesionişti la consumatori. Dar, riscul zero în 

alimente nu există, astfel că cea mai bună legislaţie şi cele mai bune sisteme de control nu pot 

proteja total împotriva unor accidente sau intenţii rele. De aceea, cel mai bun mod în care se poate 

pune în practică siguranţa alimentelor este să fim bine informaţi referitor la principiile de bază ale 
producerii produselor şi ale tratării sigure la noi acasă. 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Daghie, V.; Nicolau, M. ş. a. - Analiza riscului prin puncte critice de control în circuitul 
alimentelor, Editura Viaţa Medicală, Bucureşti, 1995 

2. Rotaru, G.; Borda, D.; Sava, N.; Stanciu, S. - Managementul calităţii în industria alimentară, 

Editura Academica, Galaţi, 2005 

3. Vintilă, I.; Banu, C. - Produse de catering, Editura Evrika, Brăila, 1998  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

54 

 

ECOSFERA – COMPONENTĂ A PLANETEI TERRA 

 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu 

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

 

 

 Ecologia este definită ca ştiinţa relaţiilor dintre organismele vii şi mediul lor de viaţă de pe 
diferite nivele supraindividuale, numite ecosisteme. 

 Ca ştiinţă fundamentală, ecologia face parte din cadrul ştiinţelor biologice, care studiază 
fiinţele vii de pe planeta Pământ. Ea este ştiinţa economiei naturii, a producerii, circulaţiei, 
distribuţiei şi degradării materie organice vii, în condiţiile interacţiunii permanente a vieţii cu 
mediul său, pe toate nivelele de organizare. 
 Ecologia ca ştiinţă nu studiază în mod special organizarea individului şi nici nivelurile sale 
inferioare: organe, ţesuturi, celule, molecule, etc., ci nivelurile ei superioare de organizare: 

populaţii, biocenoze, biosferă (sisteme biologice ale planetei: ecosisteme). 
 Ecologia biosferei (ecosferei) studiază biosfera în ansamblul său. Biosfera sau ecosfera  este 

înţeleasă ca ansamblul ecosistemelor de pe planeta Pământ. 
 Ecosfera se compune din două categorii de sisteme materiale: 

 sisteme anorganice (nevii); 

 sisteme biologice (vii). 

 Sistemele anorganice ale ecosferei sunt: rocile (aparţinând litosferei), apa (aparţinând 
hidrosferei), aerul (aparţinând atmosferei) şi energia radiantă (componentă de origine cosmică). 
 Sistemele biologice ale ecosferei sunt cele care alcătuiesc biosfera propriu-zisă: 

 virusuri – sisteme biologice cu structuri necelulare; 

 bacteriile -  sisteme biologice celulare primitive;  

 ciupercile -  plante inferioare heterotrofe;  

 plantele verzi, fotositetizante;  

 animalele, consumatoare de substanţă organică primară. 

 Limita superioară a ecosferei coincide cu limita superioară a troposferei, aflată la cca. 10-12 

km deasupra nivelului mării, iar limita inferioară este la 11 km în oceane şi cca. 4 km sub nivelul 

mării, în solurile continentale. 

 Solul este considerat un component al ecosferei, de origine mixtă, produs al interacţiunii 
dintre componentele sale de origine organică şi anorganică. Densitatea substanţei vii descreşte de la 
ecuator la poli, de la nivelul mării spre înălţimile munţilor şi spre abisurile oceanelor, de la nivelul 
solului spre adâncimile lui.  
 Funcţionarea ecosferei este asigurată prin nevoia de hrană a organismelor vii, care se asigură 
prin „lanţul trofic”. Un lanţ trofic este format din:  

1. Producători primari – plante autotrofe, organisme vegetale transformă sărurile minerale (din sol)+ 
O2/ CO2  (din aer) + energie (solară), prin fotosinteză  în masă vegetală (materie organică primară); 
2. Consumatori – fitofage (animale ierbivore); consumarea materiei organice primare de către 
ierbivore şi carnivore (consumatori primari, secundari şi terţiari); 
3. Descompunători (bacterii, ciuperci) – organisme ce se hrănesc cu materie organică moartă, pe 
care o descompun în elementele componente şi închiderea circuitului materiei. 
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 Fiind un sistem integral, sistemele sale componente interacţionează, iar ecosfera, la rândul 
ei, interacţionează cu celelalte geosfere terestre: atmosfera, hidrosfera şi litosfera. Toate aceste 
interacţiuni constau în circulaţia materiei şi energiei, având ca rezultat evoluţia materiei şi a 
diferitelor forme de energie.  

 Raportul dezvoltare/ mediu depinde de resursele existente, dintre care cele mai importante 

sunt cele energetice, de materii prime şi alimentare, care nu sunt nelimitate. 

 Dezvoltarea economică şi demografică depind de resursele existente ale biosferei. În 
exploatarea lor trebuie să prevaleze atitudinile ştiinţifice ecologice şi nu cele etice sau ideologice. 

 Este o eroare să se considere că bogăţiile Terrei sunt inepuizabile şi că deşeurile activităţii 
umane pot fi resorbite de biosferă în mod nelimitat, fără urmări.  
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DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE FRECARE 

-Lucrare de laborator- 

 

 

 Prof. Constantin Dumitru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

Disciplina: Fizica 

Clasa: a IX-a 

Capitol: Dinamică 

TEMA: Determinarea coeficientului de frecare cu ajutorul planului înclinat 
Scopul lucrării: elevii să fie capabili să constate importanța legăturii dintre teorie și                             
experiment 

Obiectivele lucrării: 
- dezvoltarea abilităților de muncă experimentală, în echipă, a elevilor; 

- dezvoltarea competențelor în utilizarea TIC; 
- să fie capabili să interpreteze rezultatele experimentale și să redacteze concluziile într-un 

raport final, ce va fi evaluat. 

Considerații teoretice: 

Fie un corp de masă m, aflat în vârful unui plan înclinat. Unghiul planului înclinat consideră 
α, iar viteza inițială este nulă.  Corpul alunecă spre baza planului. Asupra lui acționează forțele 
reprezentate în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicăm principiile pe cele două direcții Ox și Oy: 
Ox:  m∙a = Gt – Ff       și       Oy:   Gn = N 

Știind că:  Gt = G ∙ sinα;     Gn = G ∙ cosα;   G = m ∙ g;   Ff = µ ∙ N,    
vom obține pentru coeficientul de frecare relația: μ = tanα − a

g∙cos α     (1) 

Pentru determinarea accelerației vom considera: 
- d = distanța parcursă de corp pe planul înclinat 
- Δt = intervalul de timp în care parcurge d 

𝐺  

𝐺𝑡      
𝐺𝑛      

𝑁    𝐹𝑓     
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- a = accelerația mișcării 
- viteza inițială o vom considera nulă, corpul pleacă din repaus 

Folosind legea m.r.u.v. d =
1

2
∙ a ∙ ∆t2  putem determina pe   a =

2∙d∆t2    (2); folosind (2) în (1) se 
poate determina coeficientul de frecare dintre corp și plan. 

Principiul metodei 

Planul înclinat este constituit dintr-o șină pe care alunecă sau se rostogolește/alunecă un corp 
din oțel. Un electromagnet poate menține corpul în repaus. La distanțe prestabilite sunt montate 
bariere în infraroșu. La comanda „START” electromagnetul eliberează corpul și pornește simultan 
cinci cronometre. Când corpul trece prin dreptul fiecărei bariere este oprit cronometrul montat în 
dreptul ei. Fiecare cronometru măsoară timpul în care corpul parcurge distanța de la poziția inițială 
până la bariera corespunzătoare fiecărui cronometru. 

Descrierea modului de lucru 

Pentru obținerea datelor experimentale este necesară respectarea următorilor pași: 
1. se va realiza, în „excel” un tabel pentru înregistrarea și prelucrarea datelor experimentale, de 

forma: 

 

α di Δti ai µi µm Δµi Δµm 

 

2. se va alege unghiul de înclinare al planului în funcție de corpul utilizat, respectiv în funcție 
de coeficientul de frecare pe care dorim să-l determinăm (de rostogolire sau de alunecare). Această 
alegere este necesară mai ales în cazul alunecării. Se va determina acest unghi cu ajutorul 

raportorului și va fi înregistrat în tabelul 1;  
3. se vor conecta cei doi conectori, de alimentare (1) și pentru comenzi (2); 
4. se va alimenta modulul de comandă și se va plasa corpul în contact cu electromagnetul; 
5. cu ajutorul unei rigle se vor măsura distanțele de la extremitatea corpului până la fiecare 

barieră în infraroșu; aceste date vor fi înregistrate ca d1, d2, d3, d4, d5; 

6. se vor seta toate cronometrele și se va da comanda START, moment în care corpul se va 

desprinde de electromagnet și va aluneca spre baza planului; 
7. se vor înregistra în tabel timpii afișați de cele cinci cronometre; 
8. în baza programului de calcul din excel se vor afișa valoarea coeficientului de frecare sub 

forma μ = μm ± ∆μm  și graficula = f t2  pentru a ne asigura că a = constant; 

9. analiza rezultatelor experimentale va fi orientată spre compararea coeficientului de frecare 
de rostogolire cu cel de alunecare și sursele de erori; realizarea unui raport asupra concluziilor 
deprinse din această lucrare, raport ce va fi evaluat de către profesor în baza unor criterii aduse la 
cunoștința elevilor. 
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METODE ACTIVE DE ÎNVĂŢARE UTILIZATE PENTRU PREDAREA 
MATEMATICII 

 

 

Prof. Iulia Teodora Filipcic  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș  
 

 

 Metodele de învăţământ sunt modalităţi de organizare conştientă, cu caracter normativ, a 
activităţii de educaţie, care se desfăşoară în unităţi şcolare sub conducerea şi îndrumarea 
personalului didactic pentru realizarea scopurilor educative, ele sunt căi prin care se instruiesc şi se 
formează elevii sub îndrumarea unui cadru didactic. În continuare vom prezenta câteva metode 
utilizate pentru predarea matematicii. 

 Problematizarea este o metodă euristică (descoperire dirijată) care permite activizarea 
elevilor în realizarea cu succes a unui învăţământ cu prioritate formativ, contribuind la creşterea 
calitativă a proceselor intelectuale, îndeosebi la dezvoltarea creativităţii.   
 Problematizarea presupune: situaţia problemă, predarea problematizată şi învăţarea 
problematizată. Orice situaţie problemă nu este altceva decât o “schemă anticipatoare” sau un “plan 
de acţiune”, care presupune anumite repere privitoare la operaţiile ce urmează a fi efectuate de 
elevi. Aceste repere au un caracter euristic, orientativ şi reprezintă paşi în rezolvarea problemei. 

Situaţia problemă stimulează elevul să caute singur soluţia, orientându-se după reperele trasate de 
profesor. Această metodă solicită participarea elevului şi din punct de vedere emoţional, afectiv şi 
voliţional, datorită celor două realităţi: experienţa trecută a elevilor şi necunoscutul, sugerat în 
complexul situaţional creat de profesor. Rezultatul acestei metode este formarea unui stil individual 

de muncă în condiţii de tensiuni psihice, a stimulării spiritului de muncă, de investigaţie şi 
experimentare, a curajului în susţinerea ideilor şi concluziilor proprii. Prin această metodă 
profesorul pune elevii în situaţii de căutare şi descoperire. Predarea problematizată este constituită 
din ansamblul unor activităţi ca: organizarea situaţiilor problemă; formularea problemelor; ajutorul 

indispensabil dat elevilor în rezolvarea problemelor; verificarea soluţiilor; coordonarea proceselor 

de sistematizare şi fixare a cunoştinţelor astfel dobândite. 
 În cadrul acestei metode putem delimita trei etape: 

 Un moment declanşator sau pregătitor – crearea situaţiei problemă. Aceasta poate fi creată 
de profesor sau chiar de elevi; 

 Un moment tensional, tensiunea este determinată de metoda solicitată în vederea rezolvării 
sarcinii şi prin contradicţia care există între cunoştinţele anterioare şi sarcina ce se solicită; 

 Un moment rezolutiv, ce urmăreşte rezolvarea problemei, dar şi căile de rezolvare şi 
contribuţiile individuale. 
 Din înlănţuirea celor trei metode rezultă un model pentru activitatea de învăţare. Metoda 

problematizării trebuie aplicată ţinând cont de particularităţile de vârstă, de experienţa elevilor, de 
tipul colectivului de elevi şi necesită o pregătire prealabilă a profesorului, care trebuie să formuleze 
corect problema şi să-şi delimiteze etapele de rezolvare. 

 Învăţarea prin descoperire, metoda se află în corelaţie cu metoda problematizării, deoarece 

ceea ce urmează a fi descoperit presupune ca, în prealabil, să fi fost provocat, iar orice situaţie 
problemă ce apare urmează să se încheie cu descoperirea soluţiei. Descoperirea presupune 
raportarea continuă la experienţa anterioară în vederea soluţionării problemei. 
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 Avantajele metodei: dezvoltă inteligenţa și dă satisfacţii elevului şi îl motivează să înveţe. 
 O variantă superioară acestei metode este metoda cercetării, prin care elevul este pus în 

situaţia de a acţiona şi a gândi independent, profesorul intervenind doar dacă se îndreaptă spre o 
cale care se închide. Elevul este relativ independent de profesor, fără să se producă o ruptură între 
aceştia şi antrenează elevii în realizarea de observaţii sistematice, iniţierea unor anchete, 
investigaţii, descoperirea şi cercetarea unor documente, elaborarea unor materiale originale care pot 
fi susţinute public şi publicate. Cele mai utilizate procedee ale metodei învăţării prin descoperire 
sunt: lucrările experimentale de laborator, rezolvarea de probleme, analiza de caz, investigaţia 
independentă, prelucrarea independentă a informaţiei şi descoperirea dirijată. 

 Metoda rezolvării de probleme, prin care se înţelege aplicarea conştientă a unor acţiuni sau 
operaţii în scopul obţinerii unei soluţii. Noţiunea de problemă are un conţinut larg, cuprinzând o 
gamă variată de preocupări şi acţiuni în diferite domenii. După structura lor problemele specifice 
pot fi: 

 probleme simple, care necesită o singură operaţie;  
 probleme compuse, care necesită procedee generale sau speciale  de calcul. 

 

 
 

 Rezolvarea unei probleme simple se face în următoarele etape: 
 Formularea enunţului problemei, comunicarea conţinutului problemei către elevi; 
 Însuşirea enunţului problemei prin repetarea problemei, explicarea cuvintelor şi expresiilor 

neînţelese, repetarea problemei de către elevi, ilustrarea problemei cu ajutorul materialului didactic; 
 Separarea întrebării de conţinut, se precizează ceea ce se cunoaşte în problemă şi ce se cere; 
 Alegerea operaţiei corespunzătoare, scrierea operaţiei respective şi efectuarea calcului; 
 Formularea răspunsului problemei, se arată semnificaţia răspunsului şi se scrie răspunsul. 

 Rezolvarea problemelor compuse se face în următoarele etape: 
 Enunţul problemei, introducerea problemelor compuse se poate face prin regizarea unei 

acţiuni care să conţină două acţiuni: formularea şi rezolvarea problemei sau prin rezolvarea unor 

probleme simple care să constituie etapele de rezolvare a problemei compuse; 

 Însuşirea enunţului problemei; 
 Examinarea problemei are loc în scopul precizării problemelor simple care alcătuiesc 

problema compusă; se poate face prin metode analitice (se formulează probleme simple care pot să 
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nu fie în legătură directă cu problema, procesul de gândire nu este orientat direct spre întrebarea 
finală) sau sintetice (se utilizează probleme simple care converg spre întrebarea finală); 

 Elaborarea unui plan de rezolvare, stabilirea operaţiilor, scrierea lor şi efectuarea calculelor; 
 Este util să se formuleze probleme asemănătoare, care contribuie la dezvoltarea gândirii 

elevilor.  

 Pentru a asigura o eficienţă ridicată a lecţiilor în care predomină metoda rezolvării de 
probleme trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 

 Elevii să cunoască temeinic problema din punct de vedere teoretic, astfel încât participarea 
lor să fie conştientă; 

 Etapele de rezolvare ale problemei să fie bine precizate de profesor şi să fie cunoscute 
elevilor; 

 Să respecte gradarea de la simplu la complex; 

 Să respecte particularităţile de vârstă, nivel de cunoştinţe şi cerinţele programei şcolare; 
 Să permită soluţii complexe care să dezvolte inteligenţa; 
 Durata aplicării metodei să nu-i obosească  sau plictisească  pe elevi. 

 Elasticitatea şi spiritul creator de care trebuie să dea dovadă profesorul în utilizarea metodei  
rezolvării de probleme au o mare valoare instructiv-educativă, mai ales dacă se urmăreşte cultivarea 
la elevi a spiritului critic şi de investigaţie pe linia găsirii şi utilizării unor noi mijloace şi procedee 
de rezolvare a problemelor specifice domeniului tehnic. 
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BRAINSTORMINGUL (STRATEGII DE ABORDARE A PROBLEMATICII 

CREATIVITĂŢII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ) 
-Studiu de specialitate- 

 

 

                                                                                Prof. Georgiana Georgescu  

                                                                                Şcoala Gimnazială „Traian” Piteṣti, jud. Argeş 

 

 

     Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi 
inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. 

Astfel exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile 
şi părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi.  
 Un brainstorming durează în jur de o jumătate de oră şi participă în medie 10 elevi sau 
grupuri de minim 10 elevi.  

 Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare îşi spune părerea despre cele expuse 
şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile. O variantă a 
brainstormingului este brainwritingul.  

 O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se 
poate dovedi o acţiune foarte constructivă.  
 Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: deschiderea sesiunii de brainstorming, 

o perioadă de acomodare de 5-10 minute, partea creativă a brainstormingului, prelucrarea ideilor şi 
stabilirea unui acord.  

 În deschiderea sesiunii de brainstorming se prezintă scopul acesteia şi se discută tehnicile şi 
regulile de bază care vor fi utilizate.  
 Perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în 
atmosfera brainstormingului. Este o mini-sesiune de brainstorming unde participanţii sunt stimulaţi 
să discute idei generale pentru a putea trece la un nivel superior.  
 Partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca 

în timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a trecut şi cât 
timp a mai rămas. Să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai acorde câte 3-4 

minute în plus.  
 În acest interval de timp membrii grupului participant trebuie să fie stimulaţi să-şi spună 
părerile fără ocolişuri.  
 La sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate 
şi puse în discuţie şi se verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbtute. Este momentul în care 
se vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face şi o 
evaluare a sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii.  

 Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia 
timpului şi punctele care au reuşit să fie atinse.  
 Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea 

şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească 
singur care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut.  
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 Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru 
ideile lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură şi o îngreunare a procesului 
în sine.   
 Fiecare dintre noi este o persoană creativă sau are anumite laturi creative. De multe ori ideea 
este “omorâtă” chiar de către creatorul ei de frica înfruntării criticilor colegilor săi, de teama de a nu 

se face de râs. Autocritica distruge momentul în care o idee creativă este irosită înainte de a prinde 
viaţă.  
 Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea calităţii prin cantitate şi îşi 
propune să elimine exact acest neajuns generat de autocritică.  
 Vă recomandăm 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedinţe reuşite de 
brainstorming:  

 1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă.  
 2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate.  
 3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct.  
 4. Notaţi tot.  
 5. Fiecare elev este la fel de important.  

 6. Naşteţi idei din idei.  

 7. Nu vă fie frică de exprimare.  
1. Nu judecaţi ideile celorlalţi  
 Nu judecaţi ideile celorlalţi şi nici pe ale voastre până la încheierea procesului de 
brainstorming. Nu există idei bune şi idei proaste. Evitaţi judecarea ideilor, ceea ce înseamnă atât 
criticarea, cât şi lăudarea lor. Ideile mai slabe pot fi valoroase prin faptul că pot da naştere la alte 
idei mai bune. Aşa că nu le judecaţi până la sfârşitul şedinţei de brainstorming. NU EXISTǍ IDEI 
PROASTE.  

2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate  
 Este mai uşor să îmblânzeşti o idee exagerată decât să te gândeşti imediat la una ce poate fi 
pusă în aplicare imediat.  
 Ideile bizare, extreme şi ciudate duc la rezultate nevăzute înainte.  
 Gândiţi soluţii nebuneşti şi vedeţi în ce se transformă. NU EXISTǍ IDEI RIDICOLE.  
3. Cantitate, nu calitate  

 La sfârşitul întâlnirii ceea ce contează este numărul de idei. Cu cât sunt mai multe, cu atât 
există o şansă mai mare de a găsi o idee bună.  
 Nu vă limitaţi gândirea la soluţii "de calitate", pentru că veţi rămâne constrânşi în gândire. 
 Notaţi fiecare idee, dar fără detalii nefolositoare. Gândiţi repede şi reflectaţi mai târziu.  
 În acest punct ceea ce contează este cantitatea şi nu calitatea.  
4. Notaţi tot  
 Fiecare idee va fi notată. În cazul în care numărul de participanţi va fi mai mare de 15-20 de 

elevi le vor fi distribuite carneţele de notiţe pe care îşi vor nota toate ideile. La sfârşitul întâlnirii 
aceste carneţele vor fi adunate, iar toate ideile vor fi centralizate.  

 În cazul în care numărul de participanţi se va situa sub numărul de 15 se va delega un elev 

care va avea rolul de a nota toate ideile create în timpul şedinţei de brainstorming.  
5. Fiecare elev este la fel de important  

 Nu există şefi şi subalterni. Nu există coordonatori. Nu există elevi "mai creativi" şi elevi 
"mai puţin creativi". Fiecare elev participant are o perspectivă unică asupra situaţiei şi această 
perspectivă este la fel de valoroasă ca cea a elevului de lângă el.  
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 Ideile născute sunt ideile grupului şi fiecare elev are aceeaşi importanţă în naşterea ideii. 
 Oferiţi idei chiar şi numai pentru a da şansa colegilor de a crea alte idei bazate pe ce aţi 
creat.  

 Încurajaţi participarea tuturor elevilor. Naşteţi idei din idei.  
 Adăugaţi gânduri la fiecare idee. Ascultaţi cu atenţie ideile celorlalţi şi dezvoltaţi-le. 

Încercaţi să combinaţi ideile deja prezentate pentru a explora noi perspective. Este la fel de 
important să "brodaţi" pe ideile colegilor ca şi crearea ideii iniţiale.  
 Construiţi şi dezvoltaţi ideile celorlalţi, dar nu criticaţi.  
6. Nu vă fie frică de exprimare  
 Nu vă simţiţi îngrădiţi de posibilele critici ale colegilor. Brainstormingul este un proces în 
care participanţii au ales să nu judece ideile celorlalţi. În acest caz orice idee, oricât de ciudată, 
oricât de nebunească sau de exagerată va fi luată pur şi simplu ca o idee.  

 Exprimaţi toate ideile la care vă puteţi gândi.  
 EXEMPLU CONCRET: Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de 

geometrie la clasa a VII-a.  

 Etape:  

1. Alegerea sarcinii de lucru  

 Fie ABCD un patrulater convex în care BC şi AD nu sunt paralele, fie E Є (BC) şi F Є (AD) 
astfel încât AB/EC=AF/FD=AB/CD. Construim paralelogramele ABEG şi ECDH. Demonstrăm că:  
a) AG║DH;  
b) <GFA≡<DFH;  
c) Punctele G, F şi H sunt coliniare;  
d) [EF este bisectoarea unghiului <GEH.  

2. Solicitarea exprimării, într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea 

problemei.  

 Cereţi elevilor să propună strategii de rezolvare a problemei. Pot apărea, de exemplu, 
sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificarea "pe desen" a proprietăţilor 
cerute în concluzia problemei, de măsurare a unor unghiuri sau segmente.  
 Sub niciun motiv, nu se vor admite referiri critice. Lăsaţi elevii să propună orice metodă le 
trece prin minte!  

3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă).  
 Anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute până la o zi). Notaţi toate 
propunerile elevilor.  

 La sfârşitul orei, puneţi elevii să transcrie toate aceste idei şi cereţi-le ca pe timpul pauzei, să 
mai reflecteze asupra lor.  

4. Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie etc.  
 Pentru problema analizată, cuvintele cheie ar putea fi: măsurare, congruenţă, asemănare, 
paralelism.  

5. Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior.  

 Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema 
supusă atenţiei. Puneţi întrebări de tipul: Am putea rezolva problema folosind măsurători pe o figură 
cât mai corectă? Este util să studiem un caz particular al problemei? Au întrebările problemei 
legătură între ele? Ce anume trebuie să demonstrăm?  
6. Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje, 
imagini, desene etc.  
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 Ca urmare a discuţiilor avute cu elevii, trebuie să rezulte strategia de rezolvare a problemei. 
Aceasta poate fi sintetizată sub forma unor indicaţii de rezolvare de tipul:  

 Construim figura;  

 Aplicăm un criteriu de asemănare;  
 Folosim teorema bisectoarei.  

 Este important de reţinut că obiectivul fundamental al acestei metode constă în exprimarea 
liberă a opiniilor prin eliberarea de orice prejudecăţi. De aceea, acceptaţi toate ideile, chiar trăznite, 
neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, indiferent dacă acestea conduc 
sau nu la rezolvarea problemei.  

 Pentru a determina progresul în învăţare al elevilor este necesar să îi antrenaţi în schimbul de 
idei; faceţi asta astfel încât toţi elevii să îşi exprime opiniile!  
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DETERMINISMUL GENETIC AL REZISTENŢEI PLANTELOR LA 
FACTORI ABIOTICI DE STRES 

-Studiu de specialitate- 

 

       Prof. Florina Claudia Ghițulescu  
 Școala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” Pitești, jud. Argeș 

 
 
 Problema rezistenței plantelor la ger a devenit de foarte mare actualitate mai ales în ultimul 
timp, când în zona temperată s-au înregistrat frecvente oscilații în ceea ce privește manifestarea 
sezonieră a unor factori climatici. Astfel, majoritatea țărilor Europei Centrale și de Est au fost 
caracterizate de o prelungire a sezonului rece, în sensul că înghețurile de toamnă încep în ultima 
decadă a lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, iar ultimele înghețuri de primăvară se 
prelungesc până la 15-20 aprilie. Se știe că plantele s-au format în anumite condiții de mediu, 
parametrii acestora au devenit cerințe interne pentru plante și orice abatere de la aceste valori se 
reflectă în procesele vitale. Acțiunea nefastă a gerurilor puternice sau a înghețurilor survenite 

primăvara se reflectă cel mai adesea prin reducerea considerabilă a recoltei ca urmare a efectului 
negativ asupra viabilitații organelor reproducătoare. 
 Deși mecanismul rezistenței la temperaturi scăzute este unul fiziologic, există deja 
numeroase dovezi moleculare că rezistența în sine este determinată genetic. Se poate aprecia că, din 
punct de vedere fiziologic, mecanismul implicat în sensibilitatea sau rezistența plantelor la 
temperaturi scăzute sau la șocuri termice este destul de bine cunoscut. S-a observat că atât în 
condiții naturale, cât și de laborator, la intervenția temperaturilor scăzute, plantele suferă. Gradul în 
care acestea sunt vătămate diferă însă de la specie la specie și în cadrul aceleeași specii  depinde de 
starea plantei, modul în care a survenit scăderea temperaturii (brusc, lent), durata de menținere a 
temperaturilor scăzute, dar diferă în mod evident de la un soi la altul. Este așadar ușor de sesizat 
rolul foarte important al genotipului în rezistența la temperaturi scăzute sau la șocuri termice. Se știe 
în prezent că în timpul înghețurilor, indiferent că sunt de lungă durată, se formează cristale de 
gheață  în spații intercelulare, cât și în interiorul protoplasmei, procesul de cristalizare a apei libere 
din celule determinând moartea aproape instantanee a acestora. 
 Observațiile detaliate efectuate în condiții de laborator au arătat însă că, dependent de starea 
fiziologică a țesuturilor, dar și de soi, în unele celule apa liberă cristalizează iar în altele nu. 
Cercetările realizate în ultimele două decenii ale secolului trecut au demonstrat în mod concludent 
că astfel de situații se datorează faptului că, la plantele rezistente la îngheț, scăderea temperaturii 
sub o anumită limită constituie un semn al activării genetice a unor mecanisme ce au ca rezultat 

imediat eliminarea rapidă (de regulă într-un interval de cca 2 ore) a apei libere din protoplasmă, 
fiind astfel evitată formarea cristalelor de gheată și moartea celulelor. În acest context trebuie 
menționat faptul că procesul de cristalizare implică exclusiv apa liberă, apa legată înghețând numai 
la temperaturi mai scăzute de -195 grade Celsius. Calculând rapiditatea cu care celulele unei plante 
pot fi deshidratate, se poate așadar afla (indirect) rezistența respectivei plante la temperaturi scăzute. 
Cu cât permeabilitatea pentru apă a protoplastului este mai mare, cu atât rezistența la ger va fi mai 
mare.  

 Observațiile fiziologilor au arătat că gheața intercelulară scoate apa din protoplast, îl 
vacuolizează, distrugându-i starea coloidală. Un astfel de fenomen are loc întotdeauna când înghețul 
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survine brusc  sau când este prea prelungit. Se poate așadar spune că avem de a face cu o lege 
dialectică naturală: unul și același factor, scoaterea apei din celule, este favorabil pentru că 
împiedică formarea cristalelor de gheață intracelulară, dar este și nociv pentru că duce la 
vacuolizarea conținutului celular. 
 Unii fiziologi susțin că nu numai formarea gheții în celulele plantelor, ci și tempertaurile 
scăzute în sine ar avea un efect dăunător (vătămător), determinând procese metabolice străine, care 
au ca rezultat  elaborarea unor substanțe toxice pentru celule. De asemenea, analizadu-se activitatea 

enzimelor  în astfel de condiții, s-a obsevat că activitatea catalazei este redusă de până la 30 de ori, 
iar a oxidazei de până la 14 ori, ceea ce are ca efect formarea apei oxigenate de două ori mai repede 
decât în mod natural, și aceasta intoxică celula. 
 Este general acceptată dependența amplitudinii oscilațiilor sau stabilității coloizilor din 
protoplasma celulară de factorii genetici ai speciei sau soiului. În afara de aceasta, dinamica 
proceslor biochimice legate de compoziția diferită a protoplasmei se află în dependență de ritmul 
sezonier al manifestărilor meteorologice. În acest mod, rezistența la ger a pomilor este dată de 
gradul de stabilitate a coloizilor celulari și acesta la rândul său depinde de schimbările morfo-

fiziologice ale plantelor. 

 Influența genotipului asupra rezistenței la temperaturi scăzute a plantelor este, aşa cum o 
demonstrează numeroase dovezi experimentale indirectă. Astfel, la speciile sau soiurile la care 
perioada de vegetație este prelungită toamna sau începe primăvara foarte devreme, metabolismul 
este orientat în sensul formării de substanţe plastice ce consumă zaharurile, așa încât orice şoc 
termic negativ găseşte plantele cu rezervele de glucide diminuate, ori se ştie că glucidele au un rol 
extrem de important în protecţia celulelor faţă de cristalizarea apei libere. Mecanismul genetic al 
protecției celulelor sau organelor împotriva efectelor negative ale temperaturilor scăzute este însă 
foarte complex, un argument incontestabil în acest sens fiind acela că, deși conţine 15-22% zahăr, 
chiar şi la sfecla de zahăr se întâlneşte fenomenul de moarte celulară produsă de temperaturi 
scăzute. De altfel şi la pomii fructiferi s-a constatat o neconcordanţă între consumul de zahăr din 
celule şi rezistenţa la temperaturi scăzute. 
 La începutul primăverii atât în mugurii vegetativi cât şi în cei floriferi se consumă ultimele 
rezerve de amidon, care este hidrolizat în glucoză, fructoză, zaharoză şi alte fracţii glucidice. O 
serie de studii au evidenţiat absenţa la speciile sau soiurile sensibile a rafinozei şi oligozaharidelor. 
În fapt, pe baza acestor observaţii s-a dedus că zaharoza şi celelelte oligozaharide sunt substanţe de 
apărare faţă de efectele temperaturilor scăzute, mai ales că oligozaharidele apar numai în condiţii de 
temeraturi scăzute. La unele specii, pe lângă amidon, ca substanţe de rezervă se formează 
polizaharide de tipul hemicelulozei, care sunt foarte diferite din punct de vedere chimic de la o 

specie la alta. Aceste hemiceluloze sunt ulterior degradate cu formarea de glucoză, galactoză, 
manoză, xiloză şi arabinoză. Genotipurile rezistente se caracterizează printr-un nivel al 

monozaharidelor şi dizaharidelor care rămâne suficient de ridicat la sfârşitul primăverii pentru a 
sigura protecţia mugurilor vegetativi şi floriferi faţă de eventualele îngheţuri târzii. 
 Este un fapt evident că îngheţurile târzii de primăvară au efecte mai drastice decât cele 
timpurii, de la sfârşitul toamnei. De regulă, plantele pot suporta mult mai uşor şocurile provocate de 

gerurile timpurii, ele aflându-se oricum în procesul de acumulare de amidon, iar hidroliza acestuia 

este foarte uşor indusă de temperaturile sub 0 grade Celsius. În cazul gerurilor târzii de primăvară, 
produse după intrarea în vegetaţie a plantelor, efectul este incomparabil mai negativ, întrucât toate 
procesele biochimice care s-au desfăşurat la începutul toamnei în cadrul mecanismului fiziologic 
general de pregătire pentru a suporta temperaturile scăzute (solubilizarea unei părţi din proteine, 
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reducerea azotului neproteic, creşterea cantităţii de substanţe lipidice şi unirea acestora cu fracţii 
glucidice, creşterea conţinutului de taninuri solubile, scăderea cantităţii de apă legată, scăderea 
cantităţii de auxine etc.), au primăvara orientare opusă. 
 Mecanismul genetic de rezistenţă faţă de efectele negative ale gerurilor târzii implică şi 
controlul intensităţii transpiraţiei. Este relevant faptul că primăvara, la speciile şi soiurile sensibile 
se înregistrează valori foarte ridicate ale transpiraţiei, deoarece celulele conţin mai multă apă liberă 
decât cele rezistente. 
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 Prin însuşi conţinutul său, geografia asigură elevilor o pregătire completă, contribuind la 
dezvoltarea lor din punct de vedere intelectual, afectiv, moral, fizic, la educarea lor pentru a-şi iubi 
ţara, poporul, dar şi alte popoare. Geografia este singurul obiect de învăţământ care oferă elevilor o viziune 
de ansamblu asupra mediului geografic şi-i educă pe aceştia în spiritul păstrării calităţii acestui mediu, a 
potenţialului natural, antropic şi, de ce nu, prin ele, la păstrarea unei societăţi mai bune. 
 Cât de actuală şi de indispensabilă este cultura geografică pentru cultura individului astăzi se 
poate constata din faptul că materialul acestei discipline nu a rămas între copertele manualelor, ci s-a 

amplificat pe măsura realizărilor şi transformărilor uriaşe şi rapide care au înconjurat o lume întreagă. 
Mai mult ca oricând, geografia a devenit ştiinţa cu un profund şi tot mai accentuat caracter practic-

aplicativ. Ca urmare a acestui fapt, consider ca geografiei îi revine un rol enorm, ca disciplină şcolară în 
procesul de educaţie şi de instruire a elevilor, dar acest rol îl poate căpăta prin rolul pe care noi, profesorii 

de geografie, îl avem sau trebuie să-1 avem prin activităţile desfăşurate, făcându-i pe elevi să vadă acest 
lucru şi să iubească pur şi simplu această disciplină şcolară. Sarcina principală a profesorului de geografie, 

o sarcină deosebit de grea, o reprezintă aplicarea curriculum-ului şcolar - competenţe generale, 
competenţe specifice şi conţinuturi, activităţi de învăţare, elemente metodologice. Pentru atingerea scopului 

propus, profesorul, în realizarea unor suporturi de instruire: hărţi, diferite diagrame, atlase, culegeri de 

texte, manuale, suporturi cartografice, trebuie să aibă în vedere curriculum şcolar de geografie în 
ansamblul său (competenţe în general, valori, atitudini, sugestii metodologice şi multe alte metode şi 
materiale). 

 Prin abordarea noului curriculum se trece de la o geografie descriptivă şi enciclopedică la o 
geografie funcţională, relaţională, operaţională şi aplicată, deschisă problematicii naţionale şi europene, în 
contextul lumii contemporane; de asemenea se asigură un caracter flexibil şi generativ al sistemului de 

competenţe, conţinuturi, pentru evitarea sapraîncărcării elevilor şi pentru realizarea unei instruiri predominant 
în clasă. 
 Este cunoscut faptul că reproşul cel mai frecvent adresat geografiei şi manualelor de 
geografie îl reprezintă constatarea supraîncărcării informaţionale a acestora cu denumiri şi date 
inutile, de obicei depăşite, ceea ce creează o situaţie de respingere obiectivă şi atunci intervine rolul 

maestrului, al pedagogului, al profesorului de geografie, care trebuie să selecteze materialul de predat 

elevilor săi. Se impune prin toate acestea o şi mai puternică ancorare în realitatea zilelor noastre, o 

largă colaborare şi participare activă la rezolvarea unor probleme de ordin practic, fiind necesară în acest 
sens, unirea tuturor forţelor geografice, conlucrarea şi colaborarea sinceră şi efectivă în rezolvarea 
diverselor sarcini ce ne revin tuturor pe linia învăţământului geografic, a perfecţionării acestuia, dar 
mai ales a îndrăgirii acestui obiect de către elevii pe care îi educăm şi instruim. Pentru atingerea acestui 

obiectiv  pe care îl considerărn primordial în procesul educaţional vom trece la câteva aspecte ce trebuie să 
le avem în vedere în predarea la clasă. 
 În condiţiile învăţământului modern, accentuarea caracterului formativ al geografiei 

constituie o necesitate obiectivă, care constă în formarea la elevi a unor capacităţi şi trăsături de 
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ordin psihic ca: flexibilitate, fluiditate, independenţă, originalitate şi creativitatea gândirii, capacităţi care să 
asigure adaptarea personalităţii lor la schimbările rapide şi profunde ce ne caracterizează viaţa actuală. 
            Polivalenţa formativă a geografiei, încă insuficient valorificată în şcoală, decurge atât din 
conţinutul, cât şi din metodologia şi tehnologia ei didactică, acţionând pe mai multe direcţii:  
a) formarea unei concepţii corecte faţă de lume şi viaţă;  
b) dezvoltarea proceselor cognitive, mai ales a gândirii logice geografice şi înarmarea elevilor cu tehnici de 
investigaţie, implicit trezirea curiozităţii ştiinţifice, necesitatea de a nu primi cunoştinţe de-a gata 

fonnulate, ci a le dobândi prin eforturi proprii;  

c) formarea trăsăturilor profilului moral al omului nou. 
 Evidenţierea potenţialului formativ al geografiei pentru învătământul actual rezultă din 
necesitatea de a preciza locul şi rolul acestei discipline în învăţământul preuniversitar. Obiectivul 

primordial al geografiei formative în şcoală rămâne dezvoltarea gândirii logice productive a elevilor, ce 

se poate realiza prin multiplele corelaţii pe care profesorul de geografie îl poate realiza între factorii 
şi fenomenele fizice, biologice sau social-economice prin cauzalitatea lor complexă într-un domeniu 

atât de vast ca mediul geografic, apelându-se la raţionament, la ample corelaţii între noţiuni, contribuind 
efectiv la cultivarea unor însuşiri proprii ale gândirii, în special spiritul asociativ şi de discernământ, 
flexibilitatea şi fluiditatea gândirii. Având o sferă largă de cuprindere, geografia stimulează curiozitatea şi 
interesul pentru cunoaşterea profundă a realităţii, cultivând în acelaşi timp spiritul de investigaţie, ceea 
ce contribuie la o motivaţie superioară a învăţării şi la dezvoltarea calităţilor cognitive. 
 Rolul formativ al geografiei constă şi în metoda sa specifică de reprezentare grafică şi 
cartografică a obiectelor şi fenomenelor geografice care dau imaginea spaţială şi repartiţia acestora în cadrul 
planetar şi regional. Iniţierea elevilor în citirea şi interpretarea corectă a hărţilor, precum şi întocmirea şi 
execuţia lor grafică le creează deprinderi practice de muncă independentă, deosebit de utile pentru viaţă, 
pentru activitatea lor productivă ulterioară. De asemenea, trebuie subliniat rolul formativ al multiplelor 

activităţi independente pe care elevii le pot desfăşura sub îndrumarea profesorului în cadrul observaţiilor şi 
investigaţiilor de teren pornind de la cunoaşterea fenomenelor geografice din orizontul local. Acesta 
asigură formarea spirirului de observaţie la elevi, spiritul de disociere a aspectelor multiple ale 

peisajului geografic. Toate aceste activităţi contribuie în final la formarea unui stil propriu şi a unor 
deprinderi de muncă intelectuală. 
 Profesorul de geografie ar trebui să favorizeze construirea gândirii elevului, încurajând 
activităţile pe grupe mai mici sau mai mari, activităţi de cercetare, creând situaţii reale de învăţare a 
elementelor cadrului natural. De exemplu, profesorul trebuie să clarifice toate lucrurile pe înţelesul tuturor 

elevilor, începând din clasele a III-a şi a IV-a, până în clasa a XII-a, să găsească soluţii pentru a le face 
explicite pentru elevi. În acest sens, pregătirea lecţiilor se face în funcţie de competenţele care trebuie 

dezvoltate şi nu numai în funcţie de conţinutul care trebuie transmis. Elevii învaţă să pună întrebări, ştiind 
că trebuie să găsească soluţii. 
 În cea mai mare parte a timpului elevii lucrează individual (în activitatea de documentare) şi în 
echipă (la ore) în cadrul grupelor, ei comunică mai uşor unii cu alţii, colaborând îndeaproape pentru a 
selecta informaţiile, pentru tema dată, exprimându-şi punctul de vedere, abordează lucrurile din punctul 

lor de vedere, dar şi al colegilor, îşi aleg metode de lucru atât de potrivite, încât să găsească soluţii pentru 
toate  problemele. 

 Totodată, elevii învaţă să se cunoască, să îşi pună în valoare ideile lor şi să le afle pe ale 
colegilor lor. Activitatea pe grupe de elevi, la toate clasele, le permite o mai uşoară asimilare a 
cunoştinţelor datorită schimburilor de idei şi punctelor de vedere diferite asupra acestora, motivând elevul 

în faţa sarcinilor pe care le are de îndeplinit şi, întotdeauna, am constatat că elevii aflaţi în dificultate 
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învaţă mult mai uşor, combinând activităţile individuale cu munca în echipă. Profesorul contribuie la 

conştientizarea responsabilităţilor inerente care revin elevilor. Educarea valorilor şi atitudinilor începe de 
la clasele mici prin promovarea unor metode active, care implică elevul pe tot parcursul lecţiei, 
făcându-l să nu se plictisească sau să caute alte preocupări. Au, individual sau în grup, de îndeplinit 
sarcini de lucru într-un timp anume, prezentând rezultatele muncii lor. 

 Prima valoare ce o avem în vedere, în fiecare oră de geografie este timpul şi primul care dă 
exemplu în această direcţie este profesorul, care trebuie să fie punctual şi să abordeze metode de 
lucru deosebit de atractive, cu multe valenţe educative care să-l motiveze pe elev în realizarea 
sarcinilor trasate. Răspunsurile obţinute trebuie atent selectate de către profesor, analizate şi făcute 
publice întregii clase şi notate în faţa lor, motivând de fiecare dată nota. De multe ori liderii de grupe pot 

evalua chiar la cererea lor. Întotdeauna astfel de metode au contribuit la dezvoltarea gândirii elevilor şi 
ajută la găsirea unor răspunsuri pentru elevii aflaţi în dificultate şi parcă în ultima vreme sunt tot mai mulţi. 
 Este foarte adevărat ca putem vorbi în activitatea noastră de multă pasiune, dăruire, dar 
trebuie avută în vedere o serie de probleme legate de relaţiile create între elevi şi profesori, de 

îmbinare a principiilor didactice tradiţionale cu cele moderne, de aspectele legate de evaluarea 
elevilor, având în vedere că nu întotdeauna există corelaţie între nivelul de pregătire al elevilor şi 
notele acordate. 

 De asemenea, trebuie să avem în vedere şi atitudinea noastră, şi nu numai, faţă de elevii mai slabi 

şi notele mai mici căpătate de aceştia, lucruri legate de lipsa interesului pentru învăţătură în general. Şi 
atunci trebuie să intervină profesorul cu tactul, măiestria căpătată ani de-a rândul pentru a-i determina pe 

toţi elevii să manifeste interes pentru învăţatură în general şi pentru cea geografică în mod special. 
 Şi tot în scopurile deosebite pe care ni le propunem în predarea geografiei, trebuie să 
acordăm o atenţie mare laturii aplicativ-practice în cadrul procesului de însuşire a elementelor 
geografice, ca de altfel în cadrul întregului proces educaţional. De foarte multe ori, elevi care la orele de 

clasă sunt deosebit de comozi, nu se anunţă la răspunsuri sau nu-i interesează problemele ce se discută, în 
cadrul aplicaţiilor practice dau dovadă de creativitate, responsabilitate, motivaţie, sunt dornici de 
cunoaştere, de descoperire şi atunci, în astfel de activităţi, aceştia îşi pot aduce o contribuţie 
deosebită şi simt că şi ei sunt utili, iar în asemenea cazuri, credem că se poate face evaluarea fără 
subiectivitatea de care vorbeam anterior.  

 Aşadar, considerăm că tânăra generaţie nu trebuie educată doar pentru a se adapta la nou, ci pentru 

a putea contribui la modemizarea societăţii noastre, la aducerea ei într-una mai bună, mai curată, mai 
frumoasă. Acest lucru se poate realiza în general în şcoală şi în mod special prin predarea geografiei, 
prin desfăşurarea aplicaţiilor practice atât în orizontul local, cât şi regional sau naţional. 

 Din considerentele de mai sus se desprinde faptul că geografia ca disciplină de învăţământ, 
dispune de valoroase resurse formative care satisfac pe deplin cerinţele actuale ale modernizării 
învăţământului în general şi al celui geografic în special. 
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 Dinamica socială a ultimilor ani aduce o serie de provocări faţă de care educaţia nu poate 
rămâne indiferentă. Niciodată omenirea nu s-a confruntat simultan cu atâtea probleme complexe 
care implică analize şi rezolvări la scară planetară, cum ar fi: globalizarea, interculturalitatea, 
protecţia mediului, sărăcia, explozia informaţională, conflictele. Toate acestea revendică o abordare 
integrată şi în sfera educaţiei. 
 Pentru a educa elevii de astăzi ca și adulți rezilienți provocărilor tot mai numeroase  ale 

lumii contemporane, elevii au nevoie de competenţe strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să 
înveţe, abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme. Profundele transformări din cadrul societăţii 
afectează direct şi sensul învăţământului românesc. Este nevoie de o abordare modernă, de un nou 

mod de gândire pentru depăşirea unor graniţe rigide între disciplinele de învăţământ în vederea 

explicării complexe a fenomenelor. Activităţile pe discipline trebuie să alterneze cu cele trans-

disciplinare  și inter-disciplinare pentru crearea unui context al predării integrate în care întreaga 
activitate să fie centrată pe elev, pe demersurile intelectuale şi afective ale acestuia. 
 Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o lume în 
schimbare, formarea personalităţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului, selectarea 
informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale politicii 
educaţionale ale şcolii româneşti.  
 Învăţământul românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci 
formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale si psihologice ale vieţii, cu un 
sistem axiologic ferm conturat. De fapt, scopul educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. În 
acest sens, este vitală conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă 
eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, 
pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor 
cetăţeni responsabili ai societăţii civile.  
 În continuare mă voi referi la abordarea integrată la disciplina Ştiinţe. Curriculum-ul de 

Ştiinţe ale naturii este structurat astfel încât permite variate legături între domeniile recunoscute sub 

denumirea de Ştiinţe ale naturii (este vorba de biologie, fizică, chimie), dar şi între acestea şi alte 
domenii din curriculum-ul învăţământului din ciclul gimnazial.  
 Propun un model de aplicaţie a abordării integrate de tip vertical, la nivel interdisciplinar: 

Evidenţierea experimentală a conducerii sevei brute prin tulpină. 

 Activitatea se desfăşoară experimental. Captarea atenţiei elevilor poate fi realizată cu 
ajutorul experimentului 1. 

 Experiment 1: Se pune o garoafă într-un pahar cu apă în care, în prealabil, s-a turnat puţină 
cerneală. După câteva minute, se va observa colorarea vaselor conductoare din tulpină. Problema 
care li se pune copiilor este să stabilească ce şi cum s-a întâmplat. Opiniile înregistrate în prealabil 

pe fişa de lucru vor fi sistematizate pe tablă de către profesor, pentru a putea trece la următorul 
experiment, care va evidenţia de ce urcă apa. 
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 Experiment 2: Se ia un vas de sticlă în care s-a pus, în prealabil, apă colorată cu puţină 
cerneală, pentru a putea fi vizibil pentru elevi ceea ce se întâmplă. În vas se scufundă, vertical, o 
serie de tuburi de sticlă cu diametre diferite. Elevii vor observa că, dacă diametrul tubului este mare, 
apa colorată este la acelaşi nivel în tub, ca şi în afara acestuia. Cu cât se îngustează, însă, tubul, apa 
va urca în acesta din ce în ce mai sus. Este vorba de evidenţierea fenomenului de capilaritate 
(fenomenul poate fi observat, elevii putând trage concluzia că înălţimea de urcare a apei în tub este 
dependentă de micşorarea diametrului acestuia, fără a fi necesară introducerea termenului de 
capilaritate). 

 Experimentul 3: în două pahare cu apă se pune puţină sare, în primul, şi puţin zahăr, în cel 
de-al doilea. Se urmăreşte ce se întâmplă cu cele două substanţe. Elevii pot gusta apa din cele două 
pahare şi vor constata că acestea au gust sărat şi, respectiv dulce, ca şi substanţele care s-au 

dizolvat; în schimb, acum, substanţele respective se găsesc pretutindeni în apă, nu numai pe fundul 
vasului, deci vor putea fi transportate de acestea. 

 Concluzie: activitatea de învăţare propusă este un exemplu simplu de integrare între 
biologie (experimentul 1), fizică (experimentul 2) şi chimie (experimentul 3), pornind de la 
experimente simple şi fără a fi necesară definirea domeniilor individuale.  

 Abordarea integrată este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, 
prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră. Activităţile integrate lasă multă 
libertate de acţiune şi exprimare atât profesorului, cât şi elevilor. Ele s-au dovedit a fi o modalitate 

plăcută şi eficientă de învăţare, au favorizat o învăţare activă integrată, au fost un bun prilej de 
verificare şi testare a capacităţilor intelectuale, a aptitudinilor creatoare ale elevilor, oferindu-le în 
acelaşi timp posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi. 
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 Oamenii se luptă cu diverse virusuri de foarte mult timp. De cele mai multe ori, 
medicamentele şi vaccinurile antigripale ne-au permis să ne protejăm şi să împiedicăm răspândirea 

lor. În prezent, un nou virus ameninţă sănătatea indivizilor: coronavirusul. Acesta a fost detectat 
pentru prima dată în China, însă acum s-a răspândit în peste 100 de ţări şi regiuni la nivel 
internaţional, inclusiv în România. Virusul a fost numit „SARS-CoV-2”, iar boala pe care o 
provoacă este cunoscută ca „boala coronavirus 2019” (prescurtată „COVID-19”). 
 Coronavirusurile provin dintr-o familie numeroasă de virusuri, comune atât oamenilor, cât şi 
multor specii diferite de animale, inclusiv cămile, bovine, pisici şi lilieci. Cazurile în care 
coronavirusurile animale pot infecta oamenii sunt foarte rare însă. Prin urmare, cele care îi afectează 
pe oameni se răspândesc doar de la o persoană la alta. Virusul SARS-CoV-2 este un 

betacoronavirus, la fel ca MERS-CoV şi SARS-CoV. Toate aceste trei virusuri îşi au originea în 
lilieci. De la aceştia au ajuns la oameni, inclusiv prin gazde intermediare. 
 Există însă şi alte virusuri care ameninţă/ au ameninţat omenirea la fel de mult ca şi 
coronavirusul. Iată lista celor mai periculoase 12 virusuri din istorie: 

1. Virusul Marburg 

 Oamenii de ştiinţă au identificat virusul Marburg în 1967, atunci când au apărut mici focare 
în rândul lucrătorilor din laboratoare din Germania, expuşi contactului cu maimuţele infectate 

importate din Uganda. Virusul Marburg este similar cu Ebola, deoarece ambele pot provoca febră 
hemoragică, ceea ce înseamnă că persoanelor infectate le creşte rapid temperatura, provocând 
sângerări în tot corpul; acest lucru poate provoca un şoc, încetarea organelor şi chiar moartea. 
2. Virusul Ebola 

 Primele focare Ebola au lovit simultan în Republica Sudan şi Republica Democratică Congo 
în 1976. Ebola se poate transmite  prin contactul cu sângele sau alte fluide corporale, chiar şi prin 
ţesuturile persoanelor sau animalor infectate. Tulpinile cunoscute variază dramatic în ceea ce 
priveşte mortalitatea lor.  
3. Virusul rabic (rabia) 

 Deşi vaccinurile antirabice destinate animalelor de companie, introduse în anii 1920, au 
împiedicat răspândirea acestei boli în societăţile dezvoltate, această afecţiune rămâne încă o 
problemă serioasă în India şi în anumite părţi din Africa. 
4. Virusul HIV 

 Cel mai mortal virus al lumii moderne este considerat virusul HIV. Se estimează că 32 de 
milioane de oameni au murit din cauza HIV de când boala a fost recunoscută pentru prima dată la 
începutul anilor 1980. Inovaţiile din medicină permit acum oamenilor să trăiască ani de zile cu HIV. 
Astfel, boala continuă să devasteze în general ţările sărace: 95% din totalul infecţiilor cu HIV. 

Aproape 1 din 25 adulţi din regiunea africană a OMS este HIV-pozitivă, reprezentând mai mult de 
două treimi din persoanele care trăiesc cu HIV din întreaga lume. 
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5. Variola 

 Adunarea Mondială a Sănătăţii declara în 1989 că lumea a scăpat în sfârşit de variolă. Dar 

înainte de asta, oamenii se luptaseră cu variola timp de mii de ani, iar boala ucidea aproximativ 1 
din 3 dintre persoanele infectate. Supravieţuitorii rămâneau cu cicatrici profunde sau adesea orbeau. 

6. Hantavirusul 

 Sindromul pulmonar Hantavirus (HPS) s-a bucurat de o atenţie sporită în SUA în anul 1993, 
când un tânăr perfect sănătos, Navajo, şi logodnica sa, au murit la câteva zile după ce au început să 
se confrunte cu probleme respiratorii. Câteva luni mai târziu, autorităţile medicale au descoperit 
 hantavirusul la un şoarece, găsit în casa uneia dintre persoanele infectate. 
 Acest virus nu se transmite de la o persoană la alta; mai degrabă, oamenii contractează boala 
prin expunerea la excrementele şoarecilor infectaţi. 
7. Virusul gripal 

 În timpul unui sezon tipic de gripă, până la 500.000 de oameni din întreaga lume mor din 
cauza bolii, potrivit OMS. Dar, ocazional, când apare o nouă tulpină de gripă, rezultă o pandemie cu 
o răspândire mai rapidă a bolii şi, deseori, cu o rată mai mare de mortalitate. 
 Cea mai periculoasă pandemie de gripă de până acum, gripa spaniolă, a început în 1918 şi a 
îmbolnăvit până la 40% din populaţia lumii, ucigând aproximativ 50 de milioane de oameni. 

Specialiştii nu exclud posibilitatea apariţiei unui nou focar de gripă precum cel din 1918. 
8. Virusul Dengue 

 Virusul Dengue a apărut pentru prima dată în anii ’50 în Filipine şi Thailanda, iar de atunci 
s-a răspândit în toate regiunile tropicale şi subtropicale ale globului. Până la 40% din populaţia 
lumii trăieşte acum în zone în care dengue este endemic (adică are cauze locale, specifice unei 
anumite regiuni), existând riscul ca boala, purtată de către ţânţari, să se răspândească ca urmare a 
încălzirii globale. Acest virus îmbolnăveşte între 50-100 de milioane de oameni pe an, conform 

OMS.  

9. Rotavirusul 

 În prezent, sunt disponibile 2 vaccinuri pentru a proteja copiii împotriva rotavirusului, 
considerat drept principala cauză a bolilor diareice severe în rândul bebeluşilor şi copiilor mici. 

Virusul se  răspândeşte rapid, prin calea fecal-orală (particule mici de fecale ajung să fie 
consumate). Ţările care au introdus vaccinul au raportat scăderi puternice ale spitalizărilor, cât şi ale 
deceselor. Din nefericire, tratamentele nu sunt încă disponibile pe scară largă, lucru ce face ca 
rotavirusul să fie încă destul de periculos. 
10. SARS-CoV 

 SARS, virusul care afectează sistemul  respirator, a apărut pentru prima dată în 2002, în 
provincia Guangdong din sudul Chinei, potrivit OMS. Acesta s-ar fi dezvoltat iniţial la lilieci, apoi a 
trecut la mamiferele nocturne şi în final a infectat omenii. După declanşarea unui focar în China, 
SARS s-a răspândit în 26 de ţări din întreaga lume, infectând peste 8000 de oameni şi ucigând peste 
770 pe parcursul a 2 ani. 

 Boala provoacă febră, frisoane şi dureri ale corpului, putând evolua adesea spre pneumonie, 
o afecţiune severă în care plămânii se inflamează şi se umplu de puroi. SARS are o rată de 
mortalitate estimată de 9,6%, iar până acum nu s-a găsit vreun tratament. Cu toate acestea, nu au 
mai fost raportate cazuri noi de SARS de la începutul anilor 2000, potrivit CDC. 

11. SARS-CoV-2 

 SARS-CoV-2 aparţine aceleiaşi mari familii de virusuri ca SARS-CoV, cunoscută sub 
numele de coronavirusuri şi a fost identificată pentru prima dată în decembrie 2019 în oraşul chinez 

https://www.livescience.com/7509-smallpox-changed-world.html
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Wuhan. De la apariţia sa, virusul a infectat zeci de mii de oameni în China şi alte mii de oameni din 
întreaga lume. Focarul continuu a determinat o carantină extinsă din Wuhan şi oraşele din 
apropiere, restricţii de călătorie către şi dinspre ţările afectate şi un efort la nivel mondial pentru a 
dezvolta diagnostice, tratamente şi vaccinuri. Boala cauzată de SARS-CoV-2, numită COVID-19, 

are o rată de mortalitate estimată de aproximativ 3,4%. Persoanele în vârstă sau care au o stare de 
sănătate precară prezintă cel mai mare risc de a fi infectate şi de a dezvolta complicaţii severe. 
Simptomele obişnuite includ febra, tusea uscată şi dificultăţi la respiraţie, iar boala poate progresa 
spre pneumonie în cazuri severe, ducând la deces. 
12. MERS-CoV 

 MERS, virusul din Orientul Mijlociu care, de asemenea, afectează respiraţia, a provocat un 
focar în Arabia Saudită în 2012 şi un altul în Coreea de Sud în 2015. Virusul MERS aparţine 
aceleiaşi familii de virusuri ca SARS-CoV şi SARS-CoV-2, având de altfel originea în lilieci.  
 Boala declanşează febră, tuse şi probleme respiratorii la persoanele infectate. MERS 
progresează adesea spre o pneumonie severă şi are o rată a mortalităţii estimată între 30% şi 40%, 
ceea ce o face cea mai letală dintre coronavirusurile cunoscute care au sărit de la animale la oameni. 
La fel ca în cazurile SARS-CoV şi SARS-CoV-2, MERS nu are tratament. 
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PROGRESII ARITMETICE ȘI GEOMETRICE 

-Test online- 

 
Prof. Nicoleta Teodorescu 

Colegiul Economic Mangalia, jud.Constanța 
 

 

 Evaluarea elevilor a fost și rămâne o provocare a tuturor cadrelor didactice. Școala online a 
contribuit, odată cu apariția platformele educaționale, la amplificarea frustrărilor în ceea ce privește 
evaluarea materiei. Digitalizarea greoaie a profesorilor, alături de lipsa tehnologiei pusă la 
dispoziția lor, a dus la un proces complex de predare-învățare-evaluare. 

 O modalitate de concepere a testelor la matematică am realizat-o utilizând Google Forms, cu 
extensia Form Timer pentru timpul alocat testelor și apoi postate pe Google Classroom. Scrierea 
matematică am realizat-o cu ajutorul tabletei grafice și aplicațiilor destinate acesteia.  

În continuare, vă prezint un test prin care am evaluat cunoștințele elevilor de clasa a 9-a, 

profil servicii, la progresii aritmetice și geometrice. Testul este format din 9 itemi, a câte 10 puncte 
fiecare, distribuiți astfel: 4 itemi obiectivi cu alegere multiplă și 5 itemi subiectivi cu rezolvarea 
integrală fotografiată și postată pe Google Classroom în timpul programat. Durata testului este de 

35 minute și am acordat 5 minute în plus pentru fotografierea și postarea rezolvărilor. Elevilor care 

au încărcat exercițiile cu întârziere nu li s-a luat în calcul punctajul. Astfel, timpul a devenit 

”aliatul” profesorului de matematică. 

  

Test Progresii aritmetice și geometrice 

 

Numele și prenumele:  

1. Să se calculeze r, rația unei progresii aritmetice, cunoscându-se primul termen și al șaselea 
termen al progresiei, scrise mai jos. Bifați răspunsul corect. (10 puncte) 

10 puncte 

 
a) 8  b) -8  c) 7  d) 7  e) 6 

  

2. Să se calculeze al șaptelea termen al unei progresii aritmetice cunoscându-se primul termen si 

rația scrise mai jos. Bifați răspunsul corect. (10 puncte) 

10 puncte 

 
a) 1  b) 0  c) 6  d) -6 

3. Să se determine rația unei progresii aritmetice descrescătoare, cunoscând relațiile de mai jos. 
Fotografiați rezolvarea și postați-o pe Google Classroom (10 puncte): 
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4. Să se calculeze suma primilor 15 termeni ai unei progresii aritmetice, cunoscându-se al 8-lea 

termen și al 15-lea termen al progresiei aritmetice, scrise mai jos. Fotografiați rezolvarea și 
postați-o pe Google Classroom (10 puncte) 

 
5. Să se calculeze suma primilor 10 termeni ai unei progresii geometrice cunoscându-se primul 

termen și al 10-lea termen, scrise mai jos. Bifați răspunsul corect (10 puncte) 

 
a) 1048 b) 2000  c) 1022 d) 2046 

6. Calculați al 8-lea termen al unei progresii geometrice, cunoscându-se primul termen și al doilea 
termen al progresiei geometrice, scrise mai jos. Bifați răspunsul corect .(10 puncte) 

 
a) 81 b) 9 c) 1 d) 3 

7. Să se afle numărul termenilor unei progresii geometrice cunoscându-se primul termen și al n-

lea termen, scrise mai jos. Fotografiați rezolvarea și postați-o pe Google Classroom. (10 puncte) 

 
8. Să se determine x real astfel încât următoarele numere să fie în progresie geometrică : 2x -2, 3x-

2, 5x- 2 . Fotografiați rezolvarea și postați-o pe Google Classroom. (10 puncte) 

 

9. Suma a trei termeni ai unei progresii geometrice este 52. Dacă scădem 1 din primul termen, 
adăugăm 3 la cel de-al doilea și scădem 9 din cel de-al treilea, progresia devine aritmetică. Să se 
determine progresia. 

Întrebările se distribuie aleatoriu în momentul accesării testului, astfel fiecare elev are o 
ordine diferită! Nota finală se acordă de către profesor și este compusă din nota de la exercițiile 
grilă (max 40 puncte + 10 puncte din oficiu) plus nota obținută în urma verificării corectitudinii 

rezolvărilor din Google Classroom. Punctajul maxim al testului este 100 corespunzător notei 10. 
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FUNCȚIA DE GRADUL I. FUNCȚIA DE GRADUL AL II-LEA.  

-Aplicații- 
 

 

Prof. Andreea Țui  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

 

1) Să se afle dependența liniară între gradele Celsius, C, și gradele Fahrenheit, F, știind că apa 
îngheață la 00 C  și 032 F  și fierbe la 0100 C  și 0212 .F  

 

2) Să se determine funcția :f    care verifică relația

  1
1 2 5 2 1, x .

2

x
f x x f

        
 

  

3) Să se determine funcțiile , :f g    dacă 2
( 6) 2 (2 15)

3

x
f x g x


     și 

 2
5 4,

2

x
f g x x

      
 

 .x    

4) Să se afle soluțiile sistemului 
2 2 2

.
3 2 3 4 4 2 58

xy yx zx x y z

x y z y x z

 
  

  
  

5) Să se rezolve ecuația 
2

2 3.
1

x
x

x

    
  

6) Să se determine mulțimea valorilor parametrului m  astfel încât 
     2 2/ 1 3 0 / 2 2 0x x m x x x m x               

 

7) Să se determine valoarea minimă a tuturor valorilor luate de către familia de funcții 

: ,
m

f    2 2 2( ) 1 2 .
m

f x x x m m m       

 

8) Să se determine parametrul real nenul m  astfel ca rădăcinile 1x  și 2x  ale ecuației 

 2 2 1 0mx m x     să satisfacă condițiile  1 ,1x    și  2 2,3 .x    

 

9) Să se afle minimul expresiei 2 2 4 6 1,E a b a b      pentru , .a b   

 

10) Se consideră funcția : ,f     2( ) 1 4,f x x m x m      .m  Presupunând că 4,m   

să se exprime în funcție de m  expresia    1 2 2 1 ,E x f x m x f x m       unde 1x  și 2x  

sunt rădăcinile reale ale ecuației ( ) 0.f x    

 

11) Să se afle numărul m  real și nenul astfel încât ecuația  2 1 2 0mx m x     să aibă ambele 
rădăcini mai mici decât 1. 
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12) Fie ,a  b  și c  trei numere reale care satisfac egalitatea 2 2 22 5.a b c    Să se afle valoarea 
minimă pe care o poate lua expresia .a b c    

 

13) Fie : ,f    
2

2
( ) .

1

x mx n
f x

x

 



 Să se afle ,m n  astfel încât  ( ) 1,5 .f     

 

14) Fie fracția 
2

2

2 3 2

2

x mx m
E

x x m

  


 
 . Să se determine m  astfel încât fracția E să aibă sens și să 

fie pozitivă, x  . 

 

15) Fie familia de funcții de gradul al doilea 2( ) 2( 2) 2mf x x m x m     , unde m . 

a) Să se arate că vârfurile parabolelor asociate acestor funcții se găsesc pe o parabolă.  
b) Pentru ce valori ale lui m parabolele asociate funcțiilor m

f  au vârfurile sub axa Ox?  
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METODE DIDACTICE RELEVANTE CENTRATE PE ELEV ȘI 

APLICATE LA LECŢIILE DE BIOLOGIE 

 

 

Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

Metodele didactice centrate pe elevi fac parte din categoria metodelor interactive care, 

întemeiate pe ideea îmbunătăţirii gândirii şi acţiunii, determină elevii să cerceteze şi să descopere 
singuri cunoştinţele, să le prelucreze şi să găsească soluţii la problemele apărute. Eficienţa acestor 
metode se datorează faptului, că ele mobilizează voinţa, educă interese cognitive, dezvoltă 
memoria, gândirea, creativitatea. 

Din perspectiva centrării pe elev şi formării competenţelor sunt relevante pentru realizarea 
unui proces educaţional de calitate la biologie următoarele metode: 

 Demonstraţia – metodă care se aplică de regulă, la prezentarea, descrierea şi explicarea unui 
material demonstrativ sau efectuarea unui experiment. Necesitatea recurgerii la această metodă 
rezultă din faptul că in procesul cunoaşterii unor obiecte şi fenomene ea este uneori de neînlocuit, 
alteori este cea mai eficientă, iar în multe cazuri, favorizează învăţarea. Această metodă o 
considerăm ca una din metodele de bază în studiul biologiei. În contextul majorării eficienţei acestei 
metode se vor utiliza materiale grafice (modele, tabele, schiţe, diagrame etc.) şi TIC, „experimentul 
de laborator”, tabla electronică – folosind desenul ca un material auxiliar preţios, care însoţeşte 
expunerea verbală uşurând înţelegerea şi asimilarea cunoştinţelor. 

 Observarea – una din cele mai eficiente şi accesibile metode practice. Observaţiile efectuate 
de elevi în mod independent asupra fenomenelor biochimice constituie una din metodele 
fundamentale folosite în predarea-învăţarea biologiei. Observaţiile independente sporesc 
randamentul activităţii elevului şi permit învăţarea prin descoperire. Pe baza perceperii directe, cu 
ajutorul observaţiei, elevii participă activ la procesul cunoaşterii, privesc lumea înconjurătoare, văd 
obiectele şi fenomenele, dar nu ştiu să observe, să sesizeze ceea ce au comun şi ceea ce le 
deosebeşte. De aceea profesorul trebuie să formeze la elevi priceperea şi deprinderea de a observa. 
Observarea poate fi organizată în grup sau individual. Observarea poate fi indirectă pe baza 
percepţiei, pentru obiectele şi fenomenele biologice care nu pot fi direct accesibile înţelegerii lor, 
decât cu ajutorul materialului intuitiv: tablouri, ilustraţii, filme didactice, diafilme, diapozitive, 
desene schematice etc. 

De exemplu, în clasa a VIII-a la studierea modulului „Ocrotirea mediului”, subiectul: 
Poluarea atmosferei, la predarea noţiunii de „ploi acide” la subtemele „Efectul de seră”, „Găurile 
stratului de ozon”, „Influenţa acestor fenomene asupra biosferei”, propun elevilor să-şi amintească 
aspectul frunzelor arborilor după unele ploi, cărora bătrânii le spun „ploi cu rugină”.  Pentru a trezi 
interesul elevilor către observarea, recunoaşterea şi identificarea elementelor chimice, profesorul nu 
trebuie să le sugereze mai dinainte rezultatele acestora, ci el trebuie să dirijeze elevii pentru a 
descoperi singuri rezultatele observărilor efectuate şi a le corecta constatările şi deducţiile. Pentru 
realizarea observaţiilor le propunem elevilor un algoritm de lucru. Algoritmul reprezintă câteva 
indicaţii precise cu privire la operaţiile ce trebuie efectuate succesiv pentru realizarea sarcinii. În 
urma realizării observaţiilor le propun elevilor prezentarea rezultatelor acestora prin descriere, 
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comparaţia etc. Observaţiile le aplic cu succes în cadrul prezentării noilor cunoştinţe şi dirijării 
învăţării, la fel ca şi în realizarea feedback-ului. 

 Brainstorming-ul (Asaltul de idei) este o metodă de stimulare a creativităţii de grup, care îi 
oferă profesorului posibilitatea de a-i implica pe toţi elevii clasei la soluţionarea problemei propuse. 
Prin metoda brainstorming în cadrul orelor de biologie (clasele V-VIII), abordând aspectul ecologic, 
au fost analizate subiectele: 

 poluarea în diferite anotimpuri; 
 cosmetica și sănătatea; 

 produse ecologice pure; 

 ce ştim despre zahărul artificial? etc. 
 Metoda CVINTET (Cinguin) - este utilă pentru sintetizarea unor informaţii complexe şi 

pentru stimularea creativităţii. O variantă de utilizare a acestei metode la lecţiile de biologie constă 
în compunerea unei poezii în care: 
 primul vers este alcătuit dintr-un singur cuvânt şi constituie denumirea substanţei; 
 al doilea vers se compune din două adjective, care reprezintă proprietăţile ei fizice; 
 al treilea vers format din trei verbe, care exprimă proprietăţile biologice; 
 al patrulea vers conţine patru cuvinte, ce exprimă utilizarea şi importanţa substanţei; 

 al cincilea vers să conţină un cuvânt şi ne arată clasa din care face parte substanţa sau este o 
metaforă la primul vers. De exemplu: În clasa a VIII-a la studierea subiectului: “Aerul în jurul 
nostru”:          

Aerul 

Incolor, gazos 

Inspiri, expiri, trăieşti 
Folosit de toate vieţuitoarele 

Necesar 

Această metodă se utilizează ca instrument de sistematizare a unor informaţii, ca mijloc de 
exprimare a creativităţii, ca mijloc de evaluare a nivelului de asimilare a materiei de către elevi. 

 Clustering-ul (ciorchinele) este o tehnică de organizare grafică a informaţiei prin 
structurarea, sistematizarea şi stabilirea unor conexiuni dintre elementele constituente. Elaborarea 

clustering-ului presupune câteva etape: 
1.  Profesorul anunţă subiectul şi îl scrie în centrul unei foi. 
2.  În timpul brainstorming-ului se lansează idei, care se fixează pe fişe separate. 
3.  Fişele cu ideile acumulate se plasează într-un cluster. 

4.  Fişele pot fi mutate până nu li se determină amplasarea adecvată. 
5.  Se marchează conexiunea dintre idei. 
Tehnica clustering poate fi folosită cu succes la diferite etape ale lecţiei, atât pentru evocare, cât 

şi în cadrul reflexiei. 

De exemplu, în clasa a VII-a, la recapitularea modulului Sisteme de susţinere la om, subiectul 

„Structura scheletului”: 

 Elevii lucrează cu plăcere la completarea ciorchinelui, se implică cu toţii în activitate fie în 
grup sau individual. 

În clasa a VII-a am utilizat ciorchinele la capitolul: Funcțiile de relație, tema „Sistemul 

nervos”.  
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 Organizatorul grafic - 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. 
Aplicaţie: se poate utiliza atât la lecţiile de predare, cât şi la cele de evaluare a cunoştinţelor. 

Dacă la lecţiile de predare-învăţare organizatorul grafic este completat de către profesor şi elevi, 
atunci la lecţiile de sinteză se poate propune elevilor să redacteze de sine stătător un organizator 
grafic la subiectul propus, sau acest lucru să fie efectuat în grup. Dacă se efectuează un organizator 
grafic în grup, ar fi binevenit ca după finalizarea lucrărilor să fie afişate postere şi să fie completate 
după necesitate. 

De exemplu, la subiectul „Reproducerea în lumea vie”, clasa a VII-a, putem obţine următorul 
organizator grafic: 

 Explozia stelară - este o metodă de stimulare a creativităţii, de relaxare a elevilor, care se 
bazează pe formularea de întrbări în vederea rezolvării de probleme şi realizării de noi descoperiri, 
prin stabilirea de conexiuni între ideile emise de elevi în comun şi individual. 

Desfăşurarea: 

a. Elevilor li se propune problema de rezolvare. Pe steaua mare se scrie ideea centrală. 
b. Pe fiecare dintre cele 5 steluţe se scrie câte o întrebare: Ce? Cine? Unde? De ce? Când? Se 

aleg 5 lideri, fiecare lider îşi alege 3-4 colegi, astfel organizîndu-se 5 grupuri. Un reprezentant al 

grupului extrage o întrebare. 
c.  Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. 
d. La explirarea timpului afectat, liderii vin în jurul steluţei mari şi prezintă întrebările 

elaborate. Membrii celorlalte grupuri răspund la întrebări sau formulează întrebări la întrebări. 
e. Se apreciază calitatea şi corectitudinea întrebărilor, efortul elevilor, precum şi modul de 

cooperare şi interacţiune în cadrul grupurilor. 
 De exemplu, subiectul: Influenţa factorilor nocivi asupra sănătăţii omului. Clasa a VI-a. 

 Metodele de predare-învăţare-evaluare interactive centrate pe elev contribuie eficient la 

formarea personalităţi creative, inovatoare, uşor adaptabile la condiţiile în continuă schimbare a 
societăţii. Anume generaţia tânără, formată ca personalităţi creatoare, inovatoare va fi cea care va 
contribui la progresul ţării noastre. 
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NEURONUL. PROPRIETĂŢILE NEURONULUI 

-Proiect de lecţie- 
 

 

Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

 

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” 

Data: 26.09.2019 

Disciplina/Clasa: Biologie/ a VII-a B 

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii 
Profesor: Zorilă  Coculeana 

Unitatea de învăţare: II. FUNCȚIILE DE RELAȚIE. SISTEMUL NERVOS 

Titlul lecției:  Neuronul. Proprietățile neuronului. 
Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 

 

Competenţe specifice: 

Identificarea și observarea funcţiilor neuronului (1.1); 

Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii proprietăților neuronului (2.1); 

Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor (3.1); 

Utilizarea corectă a  terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare (4.1); 

Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare (4.2). 

 

Obiective operaționale: 
Să descrie componentele acesteia 

Să enumere proprietățile neuronului 
Să descrie modul cum se realizează excitabilitatea 

Să descrie modul cum se realizează conductibilitatea 

Să precizeze modul de transmitere a impulsului nervos la nivelul sinapsei 

 

Demersul didactic: 

a. Resurse procedurale: metoda interactivă „ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT, 
conversaţia, explicaţia, observația, demonstrația. 
b. Resurse materiale: calculator, videoproiector, atlasul de anatomie, fişe de lucru.  
c. Forma de activitate: frontal / pe grupe.  

 

Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală; rezolvarea cerințelor din fișa de lucru. 
Locul desfășurării: laboratorul de biologie. 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

ETAPELE 

LECŢIEI 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR 

Organizarea clasei.  Pregăteşte materialul didactic. 
Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă 
sunt condiţii optime pentru desfăşurarea orei. 

Pregătirea caietelor.  

Verificarea 

cunoştinţelor.  
Prin chestionare orală 

Enumerați celulele nervoase. Definiți neuronul, 
Care sunt părțile neuronului?  

Răspund la întrebările 
profesorului.   

Captarea atenţiei. Solicită elevilor să observe imaginile din Atlasul 
biologic şi din prezentarea PPT, să identifice/ 
descopere  care este rolul componentelor 

neuronului.  

Observă, gândesc şi identifică 
componentele neuronului și rolul 
acestor structuri. 

Anunţarea temei şi  
planul de lucru al 

lecţiei.  

Anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei şi prezintă 
obiectivele care urmează a fi atinse. 

Notează în caiete titlul lecţiei şi 
urmăresc indicaţiile date de 
profesor. 

Dirijarea învăţării. Folosesc metoda „ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/ 
AM ÎNVĂŢAT”   
Realizez pe tablă un tabel cu 3 coloane. 

Elevii se gândesc timp de 5 min. Răspund la 

întrebarea: Ce ştiu despre alcătuirea neuronului. 

Descrierea părților componente şi notez în 
rubrica „ŞTIU” 

 

Împreună cu elevii descoperim și demonstrăm 
ceea ce doresc ei să ştie despre rolul/proprietățile 
neuronului.  

Completez rubrica „VREAU SĂ ȘTIU” 

-Explic în ce constă excitabilitatea 

Împart elevii în 5 grupe, fiecare cu sarcini de 

lucru diferite: 

Fiecare grupă primește obiecte diferite care 
reacţionează diferit asupra receptorilor din piele. 

Descriu modul de acțiune și timpul de reacție la 
fiecare stimul. 

Explic în ce constă conductibilitatea  

Completez rubrica „AM ÎNVĂŢAT”  

Argumentăm și fixăm cunoștințele. 

 

 

Realizează tabelul pe caiete  
Completează rubrica „ŞTIU” 

 

 

Completează rubrica „VREAU 
SĂ ŞTIU” 

 

 

 

Se gândesc și răspund la 
întrebări. 
Rezolvă fișa de activitate. 
Un reprezentant al grupei 

prezintă colegilor ideile 
principale din sarcina de lucru. 

 

 

Notează în rubrica „AM 
ÎNVĂȚAT” 

 

Evaluarea 

performanţei 
elevilor   

Prin chestionare orală pe parcursul lecţiei   
 

 

Fișă de activitate. 
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Anexa 1 

SCHIȚA LECȚIEI 
       PROPRIETĂŢILE NEURONULUI 

 

 

NEURONUL - ALCĂTUIRE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                

                     

 

 

 

 

 

PROPRIETĂŢILE NEURONULUI 
Mediul înconjurător acţionează asupra organismului prin diferiţi stimuli. 
Neuronii reprezintă unitatea funcțională a sistemului nervos.  

Sunt celule specializate în recepționarea stimulilor din mediu, conducerea impulsurilor spre 

organele centrale, precum și în transmiterea comenzilor spre organele efectoare.  
Neuronii prezintă următoarele proprietăți importante: 
Excitabilitatea – este proprietatea neuronilor de a reacționa la acțiunea unui stimul sau excitant, 
mai ales la nivelul membranei neuronale, producând anumite modificări fizico-chimice atunci când 
stimulul sau excitantul îndeplinește anumite condiții. 
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Conductibilitatea - este proprietatea fibrei nervoase de a conduce informaţia nervoasă  =  impulsul 

nervos de la dendrite la corpul neuronului, iar de aici prin axon la arborizaţia terminală a axonului, 
fie altui neuron (la nivelul sinapsei) sau unui organ efector. 

La nivelul neuronului, conducerea impulsurilor nervoase se face unidirecţional. 
Legătura dintre doi neuroni se realizează prin sinapse-legături chimice indirecte prin care influxul  

nervos este transmis de la un neuron la altul. 

Din punct de vedere structural, sinapsele se pot realiza: 

 în cadrul SNC, constituie de legatura funcțională dintre doi neuroni; 

 în cadrul SNP este constituită de legătura dintre un neuron și o celulă musculară sau 
secretorie. 

Conducerea impulsului nervos este un proces activ, care se realizează cu consum de energie.  
CONCLUZIE - Neuronii sunt formaţi din trei regiuni: una receptoare ............., una conducătoare 

........., și una efectoare ............ 

Legătura dintre un neuron şi o fibră musculară se numeşte placă motorie. 
Neuronul trăiește toată viața. 
Nu se divide, nu se înmulțește. 
Degenerarea  - odată distruși neuronii, nu se mai refac, întrucât celula nervoasă nu se divide.  
Dacă fibrele nervoase sunt lezate, o parte nu se mai refac, este vorba de fibrele nervoase din 

sistemul nervos central, iar altele din sistemul nervos periferic se refac. 

Singura zonă a corpului unde celulele nediferențiate dau naștere la noi neuroni este mucoasa  
olfactivă și unde neuronii bipolari dacă mor, în timp de 2 luni sunt înlocuiți de 2 neuroni. 

Pentru o bună funcționare au nevoie de mari cantități de oxigen și glucoză. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN PROMOVAREA INCLUZIUNII  
ȘI INTERCULTURALITĂȚII ÎN ȘCOALĂ:  

„DISCRIMINAREA RĂNEȘTE!” 

 

Prof. Doina Andrei  

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

 

 

Educaţia interculturală şi educaţia incluzivă reprezintă răspunsul în plan educaţional 
referitor la formarea competenţelor sociale care să corespundă în principal, unor valori şi atitudini 

ca: acceptarea pluralismului, respectul pentru diversitate şi valorizarea pozitivă a diferenţelor, 
refuzul discriminării şi intoleranţei. Din acest punct de vedere, educaţia interculturală şi educaţia 
incluzivă reprezintă aspecte esenţiale ale educaţiei pentru cetăţenie democratică. 

Termenul de educaţie interculturală, poate fi definit din perspectiva conceptului de 

„learning to live together” – a învăţa să trăim împreună, în cadrul contemporan al 
spaţiilor/societăţilor multiculturale. Este o educaţie care se adresează tuturor, minoritari şi 
majoritari, şi care permite tinerilor/elevilor să conştientizeze propriile determinări culturale, 
stereotipuri şi prejudecăţi, să cunoască, să înţeleagă şi să respecte diferenţele, să-şi dezvolte 
competenţe specifice comunicaţionale şi de relaţionare interpersonală şi intercomunitară, să aibă 
capacitatea de a relativiza punctele de vedere în vederea refuzului discriminării şi intoleranţei. 

Termenul de educaţie incluzivă s-a referit iniţial la integrarea copiilor cu nevoi speciale, a 

copiilor cu dizabilităţi, în cadrul sistemului educaţional de masă, însă actualmente extensiunea 
acestui termen este mult mai largă şi are în vedere asigurarea accesului egal la educaţie şi a unei 
educaţii de calitate pentru toate categoriile de copii şi tineri, un interes special fiind acordat şi altor 
grupuri dezavantajate, defavorizate (copii infectaţi cu virusul HIV, grupuri minoritare 
dezavantajate, între care copii romi, copii provenind din familii cu probleme sociale majore ş.a.). 

Principiul fundamental al educaţiei incluzive are în vedere dreptul fiecărui copil sau tânăr, 
indiferent de gen, de apartenenţă etnică, religioasă, socială sau de nivelul de dezvoltare a 
capacităţilor sale, de a beneficia de o educaţie de bună calitate, care să conducă în măsura cea mai 
mare posibilă la dezvoltarea capacităţilor sale cognitive şi de integrare socială. În virtutea acestui 
principiu, orice formă de segregare şcolara nu se justifică. 

Educaţia incluzivă este realizabilă atât la nivelul educaţiei formale, ca educaţie sistematică, 
structurată şi gradată cronologic în cadrul unor instituţii specializate (grădiniţe, şcoli, universităţi), 
cât şi ca educaţie non-formală, fie prin activităţi educative desfăşurate în afara sistemului formal de 
învăţământ de către diferite instituţii educative, fie în cadrul sistemului formal de învăţământ, 
cuprinzând activități extracurriculare (proiecte, programe sau activităţi educative de sine stătătoare, 
pe diferite teme, concursuri şcolare, olimpiade, alte competiţii, cercuri tematice sau interdisciplinare 

ş.a.). Spre deosebire de aceste două forme care au în comun caracterul intenţional al educaţiei, 
educaţia informală include ansamblul influenţelor cotidiene, spontane, eterogene, incidentale, care 
nu îşi propun în mod deliberat atingerea unor obiective pedagogice, dar au potenţial educativ. Între 
cele trei forme există o relaţie complexă de interdependenţă. 
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Educaţia incluzivă este mijlocul fundamental operaţional, care permite realizarea unui 
mediu educaţional incluziv. De asemenea, conceptul poate fi analizat şi prin raportarea sa la 

conceptul, mai general, de „incluziune socială”. 
Prezentăm în continuare o propunere de activitate specifică educaţiei interculturale şi 

incluzive. Fiind construită pe baza unei structuri formale simple, aceasta lasă loc manifestării 
creativităţii fiecărui cadru didactic şi poate fi adaptată specificului fiecărei comunităţi educaţionale. 

 

Tema: Discriminarea rănește! 

Grup ţintă: 
 Elevi de la nivelul ciclului gimnazial, liceal sau profesional. 

Forma de activitate propusă: 
 activitate formală – aplicaţie inclusă în cadrul unor teme la disciplina cultura civică 

(gimnaziu), educaţie civică/antreprenorială (învăţământ profesional), sau în cadrul unor cursuri 
opţionale (drepturile copilului în gimnaziu, educaţie civică şi drepturile omului la liceu); 

 activitate formală – temă în cadrul orelor de dirigenţie; 
 activitate non-formală – activitate tematică în cadrul unor cercuri de educaţie pentru 

cetăţenie democratică, cercuri interdisciplinare, club de dezbateri sau activitate integrată în cadrul 
altor activităţi şi programe generale extracurriculare, „Școala altfel” etc. 

Drepturi implicate: 

 dreptul de a beneficia de un sistem educaţional care se fundamentează pe respectul 
drepturilor fundamentale ale omului; 

 egalitate în demnitate; 
 dreptul de a nu fi discriminat; 

 dreptul copilului de a nu fi supus niciunei forme de violenţă (fizică, simbolică). 
Timp: 60-120 minute.  

Obiective: 

 înţelegerea ideii de egalitate în drepturi a fiinţelor umane; 
 formarea capacităţii de a recunoaşte şi de a preveni tendinţe sau atitudini rasiste, la nivelul 

propriilor comportamente sau în cadrul comportamentului altor persoane; 
 dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu ceilalţi pe baza respectului reciproc şi acceptării 

diferenţelor; 

 dezvoltarea deprinderilor de comunicare şi cooperare; 
 dezvoltarea unei atitudini de respect faţă de fiecare fiinţă umană. 

Argument: 

În istorie, prin rasism s-au justificat diferite forme de exploatare, în principal, exploatarea 
economică, iar în prezent, rasismul se manifestă, mai ales, prin pretenţiile de superioritate ale unei 
culturi în raport cu altele. Prin acesta se justifică şi diferitele forme de discriminare a unor minorităţi 
sau a străinilor. În existenţa cotidiană, rasismul se poate manifesta fie direct, în forme brutale 
directe, la vedere, fie în forme subtile (rasismul simbolic, care ia forma evitării sau ignorării celui 
diferit ş.a.). 

Activitatea propusă apelează la experienţa participanţilor, la dialog şi cooperare şi îşi 
propune să-i ajute pe elevi să recunoască diferite forme de rasism, să înţeleagă consecinţele nefaste 
ale acestuia pentru indivizi, grupuri minoritare şi societate, în ansamblul ei. 

Materiale utilizate: 

 flip-chart sau tablă; 
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 markere sau carioca; 

 coli format A3 şi A4. 
Desfăşurarea activităţii: 
La începutul activităţii profesorul solicită elevilor să precizeze ce înţeleg prin termenul 

rasism. Se vor nota, pe o coală mare de hârtie sau direct pe tablă, diferitele înţelesuri propuse de 
elevi acestui termen, formulând apoi, de comun acord, o definiţie unică a termenului. 

În continuare, se poate solicita elevilor să dea exemple concrete de manifestare a unor 
tendinţe sau atitudini rasiste (exemplele pot fi date, după caz, fie din mediul educaţional, fie din 
spaţiul existenţei cotidiene sau familial, fie cele identificate în cadrul unor filme vizionate, cărţi 
citite). Profesorul va nota aceste exemple oferite de elevi. 

Se organizează grupe de 4-5 elevi cărora li se împart coli şi markere sau carioca. Elevilor li 
se solicită să urmărească un joc de rol, pregătit în prealabil şi pus în scenă de câţiva elevi. Scena 
prezentată de elevii interpreţi imaginează situaţia unei fetite de etnie romă, aşezată singură în bancă 
şi pe care un grup de elevi, colegii săi, o agresează fizic şi verbal, singura motivaţie fiind cea a 
apartenenţei la etnia romă. 

Pe parcursul derulării scenei, fiecare elev spectator îşi notează pe o foaie de hârtie propriile 
sentimente, referitoare la cele întâmplate. La finalul jocului de rol elevii fiecărei grupe vor nota, pe 

o singură coală, toate sentimentele pe care le-au trăit vizionând scena anterioară. Notaţiile fiecărei 
grupe se vor aşeza la loc vizibil. Opţional, înainte de această afişare se poate solicita şi descrierea 
verbală a sentimentelor trăite de cei care au interpretat rolurile. 

Se vor citi cele notate de membrii fiecărei grupe, identificându-se elementele comune ale 

sentimentelor trăite şi se va purta o discuţie referitoare la caracterul acestor sentimente. Activitatea 
va continua prin revenirea la activitatea grupurilor iniţiale, cărora li se va solicita să formuleze 
răspunsuri la următoarele întrebări: 

 Care sunt posibilele cauze pentru care fetiţa romă a fost tratată în acest fel de către grupul 
de elevi? 

 Ar putea exista fapte ale fetiţei care să justifice un astfel de tratament? 

 Cui ar putea fetiţa să se plângă în legătură cu tratamentul suferit, în sala de clasă? 

 Cum se pot schimba situaţiile de acest gen? 

După formularea şi prezentarea răspunsurilor de către un raportor al fiecărei grupe, se va 
realiza o dezbatere frontală, în care accentul va fi pus pe identificarea soluţiilor care pot preveni 
existenţa unor situaţii identice în realitate. 

Continuarea activităţii: 
Activitatea poate fi continuată în diferite moduri. Astfel, având în vedere vârsta 

participanţilor sugerăm: 
Pentru elevii de la nivelul ciclului gimnazial, se poate solicita ca pornind de la răspunsurile 

date să redacteze o Declaraţie a clasei (grupului), prin care să se combată orice formă de rasism şi 
care să conţină reguli ce trebuie respectate de toţi membrii comunităţii şcolare. 

Pentru elevii de la nivelul ciclului liceal, se poate solicita redactarea, individual sau în grup, 
a unor portofolii cu următoarele teme: 

 Discriminarea romilor în istorie (cu posibile referiri la istoricul etniei rome în spaţiul 
românesc, robia şi dezrobirea romilor, situaţia actuală a romilor în societatea românească); 

 Rasismul în istorie (prezentarea diferitelor forme de rasism manifestate în istorie, de 
exemplu, sclavia neagră). 

 Rasismul în literatură (prezentarea unor cazuri de rasism, relatate în diferite opere literare). 
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MIŞCAREA CULTURALĂ ASOCIAŢIONISTĂ DIN BANAT ŞI CRIŞANA 
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX (1900-1918) 

 

 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

 

 În răstimpul cuprinzând a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-

lea, asociaţionismul a constituit trăsătura caracteristică fundamentală a vieţii culturale a românilor 
din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, ambianţa spirituală a perioadei fiind marcată de 
înfiinţarea unor numeroase asociaţii şi reuniuni de profil. Dimpreună cu biserica şi şcoala, ai căror 
slujitori le-au fost neobosiţi şi constanţi promotori, asociaţiile culturale ale epocii au fost instituţiile 
cu cea mai puternică înrâurire asupra populaţiei, însemnând veritabile centre de propagare a ideilor 
naţionale, de promovare a obiceiurilor, tradiţiilor şi credinţei strămoşeşti ale românilor. 
 Mişcarea culturală asociaţionistă s-a desfăşurat în împrejurări politice şi social-economice 

care au exercitat o presiune continuă asupra dezvoltării şi consolidării conştiinţei naţionale, pe 
fondul accentuării politicii de asimilare a naţionalităţilor conlocuitoare promovată sistematic de 

stăpânirea habsburgică şi, ulterior, după compromisul din 1867, de cea ungară. Astfel că, privaţi de 
posibilitatea participării active la viaţa publică, românii îşi vor concentra eforturile în plan cultural, 
acoperind teritoriul acestor provincii cu o reţea densă de societăţi culturale (de lectură, învăţătoreşti, 
muzicale, teatrale etc.), în scopul promovării ataşamentului faţă de limba şi literatura românească, 
pentru istoria şi tradiţiile poporului. Gradual, la sfârşitul secolului al XIX-lea, dar mai ales la 

începutul secolului următor, activitatea cultural-artistică, concentrată anterior îndeosebi în mediul 
urban, pătrunde tot mai evident şi în lumea rurală, influenţând pozitiv atitudinea ţărănimii din punct 
de vedere naţional, social şi moral. 
 Lucrarea de faţă îşi propune să urmărească organizarea, evoluţia şi afirmarea mişcării 
culturale asociaţioniste din zona Banatului şi Crişanei în perioada dintre anii 1900-1918 şi, în acest 
cadru, contribuţia acesteia la păstrarea şi consolidarea conştiinţei naţionale a românilor, cultura fiind 
considerată în epoca modernă unul dintre cele mai eficiente mijloace pentru fortificarea 
simţămintelor naţionale. 
 Asociaţionismul cultural a suscitat, fireşte, interesul a numeroşi istorici şi cercetători 
preocupaţi de reliefarea diferitelor aspecte ale vieţii cultural-naţionale şi sociale a românilor, fiind 
analizate semnificaţiile fenomenului în societatea vremii. 
 Preocupări de reconstituire a activităţii diverselor categorii de societăţi culturale, cu 
realizările şi neîmplinirile lor, s-au înregistrat încă înainte de 1918, prin studiile şi articolele 
publicate în presa românească a epocii (Tribuna, Familia, Tribuna Poporului, Transilvania, Foaia 

poporului, Foaia diecezană, Telegraful Român). În general, acestea au aparţinut personalităţilor 
direct implicate în activitatea unor instituţii cultural-naţionale şi au izvorât din necesitatea de a 
explica şi evidenţia contemporanilor unele realizări ale românilor din epocă, dincolo de şicanele 
create de autorităţile austro-ungare. 

 Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român (Astra) a 

trezit, fireşte, cel mai mare interes, situaţie explicabilă prin prisma importanţei instituţiei în viaţa 
românilor din Transilvania, prin marea varietate a formelor şi mijloacelor sale de acţiune „bătrâna 
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asociaţiune” reprezentând un model de organizare şi activitate culturală pentru celelalte societăţi 
româneşti, ea păstrând de altfel o strânsă legătură cu o parte a acestora. 
 Printre primele studii temeinice având ca temă istoria Astrei sunt cele scrise cu prilejul 

aniversării, în 1911, a jubileului de 50 de ani al societăţii. Ele au fost publicate în revista 
Transilvania, sub semnătura unor personalităţi implicate în activitatea aşezământului precum Andrei 
Bârseanu, istoricul Ioan Lupaş, Octavian Goga (prim-secretar), Vasile Bologa, Octavian C. 

Tăslăuanu (secretar II) şi Nicolae Togan (bibliotecar). 
 În perioada interbelică aria preocupărilor se extinde, începând să fie publicate articole, 
broşuri şi cărţi ce abordează diferite aspecte ale vieţii cultural-spirituale a românilor din 
Transilvania, în general, şi a societăţilor culturale, în special. Viaţa culturală a românilor din Crişana 
este prezentată într-o serie de lucrări aparţinând lui Petru E. Papp, Ştefan Mărcuş, Aurel Tripon, 
Constantin Pavel, Teodor Popa, Adrian Ganea şi profesorului Teodor Neş. Ultimul a reuşit să 
editeze o lucrare care aduce în lumină aspecte importante din viaţa şi  activitatea unor personalităţi 
din viaţa culturală şi politică a Bihorului. 

 Problematica fenomenului cultural complex reprezentat de Astra a rămas în continuare în 
prim-planul atenţiei cercetătorilor preocupaţi de relevarea dimensiunii culturale a vieţii românilor 
din monarhia bicefală, anterior anului 1918. Un studiu riguros, editat într-un cadru special, prilejuit 

de sărbătorirea centenarului Astrei, în care este scos în evidenţă rolul Societăţii în viaţa cultură a 
poporului român, aparţine istoricului Vasile Curticăpeanu. Aceluiaşi autor i se datorează publicarea, 
în 1968, a unui consistent material istoriografic privind împrejurările politice în care s-a dezvoltat 

mişcarea culturală din monarhia austro-ungară, evoluţia principalelor societăţi şi reuniuni culturale 
şi corelarea acţională cu entităţile asociative similare din Vechiul Regat, în intervalul cuprins între 
revoluţia paşoptistă şi Marea Unire, cu evidenţierea funcţiei acestora în viaţa naţională. 
 O altă temeinică şi bine documentată lucrare, dedicată istoricului Astrei şi rolului Societăţii 
în cultura poporului român, a fost publicată în anul 1986 de către Pamfil Matei, cu prilejul 
aniversării a 125 de ani de la punerea bazelor prestigioasei instituţii de cultură. 
 Ilustrarea conexiunilor Astrei cu lumea Banatului, premergător extinderii activităţii 
organizate în această zonă, ca şi activitatea numeroaselor filiale ale societăţii constituite aici, au 
reprezentat preocupări pentru istorici precum: Ioan Munteanu, Romeo Poenaru, Elena Borugă, 
Dumitru Tomoni şi Gheorghe Luchescu. Prin cercetările lor s-au înregistrat paşi importanţi din 
perspectiva cunoaşterii activităţii Societăţii în vestul spaţiului românesc. Activitatea desfăşurată de 
Astra în Banat, până la Marea Unire, a constituit obiect de cercetare şi pentru Cornel Petroman, 
autorul reconstituind istoricul despărţămintelor şi principalele activităţi culturale iniţiate în perioada 
la care se face referire. 

 Contribuţii valoroase sub raport documentar şi interpretativ în legătură cu cunoaşterea 
activităţii filialelor Astrei din zona Crişanei aduce istoricul bihorean Viorel Faur, unul dintre cei mai 

avizaţi analişti ai fenomenului cultural românesc din vestul ţării de până în anul 1918 şi ulterior 
Marii Uniri. De altfel, acelaşi autor  reconstituie activitatea principalelor asociaţii culturale 
româneşti crişene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, şi din 
perioada interbelică, a vieţii cultural-artistice, teatrale, muzicale, a preocupărilor muzeale şi 
etnografice, prin publicarea unor însemnate şi temeinic documentate articole, studii şi cărţi pe 
această tematică. 
 Organizarea internă a Astrei şi diversitatea preocupărilor sale culturale, de la întemeiere şi 
până la Marea Unire, au fost analizate sintetic de Mihai Sofronie şi de Dorin Goţia, care îşi axează 
studiul pe reliefarea importanţei prelegerilor şi conferinţelor în activitatea Societăţii, iar istoricul 
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Gligor Popi, cunoscut pentru cercetările sale din domeniul istoriei şi culturii românilor din 
Voivodina (Serbia), prezintă aspecte din activitatea aşezământului în zona Banatului „sârbesc”. 
Acestora li se adaugă o serie de studii de mai mică întindere, care au conturat anumite momente şi 
preocupări din viaţa istoricei asociaţii transilvane. 
 Viaţa culturală a românilor din Bihor a reprezentat obiect de cercetare şi pentru alţi istorici şi 
cercetători locali, precum Titus L. Roşu, Gavril Hădărean şi Ion Zainea, cel din urmă evidenţiind, în 
cadrul unei monografii şi a mai multor studii, viaţa şi personalitatea avocatului Aurel Lazăr, 
important promotor cultural, implicat în toate manifestările culturale de anvergură şi în activitatea 
tuturor societăţilor de profil ale românilor bihoreni de dinainte şi de după Unire. 
 Un aport considerabil la cunoaşterea activităţii Societăţii pentru crearea unui fond de teatru 
român de până la Marea Unire îl au Constantin Cuza şi Maria Lambuca, printr-un documentat 

studiu cu valenţe monografice, publicat în anul 1971. În cuprinsul a 12 capitole, autorii reliefează 
ambianţa culturală în care s-a înfiripat societatea teatrală, principalele ei iniţiative, cu realizările şi 
neîmplinirile în plan artistic. 
 Împlinirea a 100 de ani de la înfiinţarea Societăţii a prilejuit organizarea, în judeţul Bihor, a 
unor serii de comunicări ştiinţifice, studiile şi referatele prezentate, în număr de 17, fiind reunite 
într-un dens volum omagial. Date privind mişcarea teatrală arădeană de la începuturi şi până la 
înfăptuirea Marii Uniri sunt consemnate de Lizica Mihuţ într-o lucrare cu caracter monografic, un 

subcapitol al acesteia fiind alocat relevării conexiunilor dintre urbea de pe râul Mureş şi Societatea 

pentru crearea unui fond de teatru român. Alte date utile privind activitatea derulată de Societate în 
zona Banatului şi Crişanei sunt reliefate de Ştefan Mărcuş, Ioan Massoff, Constantin Brătescu şi 
Luminiţa Wallner Bărbulescu, care au publicat studii şi articole pe această temă, respectiv într-o 

lucrare apărută la Editura Revistei „Familia” din Oradea în anul 2001, sub semnătura lui Dumitru 
Chirilă şi Lucian Drimba. 
 Cercetarea activităţii desfăşurate de Asociaţiunea Naţională Arădană pentru Cultura 
Poporului Român a intrat în atenţia istoricului clujean Ioan Bolovan, concretizată prin publicarea 
unui studiu monografic şi a unor serii de articole. Unele date concludente privind activitatea 
societăţii arădene sunt reliefate şi de alţi cercetători precum Dan Demşea, Traian Botiş, Lucian 
Emandi şi Mircea Ţimbuş, în câteva studii de mai restrânsă întindere, cel din urmă axându-şi 
cercetarea pe accentuarea rolului asociaţiei arădene în lupta pentru emanciparea naţională şi 
spirituală a românilor din Transilvania. 
 Şi activitatea desfăşurată de învăţătorii din Transilvania în cadrul reuniunilor a stat de-a 

lungul timpului în atenţia istoricilor şi cercetătorilor, fiind făcute menţiuni de interes ştiinţific în 
numeroase lucrări de sinteză pe probleme de istorie culturală sau a învăţământului. 
 O importantă lucrare, consacrată exclusiv Reuniunii învăţătorilor români din Arad aparţine 
lui Iosif Moldovan. Autorul, fost preşedinte al societăţii între 1906-1919, deci un bun cunoscător al 

preocupărilor acesteia, după ce schiţează contextul în care a apărut reuniunea, scopul şi modul său 
de organizare, prezintă un scurt istoric al societăţii, cu accent pe principalele sale forme de 
activitate.  

 Un demers istoriografic semnificativ a întreprins şi Gligor Oniţă în volumul Organizaţiile 
profesionale ale cadrelor didactice din România între 1865-1944. Lucrarea, cu tendinţe 
monografice, se vrea a fi o radiografie a activităţii dezvoltate de cadrele didactice de la nivelul 
întregii Românii în cadrul reuniunilor învăţătoreşti. Istoricul şi formele de activitate ale reuniunilor 
din Transilvania, de la înfiinţare şi până în anul 1900, sunt analizate de Vasile Popeangă în studiul 
Asociaţiile învăţătoreşti din Transilvania din secolul al XIX-lea. Sunt trecute în revistă atât 
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demersurile întreprinse de învăţători pentru constituirea reuniunilor, cât şi principalii promotori şi 
direcţiile prioritare de acţiune. În cadrul formelor şi mijloacelor de activitate este reliefat rolul 
adunărilor generale, al bibliotecilor şi al periodicelor ca forme de perfecţionare pedagogică şi de 
culturalizare a cadrelor didactice. 

 Frământările elevilor Preparandiei şi ai Institutului Teologic Ortodox Român din Arad de a-

şi constitui societăţi de lectură, precum şi activitatea desfăşurată de acestea, sunt puse în evidenţă de 
profesorul Teodor Botiş într-o cuprinzătoare şi bine documentată lucrare consacrată istoricului celor 
două instituţii şcolare, publicată la Arad în anul 1922. 
 Referinţe interesante privind activitatea societăţilor de lectură ale elevilor se regăsesc în 
lucrarea lui Eugenia Glodariu, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din monarhia 
habsburgică 1860-1918, în care aceasta a surprins sintetic una dintre cele mai eficiente forme de 
luptă naţional-politică a elevilor gimnazişti şi a studenţilor români din cuprinsul Monarhiei austro-

ungare, şi anume mişcarea naţional-culturală desfăşurată prin intermediul societăţilor culturale, care 
viza, cu primordialitate, „emanciparea culturală a românilor prin cultivarea limbii şi literaturii 
române, ridicarea nivelului cultural al maselor largi, menţinerea trează a conştiinţei naţionale”. Din 
multitudinea societăţilor avute în atenţie în cadrul lucrării, autoarea se opreşte şi asupra celor care 
au activat în zona Banatului şi Crişanei, evidenţiind deopotrivă eforturile de înfiinţare şi principalele 
lor preocupări culturale. 
 În ceea ce priveşte activitatea reuniunilor de cântări şi coruri vocale, meritul repertorierii 
celor din zona Banatului revine lui Dumitru Jompan, în lucrarea Coruri şi fanfare din Banat, Caraş-

Severin, apărută în anul 2003 la Editura Mirton din Timişoara. O monografie a Corului de la 
Chizătău a fost publicată în anul 1957, sub semnătura lui Sever Şepeţian, din prilejul aniversării 
centenarului renumitei societăţi corale ţărăneşti. 
 Un alt moment aniversar, împlinirea a 100 de ani de activitate a Reuniunii de cântări 
„Hilaria” din Oradea, a prilejuit publicarea, în 1975, a unui consistent studiu monografic, sub 
semnătura unui colectiv de cinci autori. Valorificând o mare diversitate de informaţii cuprinse în 
documentele arhivistice şi în presa vremii, lucrarea tratează atât chestiuni legate de începuturile 
vieţii muzicale în Bihor, cât şi complexitatea activităţii culturale promovate de societatea muzicală 
din urbea de pe Crişul Repede. 
 Referitor la istoricul şi activitatea Casinelor Române, organizate în principalele localităţi din 
Transilvania, s-a scris ceva mai puţin, fiind de evidenţiat în această privinţă studiile şi lucrările cu 
caracter monografic despre Casina Română din Beiuş. O sursă importantă de informare relativ la 
activitatea acestor organisme culturale ale adulţilor este presa vremii, în care au fost reflectate 
periodic diferite aspecte ale preocupărilor membrilor acestora. 

 De asemenea, diferite aspecte ale activităţii desfăşurate de societăţile culturale româneşti din 
Banat şi Crişana au fost înregistrate în lucrări cu caracter general privind istoria modernă a 
României sau a Transilvaniei în sens larg. 
 Cele prezentate evidenţiază constanta preocupare a cercetătorilor de reconstituire a 
istoricului multitudinii de asociaţii şi reuniuni culturale româneşti care s-au înfiinţat şi şi-au 

desfăşurat activitatea în Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş în perioada premergătoare Marii 

Uniri şi, în acest context, relevarea contribuţiei lor la fortificarea conştiinţei naţionale. Pornind de la 
aceste contribuţii, care surprind o parte a bogatei palete de activităţi desfăşurate de aşezămintele 
culturale din Banat şi Crişana, ne propunem prin prezenta lucrare, să aprofundăm şi să 
reconsiderăm, dintr-o perspectivă actuală, mişcarea culturală asociaţionistă din partea de vest a 
teritoriilor locuite de români din monarhia austro-ungară, prin evidenţierea împrejurărilor în care au 
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apărut acestea, a principiilor de organizare internă precum şi a principalelor forme şi mijloace de 
activitate. La baza lucrării noastre stau izvoare documentare inedite păstrate în Arhivele Naţionale, 
Serviciile Judeţene Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin şi Sibiu, Arhivele Episcopiei Ortodoxe din 

Arad şi Oradea, care au fost coroborate cu informaţiile cuprinse în presa românească a vremii şi cu 
lucrările edite. Prin intermediul acestor surse documentare ne propunem să definim rolul important 
jucat de asociaţiile culturale româneşti în viaţa cultural-naţională a epocii moderne. Perspectiva 
pozitivistă este principala metodă de analiză, nelipsind apelul la istoria mentalităţilor acolo unde am 
crezut că acesta se impune. 
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MEMORIA 

-Proiect al activităţii didactice- 

 

 

Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Obiectul: Psihologie 

Clasa: a X-a  

Timp: 50 minute 

Unitatea de învăţare: Procesele psihice şi rolul lor în evoluţia personalităţii 
Subiectul lecţiei: MEMORIA – definiţie, caracterizare, procesele memoriei 
Competenţe generale: 

C1 – utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de 
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală  
C2 – aplicarea cunoştinţelor specifice psihologiei în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi 
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare 

Competenţe specifice: 
 identificarea procesului psihic şi caracterizarea rolului acestuia în evoluţia personalităţii; 
 identificarea legăturilor dintre procesele psihice; 
 analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete; 

 evaluarea caracteristicilor unor procese psihice; 

 utilizarea cunoştinţelor de psihologie în scopul adaptăriii conduitei proprii la situaţii 
concrete de viaţă. 

Obiective operaționale: 
 să definească memoria; 
 să explice caracteristicile memoriei; 
 să argumenteze importanţa memoriei pentru viaţa omului; 
 să își autoevalueze capacitatea de memorare; 
 să aprecieze productivitatea diferitelor forme ale memoriei pe baza exerciţiilor propuse; 
 să distingă între procesele memoriei; 
 să analizeze caracterul activ al proceselor memoriei. 

Tipul lecţiei: lecţie de predare-învăţare ( transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe) 
Resurse procedurale: conversaţia euristică, exerciţiul, exerciţiul de creativitate, explicaţia 
didactică, expunerea, problematizarea 

Resurse materiale: fişe cu exerciţii de memorie, manualul de psihologie, tabla, creta, cartea 
„Memoria umană” de Alan Baddeley, Ed. Teora, Bucureşti,1988 

 

Desfăşurarea lecţiei 
1. Captarea atenţiei elevilor 

Putem trezi interesul elevilor pentru lecţia care urmează propunându-le un scurt exerciţiu de 
creativitate în care sunt solicitaţi să-şi imagineze cum ar fi viaţa omului fără memorie.  
Alan Baddely, în cartea „Memoria umană”, relatează cazul unui muzician care s-a îmbolnăvit de 
encefalită în urma unei infecţii virale. 
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     „El a fost afectat într-o asemenea măsură, încât nu-şi putea aminti decât ceea ce s-a întâmplat cu 
câteva minute înainte şi, în consecinţă, consideră că abia în momentul respectiv şi-a recăpătat 
conştienţa. El ţine un jurnal în care îşi notează această obsesie: pagini întregi de note în care 
menţionează data, ora şi faptul că abia a redevenit conştient. (...) Ori de câte ori apare soţia sa, Clive 

o întâmpină cu bucuria celui care nu a văzut persoana iubită timp de mai multe luni, astfel încât ea 
nu trebuie decât să părăsească încăperea timp de două, trei minute şi să se reîntoarcă pentru ca 
bucuria să se repete; este un proces întotdeauna plin de emoţie, care se exprimă întotdeauna în 
acelaşi mod. Clive trăieşte într-un prezent permanent, fiind incapabil să înregistreze schimbările sau 
să folosească trecutul pentru anticiparea viitorului, o situaţie pe care el a descris-o odată ca fiind 
„iadul pe pământ. Este ca şi când ai fi mort în acest timp neneorocit”. Nu se poate bucura de cărţi 
deoarece nu le poate urmări intriga, nu manifestă nici un interes pentru problemele curente, acestea 
fiind pentru el lipsite de sens, întrucât nu-şi poate aminti contextul. Dacă iese din casă se pierde 
imediat. Muzicianul este un adevărat prizonier într-o mică insulă a conştientului înconjurată de 
marea amneziei”.  
 

2. Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 
 Vom studia astăzi un nou proces psihic, Memoria, care are un rol foarte important în viaţa 

omului, în cunoaştere şi învăţare, în înţelegerea şi rezolvarea problemelor, în creativitate. Prin 
însuşirea cunoştinţelor referitoare la procesele şi formele memoriei, la factorii şi legile memoriei, 
veţi putea să vă autoevaluaţi capacitatea de memorare şi să vă organizaţi studiul individual ţinând 
cont de condiţiile unei memorări eficiente. 
 

3. Prezentarea materialului stimul şi dirijarea învăţării 
 Planul temei se prezintă elevilor de la început  pentru a avea o orientare asupra problemelor 

care vor fi urmărite pe parcursul lecţiei. 
 Definiţia şi caracteristicile memoriei 
 Procesele şi formele memoriei 
 Condiţii ale optimizării memoriei 
 Calităţile memoriei 
 Uitarea 

 În această oră vom discuta doar primele două probleme din planul lecţiei. 
Definiţia: Memoria este procesul psihic cognitiv de întipărire, stocare şi reactulizare a informaţiilor. 
Caracteristici: 

 activă, nu constă într-o simplă depozitare  a informaţiilor, ci le prelucrează. Cele memorate 

suportă modificări. 
 selectivă, omul reţine şi reactualizează doar o parte a informaţiilor în funcţie de motivaţie, 

interese, vârstă, grad de cultură etc. 
 inteligibilă, presupune înţelegerea informaţiilor memorate, organizarea materialului 

memorat după criterii de semnificaţie; 

 relativ fidelă, o amintire nu este o fotografie, amintirile prezintă deosebiri mai mici sau mai 
mari faţă de datele percepute iniţial; 

 mijlocită, fixarea, păstrarea şi reactualizarea se realizează prin utilizarea unor procedee 
speciale: repetiţii, sublinieri etc. 

 situaţională, în concordanţă cu particularităţile de timp şi spaţiu ale situaţiei, dar şi cu starea 
internă a asubiectului. 
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 După ce am explicat elevilor aceste caracteristici, vom face două scurte exerciţii de 
memorie, pentru o mai bună înţelegere a caracteristicilor memoriei: 

1. Le cerem elevilor să-şi reamintească tot ce au făcut în dimineaţa respectivă, din momentul în 
care s-au trezit şi până când au ajuns la şcoală. Apoi doi-trei elevi vor prezenta cât mai 
amănunţit ce au făcut, cu cine s-au întâlnit şi vom analiza din perspectiva caracteristicilor 
anterior prezentate. 

2. Cel de-al doilea exerciţiu are menirea de a demonstra caracterul inteligibil al memoriei şi 
rolul pe care îl are semnificaţia în memorarea unui material. Le dictăm elevilor, rar, 
următoare listă de cuvinte, pe care au sarcina să o memoreze: 

      - elefanţi                               - călcau 

      - speriaţi                               - mici 

      - flăcări                                - apărare 

      - iepuraşi                              - picioare 

      - cenuşii                               - lipsiţi 
      - violente                              - mari 

 Cerem elevilor să noteze pe caiet cuvintele pe care le-au reţinut şi verificăm numărul 
cuvintelor corect reţinute. Le dictăm apoi o propoziţie alcătuită cu ajutorul cuvintelor din lista 
anterioară şi le cerem să o reproducă, notând-o pe caiet. 

 „Elefanţii mari, cenuşii, speriaţi de flăcările violente, călcau în picioare iepuraşii mici lipsiţi 
de apărare”.  

 Vom compara apoi rezultatele şi vom sublinia faptul că, deşi cuvintele din lista prezentată 
aveau un sens foarte clar, lista ca atare era lipsită de sens, pe când în cea de-a doua situaţie, 
alcătuirea unei propoziţii ce stabileşte relaţii strânse între cuvinte a uşurat foarte mult actul 

memoriei. 

 Procesele memoriei 

A.  Memorarea (termeni sinonimi folosiţi pentru a desemna acest proces: encodare, întipărire, 
engramare).  

      După prezenţa sau absenţa scopului (intenţiei) de a memora, avem: 
 memorare involuntară; 
 memorare voluntară. 

 Memorarea involuntară – întipărirea informaţiei se realizează neintenţionat, fără stabilirea 
unui scop mnezic prealabil. Eficienţa ei este influenţată de: 

 implicarea activă a subiectului în prelucararea materialului; 
 semnificaţia materialului în raport cu experienţa anterioară a subiectului. 

 Memorarea voluntară – este caracterizată prin prezenţa scopului de a memora. 
 Condiţii are memorării voluntare: 

 stabilirea conştientă a scopului; 
 depunerea unui efort voluntar; 

 utilizarea unor procedee speciale pentru a facilita memorarea (repetarea, stabilirea planului, 

clasificarea etc.) 

 În funcţie de prezenţa sau absenţa înţelegerii materialului avem: 
 memorare mecanică; 
 memorare logică. 
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 Memorarea mecanică, efectuată în lipsa înţelegerii, implică simpla repetare a materialului, 

duce la învăţarea formală,  nu persistă în timp. Ocazional se poate solda cu succese. Este necesară 
pentru a reţine date istorice, denumiri geografice, numele unor persoane, numere de telefon etc. 

 Memorarea logică, efectuată în prezenţa înţelegerii, are durabilitate în timp, înlătură 
învăţarea formală. Este eficientă în toate situaţiile, are o productivitate crescută. 

B.  Păstrarea informaţiilor (conservarea, stocarea) se referă la reţinerea informaţiilor pe o 
perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp.  

C.  Reactualizarea informaţiilor presupune scoatera la iveală a celor memorate şi stocate în 
vederea utilizării lor. Se realizează prin recunoaştere şi reproducere. Recunoaşterea se 
realizează în prezenţa obiectului şi presupune suprapunerea modelului actual peste cel 

existent în mintea subictului, presupune  îndeosebi procese de percepţie. Reproducerea se 

realizează în absenţa obiectului, presupune confruntarea şi compararea mintală a modelelor 
în vederea alegerii celui optim. 

 Ex. Când un elev răspunde la lecţie uitându-se pe carte el reactualizează informaţiile pe baza 
recunoaşterii; când răspunde în lipsa cărţii face apel la cel învăţate anterior el reactulaizează pe baza 
reproducerii.  

4. Obţinerea performanţei 
 Vom solicita elevilor să răspundă pe scurt la următoarele întrebări: 

a) Identificaţi ce caracteristică a memoriei este prezentă în următoarele situaţii: 
 în pauză s-a iscat un conflict între doi elevi din clasa a X-a; diriginta solicită atât elevilor 

implicaţi în conflict, cât şi martorilor să relateze ceea ce s-a întâmplat, ea constată că versiunile sunt 
foarte diferite (caracterul selectiv al memoriei, în cazul de faţă a fost determinat de implicarea 
emoţională a elevilor, de atitudinea lor faţă de evenimentul care a avut loc). 

 o elevă, pentru a nu uita să-i aducă a doua zi o carte unei colege, îşi face un semn pe mână. 
5. Asigurarea feed-back-ului 

 Răspunsurile elevilor la aceste întrebări vor indica gradul de înţelegere al noilor cunoştinţe. 
În cazul în care vom constata anumite dificultăţi, erori sau lacune vom reveni cu explicaţii 
suplimentare asupra problemelor respective din lecţie. 

6. Asigurarea retenţiei şi a transferului 
 În încercarea de a surprinde cât mai bine specificul memoriei, psihologii au recurs nu numai 

la definiţii, explicaţii, modele ci şi la metafore. Astfel, memoria a fost comparată cu o tablă de 
ceară (Platon), cu un teatru în care intră şi ies actori (G. Camillo), cu o carte (A. Binet) sau cu o 

bibliotecă (Baddeley, Zlate). 

 Sarcină: Explicaţi această metaforă a bibliotecii. 
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 Una dintre tendințele generale care privește structura și conținutul învățământului în 
condițiile reformei actuale se referă la adaptarea particularităților psiho-fizice de vârstă și 
individuale ale elevilor în vederea dezvoltării depline a personalității acestora. Organizarea 

diferenţiată sau personalizată (individualizată) a conţinuturilor vizează adaptarea procesului 
instructiv-educativ la posibilităţile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul şi stilul de 
învăţare al elevului sau în funcție tipul de inteligență predominant. Walter Burke Barbe și 
colaboratorii au propus trei moduri de învățare distincte (identificate adesea cu acronimul VAK): 
modul Vizual, modul Auditiv și modul Kinestezic care corespund celor  trei stiluri de învățare: 
vizual, auditiv, tactil si kinestezic. Proporția în care elevii utilizează stilurile diferă, ceea ce 
înseamnă că și metoda cea mai eficientă de învățare este diferită pentru fiecare elev. Proiectarea și 
realizarea unui demers de instruire diferențiat poate fi realizată la nivelul: procesului de învățare în 
cadrul activităților de predare, învățare și evaluare, a continutului învățării și a organizării învățării, 
în clasă (frontal, individual și pe grupe). Instruirea diferențiată presupune existența unor sarcini 

obligatorii, grupări flexibile și evaluare  cu rol formativ și de reglare. În cadrul instruirii 

diferențiate profesorul are în vedere: conținutul, procesul de învățare și produsul de învățare.  

 Socotit a fi teoreticianul Teoriei Inteligenţelor Multiple, Howard Gardner a pornit de la  
modelul plural al lui L. L. Thurstone, redefinind inteligenţa, a identificat opt planuri ale inteligenţei: 
verbal-lingvistică, logico-matematică, muzicală, vizual-spaţială, corporal-kinestezică, 
interpersonală, intrapersonală şi naturalistă. Lor li se adaugă și inteligenţa spirituală, morală și 
existenţială. Teoria lui Gardner demonstrează necesitatea instruirii diferenţiate, iar implementarea ei 

în procesul instructiv-educativ pornind de la ideea identificării modalităţilor de dezvoltare a 
inteligenţelor multiple. Profesorii, conștientizând faptul că elevii au combinaţii diferite de 
inteligenţe, pot aborda procesul instructiv-educativ din perspectiva inteligenţelor multiple, ținând 
cont tocmai de aceste diferențe între elevi, dar și de faptul că la fiecare elev se poate întâlni un tip 
de inteligență predominant și alte tipuri de inteligențe secundare.  
 Individualizarea instruirii vizează o calitate fundamentală a procesului de învățământ 
determinată printr-o strategie pedagogică orientată special în direcția cunoașterii și a valorificării 
depline a potențialului psihopedagogic și social al elevului. Conceptul de individualizare a instruirii 

definește acțiunea profesorului angajată în direcția proiectarii și a realizării activității didactice în 
funcție de particularitățile fiecărui elev. Individualizarea instruirii presupune adaptarea continuă a 
practicii de predare-învățare-evaluare la trăsăturile individuale ale personalității elevului. 
  Instruirea individualizată (personalizată) se poate realiza prin: individualizarea obiectivelor 

pedagogice operaționale, individualizarea mijloacelor instrumentale de intervenție educațională 
(spațiu, timp disponibil, calitatea bazei didactico-materiale. suportul multimedia) și subiective 
(performanțele anterioare, resursele interne, ritmul de învățare) și individualizarea metodelor de 

predare-învățare-evaluare la disponibilițățile elevului. 
 Individualizarea instruirii se poate realiza prin:  
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 proiectarea fiecărei activități didactice din perspectiva valorificării la maximum a 
potențialului fiecărui elev ( fie elev olimpic, fie elev cu CES); 

 orientarea formativă a activității de instruire în direcția valorificării potențialului maxim al 
fiecărui elev;  

 stimularea dezvoltării fiecărui elev în contextul tuturor formelor de instruire disponibile: 
formale, nonformale sau informale; 

 angajarea tuturor resurselor interne ale elevului în propria formare;   
 subordonarea tuturor resurselor pedagogice activității de formare a fiecărui elev. 

 În ceea ce privește exemplicarea unei situații de instruire diferențiate la disciplina istorie, 
clasa a VIII-a, la o lecție despre ”România în Războiul de Independență (1877-1878)” sunt posibile 

două căi: fie instruirea diferențiată la nivelul stilurilor de învățare, fie în funcție de tipul de 

inteligență predominant. În cazul împărțirii sarcinilor de învățare în funcție de stilul de învățare 
(vizual, auditiv și tactil/ kinestezic) se are în vedere stilul de învățare al elevilor descoperit în urma 
aplicării unui chestionar de către profesor, apoi se constituie grupurile de elevi și fiecare grup 

primește o sarcină de învățare. 
 Elevii înzestrați cu stilul de învățare vizual vor realiza o prezentare a războiului care i-a 

adus României independența, apelând la diverse surse documentare: hărți istorice, documente, 
mărturii sau povestiri ale oamenilor vremii, tabloul lui Nicolae Grigorescu, filme documentare 

(metoda observării, metoda demonstrației). Elevii înzestrați cu stilul auditiv vor recita poezia 

”Peneș Curcanul” de Vasile Alecsandri, vor juca o scenetă despre război (metoda conversației, 
discuției), în timp ce elevii care posedă  stilul de învățare tactil/ chinestezic vor dansa pe ritmuri 

patriotice și vor fi implicați într-un joc de rol, interpretând pornind pe Carol I care a zis ”Asta-i 

muzica ce-mi place!”- în momentul tragerii primei salve de tun la Calafat către Vidin, Osman Pașa, 
Țarul Alexandru al II-lea, principele Nicolae al Rusiei, Mihail Kogălniceanu, George Șonțu etc. și 
vor realiza mulaje ale unor tranșee din război.  
 În cazul instruirii diferențiate în funcție de tipul de inteligență al elevilor în cadrul aceleiași 
lecții de istorie într-o primă etapă se constituie grupurile care includ fie elevii cu același tip de 
inteligență multiplă sau se constituie un grup în funcție de tipul fiecărei inteligențe, fie în fiecare 
grup fiecare elev are un alt tip de inteligență, apoi urmează etapa împărțirii sarcinilor în funcție de 
tipul de inteligență  predominanat.  
 Elevii cu inteligență corporal-kinestezică vor realiza mulaje ale fronturilor de bătălie 
(metoda modelării), vor indica pe hartă mișcările trupelor române, ruse și otomane (metoda 

demonstrației), vor realiza colaje ale unor personalități istorice: domnitorul Carol I, Mihail 

Kogălniceanu, Osman Pașa, Ţarul Rusiei Alexandru al II-lea etc. 

 Elevii cu inteligență intrapersonală vor realiza un eseu cu propriile gânduri și reacții față de 
acest război care a adus României înlăturarea independenței otomane și obținerea independenței de 
stat și unirea Dobrogei cu România (”Amintiri de pe frontul de la Smârdan...”) și vor interpreta un 

joc de rol despre personalitățile vremii.  
 Elevii cu inteligență interpersonală vor realiza un interviu imaginar cu domnitorul Carol I 

sau cu un țăran care a luptat pe front sau o anchetă cu privire la participarea delegației române 
formate din prim-ministrul Ion C. Brătianu și ministrul de externe Mihail Kogălniceanu la 

Congresul de Pace de la Berlin din 1878 care recunoștea independența de stat a României și unirea 
cu Dobrogea.  

 Elevii cu inteligență verbal-lingvistică vor completa un rebus istoric cu Războiul de 
Independență, vor interpreta un joc de rol despre personalitățile vremii, vor realiza un glosar cu 
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termeni istorici: „neutralitate”, „independență”, „suzeranitate”, „cobeligeranță” etc. și vor 
dezbate problema independenței României.  
 Elevii cu inteligență matematică vor completa un ciorchine (metoda ciorchinelui) cu 

participarea României la Războiul ruso-turc, pe baza Războiul de Independență, iar prin metoda 

problematizării vor analiza contextul, cauzele și consecințele acestui război pentru România.  
 Elevii cu inteligență muzical-ritmică vor scrie un eseu pe un fond muzical despre 

independență, elevii cu inteligență vizual-spațială vor vizualiza hărți, filme documentare referitoare 
la independență ( metoda demonstrației).  
 Elevii cu inteligență naturalistă prin intermediul studiului de caz și al comparației, 
analizează consecințele unui război asupra unui teritoriu transformat în teatru de operațiuni militare 
cu pierderile umane și materiale de rigoare.  
 În cazul instruirii individualizate a unui elev cu CES de la clasa a VIII-a la lecția despre 
”România în Războiul de Independență”, acesta va primi drept sarcină de lucru o fișă în care să 
coloreze harta României după Războiul de Independență (cuprindea Moldova, Țara Românească și 
Dobrogea) după observarea acesteia (prin includere în grupul celor cu inteligență vizual-spațială sau 
al celor cu stilul de învățare vizual) sau să rezolve un test cu câțiva itemi (cu alegere multiplă, de 
asociere, de completare lacunară cu termeni indicați etc.).  

 În cazul unui elev cu ADHD, incluziunea lui într-un grup se poate realiza printr-o sarcină de 
instruire alături de cei cu inteligență verbal-lingvistică cu privire la unele discuții sau dezbateri pe 

tema independenței sau alături de cei cu inteligență corporal-kinestezică să realizeze diverse colaje 
(metoda modelării), iar individualizarea sarcinii de învățare se poate realiza prin solicitarea de a 
arăta la hartă evoluția fronturilor româno-ruso-turce (metoda demonstrației).  
 Individualizarea în cazul unui elev cu mari performanțe se poate realiza prin stabilirea de 

sarcini de lucru suplimentare (teme, realizarea unor eseuri), iar incluziunea se realizează în funcție 
de aptitudinile sau preferințele în funcție de stilul de învățare sau tipul de inteligență.  
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PROTECȚIE AL GENERAȚIILOR PREZENTE ȘI VIITOARE 
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Motto: „Natura nu face niciodată nimic fără motiv.” - Aristotel. 

 

Puțini sunt cei care cunosc faptul că există o legislație care 
ne conferă dreptul de a ne adresa instanțelor de judecată în vederea 
protejării mediului înconjurător. 

Ce presupune acest drept vom vedea în cele ce urmează. 
Mediul înconjurător reprezintă sistemul de susținere a vieții 

și un patrimoniu comun, iar conservarea, protecția și îmbunătățirea 
acestuia reprezintă o valoare europeană comună, context în care 
legislația Uniunii Europene a stabilit un cadru comun de obligații 
pentru autoritățile publice, dar și de drepturi pentru public.  Din 
punct de vedere al reglementărilor interne, mediul reprezintă ansamblul condițiilor și elementelor 
naturale ale Terrei precum apa, aerul, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate 

straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele 
naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi 
spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului. 

Protecția mediului are ca obiectiv fundamental ocrotirea condițiilor de viață, a integrității 
fizice și psihice a persoanei umane, în calitatea sa de element fundamental, integrant al 

ecosistemelor naturale. 

Accesul la justiție în materie de mediu se constituie într-o modalitate concretă prin care 
indivizii pot acționa în vederea respectării dispozițiilor ce protejează mediul înconjurător. Natura, 
cu toate elementele sale: apă, pământ, aer, păduri etc., nu-și poate apăra ea însăși interesele în 
justiție. Natura nu este subiect de drept, astfel că o atare prerogativă a trebuit transferată subiectelor 
de drept, persoane fizice sau juridice, care pot acționa în numele protejării mediului înconjurător 
împotriva unei norme juridice care este incapabilă să protejeze suficient sau împotriva unei decizii a 
unei administrații publice ce poate fi dăunătoare pentru mediu. Convenția de la Aarhus privind 
accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de 
mediu, pe scurt Convenția de la Aarhus, prevede că în anumite cazuri ce țin de probleme legate de 
mediu, persoanele fizice sau juridice pot sesiza instanța de judecată sau alte organisme imparțiale, 
fără a fi nevoite a invoca un interes particular. Obiectivul Convenției este ambițios, vizând 
asigurarea accesului la justiție în materie de mediu și organizându-se pe trei ipoteze distincte: în 
relație cu accesul la informație, cu procesul decizional și de manieră decizională în scopul de a 
contesta orice ipoteză de încălcare a dispozițiilor naționale și a dreptului Uniunii Europene în 
materia protecției mediului.   

Accesul la justiție în problemele de mediu, se prezintă ca un set de garanții care permite 
publicului, persoane fizice sau juridice să conteste legalitatea deciziilor, acțiunilor sau omisiunilor 
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autorităților publice din statele membre în fața unei instanțe judecătorești naționale. Accesul la 
justiție în problemele de mediu permite persoanelor și asociațiilor interesate să își exercite 
drepturile conferite prin legislația Uniunii Europene, ajutând în același timp la asigurarea 
îndeplinirii obiectivelor și obligațiilor legislației UE în domeniul mediului. Subiectul protecției, nu 
este mediul înconjurător care nu poate avea calitatea de subiect de drept, ci generațiile prezente și 
viitoare cărora li se recunoaște dreptul de a trăi într-un mediu proprice sănătății și bunăstării lor. 

Pentru ca acest deziderat să fie atins se garantează dreptul de acces la informații, participarea 
publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu prin dispozițiile Convenției 
de la Aarhus. 

O primă garanție a accesului la justiție în probleme de mediu este constituită din dreptul de 

introducere a unei acțiuni în justiție. Titularii unui astfel de drept sunt persoanele fizice sau juridice, 
asociații, ONG-uri etc. întrucât  „Nici apa, nici peștele care înoată în ea nu se pot adresa instanței. 
De asemenea, copacii nu au nicio calitate procesuală activă”. Cu toate acestea, asociațiile de mediu 
pot vorbi pentru ele. 

O a doua garanție se referă la posibilitatea examinării cauzei de către o instanță de judecată. 
Cea de-a treia garanție se numește soluționarea cauzei. În procesul de soluționare a cauzei 

care i-a fost dedusă spre soluționare, rolul instanței de judecată nu se reduce la a verifica, a constata 
dacă autoritatea publică a acționat sau nu în conformitate cu dispozițiile legale, ci în cazul în care 
observă că autoritatea publică a acționat în mod ilegal este posibil să fie obligată să ia măsuri pentru 
a înlătura starea de ilegalitate și a repara prejudiciile cauzate. Acțiunile contrare legii sau inacțiunile 
generate de autoritățile publice pot dăuna publicului sau mediului înconjurător, astfel încât dacă 
aceste prejudicii sunt grave, instanța de judecată internă trebuie să dispună măsurile necesare de 
natură să asigure conformitatea legislației Uniunii Europene. 

Costurile accesibile ale procedurilor de judecată constituie o altă garanție. Procesele 

judiciare sunt constisitoare, iar stabilirea unor taxe disproporționate contravin accesului liber la 
justiție, întrucât se pot dovedi descurajatoare pentru justițiabil. În acest sens art. 9 din Convenția de 
la Aarhus ce reglementează dreptul de acces la justiție în materia problemelor ce țin de mediu, 
dispune că persoana care dorește să se adreseze instanței cu o astfel de problemă trebuie să aibă  
acces la o procedură rapidă stabilită prin lege, gratuită sau necostisitoare, pentru reanalizarea de 

către o autoritate publică sau revizuirea de către un organism independent și imparțial altul decât o 
instanță de judecată. 

În fine ultima garanție, celeritatea are ca principal obiectiv de a se asigura că procedurile de 
control se desfășoară într-un timp util. 

Observăm așadar că dispozițiile invocate au ca finalitatea nu protecția mediului în special, 
care nu poate fi de altfel subiect de drept, ci protecția generațiilor prezente și viitoare. Pentru 
atingerea acestei finalități s-au adoptat o serie de mecanisme interne și internaționale care să ducă la 
bun sfârșit această finalitatea. 
 

 
Bibliografie: 
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2018 - http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dans-le-domaine-de-lenvironnement-le-

hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/ 

3. https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/ENV-18-004_guide_RO_web.pdf - Ghidul 

cetățeanului pentru accesul la justiție în probleme de mediu, Oficiul pentru Publicații al Uniunii 

Europene, Luxemburg, 2018  

4.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818(02)&from=EN 
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Comisiei privind accesul la justiție în probleme de mediu, (2017/C 275/01)  
5. Duțu, Mircea - Despre necesitatea recunoașterii și semnificațiile dreptului fundamental al 
omului la un mediu sănătos, în revista „Dreptul”, Seria a III-a, nr. 9-12/1990, Anul I, editura 
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și republicată. 
 

 

AUTORITATEA LEGISLATIVĂ. LEGILE 

-Proiect de lecţie- 

 

Prof. Isabela Mihaela Dihoru 

Colegiul Naţional „Carol I” Craiova, jud. Dolj 
 

 

Motto: „Legea este garanţia faptului că cetăţenii vor fi oneşti unii cu alţii!” - Aristotel 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: C.N „CAROL I” CRAIOVA 

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ 

PROFESOR: DIHORU ISABELA-MIHAELA 

CLASA: a VII-a  

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 

SUBIECTUL LECȚIEI: AUTORITATEA LEGISLATIVĂ; LEGILE 

TIPUL LECTIEI: PREDARE, ÎNSUȘIRE DE NOI CUNOȘTINȚE 

DATA: 23.11.2020 

 

COMPETENȚE GENERALE: 
-Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața 
personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor 
achiziții specifice domeniului social; 
-Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor 
probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor 

valori și norme sociale și civice; 
 

COMPETENTE SPECIFICE: 

-Utilizarea corectă a termenilor specifici pentru cetățenie democratică; 
-Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean; 

http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dans-le-domaine-de-lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/
http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dans-le-domaine-de-lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/ENV-18-004_guide_RO_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818(02)&from=EN


Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

106 

 

-Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei 
societăți democratie; 
-Rezolvarea unor sarcini de lucru. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 
- să înțeleagă care este rolul, atribuțiile și structura Parlamentului; 
- să definească legea și să cunoască tipurile de legi;  
- să-și dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice; 
- să exprime argumentat puncte de vedere proprii. 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), dialogul, explicaţia, rezolvarea de 
exerciţii, problematizarea, algoritmizarea, povestirea. 
Resurse materiale: manuale, caiete de lucru,  fișă de lucru, laptop. 
Resurse organizatorice: frontală, independent-individuală. 
Evaluare: continuă (formativă) 
Locul desfăşurării: online-meet 

Durata orei: 40 min. 

BIBLIOGRAFIE: 

      Manuale clasa a VII-a; 

      Constituția României. 
 

Desfăşurarea activităţii didactice 

 

Etapele lecţiei 
 

Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. Moment 

organizatoric 

(2’) 

-se efectuează prezența; 
-se stabilește ordinea și disciplina 

-solicită elevilor să-şi pregătească 
cele necesare pentru lecţie.  

-elevii pregătesc materialele necesare 
desfășurării lecției. 
-se pregătesc pentru lecţie. 
 

2. Verificarea 

cunoștințelor 
anterioare 

( 5’ ) 

Se verifică fișa de evaluare 
anterioară; 
Numește elevii, cere precizări, face 
aprecieri. 

 

 

-sunt atenți la întrebări și răspund 
întrebărilor. 
 

3. Anunţarea lecției 
noi și a obiectivelor 
(3’) 
 

 Anunță titlul lecției: Autoritatea 
legislativă; legile.  

Prezint obiectivele lecției. 

-notează în caiete titlul lecției noi . 
-urmăresc cu atenţie expunerea 

obiectivelor . 

 

4. Desfășurarea 
lecției 
(30’) 

Solicită elevilor să își exprime 
opinia cu privire la ce reprezintă 
Parlamentul într-o societate 

democratică 

Se transmit noile informații 

-elevii urmăresc cu atenție expunerea  
și vor nota în caiete noile 
cunoștințe/informații. 
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referitoare la: 

 Ce este autoritatea 

legislativă, Parlamentul; 
 Care este rolul 

Parlamentului; 

 Durata mandatului; 

 Sesiunile de lucru ale 

Parlamentului; 

 Structura Parlamentului; 

 Ce este legea?; 

 Tipurile de legi; 

 Cine poate avea inițiativă 
legislativă; 

 Promulgarea legilor; 

 Monitorul Oficial. 

 

 

 

 

 

 

5. Fixare și 
sistematizarea 

cunoștințelor 
însușite(9’) 

 - prezintă elevilor fișa de lucru -răspund la întrebări trecute pe fişa 

de lucru. 

6. Încheierea 
lecției.(1’) 

-aprecieri, recomandări 

- notează elevii activi la oră 

- laudă elevii activi 

 

-notează concluziile lecţiei în caiete. 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

I. Citiți cu atenție și răspundeți la întrebări.         

ART.70 

(1) Deputații şi senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care 
fac parte, sub condiția validării alegerii şi a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin 
lege organică. 
(2) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau 
în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. 
ART.71 

(1) Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat şi senator. 
(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de 
autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului. 
ART.73 

(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare. 
(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei. 
(3) Prin lege organică se reglementează: 
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
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b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor politice; 
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora; 
d) organizarea şi desfăşurarea referendumului; 
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării; 
f) regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război; 
g) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă; 
h) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora; 
i) acordarea amnistiei sau a graţierii colective; 
j) statutul funcţionarilor publici; 
k) contenciosul administrativ; 

l) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a 
Ministerului Public şi a Curţii de Conturi; 
m) regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii; 
n) organizarea generală a învăţământului; 
o) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind 
autonomia locală; 
p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială; 
r) statutul minorităţilor naţionale din România; 
s) regimul general al cultelor; 

t) celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice. 
        (Constituția României) 

 

 

1. La care autoritate a statului face referire art. 70? 

2. Cum se numesc camerele la care face referire textul dat? 

3. Ce condiții sunt menționate pentru ca mandatul să poată fi exercitat? 

4. Cum se poate pierde calitatea de senator sau deputat? 

5. Transcrieți și apoi explicați prevederea legată de incompatibilitate. 
6. Cum apreciați art. 71 alin.1, exprimă opinia personală. 
7. Explicați principul separării puterilor în stat. 
8. Arătați care sunt categoriile de legi reglementate de constituția României. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

SCALE UZUALE FOLOSITE ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING 

 

Prof. Nicoleta-Monica Alexe 

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu“ București 
 

 

 Informaţiile obţinute în cadrul cercetării de marketing trebuie să fie măsurate şi ordonate 
conform scopului urmărit. Măsurarea se face cu ajutorul unui instrument numit scală. Scala este 
importantă, deoarece ea orientează cercetarea şi modalitatea de măsurare şi poate conduce la 
anumite rezultate. 

 Printre cele mai importante scale utilizate în cercetarea de marketing se află: 
 Scala lui Likert 

 Diferențiala semantică 

 

Scala lui Likert 

 Scala lui Likert a fost creată de Rensis Likert şi constă dintr-un set de enunţuri evaluate pe o 
scală de forma: 
 

Acord total 

+2 

Acord 

+1 

Indiferent 

0 

Dezacord 

-1 

Dezacord total 

-2 

 

 Aplicație rezolvată: 
         O cercetare selectivă realizată la nivelul unui eșantion reprezentativ a urmărit evaluarea 
calității activității la SC. “CASSA ROMÂNEASCĂ „S.R.L. Repondenții au fost solicitați să-și 
exprime opinia față de un set de 4 afirmații, rezultatele obținute fiind următoarele: 
 

Caracteristici Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord 

total 

Produsele oferite sunt de 

calitate 

250 300 350 200 200 

Produsele respectă 

termenul de valabilitate 

450 300 300 100 150 

Servirea preparatelor este 

rapidă 

350 400 300 100 150 

Prețurile produselor sunt 

convenabile 

250 300 200 300 250 
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 Calitatea de ansamblu a activității firmei prin prisma celor 4 criterii de evaluare poate fi 
apreciată efectuând calcule după următorul algoritm: 

 

Calitate:  
2×250+1×300+0×350+ −1 ×200+(−2)×200

1300
 = 0.15 

Termen de valabilitate: 
2×450+1×300+0×300+ −1 ×100+(−2)×150

1300
= 0.61 

Servire: 
2×350+1×400+0×300+ −1 ×300+(−2)×250

1300
 = 0.53 

Prețuri: 
2×250+1×300+0×200+ −1 ×300+(−2)×250

1300
 = 0 

Scor general: 
0.15+0.61+0.53+0

4
= 0.32 

 Se poate observa că pe ansamblu activitatea firmei “Cassa Românească” se bucură de 

aprecieri pozitive, dar nu la scoruri mari. Scorul obținut de preț, deși este cel mai mic, nu este un 
motiv de alarmă, deoarece tendința obișnuită a repondenților este de a fi nemulțumiți de această 
caracteristică. Este totuși indicat ca firma să ia măsuri în legătură cu prețul și calitatea produselor 
sale. 

 

Diferențiala semantică 

            Diferenţiala semantică a fost creată în 1957 de psihologul Charles Osgood, fiind apoi 
preluată şi în cercetările de marketing. Foloseşte atribute bipolare: favorabil-nefavorabil, ieftin-

scump, cunoscut-necunoscut, important-neimportant. Pot avea variante cu 3, 5, 7 niveluri. Este 

foarte utilă în măsurarea imaginii, iar concluziile pot fi reprezentate grafic. 
 Aplicație rezolvată: 
         Aprecirile formulate de un eșantion de 2000 persoane, asupra însușirilor produselor la 
SC.„Cassa Românească “ S.R.L. distribuindu-se pe o scală cu 5 trepte după cum urmează: 
 

Aprecieri referitoare 

la: 

Foarte 

nefavorabil 

Nefavorabil Indiferent Favorabil Foarte favorabil 

Calitatea 400 300 200 500 600 

Prețul 600 400 300 300 400 

Comportamentul 

personalului 

700 550 200 250 300 

Diversitatea 

sortimentală 

300 250 300 550 600 

Disponibilitatea 500 450 300 350 400 

 

 Prelucrarea datelor și interpretarea rezultatelor cu ajutorul diferențialei semantice se 

realizează astfel:  
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Calitate : 
5×600+4×500+3×200+2×300+1×400

2000
 = 3.3 

Preț: 
5×400+4×300+3×300+2×400+1×600

2000
 = 2.75 

Ambalaj:  
5×300+4×250+3×200+2×550+1×700

2000
  = 2.45 

Diversitate sortimentală : 
5×600+4×500+3×300+2×250+1×300

2000
 = 3.45 

Dosponibilitate : 
5×400+4×350+3×300+2×450+1×500

2000
= 2.85 

 

 În urma calculelor reiese că aprecierile cele mai bune le are diversitatea sortimentală a 
produselor din cadrul restaurantului: 3.45. Dar pe ansamblu scorul obținut este destul de mic. 
 

Scor  global= 
3.3+2.75+2.45+3.45+2.85

5
 = 2.96, clienții având o părere destul de nefavorabilă față de 

preț, comportamentul personalului, disponibilitatea produselor.  
 

Graficul scorurilor aprecierilor clienților 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Kotler, Philip – Managementul marketingului, Editura Teora, 2005 

2. Brid, Drayton – Marketing direct pe înţelesul tuturor, Editura Publica, 1982 

3. Tanislav, Cristina; Poștovei Cătălina – Marketingul afacerilor, Editura Oscar Print, 2006 

 

 

 

 

 

Calitatea Prețul Comportamentul 

personalului

Diversitatea 

sortimentală
Disponibilitatea
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SISTEME INFORMATICE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

 

 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Instruirea asistată de calculator este o metodă ce valorifică principiile de modelare şi analiză 

a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice 
societăţii actuale. 

 Instruirea asistată de calculator valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul 
unei acţiuni de dirijare euristică şi individualizată a activităţilor de predare-învăţare-evaluare: 

 organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptată la capacităţile fiecărui elev; 
 provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea 

unor lacune, probleme, situaţii problemă; 

 rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea 
informaţiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul sistemelor 
informatice;  

 realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor lecţii, capitole;  
 asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului;  

 Proiectarea activității în acest caz implică organizarea şi ordonarea materialului care 
urmează să fie predat-învăţat-evaluat la nivelul relaţiei funcţional-structurale dintre profesor şi elev.  

 Profesorul proiectează o acţiune bazată pe patru operaţii concrete: 
 definirea competențelor; 

 stabilirea conţinutului; 
 aplicarea metodologiei; 

 asigurarea evaluării activităţii. 
 Noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării au dus la dezvoltarea a nenumărate tipuri de 
aplicaţii pentru instruire. Acest lucru este în beneficiul direct şi indirect al celor care învaţă. Din 
punct de vedere al procesului de predare-învăţare-evaluare, toate aceste instrumente îndeplinesc 
unul dintre rolurile: 

 resursă pentru activităţi de predare-învăţare; 
 suport în administrarea resurselor şi timpului; 
 ajutor în activitatea celor care învaţă.  

 Se pot evidenția următoarele tipuri de aplicaţii utilizate la clasă: software-ul folosit ca suport 

pentru activităţile de predare-învăţare (materialele de referinţă) și software-ul educaţional propriu-

zis, ce sunt elaborate pentru a-i ajuta pe elevi să-şi însuşească sau să dobândească anumite 
competenţe pentru demonstraţii, simulări, experimentări.  
 Softul educaţional reprezintă un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea 

unor sarcini didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator. 

 Valorificarea unităţii de instruire este posibilă în diferite contexte de proiectare pedagogică a 
unor conţinuturi disciplinare, intradisciplinare sau chiar transdisciplinare. Stabilirea competențelor 
la nivelul activităţii didactice (lecţiei etc.) permite ierarhizarea acţiunilor de predare-învăţare-

evaluare prin iniţiativa fiecărui profesor. Dar ierarhizarea presupune o bună cunoaştere a ceea ce 
urmează a fi învăţat; a celor care învaţă (a elevilor); a condiţiilor în care se produce învăţarea. 
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 Tipuri de conținut educațional: 
 Dicţionare, enciclopedii, editoare de expresii matematice, pentru chimie sau fizică, editor 

tehnic. 

 

Realizarea unui circuit electronic 

 

 

 Soft tematic - abordează subiecte ce-și propun oferirea/ lărgirea orizontului cunoaşterii în 
diverse domenii sau achiziţia independentă a unor competenţe profesionale; modul de lucru 
este stabilit de profesor. 

 

 

Brâncuși - atelierul de lucru, opere de artă  
 

 Soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate, ci un mediu de 

unde poate să îşi extragă singur informaţiile necesare rezolvării sarcinii propuse. În acest fel 
calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă. 
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Conductibilitatea electrică 

 

 Softul interactiv de învăţare - are înglobată o strategie care permite feedbackul şi controlul 
permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al 
elevului. Acesta este genul cel mai complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că îşi 
propune printr-o interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către utilizator a unor 
obiective educaţionale. 
 

 

Secționarea conului 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Adăscăliţei, A.; Braşoveanu, R. - Curs de Instruire asistată de calculator, Iaşi, 2002-2003  

2. SIVECO România - Lecţii AeL 
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REPREZENTAREA ÎN EPURĂ 

-Proiect didactic- 
 

Prof. Daniela Anton  

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

 

Clasa: a IX-a  

Modulul: Reprezentarea pieselor mecanice 

Unitatea de învăţare: Elemente de desen proiectiv 

Titlul lecției: Reprezentarea în epură a corpurilor geometrice 

Tipul lecţiei: mixtă (combinată) 
Durata: 50 min. 

 

A. Unități de rezultate ale învățării: 
 Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei 
B. Competențe derivate specifice temei: 

CD1-  să identifice poliedre și corpuri cu suprafețe de rotație; 
CD 2 - să definească noţiunea de epură; 

 CD 3 -  să indice modul de așezare al corpurilor geometrice în vederea reprezentării în epură; 
 CD 4 - să reprezinte în epură corpuri cu suprafețe de rotație; 
 CD 5 - să reprezinte în epură poliedre; 
C. Resurse didactice:  

    C1. Metode şi procedee didactice 

 Metode de comunicare: explicaţia, conversaţia euristică, problematizarea; 
 Metode de explorare: observarea dirijată, deducția, demonstrarea cu ajutorul 

reprezentărilor grafice;  
     Metode şi tehnici interactive de grup: ,,Metoda piramidei”. 

     C2. Forme de organizare ale instruirii 

 Forma de repartizare a sarcinii: frontală; 

 Forma de lucru a elevilor: individual şi pe grupe; 
 Forma de participare a elevilor: individual. 

      C3. Mijloace de instruire  

 Fişă de lucru;  
 Fișă de documentare;  
 Corpuri geometrice; 

 Instrumente de lucru. 

       C4. Mediul de instruire 

 Sală de curs. 
 

Bibliografie: 

1. Mariana Tănăsescu, Maria Gheorghe - Desen tehnic: manual pentru clasa a IX-a, Editura 

Aramis, București, 2004 
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Evenimentele instruirii  Conţinutul 
informaţional şi 
aplicativ detaliat 

Activitatea de învăţare 

Activitatea 

profesorului şi 
strategiile 

folosite 

Activitatea elevului 

1. Moment 

organizatoric 

 

2 min. 

Asigurarea 

condiţiilor 
optime pentru 

desfăşurarea 
orei 

 Conversaţia 

Asigurarea 

climatului 

favorabil în 
clasă.   

Elevii de serviciu 

informează diferite 

aspecte: absenţe etc. 

2. 

Verificarea 

cunoştinţelor 
anterioare  

 

8 min. 

Reactualizare

a noţiunilor 
esenţiale 
studiate în 
lecţia  
anterioară 

Se aplică ,,Metoda 
piramidei” 

Elevii sunt împărțiți în 
grupe și li se cere să 
realizeze ,,Metoda 

piramidei” pentru 

verificarea 

cunoștințelor 
anterioare, referitoare 

la dubla și tripla 
proiecție ortogonală. 

Împarte elevii pe 
grupe. 

 

 

Dirijeajă elevii 
să completeze 
,,Metoda 

piramidei”. 
 

Coordonează 
elevii pentru 

obținerea 
rezultatului 

final. 

Elevii se împart în 
grupe de câte 4. 
 Elevii completează 
fişele de lucru. 
 

Realizează la tablă 
,,Metoda piramidei”, 
selectând cele mai 
bune soluții ale 
grupelor. 

3. Pregătirea 
perceptivă  
 

2 min. 

Realizarea 

legăturii 
dintre 

cunoştinţele 
anterioare şi 
cele noi.   

Prin rotirea planelor 

de proiecție în jurul 
axei Ox, respectiv Oy, 

proiecțiile apar pe 
aceeași foaie de hârtie 
într-un singur desen.  

Dacă contururile 
planelor dispar și 
rămân doar proiecțiile, 
se obține o epură. 

Face legătura cu 
lecţia nouă. 

Urmăresc 
prezentarea 

profesorului. 

 

4. Anunţarea  
lecţiei şi a 
obiectivelor  

2 min. 

Cunoaşterea 
titlului lecţiei 

Se stabileşte ce 
înseamnă epura. 

Comunicare  

Notează titlul 
lecţiei pe tablă. 

Notează titlul în 
caiete. 

5. 

Transmiterea 

de informaţii 
noi 

 

CD 1 

 

 

 

 

Se identifică 
poliedrele și corpurile 
cu suprafețe de rotație, 
folosind fișa de lucru. 
 

Explicația 

Împarte fișele de 
lucru și explică 
elevilor care 

sunt cerințele. 

 

Urmăresc atent 
explicațiile 
profesorului și  
rezolvă cerințele. 
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25  min.  

 

 

 

 

 

 

 

CD 2 

 

 

 

 

 

 

CD 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD 4,  CD 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se definește noțiunea 
de epură. 
 

 

 

 

 

Se stabilește poziția de 
așezare a corpurilor 
geometrice față de 
planele de proiecție în 
vederea reprezentării 
în epură. 
 

 

 

 

 

 

 

Se reprezintă în epură 
corpuri cu suprafețe 
de rotație și poliedre.  
 

 

Conversația 
euristică 

Verifică modul 
în care elevii au 
realizat sarcinile 

de lucru.  

 

Definește 
împreună cu 
elevii epura. 

 

 

 

Deducția 

Împarte fișele de 

 documentare și 
dirijează elevii 
pentru ca aceștia 
să deducă modul 
de așezare a 
corpurilor 

pentru 

reprezentarea în 
epură. 
 

 

 

Având la 
dispoziție fișele 
de documentare, 

dirijează elevii 
să deducă cum 
se face o 

reprezentare în 
epură. 
 

Reprezentarea 

grafică 

Reprezintă în 
epură un 
cilindru circular 

drept.  

 

 

 

Verifică răspunsurile 
date și corectează 
eventualele greșeli. 
 

 

Pornind de la 

observațiile 
profesorului, deduc 

ce este epura și dau 
definiția, fiind 
dirijați de profesor. 
 

Urmăresc 
explicațiile 
profesorului, 

răspund la întrebări 
și deduc că așezarea 
corpurilor 

geometrice se face 

astfel încât una din 
baze să fie paralelă 
cu unul din planele 

de proiecție. 
 

 

Urmăresc 
reprezentarea grafică 
executată de 
profesor și execută 
epura în caiete 
folosind 

instrumentele de 

desen. 

 

 

 

 

Corectează 
eventualele greșeli. 
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Verifică 
reprezentările 
grafice ale 

elevilor și face 
observații unde 
este cazul. 

6. Realizarea 

feedback-

ului şi 
asigurarea 

retenţiei  
 

8 min. 

 Se execută în epură un 
paralelipiped 

dreptunghic. 

Rezolvare de 

probleme 

Coordonează 
elevii pentru a 

realiza 

reprezentarea în 
epură. 

Reprezintă în epură 
poliedrul, se 

confruntă cu tabla și 
corectează 
eventualele greșeli. 

7. Evaluare 

şi notare 

 

3 min. 

  Evaluează prin 
calificativ 

activitatea 

întregii clase, a 
grupelor de 

lucru, dar face şi 
o evaluare 

individuală a 
elevilor care au 

dat răspunsuri 
bune şi foarte 
bune. 

Ascultă aprecierile 
profesorului 
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MĂSURAREA/ CONTROLUL DIMENSIUNILOR LINIARE 

-Proiect didactic- 

 

 

Prof. Virginica Barabaș 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

Clasa: a IX-a A 

Disciplina: MĂSURĂRI TEHNICE 

Unitatea de învăţare: MĂSURAREA MĂRIMILOR GEOMETRICE 

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

Durata lectiei: 1 oră 

Loc de desfăşurare: cabinet 

 

I. CONŢINUTURI TEMATICE  

 A. Măsuri 
1. Măsuri fără repere 

2. Măsuri cu repere 

B. Aparate 

1. Şublerul 
2. Micrometrul 

3. Comparatorul cu cadran 

 

II. COMPETENŢE SPECIFICE 

13. Efectuarea măsurătorilor generale. 
13.1. Corelarea mărimilor fizice cu mijloacele de măsurare şi unităţile de măsură din domeniul 
mecanic şi electric. 

 

III. COMPETENŢE DERIVATE 

CD 1-  Defineşte măsurile; Recunoaşte măsurile fără repere; Identifică rolul fiecărei măsuri fără 
repere; Explică modul de măsurare cu măsuri fără repere; 
CD 2 - Recunoaşte măsurile cu repere; Identifică rolul fiecărei măsuri cu repere; Explică modul de 
măsurare; 
CD 3 - Defineşte aparatele de măsurare; Identifică părţile componente ale şublerului; Clasifică 
şublerele; Explică modul de utilizare a şublerului; Enumeră rolurile şublerului; 
CD 4 - Identifică părţile componente ale micrometrului; Clasifică micrometrele; Enumeră etapele 
parcurse la măsurarea cu micrometrul; 
CD 5 - Identifică părţile componente ale comparatorului; Clasifică comparatoarele; Enumeră 
etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul. 
 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

120 

 

IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

CD 1:          - enumerarea măsurilor fără repere; 
- explicarea modului de măsurare cu cala plan-paralelă; 
- enumerarea utilizărilor unei cale plan-paralele; 

- explicarea modului de utilizare a calibrelor de interstiţii şi a calibrelor netede; 
- identificarea tipurilor de şabloane; 
- măsurarea cu măsuri fără repere. 

 

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

- recunoaşterea domeniului de măsurare a ruletei; 
- măsurarea cu metrul flexibil. 

 

CD 3           -    definirea şublerului; 

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

 

CD 4            -    definirea micrometrului; 

- identificarea părţilor componente ale micrometrului; 

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

 

CD 5            -    definirea comparatorului; 

- identificarea părţilor componente ale comparatoarelor; 

- recunoaşterea domeniilor de măsurare a comparatorelor; 
- enumerarea etapelor parcurse la măsurarea cu micrometrul; 
- citirea indicaţiei comparatorului. 

 

V. RESURSE EDUCAŢIONALE 

1. Câmp de informaţii: 
- Măsurări tehnice, manual pentru clasa a X-a - filiera tehnologică, profil tehnic, Editura LVS 

Crepuscul 2005, Carmen Leonte, Cristina Jilăveanu, Ion Ionescu, Ion Ezeanu; 
- Lecţii  A.E.L., măsurări tehnice clasa a IX-a. 

2. Resurse folosite: 

- manual;  

- rigla, ruleta, metru flexibil; 

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

 

VI. STRATEGIA DIDACTICĂ 

   1. Metode şi strategii didactice: 
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a) De comunicare: conversaţia, explicaţia, instruire prin mijloace vizuale; 

b) De exploatare: problematizarea, observaţia dirijată, învăţare prin descoperire; 
c) Bazate pe acţiune efectivă: - identificare pe fişe de lucru şi pe materialul didactic existent;                                           

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

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

VII. EVALUARE 

- observarea sistematică; 
- test de evaluare sumativă. 

 

 

 CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD5 

IT 1 
x x x x x 

IT 2 x x x x x 

IT 3    x  

IT 4     x 

Obs. Sist.  x x x x x 

 

 

Elevul: .............................................      Data: .................... 

Modulul: M.T.        Clasa:........................ 

 

TEST DE EVALUARE 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 

1. Calibrul inel se utilizează pentru verificarea: 
a) dimensiunilor liniare 

b) alezajelor 

c) arborilor 

2. Comparatorul măsoară: 
a) lungimi 

b) diametre  

c) abateri 

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

b) mijloace de măsurare cu repere 

4. Calele sunt: 

a) aparate de măsură 

b) măsuri terminale 

c) instrumente de măsură 
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d) truse de măsură 

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

b) procente 

c) m  

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

A B 

 a - Micrometru pentru roţi dinţate 

 b - Cală plan-paralelă 

 c - Calibru tampon 

1- Măsuri fără repere d - Şubler de adâncime 

2- Măsuri cu repere e - Calibru potcoava 

3- Aparate f - Riglă gradată 

 g - Ruletă  
 h - Şablon 

 i - Comparator  

 j - Leră 

 k - Metru flexibil 

 l - Şubler de exterior 
 

III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 
 

 

 
 

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

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

5. ……………………………………………… 

6. ……………………………………………… 

7. ……………………………………………… 

8. ……………………………………………… 

9. ………………………………………………. 
10. ………………………………………………….. 
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IV. Explicaţi etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul. 
 

 

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

BAREM DE CORECTARE 

 

I. Identificaţi răspunsul corect: 
1. a 

2. c 

3. a 

4. b 

5. a 

 Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,4p. (0,4x5=2p). 

 

II. Indicaţi asocierele scrise în coloana A cu cele scrise în coloana B: 
  Măsuri fără repere -cală plan-paralelă 

- leră 

- şablon 

Măsuri cu repere    - riglă gradată 

          - ruletă 

          - metru flexibil 

Aparate - şubler de adâncime 

      - micrometru pentru roţi dinţate 

      - comparator 

      - şubler de exterior 
 

Pentru fiecare asociere scrisă se acordă 0,15 puncte. (0,15x 10=1,5 p) 

 

III. Identificaţi părţile componente ale micrometrului de mai jos: 
1. potcoavă 

2. nicovală 

3. tijă 

4. dispozitiv de blocare 

5. bucşă gradată 

6. tambur 

7. dispozitiv de limitare a forţei de măsurare 

8. scară longitudinală 

9. reper 

10. scară circulară 

 

Pentru fiecare parte componentă identificată se acordă 0,2 puncte. (0,2x10=2p) 
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IV. Explicaţi etapele parcurse la măsurarea cu comparatorul: 
1. se fixează comparatorul în suport 
2. se verifică dacă comparatorul este funcţional 
3. se formează un bloc de cale cu dimensiunea egală cu dimensiunea nominală a piesei 
4. se ridica tija şi se introduce blocul de cale sub tijă 

5. se reglează comparatorul la zero, prin rotirea cadranului 

6. se ridică tija şi se înlocuieşte blocul de cale cu piesa de măsurat 
7. se citeşte rezultatul 
  

 Pentru fiecare etapă se acorda 0,5 puncte. (0,5x7=3,5p) 

 

Se acordă 1 punct  din oficiu. 
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DE CE EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ ȘI ABILITĂȚILE PRACTICE? 
 

 

Prof. Doina Boitor  

Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș 

 

 

 Educația tehnologică reprezintă o dimensiune a educației, dar și a culturii generale a omului 
contemporan, deoarece tehnologia face parte din viața lui cotidiană, însoțindu-l pretutindeni: la 

locul de muncă, acasă, pe stradă, în orice domeniu de activitate.  
 Trăim într-o lume a tehnologiei, în care progresele științifice și tehnice, informatizarea 
industrială, trecerea de la tehnologia forțată la cea modernă impun o educație și o mentalitate 
tehnologică nouă. 
 Tehnologia reprezintă un ansamblu de procese și operații la capătul cărora se obține un 
anumit produs, un anumit rezultat. Ca știință, tehnologia studiază formele, metodele și mijloacele de 
prelucrare a materiilor prime și materialelor, în vederea obținerii unor produse în diferite domenii 
de activitate. 

 Rezultatele activității tehnologice sunt răspândite în toate domeniile de desfășurare a 
activităților umane, scopul esențial al tehnologiei fiind tocmai acela de a asigura noi mijloace 
materiale, care să ducă la obținerea de produse de calitate superioară, cu un consum redus de 
materie primă, surse de energie și resursă umană. 
 Educația tehnologică este o disciplină școlară de cultură generală, înțeleasă ca știință în 
actiune, ca știință aplicată, cu o contribuție importantă în orientarea și aplicarea cunoștințelor 
teoretice în practică, în diferite domenii de activitate și de cunoaștere, lărgind viziunea privind 

orientarea școlară și profesională, a fiecărui adolescent.  
 Scopul educaţiei tehnologice este acela de a forma şi dezvolta personalitatea celui 

educat, printr-o educaţie intelectuală profundă, pe baza căreia elevul  să pună în practică 
toate cunoștințele teoretice dobândite. 
 „Educaţia tehnologică și aplicațiile practice”, este o disciplină extrem de importantă pentru 
viitorul oricărui elev, oferindu-i acestuia o minimă cultură generală tehnică, atât de necesară în 
lumea progresului rapid al tehnologiei în care trăim. Ea determină totodată, dezvoltarea creativitații, 
a spiritului de observație, a curiozității față de tot ceea ce tehnologia pune la dispoziția omului. 
 Modulele din care este alcătuită disciplina oferă spre studiu elevului o sferă largă de domenii 

de activitate, dându-i acestuia ocazia să-şi descopere abilităţile, înclinaţiile, vocaţia pentru un 
anumit domeniu. Astfel, educația tehnologică vine în sprijinul absolventului de clasa a VIII-a, în 
ceea ce privește orientarea școlară și profesională, știut fiind faptul că în gimnaziu este aproape 
inexistentă, iar elevii trec la nivelul liceal fără a ști prea bine ce li se potrivește.  
 Disciplina ”Educaţia tehnologică și aplicațiile practice” este o componentă a Curriculum-

ului naţional, născută din raportul omului modern cu tehnologia, menită să cultive credinţa în 
puterea şi frumuseţea ştiinţei, este o disciplină obligatorie în planul de învăţământ pentru clasele I –
VIII. 

 Educaţia tehnologică oferă competenţe care nu sunt abordate la nicio altă disciplină studiată: 
 Descrierea elementelor mediului construit şi funcţionalitatea acestora; 
 Realizarea de  produse simple cu respectarea normelor de calitate, securitate şi sănătate în 

muncă şi protecţia mediului; 
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 Aplicarea unor soluţii pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor din mediul apropiat; 
 Identificarea şi selectarea produselor alimentare în funcţie de informaţiile de pe ambalaj; 
 Asigurarea condiţiilor de preparare a mărfurilor alimentare în funcţie de caracteristicile de 

calitate ale produselor; 

 Analizarea legăturilor între activităţile de obţinere a produselor alimentare şi meseriile 
/profesiile specifice; 

 Identificarea efectelor tehnologiilor de obţinere a materiilor prime, a semifabricatelor şi a 
produselor finite asupra mediului şi societăţii. 

 În cadrul orelor de Educaţie tehnologică și aplicații practice, elevii dobândesc deprinderi şi 
cunoştinţe esenţiale, necesare în viaţa  de zi cu zi, cunoştinţe extrem de necesare şi pentru varianta 
în care elevii vor opta pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional.  
 Dacă pentru elevii de clasa a VIII-a, care se  îndreptă către licee cu profil uman, cunoştințele 
dobândite la Educație Tehnologică sunt singurele cunoștinte tehnice studiate în școală, deoarece în 
liceu ei nu vor studia astfel de discipline, pentru cei care vor urma filiera tehnologică, cunoștinţele 

acumulate la Educație Tehnologică reprezintă un bogat bagaj de cunoștințe, care va asigura 
asimilarea mult mai ușoară a noilor conținuturi ale disciplinelor tehnice studiate în liceu. 

 Și pentru că nimic nu funcționează mai bine ca școala prin experimente și nimic nu poate 
stârni întrebări și pasiuni, decât atunci când vezi și experimentezi, abilitățile practice, ca parte 
componentă a educației tehnologice pentru învățământul primar și gimnazial, se impun ca o cerință 
de bază în ceea ce privește formarea de capacități și deprinderi practice, de punere în practică a 
cunoștințelor dobândite, de pregătire profesională a elevilor și deschiderea unor noi orizonturi cu 
privire la orientarea școlară și profesională. 
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LIMBAJUL VHDL - OPORTUNITATE ÎN STUDIUL CIRCUITELOR 
DIGITALE 

 

 

Prof. Elena Bostan   

Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, jud. Argeș 

 

 

 Gama de aplicaţii a circuitelor integrate digitale este în continuă expansiune, practic se poate 

spune că nu mai este domeniu al ştiinţei şi tehnicii în care sistemele numerice să nu fie implicate 
într-o măsură mai mare sau mai mică. Tendinţa actuală în ceea ce priveşte proiectarea şi realizarea 
sistemelor digitale este de a folosi un număr cât mai redus de capsule. În acest sens, ţinta 
specialiştilor este de a încorpora întreg sistemul într-un singur chip, deci de a obţine ceea ce în 
literatura de specialitate este denumit “system on chip”, prescurtat SoC. 
 La ora actuală, datorită ultimelor tehnologii de fabricaţie a circuitelor integrate digitale, se 
pare că dezideratul mai multor generaţii de specialişti – realizarea de sisteme într-un singur chip -, a 

devenit o realitate prin apariţia pe piaţă a structurilor logice reconfigurabile de ultimă generaţie: 
CPLD şi respectiv FPGA. Marele avantaj al acestor structuri este că pun la dispoziţia utilizatorului 
o cantitate foarte mare de resurse ce pot fi “interconectate” de către utilizator, destul de simplu şi 
fără o dotare pretenţioasă de laborator. Datorită complexităţii mari a unor astfel de structuri, 
proiectarea aplicaţiilor este posibilă doar cu ajutorul unor pachete software dedicate. Toate aceste 
medii software acceptă mai multe modalităţi de descriere a sistemului digital ce se doreşte a fi 
implementat; cea mai puternică modalitate pare a fi utilizarea limbajelor de descriere hardware de 
tip VHDL sau Verilog. Studiul circuitelor digitale cu ajutorul structurilor logice programabile 

devine atractiv pentru elevi, deoarece proiectarea unui circuit digital seamănă foarte mult cu 
elaborarea unui program în Pascal sau C şi astfel se elimină diferenţele dintre partea hardware şi 
partea software. În plus, un avantaj în plan secund este acela că elevul este forţat să lucreze cu 
calculatorul dobândind astfel deprinderea de a utiliza calculatorul - ceea ce răspunde unei altei 
cerinţe a învăţământului modern. 

 Descrierea pe scurt a limbajului VHDL  

 VHDL (VEHSIC Hardware Descripţion Language, VHSIC Integrated Circuits) este un 
limbaj utilizat pentru descrierea unui sistem electronic hardware pornind de la structura sa de 

blocuri şi interconexiunile dintre ele, modul de funcţionare sau orice combinaţie între structura şi 
funcţionarea sistemului. VHDL s-a impus rapid ca fiind cel mai important limbaj din domeniul 

proiectării electronicii digitale, atât în domeniul militar, cât şi în cel comercial. VHDL este un 
limbaj “hardware-oriented” care are un suport puternic pentru conceptele hardware de concurenţă a 

proceselor, timp, componente, semnale, interfeţe, porturi şi altele. Şi mai important este faptul că 
VHDL permite o descriere neambiguă, executabilă şi portabilă a proiectelor. 

 Cea mai importantă caracteristică a VHDL este aceea că este un standard, aceasta uşurând 
comunicaţia între membrii comunităţii proiectanţilor implicaţi în dezvoltarea aceluiaşi proiect. 
 VHDL permite descrierea unui sistem la nivelul arhitectural, până la nivelul de poartă 
logică. Proprietăţile de ierarhizare ale limbajului permit realizarea unor simulări ale sistemelor 

electronice descrise la diferite nivele. 
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 În VHDL, o componentă hardware (care poate fi orice între o poartă logică şi un 
microprocesor) este reprezentată de un cuplu format dintr-o entitate şi o arhitectură asociată. Cea 
mai importantă funcţie a declaraţiei de entitate (sau interfaţă) este de a defini conexiunile externe, 

denumite porturi, prin listarea numelor, direcţiei datelor (IN, OUT, INOUT) şi a tipului de date 
(INTEGER, BIT etc.) al fiecărui port. Arhitectura conţine o descriere a comportamentului intern sau 

a structurii componentei. Această divizare permite folosirea mai multor arhitecturi pentru o entitate, 
în timpul procesului de proiectare, menţinând aceeaşi interfaţă. 

 Metodologia « top-down » de proiectare a sistemelor digitale 

 Această tendinţă a documentării top-down a sistemelor are implicaţii în metodologia curentă 
de dezvoltare a proiectelor. Metodologia de proiectare top-down presupune dezvoltarea mai întâi a 
specificaţiilor la nivel înalt, depanarea şi conceperea unor metode de testare a sistemului. Ulterior, 

aceste metode de testare vor fi utilizate la evaluarea corectitudinii implementării de pe nivelul 
ierarhic inferior. Strategia proiectării top-down oferă proiectanţilor posibilitatea partiţionării 
proiectelor şi realizării de numeroase iteraţii la nivele ierarhice superioare, înainte de a se angaja în 
implementarea fizică. După elaborarea prototipului, datele furnizate de simulare pot fi folosite la 
îmbunătăţirea modelului sistemului simulat. Această metodă nu numai că reduce numărul de cicluri 

necesare depanării prototipului, dar şi permite folosirea ulterioară a unor părţi din proiecte, deja 
testate şi validate funcţional. O deosebire importantă faţă de abordarea bottom-up constă în faptul 
că în cazul abordării top-down se pot realiza simulări ale întregului sistem înainte de a fi precizat 
complet modul de implementare fizică a sistemului, sau chiar la nivele diferite de detaliere a 
diverselor părţi ale proiectului. Deşi metodologia top-down este considerată a fi mult mai bună 
pentru proiectarea sistemelor actuale, care au dobândit dimensiuni foarte mari, totuşi schimbarea 
radicală şi instantanee a metodologiei nu este posibilă, deoarece are unele implicaţii majore. 

 Proiectarea multinivel 

  Tradiţional, proiectele electronice se realizau plecând de la nivelul de poartă logică, făcând 
uz de componente standard. Complexitatea proiectării hardware a crescut însă foarte mult. Blocurile 
elementare din care este construit un sistem sunt reprezentate astăzi de microprocesoare şi ASIC-

uri, circuite care conţin mii de porţi logice. Ca o consecinţă, metodele tradiţionale de proiectare de 
tip «bottom-up» au făcut loc practicilor de proiectare ierarhizată «top-down » care fac posibilă 
stăpânirea complexităţii crescânde a sistemelor. O abordare efectivă este realizată de înglobarea 
unui limbaj de descriere hardware ierarhizată, aşa cum este VHDL, în procesul de proiectare. 
Utilizând VHDL în procesul de specificare a cerinţelor sistemului, este posibilă începerea simulării 
sistemelor complexe înainte de a specifica complet detaliile de implementare. 

 VHDL poate fi folosit în cadrul unui proiect în trei moduri diferite: 

 Specificaţia de nivel înalt. Pentru semnale se utilizează tipuri de date abstracte. Se utilizează 
combinat descrieri schematice şi prin cod VHDL. 

 Proiectare la nivel de componente logice/ standard. Se utilizează tipuri de date specifice 
nivelului logic. Reprezentarea primară a proiectului o constituie diagramele schematice. 

 Dezvoltarea bibliotecilor de componente standard. Se utilizează tipuri de date specifice 

nivelului logic. Toate metodele sunt reprezentate în VHDL. 

 În timpul fazei de specificaţie de nivel înalt, VHDL este utilizat ca o unealtă arhitecturală 
folosită pentru analiza şi proiectarea sistemului. În acest proces, vor fi utilizate aproape toate 

caracteristicile VHDL, inclusiv mecanismele de abstractizare (aşa ca tipurile de date definite de 
utilizator). Acest nivel de proiectare este realizat de obicei de proiectanţii de sistem, de multe ori 
fără cunoştinţe amănunţite referitoare la detaliile specificate de implementare. 
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 În timpul fazei de proiectare la nivel de componente logice/ standard, este determinarea 

concretă a proiectului. În general, acest nivel de proiectare este realizat într-o manieră structurală, 
de cele mai multe ori utilizând editoare de scheme, în final, blocurile elementare din care este 
alcătuit proiectul sunt codificate în VHDL. Un anumit proiect poate conţine numai o parte din 
etapele prezentate.  

 Etapa de analiză a cerinţelor are ca rezultat precizarea specificaţiilor pentru întregul 
sistem.  

 Etapa de partiţionare a sistemului conţine atât analizele algoritmice şi structurale, cât şi 
partiţionarea sistemului pentru a produce specificaţiile pentru hardware si software.  
 În etapa de proiectare a sistemului se aplică specificaţiile hardware rezultate din etapa 
anterioară pentru a produce specificaţii pentru sistem. Specificaţiile pot fi abstractizări funcţionale 

sau pot fi descrise cu ajutorul blocurilor de nivel înalt cu funcţionalitate specificată.  
 Specificaţiile modulelor sunt utilizate pentru proiectarea fiecărui modul în parte şi produc o 
reprezentare care va fi utilizată la proiectarea şi analiza la nivel fizic. 
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ÎNVĂŢAREA MODULARĂ 

 

 

Prof. Narcisa-Maria Buhu  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

 Învățarea modulară și abordarea acestui subiect sunt de actualitate și vin în ajutorul celor 

implicaţi în acest proces de eficientizare a învăţământului în sistemul online, mai ales cadrelor 

didactice, care trebuie să fie promotori activi ai noilor tehnologii. Nicio tehnologie didactică nu va 

aduce rezultatul scontat fără contribuţia celui ce o aplică, profesor și elev.  

 Inițierea învățării în stil modular este formată din ”seturi de cunoștințe, situații didactice, 
activități, mijloace materiale destinate studiului”, a apărut în deceniul șase și are legătură directă cu 
necesitatea perfecționării, formării și reorientării profesionale. 
 Conceptul nu este riguros definit. Cele mai multe definiții îl prezintă ca ansamblu de 

elemente educaționale specifice ce poate fi parcurs independent pe tot restul sistemului din care 
face parte, ansamblu care procură cunoștințe sau abilități precise, și care se integrează în itinerarii 
și logici variate ale învățării. 
 Personalitatea profesorului, nivelul lui de pregătire şi atitudinea lui faţă de rezultatele muncii 

sale, dar şi ale elevilor, sunt principalele elemente de care depinde reuşita acestui demers didactic. 
 Incursiunea în instruire modulară s-a făcut cu scopul de a sensibiliza comunitatea didactică 

în ceea ce privește calitatea învăţământului profesional și tehnic, în necesitatea deschiderii acestuia 

spre noile tehnologii şi ieşirii din „zona de confort”. În acest moment învăţământul profesional 

secundar este deja axat pe curriculumul modular pentru majoritatea meseriilor: bucătari, electro-

gazo-sudori, zugravi, zidari, cusători-croitori, cofetari, iar aceasta solicită implicare şi participare 
activă a elevului și a profesorului, pregătire minuţioasă şi cunoştinţe profunde. 
 Criteriile care stau la baza acestui tip de învățare sunt: 

 ordonarea conţinuturilor; 
 să definească clar un ansamblu de situaţii de învăţare; 
 să vizeze formarea unor competenţe profesionale; 

 să se integreze în contexte de învăţare variate; 

 integrarea elevului conform schemei „de la general spre particular” (cu aprofundare 

ulterioară până în cele mai mici detalii); 
 să vizeze obiective bine definite; 

 să definească un ansamblu de învățare; 
 să se integreze în logica învățării; 
 trecerea de la cunoştinţe teoretice spre activităţi de transpunere a acestora în practică; 
 să ofere un feed-back. 

 Un modul include seturi de cunoştinţe, situaţii didactice, activităţi şi mijloace de învăţământ 

specifice pregătirii profesionale menite să faciliteze formarea de cunoștințe, abilități și rezultate ale 
învățării. Unul dintre scopurile învăţământului modular se referă la accentuarea flexibilităţii 
conţinuturilor în funcţie de cerinţele pieţei muncii, dar şi de interesele şi capacităţile elevilor, de 
particularităţile lor psihice.  
 Modelul de instruire modulară presupune o schimbare a conceptelor legate de pregătirea 
profesional-tehnică. 
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 Tehnologia instruirii modulare asigurată de o programare „pas cu pas”, pe etape, a însuşirii 
unor cunoştinţe funcţionale din domeniul activităţii profesionale, plasând accentul pe 

individualizarea învăţării şi pregătirii profesionale, permite dezvoltarea capacităţilor de 

autoinstruire, reglarea ritmurilor de învăţare, dar şi a conţinuturilor de învăţare.  
 Modulele sunt ordonate, construite şi corelate după criterii ştiinţifice și psihopedagogice, 
constituind o modalitate de modernizare şi adaptare la cerinţele pieţei muncii. 

 Din perspectiva educației permanente și din cea a educației adulților, învățarea modulară 
oferă privilegii de organizare a conținuturilor, permițând demersuri de tip integral și intradisciplinar 
aplicabile și la niveluri superioare de școlarizare. 
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CONTABILITATEA REZULTATULUI 

 EXERCIȚIULUI FINANCIAR 

 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

 Sub aspect financiar-contabil, rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre 
venituri și cheltuieli, care poate fi: 

 Profit, când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile. 
 Pierdere, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile. 

 În contabilitate, profitul (sau pierderea) se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului 
financiar. 

 Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului 
financiar, când veniturile se transferă în creditul contului 121"Profit sau pierdere", iar cheltuielile în 

debitul contului 121"Profit sau pierdere". 

 Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia și reprezintă 
soldul final al contului 121"Profit sau pierdere". 

 Profitul contabil net se repartizează în mod provizoriu, de regulă la sfârşitul exerciţiului 
financiar, pe următoarele destinaţii: 
1. Destinaţii prevăzute obligatoriu prin lege:  

 Rezerve legale; 

 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 
 Vărsăminte la bugetul statului (minim 50% din profitul net realizat de către societăţile cu 

capital majoritar de stat); 

 Surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active (la societăţile cu 
capital majoritar de stat), respectiv, aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe profit. 

2. Destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societății: 
 - Rezerve statutare; 

3. Destinaţii hotărâte de către adunarea generală a acţionarilor/ asociaților: 

 Surse proprii de finanţare; 

 Alte rezerve; 

 Participarea salariaţilor la profit (în cota până la 10% din profitul net realizat de către 
societăţile cu capital majoritar de stat); 

 Dividende; 

 Capital social. 

 Profitul propus pentru a fi repartizat pentru alte destinaţii decât rezervele constituite pe baza 
unor prevederi legale, respectiv, vărsăminte la buget, participarea salariaţilor la profit, va figura ca 
rezultat reportat până în momentul distribuirii definitive a profitului de către AGA. 
 Repartizarea definitivă a profitului se înregistrează în contabilitate, pe destinaţii, după 
aprobarea situaţiilor financiare anuale. 
 Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar se realizează cu ajutorul următoarelor 

conturi sintetice de gradul I: 
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 121 "Profit şi pierdere" 

 129 "Repartizarea profitului" 

 

 Contul 121 "Profit şi pierdere" 

 După conţinutul economic este un cont de capitaluri proprii, iar după funcţia contabilă este 
un cont bifuncţional, care ține evidența rezultatului (profit sau pierdere) realizat în exerciţiul 
financiar curent. 

 În credit se înregistrează: 

 soldul creditor de la sfârşitul perioadei al conturilor de venituri (701 la 786); 

 reportarea pierderii neacoperite realizate în exerciţiul financiar încheiat (1171). 
 În debit se înregistrează: 

 soldul debitor de la sfârşitul perioadei al conturilor de cheltuieli (601 la 698); 

 soldul debitor de la sfârşitul perioadei al contului privind variaţia stocurilor (711); 
 reportarea profitului net obţinut în exerciţiul financiar precedent, nerepartizat (1171); 

 profitul net obţinut în exerciţiul financiar precedent, repartizat (129). 
 Soldul creditor al contului reprezintă profitul obţinut în exerciţiul financiar curent. 

 Soldul debitor al contului reprezintă pierderea obţinută în exerciţiul financiar curent. 
 Contul 129 "Repartizarea profitului" 

 După conţinutul economic este un cont de regularizare, iar după funcţia contabilă este un 
cont de activ, care ține evidența repartizării profitului obţinut în exerciţiul financiar curent. 
 În debit se înregistrează: 

 profitul net repartizat pentru acoperirea pierderilor reportate din corectarea erorilor contabile 

(1174); 

 profitul net al exerciţiului financiar curent, repartizat la rezerve (1061, 1063, 1068); 

 profitul net obţinut la sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizat pentru acoperirea 
pierderilor din exerciţiile financiare precedente (1171); 

 profitul net obţinut la sfârşitul exerciţiului financiar curent, utilizat pentru participarea 
salariaţilor la profit, pentru dividende, pentru vărsăminte la bugetul statului din profitul net 
al regiilor autonome (1171). 

 În credit se înregistrează : 

 profitul net obţinut în exerciţiul financiar precedent, repartizat(121). 
 Soldul debitor al contului reprezintă profitul din exerciţiul financiar curent, repartizat pe 
destinaţii. 
 Alte conturi specifice, utilizate în cazul repartizării profitului pe destinaţii legale: 

 117 "Rezultatul reportat" 

 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" 

 457 "Dividende de plată" 
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STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND 

CONTABILITATEA DISPONIBILITĂȚILOR BĂNEȘTI 

 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Noțiunea de trezorerie reprezintă ansamblul lichidităților monetare și a echivalentelor de 
numerar de care dispune o entitate pentru a face față plăților scadente. 

Lichiditățile monetare reprezintă mijloacele bănești efective pe care le deține o entitate, 

având următoarea structură: 
 Numerarul aflat în casieria entității; 
 Disponibilități bănești aflate în conturile din bănci; 
 Avansuri de trezorerie; 

Echivalentele de numerar reprezintă investiții financiare pe termen scurt, care sunt ușor 
convertibile în mijloace bănești efective, având următoarea structură: 

 Valori de încasat: efecte comerciale, cecuri etc. 
 Titluri de plasament: acțiuni, obligațiuni etc. 
 Alte valori: timbre fiscale, timbre poștale, bonuri valorice de combustibil, tichete de masă 

etc. 

Fluxurile de trezorerie reprezintă ansamblul operațiilor monetare și financiare pe care le 

efectuează o entitate economică pentru asigurarea mijloacelor bănești și efectuarea decontărilor 
curente. 

În cadrul operațiilor monetare se includ încasările și plățile curente, care se efetuează în 
legătură directă cu decontarea drepturilor de creanță și a obligațiilor scadente ale entităților 
economice. 

Operațiile financiare asimilate trezoreriei generează angajamente sub forma creditelor 

bancare pe termen scurt. 

Structura documentelor privind operațiile de încasări și plăți diferă în funcție de modalitatea 
de decontare a obligațiilor bănești dintre entitățile economice, care se poate face în numerar sau fără 
numerar. 

Documente privind decontările în numerar 

Plata/încasarea în numerar se face imediat, fără intermediere, prin mișcarea direct a sumelor 
bănești. Documentul utilizat pentru înregistrarea operativă a încasărilor și plăților în numerar 
efectuate prin casieria entității este Registrul de casă. 

Înregistrarea operațiilor de încasări și plăți în registrul de casă se face pe baza documentelor 
justificative, care, în principal, sunt următoarele: dispoziție de plată-încasare către casierie, 
chitanță, monetar, bon de comandă-chitanță, bon de vânzare, cec de numerar, borderou de 

achiziție, statul de salarii, lista de avans chenzinal, foaie de vărsământ. 
Documente privind decontările fără numerar  
În cazul încasării/ plății fără numerar există un decalaj între momentul inițierii și cel al 

finalizării decontării, care se face, de regulă, prin intermediul băncilor. 
Plățile fără numerar utilizează instrumente și mijloace de plată emise pe suport de hârtie, 

magnetic sau electronic. 
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Încasările și plățile fără numerar se înregistrează în extrase de cont, pe baza documentelor 

care reflectă operațiile efectuate prin conturile bancare. Extrasul de cont este emis către de bancă și 
cuprinde: data emiterii, numărul documentelor justificative, soldul precedent, încasările, plățile, 
soldul final. 

Principalele instrumente de plată fără numerar sunt: cecul, ordinal de plată, biletul la ordin 
si cambia 

          Organizarea contabilității trezoreriei se face avându-se în vedere mai multe obiective, cum 

sunt: 

 Efectuarea plăților și a încasărilor la termenele scadente; 
 Evidența și controlul operativ al operațiilor de trezorerie cu și fără numerar; 
 Gestionarea eficientă a investițiilor financiare și a creditelor bancare pe termen scurt; 
 Fundamentarea bugetului de trezorerie; 

 Respectarea legislației financiar-contabile și fiscale. 
În funcție de obiectivele urmărite, se stabilesc conturile sintetice și analitice, sistemul de 

documente pentru consemnarea operațiilor de trezorerie, modul de înregistrare și prelucrare al 
acestora. 

Contabilitatea sintetică a trezoreriei se organizează cu ajutorul conturilor din clasa 5 

”Conturi de trezorerie”.  
 

 

 

Bibliografie: 

1. Ristea, Mihai și colaboratorii - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universală 
București, 2007 
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AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII PLATFORMELOR  
E-LEARNING PENTRU ACTIVITATEA DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

 

 

Prof. Antoaneta Grasu  

Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

 În întreaga lume, în noile condiții mondiale, universitățile şi şcolile îşi pregătesc profesorii și 

elevii pentru schimbare. Societatea noastră a trebuit să se schimbe, instituțiile și profesorii au fost 

nevoite să se adapteze. Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional practic au 

devenit istorie. Profesorii şi elevii trebuie să facă acum echipă pentru crearea unui mediu de 
învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal de 

distribuție este cel online.  
 E-learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul 
actual. 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 

 Instrumentele de evaluare 

 Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: sincronă, în care instructorul 
controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional, 
și asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 
învăţare la distanţă. 
 Având la bază tehnologiile e-learning (multimedia), platformele e-learning au o serie de 

avantaje, precum: 

 Permit accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 

 Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 
 Centrare pe elev/participant; 

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

 Materialele pot fi personalizate; 

 Posibilitatea modificării informației difuzate; 
 Accesibilitate, flexibilitate; 

 Permit interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi; 
 Elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 

 Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; 
 Elevii pot colabora și învăța împreună; 
 Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 
 Costuri reduse de distribuție a materialelor; 
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 Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a 

informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individual - Multe platforme digitale 

care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze informația cu ușurință și să o poată 
accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare automată permite profesorului să-și 
concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai multă atenție, precum planificarea 
lecțiilor și comunicarea cu elevii/ studenții lor;  

 Unele platforme ajută chiar la notarea activității studentului - acesta este un beneficiu 

evident și extrem de eficient. 
 Dintre dezavantajele create de instruirea online amintesc: 

 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 și contraargumentare; 

 Pregătirea unui curs online este mai costisitoare de timp decât pregătirea unui curs 
tradițional; 

 Apar unele probleme legate de lipsa contactului față în faţă, esențial de multe ori pentru 
înțelegerea noțiunilor; 

 Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, în ceea ce 
privește sunetul, imaginile; 

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

 Dacă elevilor le-a fost mai ușoară trecerea la școala online, adaptarea tuturor profesorilor la 
noile cerințe impuse de acest tip de învățare, a trebuit să se realizeze într-un timp cât mai scurt, 
avantajați fiind cei care aveau dobândite competențe digitale. În mediul online, actul instructiv-

educativ a căpătat astfel noi valențe, ca urmare a numeroaselor oportunități pe care le prezintă 
instrumentele și platformele educaționale. 
 

 

Bibliografie: 

1. Muntean, M. ş.a. - Consideraţii privind e-learning în societatea bazată pe cunoaştere, Revista 

economică, nr. 4(28)/2003 

2.https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Studii%20la%20distanta_o%20noua%20perspectiv

a%20a%20invatamintului%20in%20RM.pdf 

3.https://edict.ro/avantajele-si-dezavantajele-utilizarii-platformelor-elearning-pentru-activitatea-de-

invatare-si-evaluare/ 
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MIJLOACE DE COMUNICARE 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Carmen Mihaela Ioneşti 
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

 

 

Şcoala:  Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu”, Bucureşti 

Propunător: Prof. Ionești Carmen Mihaela  
Clasa: a X-a E 

Modul: Comunicare și etică profesională 

Subiectul lecţiei: Mijloace de comunicare 

Obiectiv fundamental: Oferirea de informaţii privind mijloacele de comunicare  

Obiective operationale:  

La sfârșitul activității didactice toți elevii ar trebui să fie capabili: 

O1 Să definească mijloacele de comunicare 

O2 Să clasifice mijloacele de comunicare  
O3 Să identifice mijloacele de comunicare scrisă și cele orale 

O4 Să explice principiile unei comunicări eficiente 

Strategia didactică: 
Metode şi procedeee: 

- M1 Conversatia euristică 

- M2 Explicația  

- M3 Dezbaterea 

- M4 Exercițiul 
Mijloace de învățământ: 
- m1 platforma Classroom, PPT, video 

- m2 manual digital https://online.fliphtml5.com/ujopf/wvde/ 

- m3 calculator și internet (Meet) 
Forme de organizare a activității elevilor: 
- Fo1 Frontală 

- Fo2 Individuală 

Evaluare: 

- Chestionare orală 

Durata: 40 minute 

Locul de desfăşurare: online, platforma Classroom, prin Google Meet 

Surse informaționale și referențiale: 
Bibliografia de specialitate: 

- Dorin Viorica Bella - Etică și comunicare profesională, manual pentru clasa a X-a, Ed. CD Press, 

Bucureşti, 2017 

- Bibliografia pedagogică: Pâinișoară Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, 2004 

- Ionești Carmen – Suport curs – Etică și comunicare profesională 

- https://youtu.be/--OC8hw2bj8 

- https://youtu.be/Ay_MnzyYoKg 

https://online.fliphtml5.com/ujopf/wvde/
https://youtu.be/--OC8hw2bj8
https://youtu.be/Ay_MnzyYoKg
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- V. Marcu, L. Filimon (coord.) - Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Ed. Universităţii 
din Oradea, 2009 

- Documente normative: Curriculum de specialitate, orarul școlii 
 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Evenimentele 

instruirii 

Activităţi ale lecţiei Strategia didactică  

 

Obiective 

Activitatea 

profesorului 

 

Activitatea 

elevului 

 

M 

 

m 

 

Fo 

1. Moment 

organizatoric 

 

2 min. 

Notează absențele 

Verifică existenţa 

condițiilor de 
desfășurare a lecției 
online 

 

Răspund la 
apel 

Verifică și 
optimizează 
condițiile de 
lucru 

 

 

M1 

m3  

Fo1 

 

2. 3 min. Prezentarea titlului 

lecției 

Prezentarea 

obiectivelor 

operaționale 

Notează în 
caiete titlul 

lecţiei 

M1 m1 

m3 

 

Fo1  

3. 20 min. Recapitualrea 

noțiunilor legate de 
comunicarea verbală 

Prezentarea tipurilor 

rețelelor de 
comunicare  

Enumerarea 

principalelor mijloace 

de comunicare scrisă și 
orală 

Explicarea principiilor 

unei comunicări 
eficiente  

Prezentare PPT 

Urmăresc 

prezentarea 

profesorului 

Noteaza în 

caiete ideile 

principale 

M1 

M2 

M3 

 

 

 

 

 

m1 

m2 

Fo1 O1 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

O3 

O4 

4. 10 min. Profesorul propune 

vizionarea filmului: 

Modern means of 

communication 

Elevii 

lucrează 

individual, 

online 

M4 m1 

m3 

Fo1 

Fo2 

O3 

5. Fixarea noilor 

cunoștinţe 

Întreabă și analizează 
răspunsurile elevilor 

Elevii 

comunică 
M1 m1 

m3 

Fo1 O1 – O4 
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dobândite 

 

 

3 min. 

Răspunde la întrebările 
adresate de elevi 

Prezintă pe ecran 
întrebările 

ideile și 
opiniile, 

formulează 
întrebări 

6. Feedback 

2 min. 

Profesorul evidențiază 
elevii implicați în 
lecție 

Temă 

 M1 m3 Fo1  

 

 

SCHIŢA LECŢIEI 

 

 Recapitularea cunoştinţelor dobândite anterior: Ce înseamnă comunicare? Principalele forme 
de comunicare: verbală și nonverbală. 

 Comunicarea: 

 Este formă particulară a relației de schimb între două sau mai multe persoane, între două sau 
mai multe grupuri, care are ca elemente esențiale relația dintre indivizi sau dintre grupuri 

 Este ca o umbrelă sub care se află toate problemele lumii 

 Este ca un meci de tenis 

 Este ca un drum cu dublu sens 

 Rețelele de comunicare: 
 formale (ședințe, analize, rapoarte); 
 informale (discuții libere). 
 Mijloace de comunicare: 

 Mass-media (presă, radio, TV) 
 Mijloace de comunicare orală: (telefonul și audioconferința) 
 Mijloace de comunicare scrisă 

 Mijloace de comunicare vizuală 

 Mijloace de comunicare audiovizuală  
 Internet 

 Principiile unei comunicări eficiente: 
 1. O persoană trebuie să fie pregătită atât pentru rolul de emițător, cât și pentru cel de 

receptor. 

 Emițătorul trebuie să aibă în vedere următoarele: 
 să pregătească atent mesajul; 
 să folosească o tonalitate adecvată vocii; 
 să verifice dacă s-a înțeles mesajul. 

 Receptorul trebuie: 

 să clarifice sensul mesajului; 
 să cunoască ce dorește emițătorul de la el; 

 să identifice părțile utile din mesaj. 
 2. Realizarea de către emițător și de către receptor a unui feedback eficient. 

 Prezentare film “Modern means of communication” 
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1. De ce comunicăm? Să împărtășim idei, gânduri, informații. 
2. Care sunt  principalele mijloacele de comunicare?  

 Scrisorile: le scriem, introducem foaia în plic, scriem adresa destinatarului și expeditorului, 
pe scrisoare punem timbru, o ducem la Poștă, poștașul ia și o sortează, o expediază, o aduce 

destinatarului, celui căruia i-ai scris. 

 Mobilul: vorbim, trimitem texte, filmăm, poze, e-mailuri, ascultăm muzică, GPS, cel mai 
rapid mijloc de comunicare. 

 Faxul: trimitem copii ale materialelor prin formarea unui număr de telefon către alt fax. 
 Computerele: comunicăm cu oamenii din toate colțurile țările, cu ajutorul internetului 

trimitem mesaje instant, email. 

 TV: aflăm știri, programe TV, documentare. 

 Ziare: ne transmit ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în lume.  
 Radioul: ascultăm muzică, programe, știri.  
 Telex: un sistem internațional de telegrafiere prin mesaje printate transmise și primite prin 

telescrin, utilizând rețelele de internet informațiile trimise se pot descărca pe orice display. 

 

 Temă: Vizionarea filmului “Tehnologii și mijloace de comunicare intergenerații” 

Elevii sunt rugați să vizioneze fimul și să identifice mijoacele de comunicare specifice fiecărei 
generații. 
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CALCULAŢIA – PROCEDEU COMUN DISCIPLINELOR ECONOMICE 

-Proiect didactic- 

 

Prof. Nicoleta Negoianu 

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 

 

 

Repere generale:  

Modul: Contabilitate generală 

Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 6 OMENCS 

SPP Anexa 2 OMENCS 4021/13.06.2016 

Clasa: a X-a A 

Data: 24.11.2020 

Profesor: Negoianu Nicoleta 

Unitatea de învățare: Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 
Tema: Calculația – Procedeu comun disciplinelor economice 

Tipul lecţiei: Lecţie de priceperi și deprinderi 
Varianta lecției: Lecție mixtă 

Locul de desfăşurare: Platforma Meet 

Durata lecţiei: 40 minute 

Cunoștințe: 3.1.1. Prezentarea elementelor definitorii ale procedeelor comune disciplinelor 

economice: evaluare, calculație, inventariere 

Abilități: 3.2.1. Interpretarea conceptelor și trăsăturilor specifice procedeelor comune disciplinelor 
economice 

Atitudini: 3.3.1. Manifestarea receptivității în asimilarea conceptelor și trăsăturilor specifice 
procedeelor comune disciplinelor economice: evaluare, calculație, inventariere 

Obiective operaționale: 
 O1 – să identifice modele/ formule de calcul ale salariilor 

 O2 –  să calculeze salariile nete pe baza modelului 

 O3 – să diferențieze terminologia de specialitate 

Strategii didactice: 

 Principii didactice: 

 Principiul legării teoriei de practică 

 Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor 
 Metode de învăţământ: 

 Metode de comunicare orală: conversația și explicaţia  
 Metode de acţiune: problematizarea 

 Forme de organizare a activităţii instructive: frontal și individual 
 Forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi materiale didactice 
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Desfăşurarea lecţiei: 

 Moment organizatoric: 3 minute - metodă de învăţământ: conversaţia 

 Informarea obiectivelor de atins: 2 minute - metodă de învăţământ: conversaţia -utilizare 

Tablă a platformei Meet 

 Prezentarea elementelor de conţinut: 20 minute - metodă de învăţământ: conversaţia – 

prezentare PPTX – şi notarea  principalelor elemente din structura activelor pe tabla 

platformei Meet 

 Consolidarea cunoștințelor:10 minute - metodă de învăţământ: conversația, explicația, 
demonstrația – utilizare tabla Jamboard a platformei G-suites – Să vedem ce am reținut? – 

prin folosirea NOTEI FIXE – profesorul va nota întrebarea și elevii vor răspunde 

 Concluzii și transmiterea temei: 5 minute 

Fișă de lucru 

Model calcul salarial 2020 

Salariul brut minim brut pe economie 2230 - SB 

Salariul brut minim brut pe economie 2350 - SB 

Reţineri sociale 

- CAS – contribuția la asigurări sociale = SB*25% 

- CASS -  contribuția la asigurări sociale de sănătate = SB*10% 

Venit net (VN) = SB-CAS-CASS 

Salariu bază de calcul (SBC) = VN- DP 

Deducere personală DP 

Impozitul pe salariu (IS) = SBC*10% 

Salariul net = SB-CAS-CASS-IS 

Deducere personală 

Odată cu creșterea cu câte 50 de lei a salariului brut, deducerea personal scade cu câte 15 lei pentru 

fiecare categorie. Un angajat plătit cu salariul minim pe economie, de 2.230 de lei, va beneficia de 

una dintre următoarele deduceri: 

 420 lei salariaților fără personae în întreținere 

 580 de lei salariaților cu o persoană în întreținere 

 740 de lei salariaților cu 2 persoane în întreținere 

 900 de lei salariaților cu 3 persoane în întreținere 

 1.220 lei salariatțlor cu cel puţin 4 persoane în întreţinere 

Pentru veniturile salariale care depăşesc suma de 3.600 lei, beneficiarii de venit nu mai 

beneficiază de deducerea personală. 

 Aplicație  
 Să se calculeze Salariile nete pentru doi angajati care sunt încadrați conform contractului 
individual de muncă astfel: 

- Salariatul Ionescu – salariul brut – 3500 lei, 1 persoană întreținere; 
- Salariatul Popescu – salariul brut – 5800 lei, 2 persoane întreținere. 
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TEST DE EVALUARE 

 

Prof. Mihaela Simona Ona 

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

 

 

 Toate subiectele sunt obligatorii.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 Timpul efectiv de lucru este de  50 min. 

 Este permisă utilizarea calculatorului în timpul testului. 
 

SUBIECTUL I                                                                                                               (30 puncte) 

I. 1 Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare 
răspunsului corect:       

1. Nu fac parte din comisia de inventariere: 

a. gestionarii depozitelor supuse inventarierii; 

b. administratorul; 

c. directorul de achiziții; 
d. directorul de achiziții; 

2. Evaluarea elementelor patrimoniale se face la:  

a. valoarea de intrare; 

b. valoarea reevaluată; 
c. valoarea specifcă; 

3. Soldul final creditor este atunci când: 
a. TSC < TSD; 

b. TSD = TSC; 

c. TSD > TSC; 

d. TSC > TSD; 

4. Formula contabilă compusă are în componenţa sa cel puţin: 
a. două conturi de activ și unul de pasiv; 
b. trei  conturi de activ; 

c. patru conturi de pasiv; 

d. cinci conturi bifuncționale; 
5. Balanța de verificare se întocmește de obicei: 

                  a. doar dacă este necesar; 
                  b. la sfârșitul fiecărei zile; 
                  c. la sfârșitul fiecărei luni; 
                  d. la sfârșitul anului calendaristic; 
I. 2 Notaţi în dreptul enunțului litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă 
apreciaţi că enunţul este fals: 

a. Conturile de „Trezorerie” fac parte din Clasa 4; 
b. Costul exprimă totalitatea cheltuielilor efectuate într-o perioadă de timp de o entitate 

cu scopul obținerii de produse sau servicii; 
c. Scopul inventarierii este de a evita evaziunea fiscală; 
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d. Pentru conturile de activ, soldul inițial și creșterile se înregistrează în partea stângă și 
micșorările, în partea dreaptă; 

e. Dubla înregistrare și corespondența conturilor nu au ca rezultat formula contabilă. 
f. Alegeţi unul din enunţurile pe care le-aţi considerat false şi transformaţi-l într-un 

enunţ adevărat.    
I. 3. În coloana A sunt prezentate operaţii economice, iar în coloana B ecuații bilanțiere. Realizați 
legătura corectă între cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B. 
 

A. B. 

1. Se încasează în numerar creanţa de la un client  

2. Se majorează capitalul social prin încorporarea rezervelor  

3. Se rambursează un credit bancar din contul de disponibil 
4. Se cumpară materii prime de la furnizori  

a.   A + x  = P + x 

b.   A – x  = P - x  

c.    A = P  

d.    A + x – x  =   P 

e.    A = P + x - x 

 

SUBIECTUL II                                                                                                             (30 puncte) 

II. 1. Prezentaţi elementele contului. 
II. 2. Completaţi spaţiile libere folosind  termenii corespunzători, contextului dat: 
a. Înregistrarea unei sume în debitul contului reprezintă  _____(1)_____ lui, iar suma care se 

înregistrează se numește sumă____(2)____. 
b. _____(3)_____ constă în înregistrarea simultană și cu aceeași sumă a unei operații economice în 

debitul unui cont și în creditul altui cont. 
c. Contul de rezultate se debitează cu _____(4)_______ și se creditează cu_______(5)____.  
d. Principiul cuprinderii tuturor elementelor la inventar ține cont de faptul că toate elementele 

dintr-o gestiune trebuie supuse ____(6)_____fără excepție. 
 

III. 3. Realizați analiza și formula contabilă pentru vânzarea cu factură către debitori diverși, a unui 
teren în valoare de 15.000 lei, cu TVA 19%. 

 

Subiectul III                                                                                                                 (30 puncte) 

În cursul lunii decembrie au loc următoarele operaţii economice: 
             a. Se majorează capitalul social prin încorporarea primelor de emisiune în sumă de 800 lei. 
             b. Se cumpară conform facturii fiscale un autoturism în sumă de 12.500 lei. 

             c. Se achită în numerar datoriile faţă de un furnizor în sumă de 2.500 lei. 
             d. Se încasează în contul de la bancă creanţele provenite din efecte de primit în sumă de 
3.000 lei. 

             e. Se plăteşte din contul de la bancă impozitul pe veniturile din salarii în sumă de 600 lei. 
Stabiliți tipul de modificări bilanțiere care s-au produs în urma efectuării operațiilor economico-

financiare. 
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EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN SPAȚIUL COMUNITAR 
 

 

Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

 Evaziunea fiscală reprezintă o infracțiune caracteristică mediului de afaceri, ce constă în 
sustragerea intenționată de la plata obligatiilor fiscale, datorate în baza legii de către fiecare 
contribuabil. În acest mod, prin sustragerea de la îndeplinirea obligatiilor fiscale, bugetul statului 
este păgubit prin lipsa acestor sume de bani, care prin colectare formează veniturile statului. 
Evaziunea fiscală este o componentă a economiei subterane, iar în momentul actual în România 
atinge o cotă de aproximativ 26,3%, fiind una dintre cele mai mari la nivelul Europei.  
 Având în vedere că economia subterană este un mediu de afaceri care se ferește de “ochiul 
legii” și care lucrează prin nerespectarea legii, putem spune că această practică a evaziunii fiscale 
nu afectează numai statul, ci și competitorii din aceeași branșă, cetățenii care pot primi bunuri care 
să nu respecte standardele necesare pentru darea lor în consum.  
 Prin definiție, evaziunea fiscală reprezintă o sustragere de la plata unor obligații legale 
datorate statului. Drept consecință trebuie să avem obligația corelativă de conformare a 
contribuabilului și dreptul statului de a pretinde taxe și impozite, conform legii. Raportul juridic 
fiscal este unul de ordin administrativ, prin care drepturile părților izvorăsc din prevederile legii, iar 
statul prin intermediul organului fiscal acționează de pe o poziție superioară, acționând în numele 
societății și pentru binele tuturor. Faptele prin care poate fi săvârșită infracțiunea de evaziune fiscală 
sunt cuprinse în cadrul art. 9 al Legii 241/2005. Textul de lege enumeră 7 moduri în care se poate 
constitui fapta de evaziune fiscală.  
 Plecând de la definiția pe care am dat-o evaziunii fiscale care constă într-o activitate ilicită 
prin care contribuabilul eludează obligația de a plăti statului anumite impozite, taxe, contribuții pe 
care le datorează în mod legal, deoarece efectuează activități (cu caracter permanent sau temporar), 
ce generează venituri impozabile, putem trece la analizarea infracțiunii. Obiectul juridic se 
constituie din relațiile sociale ce vizează formarea bugetului statului, unităților administrativ-

teritoriale, asigurărilor sociale de stat și al fondurilor speciale extrabugetare.  
 În ceea ce privește obiectul material al infracțiunii, considerăm că regula este dată de 
inexistența obiectului material, iar excepțiile se regăsesc în prevederile lit. d) și g) din cuprinsul 
art.9 alin. (1). Subiectul activ al infracțiunii poate fi o persoană fizică, o persoană juridică sau o 
entitate fără personalitate juridică, de naționalitate română sau străină care realizează venituri 
supuse fiscalizării. De asemenea, având în vedere că de „beneficiul” infracțional poate profita atât 
făptuitorul, cât și o altă persoană, considerăm că subiect activ al infracțiunii poate fi și 
reprezentantul fiscal. Totodată, trebuie avută în vedere și situația în care un agent economic cu 
personalitate juridică care săvârșeşte fapte de evaziune fiscală este tras la răspundere solidar cu o 
persoană fizică. În acest caz, ne referim la prevederile art. 9 alin. (1) lit.a), din cuprinsul căruia 
tregem concluzia că persoana fizică are sarcina de a reprezenta societatea în fața organului fiscal.  
 Prin urmare, persoana fizică ar trebuie să aibă calitatea de administrator, contabil sau 
director executiv. Subiectul pasiv este reprezentat de către stat, ca titular al valorilor sociale ce sunt 
protejate prin actul normativ și care se referă la constituirea bugetului statului, bugetul unităților 
administrativ teritoriale, bugetul asigurărilor sociale și fondurilor extrabugetare. Elementul material 
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se realizează printr-o acțiune sau inacțiune, care presupune “ascunderea” sursei impozabile sau 
taxabile sau a bunului în scopul eludării îndeplinirii obligațiilor fiscale. Rezultatul acestei acțiuni 
constă în neplata către stat a sumelor de bani datorate. Pentru ca răspunderea penală a autorului să 
fie începută, trebuie să existe legătura de cauzalitale între acțiunea de “ascundere” și rezultatul 

acesteia.  

 Evaziunea fiscală este o infracțiune de pericol, astfel urmarea imediată constă în starea de 
pericol privind colectarea sumelor de bani ce reprezintă creanțe fiscale datorate statului. Latura 
subiectivă îmbracă forma intenției directe caracterizată prin scop, respectiv sustragerea de la plata 
sarcinilor fiscale, neavând relevanță dacă autorul se sustrage de la plata integrală sau parțială a 
obligațiilor fiscale și forma în care o face acesta.  
 De asemenea, legiutorul nu incriminează fapta săvârșită din culpă. Dat fiind modul în care se 
săvârsesc faptele de evaziune fiscală, autorul de cele mai multe ori premeditează faptele sale. Fapta 
de evaziune fiscală are la bază reaua-credință a contribuabulului, care intenționează să fraudeze 
statul, având o reală reprezentare a faptelor sale. Din practică, au existat cazuri în care la o primă 

vedere, operațiunile efectuate de către un operator economic au părut a fi operațiuni efectuate în 
scopul fraudării bugetului statului. Însă după inspecție riguroasă și după o analiză detaliată s-a 

constatat faptul că încălcarea prevederilor legislației în materie a fost datorată înţelegerii și aplicării 
eronate ale textelor de lege. De cele mai multe ori neîndeplinirea obligațiilor fiscale se datorează 
intenției contribuabilului de a spori veniturile într-un mod ilegal, însă lipsa conformării voluntare a 
contribuabilului poate rezulta și din pasivitatea acestuia, prin ignorarea, nepăsarea sau neglijența 
față de modul în care reglementează legislația fiscală activitatea economică. Trebuie remarcat faptul 
că obligațiile fiscale trebuie îndeplinite conform rigorilor în domeniu, iar pentru ca acest lucru să se 
întâmple, este necesar ca activitatea economică a contribuabilului să fie evidențiată într-un mod care 

să nu fie contrar legii. 

 Pot fi considerate acte de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, următoarele fapte:  
 ascunderea bunului sau a sursei supuse impozitării sau taxării;  
 omiterea, în totalitate sau în parte, în cadrul reliefării operațiunilor comerciale efectuate ori a 

veniturilor realizate în urma desfășurării acestora, în actele contabile ori în alte documente legale; 
 înregistrarea în actele contabile sau în documentele legale a unor cheltuieli care nu sunt 

bazate pe operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive; 
 denaturarea, distrugerea sau ascunderea actelor contabile, a memoriilor aparatelor de taxat, 

caselor de marcat electronice fiscale ori a altor mijloace pentru stocarea datelor; 

 efectuarea evidențelor contabile duble, utilizându-se înscrisuri sau diferite mijloace pentru 
stocarea datelor; 

 eschivarea de la executarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, având la bază 
nedeclararea, declararea fictivă sau declararea eronată în privința sediilor principale sau secundare 

ale persoanelor supuse verificării; 
 înlocuirea, deteriorarea sau înstrăinarea de către debitori sau de către alte persoane a 

bunurilor puse sub sechestru. 

 Prevenirea și combaterea criminalității constituie atributul esențial al poliției și au ca 
obiectiv prioritar apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, precum și 
apărarea ordinii publice și altor organisme abilitate de lege. 
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 FUNCȚIONAREA MOTORULUI CU ARDERE INTERNĂ ÎN 4 TIMPI 

-Fișă de evaluare- 

 
Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 

 

 Acest material se folosește pentru:  
- Învățământ liceal: Filiera Tehnologică 

- Profil: ,,Resurse naturale și protecția mediului”  

- Domeniul pregătirii de bază/ pregătirii profesionale: ,,Agricultură” 

- Modul 1: ,,Mașini agricole și zootehnice” (MAZ) 

- Clasa: a IX-a, liceu 

- Programa şcolară (Curriculum): Anexa 3 la OMENCS  nr. 4457 din 05.07.2016 

- Standard de pregătire profesională (SPP): Anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016 

- URÎ 3 - Utilizarea maşinilor agricole şi zootehnice 

o Cunoștințe:  
 3.1.2. Părțile componente ale tractorului 

o Abilități:  
 3.2.3. Explicarea modului de funcționare al motorului: mecanismele și 

sistemele motorului  

o Atitudini:  

 3.3.1. Pregătirea tractorului pentru lucru, în conformitate cu fișa de lucru. 
- Conținuturile învățării: Părţile componente ale motorului şi rolul lor 

 

 
 

 

Timpul și 
denumirea 
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SARCINI DE LUCRU:  Privește atent imaginea și rezolvă cerințele: 
   

1. Notează pe desen: PMS și PMI (punctul mort superior și punctul mort inferior)    

                                                                                                       (0,5p x 2) = 1 punct 

2. Completează tabelul cu denumirea timpilor de funcționare  

- pe prima linie = numărul timpului de funcționare 

- pe a doua linie = denumirea timpului de funcționare 

[(0,25x2) x4] = 2 puncte 

3. Descrie fiecare timp de funcționare, referindu-te la :  

a. deplasarea pistonului (precizând punctele moarte)                     (0,5p x 4 ) = 2 puncte 

b. supape (închise/deschise)                                                       [(0,25x2) x4] = 2 puncte 

c. carburant (referire la motor MAS și MAC)                                   (0,5p x 2) = 1 punct 

d. enumeră timpii motrici și specifică de ce.                                    (0,5p x 2 ) = 1 punct 

 

Notă:  

- Se acordă 1 punct din oficiu. 
- Notarea răspunsurilor corecte se face în baza punctajului menționat pe fișa de evaluare.  

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

 

 

PMS 

(0,5p) 

 

PMI 

(0,5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timpul și 
denumirea 

1 2 3 4 

Admisia Compresia Detenta Evacuarea 

Punctaj 

acordat 

0,5p 

(0,25+0,25) 

0,5p 

(0,25+0,25) 

0,5p 

(0,25+0,25) 

0,5p 

(0,25+0,25) 

 

 

SARCINI DE LUCRU.  Privește atent imaginea și:  
1. Notează pe desen: PMS și PMI (punctul mort superior și punctul mort inferior)    

(0,5p x 2) = 1 punct 

2. Completează tabelul cu denumirea timpilor de funcționare (vezi tabelul completat)  
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 pe prima linie = numărul timpului de funcționare 

 pe a doua linie = denumirea timpului de funcționare  
[(0,25x2) x4] = 2 puncte 

3. Descrie fiecare timp de funcționare, referindu-te la:  

3.a. Deplasarea pistonului (precizând punctele moarte)______(0,5 p x 4 ) = 2 puncte 

 Admisie = de la PMS la PMI     

 Compresie = de la PMI la PMS 

 Detentă = de la PMS la PMI 
 Evacuare = de la PMI la PMS 

3. b. Supape (închise/deschise)_______________________[(0,25x2) x4] = 2 puncte 

 Timp 1= Admisie 

o supapă admisie = deschisă 

o supapă evacuare = închisă (cu întârziere) 
 Tipm 2= Compresie 

o supapă admisie = închisă 

o supapă evacuare = închisă  
  Timp 3= Detentă 

o supapă admisie = închisă 

o supapă evacuare = închisă 

 Timp 4 = Evacuare 

o supapă admisie = închisă 

o supapă evacuare = deschisă (cu avans) 
3. c. Carburant (referire la motor MAS și MAC)_____________(0,5p x 2) = 1 punct 

 MAS = Benzină (aer + benzină) 
 MAC = Motorină 

3. d. Enumeră timpii motrici și specifică de ce  _____________ (0,5p x 2 ) = 1 punct 

 Timpul 3 = Detenta 

 Se produce lucru mecanic 

 

Notă:  

- Se acordă 1 punct din oficiu. 

- Se notează doar răspunsurile corecte. 
- Notarea răspunsurilor corecte se face în baza punctajului menționat pe fișa de evaluare.  
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SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 

-Test de evaluare iniţială- 

Anul şcolar 2020-2021 

 

 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 
 

Modul I – Sănătatea şi securitatea muncii și protecția mediului în industria alimentară 

Clasa: a IX-a 

Profil: Resurse naturale și protecția mediului/ Filiera Tehnologică/ Domeniul: Industrie alimentară 

Numele și prenumele elevului: ________________________________ 

Data susţinerii testului: ________________ 

===================================================================== 

o 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. Nu se acordă fracţiuni de punct 

o Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. 

 

PARTEA I                                                                                                                     (60 de puncte) 

1. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuiește litera A dacă le consideri 
adevărate şi cu litera F dacă le consideri false:                                                  (25 puncte) 

a. Pentru protecţia capului se folosesc cizme de cauciuc.   A / F 

b. Temperaturile foarte ridicate de la locul de muncă contribuie la creşterea capacităţii 
de muncă.   A / F 

c. În industria de prelucrare a cărnii, la operaţia de tranşare, muncitorii folosesc mănuşi 
cu zale metalice.  A / F 

d. Securitatea şi sănătatea în muncă este un sector de activitate reglementat de stat 

printr-o legislaţie specifică.   A / F 

e. În timpul procesului de muncă este obligatorie respectarea normelor de protecţia 
muncii.   A / F 

2. Scrieţi pe foaia de examen cuvintele/ termenii cu care aţi completa următoarele 
enunţuri:                    (20 puncte) 

a. Echipamentele individuale pentru protecţia capului pot fi  …. (1) …. , ..... (2) ......, 

...... (3) ...... , şi ...... (4) ........ . 

b. În timpul procesului de muncă, executantul îndeplineşte  ..... (5) ....... de muncă.  
c. Un lucrător din industria alimentară (brutar) trebuie să poarte în timpul lucrului un 

echipament de protecţie format din : ….... (6) .......... , ...... (7) ......... , ..... (8) .........., 

...... (9) ..... şi ... (10) ...... .   

Răspuns:  

1=____________________ 

2=____________________ 

3=____________________ 

4=____________________ 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

154 

 

5=____________________ 

6=____________________ 

7=____________________ 

8=____________________ 

9=____________________ 

10=___________________ 

3. Stabileşte corespondenţa dintre enunțurile coloanelor A şi B:                        (15 puncte) 

 

A B 

a . Executant 

b . Sarcină de muncă 

c . Obiectul muncii 

d . Mijloace de muncă 

e . Mediul de muncă 

1. ceea ce trebuie să realizeze 

2. făina pentru brutar 
3. microclimat industrial 

4. persoana care desfăşoară o activitate 

5. malaxorul pentru brutar 

 

PARTEA a II-a                                                                                                           (30 de puncte) 

1. Priveşte cu atenţie indicatoarele de mai jos şi precizează ce indică acestea.   (15 puncte) 

 

   
  

3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 

    

 

 

 

2. Priveşte cu atenţie imaginile de mai jos şi precizează locul de muncă pentru care sunt 
folosite aceste echipamente de protecţie (EIP).                                              (15 puncte) 

 

  

 

 

 
 

3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 

  

 

   

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIjJrs7BhsgCFUVWFAod0iYDcQ&url=http://www.zidarzivanovic.com/&bvm=bv.103073922,d.d24&psig=AFQjCNHgiQzgbA9B8jzl-ZL3rpR2GPmkqg&ust=1442869359448147
http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCICTgv-5hsgCFQFZFAodRA0Glg&url=http://www.b365.ro/caz-socant-intr-un-spital-un-cadru-medical-a-fost-arestat-pentru-ca-a-violat-o-pacienta-minora_236477.html&bvm=bv.103073922,d.bGg&psig=AFQjCNGWlFaETT9GT60OQ9ExQ3tEVdK_FQ&ust=1442867226543514
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BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE 

AL  

TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

 

PARTEA I                                                                                                                     (60 de puncte) 

      1.  

a b c d e 

5p 5p 5p 5p 5p 

F F A A A 

  (5px5=25 puncte) 

2.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 

Basma/ 

batic 

Bonet

ă 

Ca

scă 

Plasă  
pentru  

păr 

Sarc

ini  

de 

mun

că 

Hala

t alb 

Bonetă/ 
batic/ 

basma/ 

plasă 
pt.păr 

Şorţ 
de 

prote

cţie ( 
alb ) 

Încălţăminte 
adecvată, fără 
toc, albă, cu 
degetele 

acoperite 

Pantal

on 

alb, 

lung 

(2px10=20 puncte) 

3.                                                                                 

a b c d e 

4 1 2 5 3 

2p 2p 2p 2p 2p 

(3px5=15 puncte) 

 

PARTEA a II-a                                                                                                         (30 de puncte) 

1.         

3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 3 puncte 

Interzis a se 

consuma mâncare 
și băuturi 

Fumatul interzis Loc pentru fumat Pericol de 

electrocutare 

Extinctor 

                                                                                                  (3px5=15 puncte) 
2.  

3p 3p 3p 3p 3p 

Pompier ,  

cască de 
protecție a 
capului 

Construcții, șantier de 
construcții/ șantier 

Spital/ 

Clinică 
medicală.  

Cadre 

medicale, 

doctori  

Asistenți 
medicali 

Industria 

cărnii/ 
Măcelar 
Tranșarea 
cărnii 
Mănuță cu 
zale 

Bucătar 
Bonetă, halat alb, 
costum de bucătar 

(3px5=15 puncte) 
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RAPORT PRIVIND INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTELOR 

INIȚIALE 

An școlar 2020-2021 

 

 

Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 
 

Acest material l-am realizat în urma aplicării testelor inițiale la disciplina de specialitate:  

,,Modul I – Sănătatea şi securitatea muncii și protecția mediului în industria alimentară”, Clasa: a 

IX-a; Profil: Resurse naturale și protecția mediului; Filiera Tehnologică; Domeniul pregătirii de 
bază: Industrie alimentară”. 

În urma evaluării acestor teste, am întocmit Raportul ce urmează a-l prezenta în cele ce 
urmează. Raportul se înregistrează în portofoliul comisiei CEAC și al comisiei ariei curriculare 
,,Tehnologii”. 

 

Nr. __________                                                                                                           

Aviz,  

Director, 

Prof. ____________ 

 

 

1. Aplicant: Prof. Simedru Viorela 

2. Clasele la care a fost aplicată testarea inițială: 

 

Clasa Modul / Disciplina Data susținerii testului 
IX A Modul 1: Securitatea și sănătatea în muncă și protecția 

mediului în industria alimentară 

Septembrie 2020 

(Săptămâna: S1-S2) IX B 

IX C 

 

3. Obiective propuse: 

 Cunoaşterea nivelului de pregătire al elevilor în momentul începerii noului an şcolar; 
 Realizarea de către profesor a diagnozei şi prognozei pentru etapa următoare; 
 Cunoaşterea de către elevi şi părinţi a nivelului de la care elevii pornesc în următoarea etapă 

de studiu; 

 Cunoaşterea de către profesor a măsurii în care elevii sunt capabili să-şi însuşească noţiunile 
ce urmează a le fi predate, să-și formeze competenţele specifice disciplinei; 

 Elaborarea unui plan de măsuri coerent care să armonizeze relaţia: rezultate ale învățării/ 
conţinuturi atât la nivelul clasei, cât şi individualizat. 

4. Rezultate generale urmărite: 
 Identificare (caracteristici, elemente etc.); 

 Clasificare şi comparare;  
 Rezolvarea unor situaţii-problemă şi a problemelor cu caracter teoretic sau aplicativ; 
 Analizarea/ generalizarea/ interpretarea rezultate/ situații. 

5. Rezultatul testării: 
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Clasa   Elevi Nota Media clasei 

Prezenți Absenți 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IX A 29 1 - - - - 2 5 9 6 6 - 7,32 

IX B 29 1 - - 1 - 3 3 9 10 1 1 7,07 

IX C 24 0 - - - - 3 2 5 6 8 0 7,58 

  

6. Probleme identificate:  

 elevii sunt absolvenți ai învățământului gimnazial și pentru prima dată au luat contact cu 
această disciplină de specialitate, ceea ce justifică aplicarea unui test cu grad scăzut de dificultate; 

 elevii manifestă interes și deschidere spre cunoaștere; 

 având în vedere gradul de dificultate scăzut, media clasei este mulțumitoare privit din 
perspectiva tehnicianului/ specialistului din industria alimentară; 

 deși testul viza mai mult asocierea terminologiei de specialitate cu noțiunile de cultură 
generală, un singur elev a reușit să atingă performanța maximă (nota 10); 

 încadrarea în timpul alocat rezolvării. 
7. Reprezentare grafică:  
- Clasele: IX A, IX B, IX C 

 
8. Plan de măsuri:  

 transmiterea noțiunilor de specialitate asociată cu exemple reale;  
 folosirea metodelor activ-participative centrate pe elevi: munca în echipă, simularea, 

dezbaterea, studiul de caz; 

 notare/ evaluare ritmică, precedată de recapitulare și stabilire clară a criteriilor de evaluare; 
 încurajarea participării active la lecții a fiecărui elev; 
 stabilirea unui orar de consultații pentru elevii doritori de performanță și/sau pentru cei care 

întâmpină dificultăți în învățare.  
9. Concluzii:  

 Deşi testul elaborat a fost abordabil de către elevi, unii elevii au întâmpinat dificultăţi, fiind 
vorba de identificare, sistematizare, rezolvare de probleme; 

 Nu s-au constatat greşeli tipice; 
 Mediile reflectă faptul că elevii nu au/stăpânesc unele noţiunile de specialitate; 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 Media

IX A

IX B

IX C
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 Un singur elev nu a promovat testul (nota 3); 

 Curba lui Gauss prezintă maxime în zona centrală, ȋn jurul notelor de 5/6/7( în funcție de 
nivelul de studiu); 

 Neatenţie atât la cerinţele itemilor, cât şi la formularea răspunsurilor; 
 Subiectele care necesită sinteză sunt rezolvate în proporţie mică, ceea ce reflectă faptul că 

elevii folosesc într-o măsură inacceptabil de mică nivelurile cognitive superioare. 
10. Recomandări:  

 Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali (părinţi, elevi, profesori, comunitate) şi 
acţiunea comună pentru remedierea situaţiei elevilor cu deficit în învăţare; 

 Inventarierea permanentă a greşelilor tipice, a deficienţelor în învăţare, a tuturor factorilor 
perturbatori şi găsirea celor mai adecvate mijloace de înlăturare a lor; 

 Educarea elevilor în spiritul creşterii interesului propriu faţă de învăţare şi educaţie; 
 Asigurarea motivaţiei învăţării, garant al unei implicări mai puternice în învăţare; 

 Diversificarea metodelor şi tehnicilor folosite la clasă de către profesor, atât în predare, cât şi 
în evaluare, astfel încât elevii să se implice mai mult în propria formare; 

 Asigurarea condiţiilor pentru stoparea unor rămâneri în urmă prin tutorat între elevi; 
 Rezolvarea de probleme de calcul numeric (bilanț de materiale, consum specific, pierderi, 

randament etc.)  folosind noţiunile de matematică şi fizică; 
 Dezvoltarea gândirii analitice, reflexive prin rezolvarea mai multor situaţii-problemă; 
 Discutarea cu părinţii în vederea implicării lor în pregătirea copiilor pentru şcoală; 
 Stabilirea unui plan de remediere a elevilor care au obţinut note mai mici de 5. 
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TEHNOLOGII MODERNE UTILIZATE ȊN AGRICULTURĂ 

 

 

Prof. Aneta Vlad  

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 
 

 

 Exigenţele agriculturii moderne ţin de productivitate şi eficienţă ridicată. Reducerea 
costurilor, reducerea timpului de lucru şi siguranţa controlului asupra activităţilor agricole în 
globalitatea lor sunt factorii esenţiali ai rentabilităţii şi competitivităţii, atât pe plan intern, cât şi pe 
plan extern. 

 Tehnologiile de poziţionare, transmiterea fără fir şi prelucrarea informaţiilor au modificat 
considerabil modalităţile de abordare a exploatării agricole. Agricultorii sunt din ce în ce mai apţi 
pentru a controla şi ameliora fiecare operaţiune, de la semănat la recoltat, şi au trecut de la gestiunea 
la hectar, la gestiunea pe metru pătrat. 
 Informaţiile de pe teren pot fi transferate rapid şi fiabil către instrumentele de gestiune, 
pentru analiza informaţiilor colectate şi definirea acţiunilor ulterioare. 

 Sistemele GPS constituie o categorie aparte a acestor instrumente. Sistemele GPS pentru 

agricultură pot fi împărţite în trei mari categorii: 
 ghidare şi măsurare; 
 autoghidare; 

 urmărirea flotei şi a consumului de carburant. 
 Sistemul de ghidare este un aparat bazat pe tehnologia de geolocalizare prin satelit (GPS). 

Pornind de la o linie de reper (dreaptă sau curbă) şi de la definirea lăţimii de lucru a utilajului, 
sistemul este capabil să genereze linii virtuale care vor fi urmate de către şofer. Sistemele de 
ghidare aduc un nivel de precizie şi control suplimentar, permiţând cunoaşterea poziţiei utilajului şi 
menţinerea acestuia pe o traiectorie precisă şi repetabilă, chiar şi în condiţii meteo dificile (noapte, 
praf, pantă sau soluri heterogene). 
 Avantajele ghidării agricole prin satelit:  

 Economie (carburant, erbicide, pesticide etc.); 

 Rapiditatea lucrării; 
 Calitatea lucrării, oricare ar fi condiţiile de vizibilitate. 

 Sisteme de ghidare  

 Autoghidarea permite preluarea controlului vehiculului şi valorizarea la maximum a GPS-

ului. Utilizarea sa este indispensabilă atunci când lucrăm cu corecţie Omnistar (precizie 5-10 cm) 

sau RTK (precizie 2-3 cm). 

 Urmărirea flotei şi a consumului de carburant. Aceste sisteme permit localizarea în timp 
real sau conform unui istoric, a maşinilor agricole şi a angajaţilor care le utilizează, de la orice 
calculator sau telefon conectate la internet. Sunt generate rapoarte privind durata de lucru şi 
consumul de carburant. Consumul de carburant este urmărit de un captator instalat în rezervorul 
utilajului; în caz de depăşire a unui prag de consum, un SMS va fi expediat către persoanele 
prestabilite.  

 Princpalele modele de GPS-uri agricole sunt: Centerline, Matrix, TrackGuide, 

mojoMINI. 
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Fig. 1: Matrix 570 - ghidare şi măsurare suprafeţe agricole. Înregistrare şi export. 
 

 

 

Bibliografie: 

1. http://www.affaires-roumanie.ro/gps 

2. http://www.gps-agricultura.com 

3. www.agri-inovatie.ro 

4. http://agrointel.ro/ 
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ÎNMULŢIREA PLANTELOR IN VITRO 

 

 

Prof. Aneta Vlad  

Liceul Tehnologic „P.S. Aurelian” Slatina, jud. Olt 
 

 

 Înmulțirea in vitro a plantelor are toate șansele să devină tehnologia viitorului în agricultură, 
întrucât conduce la obținerea unui număr foarte mare de plante sănătoase, care cresc mult mai 
repede.  

 Prețul plantelor obținute prin înmulțirea in vitro este mult mai mic decât al celor din 
magazinele de specialitate, iar plantele și lăstarii crescuți „la borcan“ sunt mult mai rezistenți la boli 
și cresc mai repede decât cei obținuți prin metode de înmulțire convenționale. 
 Acest tip de înmulțire s-a realizat cu succes la arbuști fructiferi: aronia, merișor sau afin 
canadian, zmeur, mur, cătină, lonicera; pomi fructiferi: portaltoi de cireș, măr, piersic, prun; specii 
floricole: liliac, trandafir. 

 

 
 

 Micropropagarea sau înmulțirea in vitro reprezintă metoda de înmulțire a plantelor prin 
utilizarea culturilor de celule in vitro, țesuturi și organe vegetale. Într-un singur an, prin multiplicări 
în cicluri succesive, se pot obține peste un milion de plante, ceea ce înseamnă un potențial de 
producție imens.  
 

 
 

 Înmulțirea in vitro se realizează în condiții sterile, controlate artificial, în recipiente din sticlă 
sau material plastic închise etanș, pe medii care conțin apă și toți nutrienții necesari creșterii plantei. 
 Înmulțirea are trei etape: inițierea culturii in vitro, fază în care fragmente de plante din câmp 
sunt sterilizate și introduse în vitro, multiplicarea și în final aclimatizarea, când plantele se scot din 
vitro și are loc adaptarea lor la condițiile din sere și câmp. 
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 Micropropagarea este o metodă de înmulțire incomparabil mai eficientă decât metodele 
convenționale de înmulțire. 

 Avantaje și dezavantaje 

 Principalul avantaj al micropropagării îl reprezintă rata de multiplicare imensă, apoi faptul 
că este independentă de sezon, deoarece se realizează în condiții controlate de lumină și 
temperatură, în camere de creștere climatizate, iar plantele se află într-un proces de creștere și 
multiplicare activă indiferent de anotimp, fără să existe timpi morți în procesul de producție. 
 Sortimentul de soiuri sau specii de plante care se înmulțesc poate fi schimbat mult mai 
repede utilizând această metodă. În plus, înmulțirea in vitro permite obținerea plantelor pe rădăcini 
proprii, înlăturând altoirea cu toate dezavantajele pe care le are, mai ales cel legat de transmiterea 

bolilor.  

 Materialul produs in vitro poate fi conservat prin diferite metode și folosit în momentul în 
care este nevoie și se realizează importante economii de teren, spațiu, energie și combustibil. 
Materialul săditor sub formă de culturi in vitro poate fi transportat și distribuit cu ușurință atât în 
țară, cât și peste hotare. 
 Dezavantajele acestei metode de înmulțire sunt mult mai mici în comparație cu avantajele 
sale și țin în special de costurile inițiale pentru realizarea unei unități de micropropagare și de faptul 
că micropropagarea este eficientă economic doar la obținerea unor zeci de mii, sute de mii sau 
milioane de plante, nu pentru producerea de zeci, sute sau mii de plante anual.  

 Înmulțirea in vitro a plantelor se face doar în laborator 

 Acest tip de înmulţire se poate realiza numai în laboratoare specializate, laboratoare care pot 
fi realizate şi de către fermieri în fermele proprii. 
 Înainte de a lua decizia înființării unui laborator de culturi in vitro se recomandă vizitarea 

unor astfel de laboratoare atât din domeniul producției, cât şi din domeniul cercetării. De asemenea, 

un studiu privind speciile de plante care vor fi înmulțite precum și cunoașterea legislației privind 
producerea și comercializarea materialului săditor sunt obligatorii. 
 

 
 

Bibliografie: 

1. Badea, E.; Săndulescu, D. - Biotehnologii vegetale, Fundaţia Biotech, 2001  
2. Hvoslef-Eide, Anne Kathrine - Liquid culture systems for in vitro plant propagation, Spinger, 

2005  

3. Danci, M.; Danci, Oana - Ghid practic de culturi in vitro, Editura Eurobit, Timişoara, 2007 

4. *** - Plant Cell, Tissue and Organ Culture  

5. *** - Annals of Botany  

6. *** - Plant Physiology 
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CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO. REGULILE DE CIRCULAȚIE 
RUTIERĂ LA DEPLASAREA VEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE  

- Fișa de documentare nr. 4 - 
 

 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”Iaşi/  
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, jud. Iaşi 

 

 

Reguli generale de circulație 

Art. 96. – (1) Participanții la trafic sunt obligați să anunțe administratorul drumului public ori cea 
mai apropiată unitate de poliție atunci când au cunoștință despre existența pe drum a unui obstacol 
sau a oricărei alte situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației. 
2) Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale ori 
substanțe sau să creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui 
obstacol pe drumul public este obligată să îl înlăture și, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze 
prezența și să anunțe imediat administratorul drumului public și cea mai apropiată unitate de poliție. 
Art. 97. – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de 

siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în 
dispozitive de reținere omologate. 
(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe 
scaunul din față, chiar dacă sunt ținuți în brațe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile 
publice. 

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față 
să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice. 

(4) Se exceptează de la obligația de a purta centura de siguranță: 
a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staționează; 
b) femeile în stare vizibilă de graviditate; 
c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de 
taxi, când transportă pasageri; 
d) persoanele care au certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică 
purtarea centurii de siguranță; 
e) instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă un autovehicul 
pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării 
probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere. 
(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) lit. d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în 
conținutul căruia trebuie să fie menționată durata de valabilitate a acestuia. 
(6) Afecțiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranță, precum și 
modelul certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății publice, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Art. 98. – (1) Se interzice transportul pe motociclete și pe mopede a mai multe persoane decât 
locurile stabilite prin construcție, precum și al obiectelor voluminoase. 
(2) Copiii în vârstă de până la 7 ani, dacă sunt ținuți în brațe, precum și cei de până la 14 ani se 
transportă numai în atașul motocicletelor. 
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Art. 99. – (1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau 
înregistrării, cu excepția bicicletelor și a celor trase sau împinse cu mâna, este permisă numai în 
timpul zilei. 

(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin. (1) să circule cu acestea cu o viteză 
mai mare de 30 km/h. 

 

Utilizarea părții carosabile 

Conducătorii sunt obligați să conducă vehiculele cât mai aproape de marginea din dreapta a 
părții carosabile. Când circulația se desfășoară pe două sau mai multe benzi pe sens acestea se 

folosesc de către conducători în funcție de intensitatea traficului și viteza de deplasare. 
Conducătorul de vehicul care execută o manevră de trecere pe o altă bandă de circulație este 

obligat să semnalizeze și să se asigure în prealabil că o poate face fără a pune în pericol siguranța 
celorlalți participanți la trafic care îl urmează sau îl preced. 

 

 

 

În cazul în care drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers vehiculele vor fi 
conduse pe banda situată lângă acostament sau bordură. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv de la 

dreapta spre stânga, dacă banda de circulație utilizată este ocupată, cu obligația de a reveni pe banda 
din dreapta atunci când acest lucru este posibil. 

 

 

 

Vehiculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplasează cu viteză redusă, trebuie 
conduse numai pe banda de lângă acostament, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă 
destinată acestora. 
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Pe drumurile publice cu cel mult două benzi pe sens și cu a treia bandă pe care este 
amplasată linia tramvaiului lângă axul drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă 
cu obligația să lase liberă calea tramvaiului la apropierea acestuia. 

 

 
 

Dacă pe drumul public există o bandă rezervată mijloacelor de transport în comun 
conducătorii vehiculelor din serviciile de transport public sunt obligați să folosească aceea bandă. 

 

 
 

Pe un drum public cu mai multe benzi, conducătorii de vehicule care circulă pe o bandă care 
se sfârșește, pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea 

vehiculelor care circulă pe acea bandă. 
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Pe un drum public prevăzut cu trei benzi pe sens când conducătorii a două autovehicule 
circulă în aceeași direcție, dar pe benzi diferite și intenționează să se înscrie pe banda liberă dintre 
ei, cel care circulă pe banda din stânga are prioritate față de cel care circulă pe banda din dreapta. 

 

 Preselecția benzilor de circulație 

 

 

1. La intersecțiile cu marcaje – Conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile 
corespunzătoare direcției de mers dorite, cu cel puțin 50 m înainte de intersecții atât în localități, cât 
și în afara acestora și sunt obligați să respecte semnificația indicatoarelor și marcajelor pentru 
semnalizarea direcției de mers. 

2. La intersecțiile fără marcaje – Conducătorii vehiculelor ocupă în mers cu cel puțin 50 m 
înainte de intersecții atât în localități cât și în afara acestora următoarele poziții: 

- rândul din dreapta, cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta; 
- rândul din stânga, cei care vor să schimbe direcția de mers spre stânga; 
- oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte. 
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Dacă în intersecție circulă și tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite 
circulația pe două rânduri toți conducătorii de vehicule indiferent de direcția de deplasare, vor 
circula pe un singur rând lăsând liber traseul tramvaiului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe străzile cu sens unic conducătorii de vehicule care intenționează să vireze la stânga, sunt 
obligați să ocupe rândul de lângă bordură sau acostamentul din partea stângă. 
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Art. 110. - 

(1) În situațiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea 
direcției de deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecției, iar dacă există un marcaj 
de ghidare, cu respectarea semnificației acestuia. 

(2) Schimbarea direcției de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecție 
circulând pe același drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului 
intersecției, fără intersectarea traiectoriei acestora. 

(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părții carosabile se ocolesc prin 
partea dreaptă. 

Prin preselecție se înțelege alegerea din timp a benzii, corespunzător direcției de mers. 
Această acțiune se face de la o distanță de cel puțin 50 m de colțul intersecției atât în localități cât și 
în afara acestora. Foarte important de reținut este faptul că în zona de preselecție sunt interzise toate 
manevrele. Dacă din neatenție conducătorul unui vehicul a ajuns pe o altă bandă decât cea voită, își 
va continua deplasarea pe direcția indicată de săgeți până la prima intersecție, unde încadrându-se 

corect, va putea ajunge pe direcția dorită. 
Numerotarea benzilor de circulație se face de la acostament către axul drumului. Trecerea de 

pe banda de circulație nr 1, pe banda nr. 3 se face succesiv, păstrând o viteză constantă. Se 
recomandă păstrarea unei benzi, fără să vă riscați în slalomuri periculoase. Banda 1 este destinată 
vehiculelor care înaintează cu o viteză redusă. Banda 2 este destinată vehiculelor care circulă cu o 
viteză mai mare, iar banda 3 vehiculelor cu viteza maximă admisă pe porțiunea de drum din 
localitate sau din afara ei. Este bine să aveți în vedere această ordine pentru păstrarea unui trafic 
fluid și civilizat. 
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V. VOCAŢIONAL  

 

DEZVOLTARE FIZICĂ ARMONIOASĂ 

-Proiect didactic la educație fizică adaptat pentru școala online- 
 

 

Prof. Dumitru Amacsinoae 

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

 

 

 

DATA: …………………….. 
CLASA: ……………………. 
EFECTIVUL: ………………. 
LOC DE DESFĂȘURARE: SISTEM ONLINE 

MATERIALE DIDACTICE: Aparatură IT, echipament de sport, baston, minge/jucărie 

TEME ȘI OBIECTIVE: 

- Dezvoltare fizică armonioasă; 

- Dezvoltarea forței generale la nivelul  principalelor  grupe musculare prin exerciții executate 
în circuit; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

          Cognitive:                                                                 Afective 

O.C.1. - să cunoască procedeele folosite;               O.A.1. - să execute cu plăcere; 
O.C.2. - să cunoască eficiența exercițiilor;             O.A.2. - să se auto-felicite pentru efortul depus; 

        

          Psiho-motorii                                                            Sociale: 

O.P.1. - să execute corect complexul de exerciții;     O.S.1. - să-și dezvolte spiritul de echipă; 

O.P.2. - să execute eficient exercițiile; 

 

VERIGA, 

DURATA 

CONȚINUTURI, MIJLOACE, SISTEME DE 
ACȚIONARE, EXERCIȚII 

DOZARE STRATEGII 

DIDACTICE: 

V. 1 

Organizarea 

colectivului de 

elevi 

5’ 

- adunarea/conectarea pe platformă; 

- prezența; 

- salutul; 

- verificarea echipamentului și a stării de 
sănătate; 

-anunțarea temelor lecției. 

2’ 
1’30’’ 
15’’ 
1’ 
 

15’’ 

În sistem 
online 

V. 2. 

Pregătirea 
organizării 
pentru efort 

5’ 

VARIANTE DE MERS PE LOC: 

-mers pe loc; 

-mers pe vârfuri, braţe întinse sus în prelungirea 
trunchiului; 

-mers pe călcâie, braţe întinse lateral. 
VARIANTE DE ALERGARE PE LOC: 

-cu joc de glezne; 

-cu pendularea gambelor înapoi; 

 

30’’ fiecare 
exercițiu 

 

 

 

 

Toate 

exercițiile se 
execută pe loc, 

cu accent pe 

execuția 
corectă 
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-cu genunchii la piept; 

-pas săltat. 
 

 

V. 3 

Influențarea 

selectivă a 
aparatului 

locomotor 

 

Dezvoltare 

fizică 
armonioasă 

         10’ 

Exerciţiul nr. 1. 
P.I. Stând depărtat, bastonul de capete apucat, 
brațele întinse înainte:  
T1-2 Extensia capului cu arcuire 

T 3-4 Aplecarea capului înainte cu arcuire 

T 5-6 Aplecarea capului spre stânga cu arcuire 

T 7-8 Aplecarea capului spre dreapta cu arcuire 

Exerciţiul nr. 2. 
P.I. Stând depărtat, bastonul de capete apucat, 
brațele întinse înainte:  
T1-2 = T5-6 Răsucirea capului spre stânga; 

T3-4  = T 5-6 Răsucirea capului spre dreapta. 

Exerciţiul nr. 3. 
P.I. : Stând depărtat, bastonul de capete apucat: 
T1 - Ridicarea bastonului înainte, braţe întinse; 
T2 – Ridicarea bastonului sus cu braţe întinse; 
T3 – Coborârea bastonului înainte cu braţe 
întinse; 
T4 – Revenire în poziție inițială; 
T5-6-7-8=T1-2-3-4. 

Exercițiul nr. 4. 

P.I. : Stând depărtat, bastonul de capete apucat, 
brațele întinse înainte: 
T1-Răsucirea bastonului pe verticală, spre 
stânga; 

T2-Revenire în P.I.; 
T3-Răsucirea bastonului pe verticală, spre 
dreapta; 

T4- Revenire în P.I.; 
T5-6-7-8=T1-2-3-4. 

Exercițiul nr. 5. 

P.I. : Stând depărtat, bastonul la ceafă de capete 
apucat: 

T1-2-Răsucire tr. spre stânga, cu arcuire; 

T3-4-Răsucire tr. spre dreapta cu arcuire; 

T5-6= T1-2 ; T7-8=T3-4. 

Exercițiul nr. 6. 

P.I. : Stând depărtat, bastonul de capete apucat, 
braţele întinse sus; 

T1-2-Ext. trunchiului cu arcuire; 

T3-4-Aplecarea trunchiului cu arcuire; 

T5-6-Ext. trunchiului cu arcuire; 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

Toate 

exercițiile se 
execută în 
regim online.  

 

Se pune 

accentul pe 

execuția 
corectă a 
exercițiilor. 
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T7-8-Îndoirea trunchiului cu arcuire; 

Exercițiul nr. 7. 

P.I.: Stând depărtat, bastonul la ceafă de capete 
apucat: 

T1-2-Îndoirea trunchiului spre stânga cu arcuire 

T3-4-Îndoirea trunchiului spre dreapta cu arcuire 

T5-6=T1-2; T7-8=T3-4 

Exercițiul nr. 8. 

P.I.: Stând, bastonul la ceafă de capete apucat: 
T1-Fandare laterală spre stânga; 

T2-Revenire în P.I. 
T3-Fandare laterală spre dreapta; 

T4-Revenire în P.I.; 
T5-6-7-8=T1-2-3-4. 

Exercițiul nr. 9.  

P.I.: Stând, bastonul la ceafă de capete apucat: 
T1-Fandare înainte pe piciorul stâng; 

T2-Revenire în P.I. 
T3-Fandare înainte pe piciorul drept; 

T4-Revenire în P.I.; 
T5-6-7-8=T1-2-3-4. 

 

 

 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

 

 

4X8T 

Pauză 
activă 

 

 

 

 

V. 4. 

Dezvoltarea 

calităţii 
motrice. Forța 

     10’ 
 

Circuit cu grad mediu de solicitare  

Conţinutul circuitului: 

1 - flotări; 
2 - abdomene; 

3 - genuflexiuni; 

4 -extensii ale trunchiului; 

5- culcat dorsal cu palmele la ceafă: forfecări ale 
picioarelor lateral; 

6.- stând cu palmele la ceafă - ridicări pe vârfuri. 

Timp de 

exersare la o 

staţie: 45 
sec.; 

pauza activă 
între staţii: 
45 sec. 

     

 

 

 

 

 

V.5. 

Revenirea 

organismului 

după efort 
        5’ 

Exerciții de stretching; 
Exerciții de respirații. 
 

 

 

5’  

V.6. 

Concluzii 

Aprecieri 

Recomandări 
         5’ 

-Aprecieri asupra obiectivelor propuse; 

-Aprecieri pozitive sau negative asupra activităţii 
desfăşurate; 

-Salutul. 

2’15’’ 
2’15’’ 
30’’ 
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EVALUAREA DIDACTICĂ ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ 

 

 

Prof. Ionuț-Valentin Astanei  

Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Chiajna, jud. Ilfov 

 

 

 Evaluarea reprezintă totalitatea activităţilor didactice prin care se colectează, organizează şi 
interpretează datele obţinute în urma aplicării unor tehnici, metode şi instrumente de măsurare, 
elaborate în conformitate cu obiectivele şi tipul evaluării, în funcţie de conţinutul şi grupul de lucru 
vizat, în scopul emiterii unei judecăţi de valoare pe care se bazează o anumită decizie în plan 
educaţional. 
 Evaluarea didactică include trei operații: 
1. Măsurarea - este operaţia de înregistrare şi de cuantificare a rezultatelor prin aplicarea unor 
instrumente sau probe de evaluare; 

2. Aprecierea - constă în emiterea unei judecăţi de valoare asupra rezultatelor obţinute prin 
măsurare, cu raportarea la criterii date sau la o scală de valori; 
3. Decizia - exprimă concluziile desprinse în urma interpretării datelor obţinute prin măsurare şi 
apreciere, continuate prin măsuri sau soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii, în etapa următoare a 
procesului de învăţământ. 
 Evaluarea îndeplinește o serie de funcții sau roluri: 
 a) Funcţiile generale ale evaluării sunt de constatare, diagnosticare şi prognosticare a 
rezultatelor obţinute în învăţare; 
 b) Funcţii specifice în raport cu factorii implicaţi: de informare, motivaţională, educativă sau 
formativă, de control, de clasificare, selecţie, ierarhizare și de reglaj. 
 Metodele didactice utilizate în activitățile de evaluare cuprind: 
 a) metode clasice: probe orale, scrise și practice; 
 b) instrumente sau tehnici de evaluare: testul docimologic și chestionarul; 
 c) metode auxiliare: observaţii, dezbateri, convorbiri, autoevaluări; 
 d) metode alternative: portofolii, lucrări aplicative, rezolvarea unor sarcini în grupuri, 
utilizarea evaluării asistate de calculator. 
 Elaborarea probelor de evaluare presupune o serie de etape:  

 precizarea obiectivelor; 

 analiza conţinuturilor şi formularea sarcinilor de lucru; 

 stabilirea criteriilor de evaluare (a baremului și a punctajului); 
 alegerea metodologiei; 

 aproximarea timpului necesar. 

 Toate aceste componente vor fi corelate cu elemente ale contextului în care va avea loc 
evaluarea: cui se adresează (nivelul elevilor), în ce cadru se va desfăşura, ce resurse materiale au la 
dispoziţie elevii. 
 În cele ce urmează, voi prezenta un test de evaluare sumativă pentru disciplina Educație 
muzicală, clasa a IX-a. 
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TEST  DE  EVALUARE  SUMATIVĂ 

(Renașterea, Barocul și Clasicismul muzical) 
 

 

1. Numeşte trei genuri ale polifoniei vocale care s-au dezvoltat în Renaştere: 
……………………………………………………………………………………………… 

2. Numeşte cinci genuri ale creaţiei instrumentale studiate, din perioada Barocului muzical: 
………………………………………………………………………………………………… 

3. Stabileşte corect corespondenţa, folosind săgeţi: 
1. Haydn    a. 9 simfonii; 

2. Mozart   b. 104 simfonii; 

3. Beethoven   c. 41 simfonii. 

4. Recunoaşte fragmentele audiate (vor fi alese de profesor, din lucrările audiate în timpul anului) 

şi scrie titlul lucrării şi autorul: 
a)…………………………………………………………………………………………… 

b).…………………………………………………………………………………………... 
5. Numeşte compozitorii următoarelor opere: 
Fidelio - …………………………………..........……........…….; 
Euridice - ………………………………………..........….…......; 
Flautul fermecat - ……………………………….........….……..; 
La serva padrona - ……………………………………….…......; 
Rinaldo - ……………………………………………………….... 
6. Completează enunţurile: 
Simfonia clasică  este formată din ..… părţi: ………………………………...… 

………………………………………………………………………………........... 
7. Din repertoriul de cântece studiat, scrie două titluri de piese corale şi autorul lor:  
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………….…........ 
8. Muzica imnului Uniunii Europene aparține compozitorului. ……………................................ 
 

9. Dezlegând rebusul vei afla, de la A la B, numele unui mare compozitor, maestru al stilului 

polifonic: 

     A 

  1. Epocă muzicală; 
   2. Gen şi formă polifonică instrumentală, în care  

  vocile intră pe rând,  în expoziţie; 
  3. Gen al muzicii religioase, scris pentru voce; 

  4. Părintele simfoniei (Joseph) 
     B 

 

Fiecare subiect este notat cu 1 punct; 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

1. Pentru numirea corectă a trei genuri ale polifoniei vocale care s-au dezvoltat în Renaştere se 
acordă 1 punct.               (0,33p. x 3 răspunsuri) 
Răspunsuri: Motetul, Misa și Madrigalul. 
2. Pentru numirea corectă a cinci genuri ale creaţiei instrumentale studiate din perioada Barocului 
muzical se acordă 1 punct.               (0,20p x 5 răspunsuri)  
Răspunsuri posibile: Preludiul, Fuga, Concerto grosso, Coralul, Cantata, Oratoriul, Pasiunea și 
Opera. 

3. Pentru stabilirea corectă a corespondenţei se acordă 1 punct          (0,33p. x 3 răspunsuri)  
Răspunsuri: 1 - b; 2 - c; 3 - a. 

4. Pentru recunoașterea titlului și a autorului lucrărilor se acordă 1 punct (0,50p. x 2 răspunsuri) 

Pentru răspunsuri parțiale se acordă 0,25p. (pentru identificarea numai a autorului sau numai a 
titlului lucrării). 
Răspunsuri: W. A. Mozart - Simfonia nr. 40 și L. van Beethoven - Simfonia a V-a.  

5. Pentru numirea corectă a compozitorilor se acordă 1 punct.         (0,20p. x 5 răspunsuri) 
Răspunsuri: Fidelio - Ludwig van Beethoven; Euridice - Jacoppo Perri; Flautul fermecat - 

Wolfgang Amadeus Mozart; La serva padrona - Giovanni Battista Pergolesi; Rinaldo - Georg 

Friederich Händel. 
6. Pentru răspunsul corect se acordă 1 punct           (0,20p. x 5 răspunsuri) 
Răspunsuri: Simfonia clasică este formată din 4 părţi (0.20p.): Partea I - în formă de sonată (0.20p.), 
Partea a II-a - în formă de lied (0.20p.), Partea a III-a - în formă de menuet (0.20p.) și Partea a IV-a 

- în formă de sonată sau rondo-sonată (0.20p.). 
7. Pentru numirea corectă și completă a două titluri de piese corale şi a autorului lor se acordă 1 
punct                 (0,25p. x 4 răspunsuri) 
Răspunsuri posibile: Alleluia din Oratoriul Messiah de Georg Friederich Händel; 
Coral din Patimile după Matei de Johann Sebastian Bach. 

8. Pentru identificarea compozitorului se acordă 1 punct. 
Răspuns: Ludwig van Beethoven. 

9. Pentru rezolvarea corectă și completă a rebusului se acordă 1 punct. Pentru fiecare răspuns corect 
se acordă 0,25 p.               (0,25p. x 4 răspunsuri) 
Răspunsuri: 1. BAROC; 2. FUGA; 3.CORAL; 4. HAYDN. 

 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
 

 

Bibliografie: 

1. Radu, Ion T. - Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000 

2. Munteanu, Gabriela - Didactica educației muzicale, ediția a II-a, Editura Fundației România de 
mâine, București, 2007 

3. Vasile, Vasile - Metodica educației muzicale, Editura Muzicală, București, 2004 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIONAL LA 
DISCIPLINA EDUCAȚIE MUZICALĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, jud. Dolj 
 

 
Motto: „Comunicarea adevărată este un schimb de idei, ceea ce înseamnă o discuţie între doi 
oameni în care amândoi fac schimb de idei. Nu există comunicare atunci când doar unul vorbeşte, 
iar celălalt doar ascultă. În mod cert, comunicarea este o stradă cu două sensuri” - Burt Goldman 

 

 Ce este comunicarea? 

 Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, termenul de comunicare reprezintă o 
informare orală sau scrisă, sau mai poate fi definit ca fiind acțiune prin care se împărtășeşte cuiva o 

informație. Termenului de comunicare îi pot fi atribuite alte câteva sensuri. De pildă, comunicarea 
cu sensul de înțelegere se referă la capacitatea ființelor umane de a-și transmite unele altora 
informații, trăiri, experiențe etc., fiind implicați în acest proces doi factori: emițător care poate fi 

individual sau colectiv și receptor, la rândul său individual sau colectiv. Un alt sens ce poate fi 
atribuit noțiunii de comunicare se referă la comunicarea ca și comunitate. Acest sens are în vedere 

că persoana umană nu trăiește singură în societate (după cum spunea și Aristotel în lucrarea sa 
,,Politica”, ,,omul este un animal social”), ci formează grupuri, el fiind prin natură o ființă gregară, 
socială. Grupurile formate de către ființa umană nu reprezintă orice adunare de oameni, ci ele 
trebuie să fie conduse de aceleași idealuri, tradiții, finalități. De pildă, colectivitatea unei școli 
reprezintă un grup reunit de același scop: acela al înfăptuirii procesului educațional. Un alt sens ce 
poate fi atribuit conceptului de comunicare este acela de organizare, noțiune ce pornește de la ideea 
că orice acțiune înainte de a fi pusă în aplicare este necesar a fi bine gândită în prealabil pentru a 
atinge finalitățile stabilite. În fine, comunicarea ca neînțelegere are în vedere faptul că factorii 
implicați în procesul de comunicare nu sunt întotdeauna pe aceeași lungime de undă, nu ajung la un 
numitor comun, aspect ce poate da naștere unor situații conflictuale. 
 Procesul de comunicare nu poate fi realizat fără reunirea unor elemente cumulative. Astfel, 
pentru ca acesta să se poată realiza este nevoie de: emițător, adică persoana sau persoanele care 
transmit informația, receptor, persoana/ persoanele ce primesc informația, un mesaj reprezentând 
informația transmisă și un canal, adică instrumentul prin care se transmite informația. 

 Tipuri de comunicare 

 Comunicarea este de mai multe feluri: verbală, nonverbală și paraverbală. 
 Comunicarea este verbală atunci când se realizează prin cuvinte. Aici, în funcție de 

receptorul căruia i se adresează, emițătorul trebuie să-și adapteze limbajul, așa încât acesta să poată 

fi înțeles de cel căruia i se adresează. Comunicarea nonverbală se realizează prin semne legate 

direct de postură, mişcare, gesturi, mimică, înfăţişare, în timp ce comunicarea paraverbală este 
caracterizată prin însuşiri vocale care însoţesc cuvântul, cum ar fi: caracteristicile vocii, intensitatea, 

ritmul, debitul vorbirii, intonaţia etc. 

 Fiecarea dintre aceste tipuri de comunicare prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. Fără a 
avea intenția de a fi exhaustivi, printre avantajele comunicării verbale enunțăm: 
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 permite transmiterea unui conţinut complex, sistemul de informaţii transmis şi receptat poate 
fi logic structurat, sistematizat, exprimat într-un limbaj elevat etc. 

 pune în evidenţă capacitatea de gândire şi creativitatea umană; 
 limbajul intern, vorbirea cu sine şi pentru sine prezintă un maximum de economicitate, 

uzând de prescurtări, condensări, substituind cuvintele cu imagini, viteza de lucru fiind de sute de 

ori mai mare decât a vorbirii; 
 se intercondiţionează cu funcţia cognitivă şi cea  reglatorie  a limbajului. 

 Dezavantaje ale comunicării verbale: 

 este lipsită de expresivitate, dacă nu apelează la mijloace paraverbale şi nonverbale; 
 transmite mai greu o anumită stare afectivă (supărare, bucurie etc.), cuvintele nu sunt 

întotdeauna suficiente; 
 viteza de transmitere şi, mai ales, de receptare a mesajului este mai mică, uneori se poate 

mai uşor şi mai rapid exprima printr-un simplu gest. 

 Avantaje ale comunicării paraverbale: 
 cel mai important avantaj se referă la expresivitate. De exemplu, intonaţia și înălţimea vocii 

pot să sugereze mesaje diferite ale aceluiaşi cuvânt. G. Bernard Shaw spunea că există 1000 de 
feluri de a spune da şi 100 de feluri de a spune nu; 

 facilitează comunicarea, o completează cu o componentă afectivă, persuasivă sau ludică; 
 nu se poate imagina niciun fel de comunicare eficientă în absenţa unor componente 

extraverbale. 

 Dezavantaje ale comunicării paraverbale: 
 nu poate fi utilizată în procesele de comunicare a unor conţinuturi complexe fără să fie 

utilizată şi comunicarea verbală; 
 șanse mari de interpretare greșită. 

 Avantajele comunicării nonverbale: 
 în condiţiile excesului de gesticulaţie, mesajul poate fi alterat, reacţia fiind de respingere sau 

negare a conţinutului transmis; 
 mijloacele extralingvistice de expresivitate - gesturile, mimica, postura - însoţesc formele 

comunicării verbale, antrenând întreaga personalitate; 
 ajută oamenii care nu pot comunica bine să se exprime; 

 dă un plus de eficiență conversației; 
 este un mijloc rapid de a transfera mesaj. 

 Dezvantajele comunicării nonverbale: 

 șanse mari de interpretare greșită; 
 nu se poate verifica; 

 existența diferențelor regionale sau culturale. 

 Bariere în comunicare 

 Dezvoltarea societăților actuale, globalizarea, dezvoltarea societăților de tip multicultural și 
intercultural a dus la un nou tip de comunicare, cunoscut drept comunicarea interculturală. 
Comunicarea interculturală reprezintă aceea comunicare care se realizează între persoane de culturi 
diferite, având la bază nu numai înțelegerea normelor unui grup, ci și acceptarea, respectul și 
tolerarea diferențelor. În cadrul procesului de comunicare pot apărea dificultăți, indiferent că 
respectiva comunicare se realizează între persoane de culturi diferite sau de aceeași cultură. Aceste 
dificultăți sunt cunoscute sub denumirea de bariere sau obstacole în comunicare și pot avea cauze 
diverse ca: neînțelegerea limbii, diferențe de percepție, credința în superioritatea propriei culturi și 
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disprețul față de alte culturi, capacitatea redusă de ascultare, lipsa de interes, de sinceritate sau 
respect. De asemenea, șocul cultural reprezintă o barieră importantă în comunicarea interculturală și 
reprezintă incapacitatea de a înțelege sau de a accepta persoane cu seturi de valori, standarde de 
viață diferite de ale noastre. 

 Corelația dintre comunicare și dezvoltarea încrederii elevilor 

 Poate că mulți și-ar pune întrebarea care este legătura dintre comunicare și dezvoltarea 
încrederii unui sau unor elevi. Elevii dintr-o clasă pot fi de două feluri: cu stimă de sine foarte 
ridicată și cei cu stima de sine scăzută, cu o încredere în forțele proprii și în ceea ce pot face 
deficitară. 
 În cazul celor din prima categorie rolul familiei și al anturajului care i-au insuflat încrederea 
copilului că el este cel mai bun și că poate face orice este de netăgăduit. În cazul copiilor din cea de-

a doua categorie nu este cazul neapărat că părinții nu le insuflă încrederea în forțele proprii (deși 
nici această ipoteză nu poate fi exclusă), ci poate fi vorba de lipsa de timp sau de comunicare 

părinți-copil. În acestă situație rolul profesorului poate fi decisiv. Îndrumând acei elevi care nu au 
căpătat încredere în forțele proprii în cadrul familiei, profesorul le poate schimba percepția despre 
propria persoană și chiar viața. 
 În cariera didactică am avut surpriza plăcută ca elevii care în primele zile de școală erau 
temători și timizi, de-a lungul anilor de studiu să devină mai încrezători în ei datorită încurajărilor 
primite de profesorii de la clasă.  
 În ceea ce mă privește, am încercat tot timpul ca prin activitatea didactică desfășurată nu 
numai să transmit cunoștințe despre materia pe care o predau, ci să stabilesc o legătură emoțională 
cu elevii mei pentru a-i putea înțelege cât mai bine. 
 În acest sens am folosit metode și strategii didactice precum: 

 am urmărit să-i fac să descopere prin joc încrederea în sine; 
 i-am adus în fața unor situații noi (pentru provocarea unor 

comportamente și emoții); 
 am urmărit identificarea unor probleme pentru soluționarea lor; 
 le-am acordat posibilitatea valorizării produselor create prin 

participarea la spectacole; 

 i-am încurajat să-și dezvolte latura creativă; 
 le-am explicat că nu trebuie să fie descurajați de celebra frază ,,eu nu am voce” și că vocea 

poate fi cultivată; 
 i-am încurajat să învețe să cânte la flaut dulce (blockflote). 

 De asemenea, copiii sunt foarte vulnerabili față de ceea ce se întâmplă în jurul lor, poate de 
aceea se zice și că aceștia absorb totul ca un burete. O atitudine nestatornică față de aceștia din 
partea părinților, a comunității și chiar a profesorilor îi poate debusola și le poate afecta stima de 
sine, dar și încrederea în forțele proprii. Consider astfel că profesorul are îndatorirea să încurajeze 
fiecare elev să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele, indiferent de înclinațiile sale pentru disciplina 

în cauză. Un cadru didactic calm, relaxat și comunicativ, care știe să empatizeze cu elevul îl poate 
determina pe acesta să iubească disciplina sa, la fel cum un cadru didactic ursuz poate face elevii să 
urască o disciplină care inițial le plăcea. Pentru a stimula stima de sine a elevilor săi un profesor 
trebuie să-i încurajeze constant, să le corecteze greșelile cu calm și cu blândețe, fără a le afecta 
demnitatea și a-i determina pe viitor să se jeneze să mai răspundă la clasă. 
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TONITZA 

 

Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Nicolae Tonitza s-a născut la 13 aprilie 1886 la Bârlad, primul dintre cei cinci copii ai 

Anastasiei și ai lui Neculai Tonița. Frecventează școala primară de băieți nr. 2 și urmează 

Gimnaziul real "Manolache K. Epureanu" din Bârlad. În 1902 părăsește Bârladul pentru a se înscrie 

la Școala națională de Belle-Arte din Iași, avându-i printre profesori pe Gheorghe Popovici și 
Emanoil Bardasare (dar nu va putea să își ia diploma de absolvire, deoarece participă în ultimul an 
la o grevă a studenților), iar printre colegi pe Ștefan Dimitrescu și Leon Viorescu cu care va lega o 

lungă prietenie. În 1903 cunoaște Italia, în cadrul unei excursii a studenților de la Arheologie din 

București, condusă de profesorul Grigore Tocilescu. Vacanța următoare rămâne în țară, unde, 
împreună cu alți colegi, zugrăvește biserica din satul Grozești. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Nicolae Tonitza în anul 1927                         Nicolae Tonitza, Coadă la pâine 

 

 

În 1908 pleacă în Germania, la München, unde este admis la Königlich Bayerischen 

Akademie der Bildenden Künste (Academia Regală Bavareză de Arte Frumoase, actualmente 
Academia de Arte Frumoase München) în clasa profesorului Hugo von Habermann. Expune la 
Kunstverein, trimite caricaturi la revista Furnica și articolul "Importanța criticii de artă" la revista 

Arta română din Iași, care reprezintă debutul său în publicistică. Părăsește Germania, fără să-și fi 
terminat studiile, și călătorește în vara anului 1909 în Italia și în toamnă în Franța, unde rămâne 
pentru doi ani la Paris. 

 La Paris frecventează atelierul lui Pierre Laprade și face studii după pictori celebri. Influența 
preocupărilor din epocă nu întârzie să-și pună amprenta în opera tânărului artist, pe care calitățile de 
colorist și prospețimea senzațiilor îl fac să găsească repede drumul spre originalitate. Problemele 

impresionismului, cuceririle postimpresioniștilor și, nu mai puțin, modul decorativ de a gândi, 
compoziția și fastul stilului belle époque îi vor determina hotărâtor opțiunile estetice. Pictează 
peisaje, portrete și compoziții, pe care le expune în atelierul său din Montparnasse. Echilibrul, 
hedonismul - acea bucurie nereținută în fața fermecătoarelor aparențe ale realității - senzualitatea 
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temperată, se traduc deja în aceste opere de început, pline de strălucirea luminii, exaltarea tonurilor 

și sudura perfectă dintre formă și culoare.  
În 1911 se reîntoarce în țară, mai întâi la Bârlad și mai târziu la Iași (unde predă un timp ca 

suplinitor la desen la Liceul militar). Participă la expoziția "Tinerimii artistice". În 1912 termină 
cursurile Școlii naționale de Belle-Arte și obține prin concurs certificatul de "pictor bisericesc". Va 
zugrăvi bisericile din Scorțeni, Siliște, Poeni, Văleni și altele. Se căsătorește în 1913 cu Ecaterina 
Climescu și va avea doi copii, Catrina și Petru. Din cauze economice renunță la pictură câțiva ani și 
lucrează ca redactor la ziarul Iașul. În 1916 expune la București 94 de picturi și desene, împreună 
cu Ștefan Dimitrescu. Mobilizat și trimis pe front, cade prizonier în luptele de la Turtucaia, de unde 
va fi trimis în lagărul de prizonieri din Kirjali, Bulgaria. După război se stabilește la București, unde 
- alături de participările la expoziții și ilustrări de cărți - colaborează la publicații de orientare 
socialistă cu desene și cronici artistice. În perioada 1921-1924 locuiește la Vălenii de Munte. 
Devine redactor la revista Artele Frumoase. În 1922 călătorește în Transilvania, unde îl cunoaște pe 
pictorul sătmărean Aurel Popp, cu care se va împrieteni și va purta o vastă corespondență. În 1924 
expune la Bienala din Veneția, iar un an mai târziu se retrage din asociația "Arta Română" și - 

împreună cu Francisc Șirato, Oscar Han și Ștefan Dimitrescu - întemeiază "Grupul celor patru". 
 În anii următori, până în 1934, au loc repetate expoziții ale "Grupului celor patru". Tonitza, 

între timp considerat "cel mai de seamă" pictor român în viață, expune și în străinătate: Barcelona 
(1929), Amsterdam (1930), Bruxelles (1935). În 1933 ocupă catedra de pictură la Academia de 
Belle-Arte din Iași, rămasă vacantă în urma decesului lui Ștefan Dimitrescu, iar în 1937 devine 
rector al Academiei. În anii 1933 și 1934 pictează împreună cu Francisc Șirato în Dobrogea, 
realizând o serie de tablouri și desene cu peisaje din Balcic. În 1939 se îmbolnăvește grav și la 26 
februarie 1940 se stinge din viață. În semn de omagiu îi sunt expuse lucrări la "Salonul Oficial" și la 
expoziția din cadrul "Lunii Bucureștilor". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Nicolae Tonitza, Cap de copil 
 

 
 Nicolae Tonitza, Fetiţa pădurarului 

 

O privire retrospectivă asupra operei lui Tonitza ne revelează în prima perioadă o pictură 
academistă purtând pecetea școlii müncheneze, și, drept corolar, un interes major pentru desen, în 
detrimentul picturii. În scurtul său popas parizian, face tentative timide de a-și însuși viziunea 

impresionistă, dar preferința lui pentru exprimarea grafică îi va îndrepta atenția spre creațiile lui 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

181 

 

Daumier. Revirimentul cromatic, pe care fruntașii picturii franceze nu izbutiseră să-l provoace, a 

fost declanșat de Ștefan Luchian, fără ca acest fapt să-l facă pe Tonitza să rămână la o treaptă 
inferioară, deși el și-a descoperit multe afinități cu pictorul "Anemonelor". După această perioadă, 
tablourile realizate între 1930 și 1935 își cuceresc deplina autonomie artistică, eliberându-se de 

orice influențe. Grafica, plină de maliție și deseori de dramatism - a colaborat la numeroase reviste 

culturale și sociale ale vremii: "Rampa", "Flacăra", "Clopotul", "Hiena" etc. - sunt mărturii ale 
participării intense la viața epocii. 

 

 
Tonitza, Portret de copil 

Tonitza, Nud cu spatele 

Tonitza, Cusătoreasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictura rămâne, dincolo de frământările cotidiene, de angajarea în evenimentele 
contemporane, senină, vorbind despre un ideal estetic clasic, despre cultul frumosului, despre o artă 
înțeleasă ca expresie a permanenței valorilor spirituale. Această viziune autonomă se conturează în 
portretele de copii. "Ochii lui Tonitza", ochii copiilor pictați de el, ne privesc astăzi cu o nostalgică 
inocență, cu o amară melancolie și candoare. Ochii aceștia mari, rotunzi și expresivi sunt 
inconfundabila pecete a stilului său de o unică poezie în arta plastică românească. 
 De la sobra muzicalitate picturală de o rafinată împletire de poezie și realitate, Tonitza trece 
în ultimii ani ai vieții la o manieră cu reminiscențe orientale, datorită fără îndoială farmecului 
peisajului dobrogean. Este perioada premergătoare așa-numitei faze japoneze, caracterizată printr-
un decorativism excesiv și printr-o simplificare a paletei dusă aproape până la monocromie. 
 

 

Bibliografie: 

1. *** - Arta, istoria vizuală a artei plastice, Editura Litera, Bucureşti, 2011 

2. Cristea, Maria; Cristea, Ioan - Album şcolar de artă, Editura Corint, Bucureşti, 2008 

3. *** - Ghidul seriei Art Gallery – viaţa şi operele marilor protagonişti ai artei, De Agostini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

182 

 

VALOAREA VIEŢII UMANE 

 

 

Prof. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanța 

 

 

 Dumnezeu este „Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute” 

(art. I din Simbolul Credinţei), lumea nu este veşnică, veşnic este numai Dumnezeu. 
 Acesta a creat întreaga lume din nimic, căci „El a zis şi s-a făcut, El a poruncit şi toate 
s-au zidit” (Ps. 53.9). Viaţa a apărut pe Pământ în zilele creaţiei, binecuvântată fiind de 
Dumnezeu. Toate câte există, mai ales cele înzestrate cu viaţă, au fost create de Dumnezeu: 
„bune foarte” (Facere 1, 31). Lumea, aşadar, a venit la existenţă în conformitate cu planul lui 
Dumnezeu şi într-un moment care se află în voinţa divină mai înainte de veci. 
 Toate cele din lume sunt rodul iubirii lui Dumnezeu şi toate se sfinţesc în şi prin Biserică. 
Toate au în ele „sămânţa desăvârşită” (raţiunea divină) şi au fost hărăzite spre viaţă, libere de 
stricăciune şi de moarte. 
 Subliniind distincţia dintre Creator şi creatură, „creştinul ortodox nu idolatrizează nici 
firea dăruită cu viaţă şi nici pe el însuşi. El ştie însă că misterul prezenţei divine îmbrăţişează 
întreaga natură”. 

 Omul este ultima dintre făpturile create de Dumnezeu şi totodată cea mai de seamă dintre 
ele. Cu aceasta Dumnezeu încheie şi încoronează întreaga creaţie. „Prin natura şi demnitatea sa, 
omul se deosebeşte de toate făpturile pământeşti, fiind însă legat de ele după cum este legat şi de 
lumea curat spirituală”. Omul, ca fiinţă psiho-somatică, a fost creat ultimul pentru a fi introdus în 
lume ca un rege în palatul său, după cum îndeobşte mărturisesc Sfinţii Părinţi. „El este punctul 

de întrepătrundere a celor două lumi şi o sinteză totodată a acestora; este, cum bine s-a zis în 
filosofia greacă, un rezumat şi o reproducere, o reprezentare în mic a lumii celei mari, fiind deci 

un microcosmos”. 

 După învăţătura Bisericii, omul îşi are existenţa, ca de  altfel şi celelalte făpturi, din voia 
lui Dumnezeu care s-a materializat în actul creaţiei. Cartea Facerii, după ce ne prezintă crearea 
tuturor lucrurilor materiale, a animalelor şi a plantelor, ne descrie apoi crearea omului astfel: „Şi 
a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii 
mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul! 
Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut: a făcut bărbat 
şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l 
stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se 
mişcă pe pământ şi peste tot pământul” (Facere 1, 26-28). În capitolul următor al cărţii Facere, ni 

se istoriseşte mai pe larg crearea omului astfel: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din 
pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflarea de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 

2, 7),    „ ... şi a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu, şi dacă a adormit, a luat 
una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam, a făcut-o Domnul 

Dumnezeu femeie şi a adus-o lui Adam” (Facere 2, 21-22). 

 Relatarea întregii creaţii, în general, şi a omului, în special, pentru creştini are un caracter 

istoric şi constituie un adevăr de credinţă. Ideile principale ale descrierii creării lumii şi a omului 
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de către Dumnezeu, din cartea Facerii, sunt prezentate în diferite contexte în întreaga Sfântă 
Scriptură a Vechiului şi a Noului Testament. 
 Ideea că omul a fost creat de Dumnezeu e reluată în Iov 10,8; 14,15; Ps. 118,73; Luca 

3,8; apoi ideea că sufletul omului i-a fost dat de Dumnezeu, iar trupul modelat din pământ o găsim 
şi în Ecleziast 12,7; Iov 10,9,12; 33,4; Înţelepciunea lui Isus Sirah 17,1; Tobit 8,6; I Corinteni 

15,47; de asemenea, găsim reluată ideea că femeia a fost făcută din Adam (Facere 2,22-24; I Tim 

2,13; I Cor. 11,8). 

 În Noul Testament Însuşi Mântuitorul Hristos a confirmat ca veridice cele relatate în 
cartea Facerii, despre crearea lumii şi a omului. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa 
şi se va uni cu femeia sa. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. Deci „ceea 

ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” (Marcu 10,6-9; Matei 19,5-6; Fac. 2,24). 

 Sfânta Scriptură, Părinţii Bisericii, precum şi Mărturisirea Ortodoxă, vorbind despre crearea 
omului au în vedere şi reliefează trei adevăruri referitoare la: originea omului, la constituţia firii 
omeneşti şi la rostul omului în ansamblul creaţiei şi în faţa lui Dumnezeu, ca asemănare a Sa. 
 O definire a chipului lui Dumnezeu în om şi o implicare a nemuririi omului în această 
calitate a lui, a dat Sfântul Atanasie cel Mare. El spune mai întâi că Dumnezeu a dat omului nu 

numai existenţa, ci şi capacitatea de cunoaştere, de aceea le-a dăruit oamenilor ceva mai mult, 

adică nu i-a creat pur şi simplu, ca pe nişte animale neraţionale (necuvântătoare), ci i-a făcut după 
chipul Său, pentru ca, fiind un fel de umbre ale Cuvântului şi fiind raţionali (cuvântători) să se 
poată menţine pururea în fericire, trăind în Rai viaţa cea adevărată şi anume cea a sfinţilor. Atunci 
au căzut în afara vieţii din Rai, în moarte şi stricăciune. 

 Chipul lui Dumnezeu în om nu se raportează, desigur, la partea trupească a omului, cum 
susţineau unii eretici, deoarece Dumnezeu „este Duh” (Ioan 2,24) şi deci, nu are trup. Dacă unii 
dintre Sfinţii Părinţi ca Sfântul Justin Martirul şi Sfântul Irineu, în lupta lor cu gnosticismul 

numeau trupul chip al lui Dumnezeu, ei nu înţelegeau prin aceasta că chipul lui Dumnezeu ar fi 
propriu trupului, ci că trupul participă oarecum la acest chip, prin unirea lui cu sufletul, prin forţa, 
poziţia şi funcţiunea lui de a exprima puterea şi măreţia sufletului. Sfântul Grigorie de Nyssa 
extinde chipul la întreaga natură omenească nu într-o parte a naturii se află chipul, nici într-un 

membru, ci natura în totalitatea sa. 

 În creaţie omul a primit posibilitatea de a deveni asemenea lui Dumnezeu şi, dându-ne 

această posibilitate, Dumnezeu ne-a făcut pe noi înşine lucrătorii asemănării noastre cu El, 
spre a ne dărui răsplata pentru activitatea noastră şi spre a ne deosebi de picturile lipsite de viaţă, 
ieşite din mâna artistului. 
Există o trăire spirituală, specifică omului, cu o finalitate legată de calitatea lui de fiinţă spirituală 
personală, în trup, înzestrată cu raţiune, simţire şi voinţă liberă, purtătoare şi creatoare de valori 
materiale şi spirituale. Şi toate acestea pentru că omul este creat după chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. 

 Deci, chipul dumnezeiesc din om este pecetea divină care marchează natura umană, privind 
pe om într-un raport personal cu Dumnezeu şi anume într-un raport absolut unic pentru fiecare 

dintre noi. Acest raport se va realiza prin voinţa care rânduieşte ansamblul naturii spre 
Dumnezeu în care omul trebuie să afle plenitudinea existenţei sale. 
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EVALUAREA DIDACTICĂ ÎN EDUCAȚIA MUZICALĂ 

 

 
Prof. Ciprian Savin 

Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele, jud. Ilfov 

 

 

 Evaluarea didactică reprezintă o componentă esențială a procesului de învățământ, alături de 
predare şi învățare şi furnizează informații despre calitatea şi funcționalitatea acestora. Operațiile 
evaluării sunt: măsurarea, aprecierea și decizia. 
 Evaluarea didactică are trei forme: inițială (la început de an școlar, semestru sau unitate de 
învățare și are rolul de a stabili nivelul de pregătire al elevilor și modalitățile de intervenție care se 
impun), continuă sau formativă (se realizează pe parcursul procesului de instruire și facilitează și 
motivează învățarea, evidențiază progresul sau lacunele în învățare. Are avantajul că oferă feed-

back imediat) și finală sau sumativă (se realizează la finalul unei etape de instruire - semestru, an 

școlar, ciclu de învățământ -, sau la finalul studierii unui capitol. Furnizează informații despre 
nivelul de pregătire al elevilor la sfârșitul unei etape de instruire). 
 Metodele didactice folosite în cadrul evaluării sunt de două feluri: metode tradiționale 

(probele orale, scrise și probele practice) și metode complementare (observarea curentă, referatul, 

proiectul și portofoliul). 
 Itemii sunt elementele din care se compune un instrument de evaluare. Aceștia apar în 
testele de evaluare sub forma unor enunțuri, întrebări simple sau structurate, probleme sau exerciții 
de orice tip. Itemii pot fi: obiectivi (întrebări cu alegere duală sau multiplă, itemi de asociere), 
semi-obiectivi (întrebări cu răspuns scurt și de completare, itemi cu spații lacunare, întrebări 
structurate) și subiectivi (eseu structurat, eseu liber sau rezolvare de probleme). 

 În cele ce urmează, voi prezenta un test de evaluare sumativă pentru disciplina Educație 
muzicală - clasa a VII-a. 

 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ (OPERA) 
 

 

I. Încercuiți variantele corecte dintre cele prezentate mai jos:     

 1) În care dintre următoarele perioade muzicale a apărut opera:  

  a) Romantism 

  b) Clasicism 

  c) Baroc 

  d) Impresionism 

 2) Compozitorul italian care a scris cele mai multe opere este:  

a) G. Verdi 

  b) G. Bizet  

  c) J.S. Bach 

  d) J.M. Jarre 

 3) Opera „Nunta lui Figaro” a fost scrisă de: 
  a) H. Purcell 
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  b) W.A. Mozart 

  c) C. Monteverdi 

  d) R. Wagner 

 4) Care dintre următorii nu este un cunoscut cântăreț de operă: 
  a) L. Pavarotti 

  b) P. Domingo 

  c) J. Carreras 

  d) G. Puccini 

II. Indicați în dreptul fiecărui enunț dacă este adevărat sau fals: 
 1) Compozitorul operei „Flautul fermecat” este W.A. Mozart; 
 2) Operele „Aida” și „Rigoletto” au fost scrise de G. Verdi; 

3) L. van Beethoven a scris 20 de opere; 

 4) Acțiunea operei este împărțită în acte și scene; 
 5) Cele mai multe compoziții de operă au fost scrise în  limba engleză. 
III. Completând corect rebusul de mai jos, veți afla numele unei celebre opere compusă de 
Giuseppe Verdi. 

 

               A  

1.    

2.          

3.          

 4.         

5.       

6.       

7.       

8.       

     B 

1. Parte componentă a operei; 
2. Folosită de muzicieni pentru a citi notele muzicale; 
3. Perioadă muzicală în care au compus W.A. Mozart și J. Haydn; 
4. Fragment muzical cântat la începutul operei; 
5. Instrument muzical cu patru corzi; 

6. Cunoscut compozitor german de operă (Richard); 
7. Țara de origine a multor compozitori de operă; 
8. Cunoscută operă a lui G. Bizet ce poartă nume de femeie. 

 

IV. Lângă compozitorii dați, asociați cifra și litera corespunzătoare operei compuse și 
respectiv țării: 
H. Purcell…………….  1. Carmen             a) Italia  

W.A. Mozart…………   2. Bărbierul din Sevilla           b) Franța 

G. Rossini…………….  3. Dido și Eneea            c) Anglia  

G. Bizet………………  4. Don Giovanni            d) Germania  

      

V. Recunoașteti opera și compozitorul din următoarele audiții: 
 1)……………………………………… 

 2)……………………………………… 
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 3)………………………………………. 
 4)………………………………………. 
 

Punctaj: I - 1 punct; II - 2 puncte; III - 2 puncte; IV - 2 puncte;V -  2 puncte; 1 punct din oficiu. 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

I.  Pentru identificarea variantelor corecte se acordă 1 punct        (0,25p. x 4 răspunsuri) 
Răspunsuri: 1. c; 2. a; 3. b; 4. d. 

II. Pentru indicarea corectă a răspunsurilor se acordă 2 puncte       (0,40 p. x 5 răspunsuri) 
Răspunsuri: 1. A; 2. A; 3. F; 4. A; 5. F. 

III. Pentru indicarea corectă a răspunsurilor se acordă 2 puncte       (0,25p. x 8 răspunsuri) 
Răspunsuri: 1. ACT; 2. PARTITURĂ; 3. CLASICISM; 4. UVERTURĂ; 5. VIOARĂ;6. 
WAGNER; 7. ITALIA; 8. CARMEN. 

IV. Pentru stabilirea corectă a corespondenţei se acordă 2 puncte       (0,25p. x 8 răspunsuri)  
Răspunsuri: H. PURCELL - 3 - c; W. A. MOZART - 4 - d; G. ROSSINI - 2 - b; G. Bizet - 1 - b. 

V. Pentru identificarea corectă a operei și a compozitorului se acordă 2 puncte  (0,25p. x 8 

răspunsuri) 
Răspunsuri: 1. Opera Traviata de G. Verdi;2. Opera Carmen de G. Bizet;3. Opera Nabucco de G. 

Verdi;4. Opera Bărbierul din Sevilla de G. Rossini. 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
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FILANTROPIA ÎN ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

 
Prof. Mirela Turcescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş  
 

 

         De-a lungul timpului, teologia ortodoxă a dat o deosebită importanță corelației dintre slujirea 
lui Dumnezeu și a aproapelui și aspectul comunitar al vieții creștine. Comuniunea umană existentă 
în sânul Bisericii își are izvorul și modelul în comuniunea divină, prin slujire lărgindu-se această 
comuniune spre binele și mântuirea tuturor oamenilor. Biserica a rămas astfel un reazem pentru toți 
credincioșii, încercând să-i îndrume, le reamintească acestora și să practice unul dintre principiile 
fundamentale ale Ortodoxiei și anume, dragostea față de aproapele concretizată în fapte. 
         Cu toate că termenul „filantropie” a cunoscut în istorie mai multe înțelesuri, în funcție de 
epocă și mentalitatea existentă la acea vreme, creștinismul este cel care a dat filantropiei împlinirea 
sensului ei. El este cel care ne spune că Întruparea Fiului lui Dumnezeu reprezintă un act de 
filantropie din partea Sfintei Treimi față de creația sa, omul. Însuși Mântuitorul în învățăturile Sale, 
ne precizează că ajutorul oferit semenilor este un precept divin ce stă la baza dobândirii vieții 
veșnice și pe care avem datoria să-l manifestăm în relațiile cu cei din jur. Mai apoi, Sfinții Apostoli 
au pus în practică aceste învățături, îndemnându-i pe oameni să facă la fel, căci „mai fericit este a 
da decât a lua.” (Sf. Apostol Pavel în Faptele Apostolilor 20, 35). 
         În perioada bizantină se cristalizează treptat direcțiile de bază pe care le va urma de acum 

înainte filantropia ortodoxă. Este perioada în care Statul, dar și alte instituții sociale, monahale sau 
private vor da dovadă de o implicare mai amplă și o abordare mai complexă a problematicii 
întrajutorării celor nevoiași. În această perioadă apar așezăminte sociale, bine organizate, pentru 
oamenii sărmani, bolnavi, văduve, copii orfani. 
         Creștinismul de la nord de Dunăre va prelua toate aspectele promovate de ortodoxia bizantină 
și le va adapta la condițiile și nevoile existente în teritoriile ocupate de români. Ajutorarea celor în 
nevoi, ușurarea suferințelor celor bolnavi, îmbunătățirea calității vieții celor năpăstuiți a devenit 
astfel grija permanentă a slujitorilor Bisericii noastre. Împletindu-şi propria lor viaţă cu viaţa 
poporului în mijlocul căruia îşi îndeplineau misiunea lor mântuitoare, aceștia au înţeles să fie 
prezenţi în toate încercările poporului român susţinându-l şi împărtăşind năzuinţele lui la o viaţă 
liberă şi dreaptă. Prin păstrarea „legii strămoşeşti” a credinţei creştine, clerul român a menţinut 
trează şi a dezvoltat conştiinţa unităţii naţionale. Identificându-se cu păstoriţii lor, slujitorii Bisericii 

Române s-au făcut „tuturor toate”. Au fost dascăli pentru copii, doctori pentru bolnavi, judecători 
pentru învrăjbiţi, apărători ai drepturilor celor asupriţi, iar când împilările şi nedreptăţile întreceau 
puterea de răbdare a poporului şi acesta se răzvrătea, ei deveneau şi luptători şi călăuze în lupta 
pentru libertate și dreptate a poporului.  

         Biserica noastră a promovat întotdeauna bunăstarea tuturor oamenilor, vindecarea trupească 
dar și sufletească a celor care cereau ajutor. Filantropia ortodoxă nu înseamnă doar a dărui cele 
necesare din punct de vedere material, ci și oferirea suportului spiritual. Ea este însoțită permanent 
de actul de catehizare, ca misiune încredințată de Mântuitorul, fiind o prelungire firească a Sfintei 
Liturghii ce se oficiează în lăcașurile de cult. Toate rugăciunile închinate lui Dumnezeu, toate 
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învățăturile primite de la Fiul Său sunt puse în practică dincolo de ușile bisericilor spre folosul și 
mântuirea credincioșilor. 
         Unul din domeniile spre care Biserica Ortodoxă Română și-a îndreptat constant atenția a fost 
cel al educației. Îndemnul Mântuitorului dat ucenicilor Săi „Mergând, învățați toate neamurile 
botezându-le în numele Tatățui și al Fiului și al Sfântului Duh” (Matei 28, 19) a fost pus în practică 
de slujitorii Bisericii, care au continuat să răspândească Evanghelia și să-i învețe pe oameni „Calea, 
Adevărul și Viața.” (Ioan 4, 13). Astfel, misiunea de catehizare a Bisericii a fost una constantă, 
preocupându-se de luminarea minții și sufletului credincioșilor săi. 
         În țara noastră, primele așezăminte de tip școlar au apărut în secolul al XV-lea pe lângă 
mănăstiri, sub îndrumarea preoților și a călugărilor. Aici se învăța scrisul în limba slavonă, întru-cât 
aceasta era limba oficială la curțile domnești de la acea vreme. Tot atunci încep să apară și primele 
școli de arte și meserii unde învățăceii puteau să se pregătească în diverse calificări, de la 
meșteșuguri la pictat și cântat. În anul 1577 diaconul Coresi argumentează necesitatea unui 
învățământ în limba română ca toți oamenii să poată citi Cuvântul lui Dumnezeu în limba 
strămoșească. Cu timpul, o seamă de ierarhi precum Varlaam și Dosoftei în Moldova, Antim 
Ivireanul în Țara Românească sau Andrei Șaguna în Transilvania vor susține dezvoltarea unui 
învățământ românesc. Pe lângă activitatea misionară, aceștia au demarat o puternică activitate 
filantropică în domeniul educației maselor. Primele preocupări au fost în domeniul artei tipografice, 
întemeind o serie de tipografii în incinta mănăstirilor unde vor tipări cărți de slujbă în limba română 
și manuale școlare. Va urma înființarea de școli unde se putea învăța scrisul, cititul, socotitul, dar și 
diverse limbi străine sau științe considerate necesare pentru timpurile respective. Școlile de arte și 
meserii vor fi și ele o prioritate pentru slujitorii Bisericii, fiind nevoie de meșteri tipografi, cărturari, 
pictori și cântăreți pentru biserici, argintari, etc. 
         Se știe că educația începe în familie, se continuă în școală și se desăvârșește în sânul Bisericii. 
Toți acești factori sunt chemați să conlucreze în crearea și modelarea unor comportamente și 
caractere morale, care să evidențieze și să pună în aplicare virtuțile creștine. Prin toate acțiunile 
întreprinse și programele educaționale derulate, Biserica implică copiii și tinerii în viața parohială, 
contribuind astfel la întărirea comuniunii harice. 
         În privința asistenței medicale, tot Biserica este cea care a pus bazele primelor spitale din țara 
noastră, așa zisele bolnițe mănăstirești, înființate pe lângă mănăstiri sau biserici. Dacă la început 
erau folosite în vederea ajutorării bolnavilor, cu timpul unele dintre ele s-au transformat în 
adevărate spitale existente și astăzi. În Țara Românească prima bolniță se pare că a funcționat la 
Mănăstirea Vodița, în secolul al XV-lea, iar în prima parte a secolului următor sunt atestate două 
astfel de așezăminte la Argeș și Simidreni. Sunt renumite și bolnițele de la mănăstirile Bistrița, 
Cozia și Horezu. Documentele vremii atestă că aici erau tratați bolnavi din afara zidurilor 
mănăstirilor, iar în pomelnicile acestora se găsesc mulțumiri pentru vindecări de diverse boli și 
afecțiuni. Astfel de așezăminte erau întâlnite și în mănăstirile din Moldova, prima bolniță 
funcționând la Schitul Jgheabul, în jurul anului 1310. În secolul al XVIII aceste locuri se îmulțesc 
prin grija călugărului Paisie Velicikovski care va întemeia bolnițe prin aproape toate mănăstirile pe 
unde a viețuit: mănăstirile Dragomirna, Secu, Neamț. Dând dovadă de dragostă față de suferinzi și 
pricepere în organizarea și administrarea acestor centre, Paisie a reușit să se apropie de modelul 
spitalului bizantin, de renumitele „vasiliade” din Cezareea Capadociei. 
         Tot în secolul al XVIII-lea vor apărea și primele spitale din țara nostră în adevăratul sens al 
cuvântului, deservite de către reprezentanți ai Bisericii, preoți și călugări. Cel mai vechi spital din 

Țara Românească care există și astăzi este Spitalul Colțea înființat de spătarul Mihai Cantacuzino la 
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începutul secolului. Este ridicată și o mănăstire cu același nume, dar și o școală, întreg edificiul 
fiind sub patronajul Sfinților Trei Ierarhi. Au fost ridicate o farmacie, chilii pentru săraci și camere 
de odihnă pentru străini. Al doilea mare spital construit în București, tot pe lângă o mănăstire, a fost 
Spitalul Pantelimon, ridicat de voievodul Grigore al II-lea Ghiga, între anii 1735-1752. În imediata 
apropiere au fost construite o serie de clădiri pentru izolarea oamenilor bolnavi de ciumă. Tot un 
spital pentru astfel de persoane a fost ridicat la Dudești, în apropierea Bucureștiului, câțiva ani mai 
târziu. Și la Iași se va contrui un spital pe lângă Mănăstirea Sfântul Spiridon, de către domnitorul 
Constantin Cehan Racoviță, în anul 1757. Era foarte bine organizat pentru vremurile acelea și 
primea săraci și persoane străine neajutorate. Cu timpul a devenit cel mai mare spital din Moldova 

iar în anul 1830 a luat ființă aici prima societate științifică medicală din țara noastră. 
         În aceste spitale, bolnavii primeau întreţinere şi asistenţă medicală gratuită, fiind primiţi mai 
ales oameni lipsiţi de mijloace materiale, care nu aveau posibilitatea de a fi îngrijiţi la domiciliu. 
Personalul medical şi de îngrijire era plătit din veniturile mânăstirilor respective. În acest fel, 
Biserica a îndrumat o însemnată acţiune filantropică. Mai apoi, spitalele au intrat în sistemul 
naţional de asistenţă socială, fiind întreţinute de către Stat. Biserica a continuat să organizeze acțiuni 
caritabile pentru preoţi, călugări, bătrâni şi bolnavi, şi pentru preotese văduve şi fără familie, în 
aşezăminte mănăstireşti, cum sunt, spre exemplu, Mănăstirea Căldăruşani, Mănăstirea Viforâta, 
Mănăstirea Slatina sau la Mănăstirea Neamţ.  
         În societatea actuală, Biserica își continuă activitatea filantropică sub mai multe aspecte în 
care „predicarea iubirii milostive trebuie însoțită și de practica iubirii milostive, smerite față de 
semenii noștri.” (Patriarhul Daniel) Pe teritoriul țării noastre funcțioanează în prezent zeci de 
așezăminte medicale sau farmaceutice sub patronajul Bisericii în cadrul cărora sunt acordate servicii 
medicale la cele mai înalte standarde. Alături de acestea se găsesc numeroase asociații sau fundații 
care contribuie la îmbunătățirea calității vieții celor aflați în suferință. 
         Biserica Ortodoxă Română este prezentă şi intervine acolo unde sprijinul ei este solicitat şi 
aştept. Ea a fost, ori de câte ori s-a simţit nevoia, prezentă şi activă în slujirea oamenilor, urmând 
linia tradiţională a slujirii, aşa cum s-a practicat în lumea bizantină. Toate acțiunile ei au la bază 
solidaritatea și iubirea profundă față de semenii aflați în dificultate, fiind angajată în transformarea 
materială și spirituală a acestora. Urmând cuvintelor Mântuitorului, „Adevărat zic vouă, întrucât ați 
făcut unuia dintre acești frați ai mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25,40), Biserica noastră 
ortodoxă a îmbinat misiunea sacramentală cu cea socială, îndeplinindu-și misiunea de a-i aduce pe 

oameni la Dumnezeu. 
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PASTORAȚIA COPIILOR ȘI A TINERILOR ÎN BISERICA DE AZI 

 

 
Prof. Mirela Turcescu  

Școala Gimnazială ”Traian” Pitești, jud. Argeş 

 

 

          Termenul „pastorație” se referă la întreaga activitate desfășurată de către preot în cadrul 
parohiei, prin care își îndeplinește misiunea de păstor de suflete, îndrumându-le și conducându-le pe 

drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. Grija atentă purtată de către preot față de parohia sa se 
îndreaptă către fiecare credincios în parte, dar și către toate grupurile constituite la nivelul parohiei 
sale. 

          Cu atât mai mult, această preocupare trebuie îndreptată către copii și tineri și familiile 

acestora, căci „pastorația și misiunea Bisericii trebuie să se adreseze nevoilor tinerilor și familiilor, 
folosind o cateheză adecvată și o prezență a păstorilor în mijlocul lor. Intensificarea slujirii 
liturgice, a vieții parohiale și a filantropiei sociale este o prioritate.” (Patriarhia Română) 
          În Biserica de azi preotul este chemat să îndeplinească mai multe „calități”: de părinte, pentru 
fiii săi duhovnicești pe care îi îndrumă spre mântuire, de psiholog, pentru cei care caută un sprijin, o 

povață atunci când simt că nu sunt pe drumul cel bun, de medic pentru cei ale căror răni sufletești 
necesită un „tratament” adecvat, dar și de filosaf, pentru cei care, pierduți în această lume 
secularizată, caută să găsească un sens mult mai înalt vieții lor. 
          Pastorația copiilor și a tinerilor necesită o abordare specifică și o atenție sporită în raport cu 
generațiile adulte și cu problematica lumii contemporane. Biserica trebuie să se axeze nu numai pe 
transmiterea învățăturilor de credință și a valorilor morale specifice creștinismului, ci și pe 
implicarea copiilor, tinerilor și a familiilor acestora în tot ceea ce înseamnă viață și activitate 
parohială. Această pastorație reprezintă răspunsul comunității creștine față de nevoile tinerilor, 

bazându-se pe resursele și darurile oferite de slujitorii biserică împreună cu ceilalți credincioși, în 
vederea sprijinii și creării de oportunități pentru toți cei implicați.  
          Ținînd cont de faptul că educația moral-religioasă a copiilor începe în familie și se continuă 
azi în școală, ea trebuie desăvârșită în sânul Bisericii. Astfel, preoții au datoria să identifice, în 
funcție de specificul fiecărei parohii, cele mai adecvate metode și mijloace de pastorație în vederea 
creșterii duhovnicești a tuturor copiilor și tinerilor. Printr-o colaborare eficientă cu familiile 
acestora, dar și cu ceilalți membri din parohie, copiii vor fi familiarizați de mici cu slujbele 
religioase, cu ritualul și specificul acestora. Sărbătorile religioase, adevărate momente de bucurie 

creștină, îi pot apropia și mai mult pe tineri de viața Bisericii. 
          Totodată, membrii unei comunități creștine, fie că sunt copii, tineri sau adulți au 
responsabilități în cadrul acesteia, participând fiecare la îndeplinirea misiunii Bisericii. Astfel, și 
copiii și tinerii au oportunitatea de a se implica concret în activități dedicate slujirii celorlați semeni. 
Antrenarea acestora în acțiuni creative, educative și filantropice și asumarea unor responsabilități în 
cadrul comunității parohiale contribuie semnificativ la conturarea unui comportament religios de 
lungă durată în toate sferele de activitate în care sunt implicați. Astfel, ei își vor însuși cu mai multă 
ușurință și temeinicie valorile moralei și credinței creștine. 
          Numai prin iubire adevărată, prin bunătate și înțelegere, prin convingere și liberă alegere, 
copiii și tinerii devin interesați de tot ce înseamnă o viață moral-religioasă, de practicarea virtuților 
creștine și de deschidere spre viață duhovnicească. 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  

 

EXPERIMENTUL - METODĂ DE EXPLORARE DIRECTĂ  
A REALITĂȚII 

                                                                                         

 

Prof. înv. primar Mariana Caraman 

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa, jud. Constanţa 

 

 

 

Experimentul: 

 modalitate de învățare prin acțiune, prin descoperire; 

 constă într-o observare provocată și dirijată de o ipoteză ce urmează să fie verificată 
experimental; 

 permite o intensă antrenare a elevilor, o participare deosebit de activă în procesul instructiv-

educativ; 

 dezvoltă elevilor: spiritul de observație, gândirea logică, capacitatea de a înțelege esența 
obiectelor și fenomenelor, de prelucrare și interpretare a datelor experimentale; 

 sursă de achiziții cognitive și operaționale ce pot fi utilizate în activități ulterioare. 

Tipuri de experimente: 

 de investigare și descoperire; 
 demonstrativ; 

 aplicativ; 

 de formare a unor deprinderi de mânuire a aparatelor de laborator, a substanțelor, a 
instrumentelor de măsurare.  

Etapele unui demers investigativ: 

 stabilirea problemei ce urmează a fi studiată; 
 identificarea metodelor de lucru; 

 stabilirea resurselor necesare; 

 alegerea modalităților de lucru ( individual,în grup); 
 formularea ipotezei de lucru; 

 parcurgerea etapelor de lucru; 

 realizarea de observații periodice asupra aspectului cercetat; 
 completarea unei fișe de observație științifică; 
 realizarea unui desen; 

 concluzii. 
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EXPERIMENTUL INVESTIGATIV 

APLICAȚIE - UTILIZĂRI ALE MAGNEȚILOR 

 

DESCRIEREA EXPERIMENTULUI: 

 Materiale folosite: vas cu apă, sare, magneți; 
 Împărțirea elevilor pe grupe; 
 Conversație introductivă despre magneți; 
 Prezentarea fișei de observație științifică; 
 Formularea ipotezei de lucru: 

o Ne propunem să demonstrăm rolul magneților în dizolvarea sării. 
 Etapele experimentului: 

1) Pune apă în pahar. 
2) Adaugă o linguriță de sare. 
3) Introdu un magnet în pahar. 
4) Plimbă un alt magnet,  pe fundul paharului, în direcția acelor de ceasornic. 

 Analiza observațiilor făcute de grupele de copii; 
 Formularea concluziilor:  

       Magneții accelerează procesul de dizolvare a sării.  
       Ei reprezintă acceleratoare de particule. 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ - O INFLUENȚĂ POZITIVĂ ASUPRA 
ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR 

 

 
Prof. înv. primar Daniela Dumitrescu 

Școala Gimnazială Cărpiniș - Crasna, jud.Gorj 

 

 

  O comunicare eficientă poate asigura în mare măsură progresul școlar, la fel cum 
deficiențele în comunicare garantează eșecul. Comunicarea trebuie să se realizeze atât între profesor 

și elev, cât și în cadrul colectivului de elevi. În egală măsură, comunicarea poate asigura un așa-

numit „fir roșu” al lecției, care oferă elevului răspunsurile de care acesta are nevoie. De fapt, 

profesorul-model este acela care își structurează întreaga activitate de la clasă pe o comunicare 

eficientă, care să fie în concordanță cu nivelul de pregătire al clasei și care să răspundă nevoilor 
copilului. 

 În cadrul colectivului, elevii comunică întotdeauna, însă această comunicare trebuie să 
favorizeze consolidarea unor relații constructive între ei. Spre exemplu, elevii comunică cel mai 
bine atunci când trebuie să lucreze în echipă sau când profesorul utilizează în procesul de predare 
metode interactive. Munca în echipă generează ceea ce se numește „zumzet creativ” și în cadrul 
căruia copiii au ocazia de a-și spune părerea, de a învăța unii de la alții. Astfel, comunicarea 
eficientă înseamnă relaționare, intercunoaștere, într-ajutorare, cooperare, muncă în echipă, cu alte 
cuvinte, o cheie care deschide „poarta succesului școlar”. 

În sistemul social de educaţie şi învăţământ profesorii trebuie să se raporteze la cei pe care îi 
educă, să stabilească relaţii de cooperare cu elevii şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi ai 
societăţii. Ei nu educă numai la catedră, în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu copiii şi 
părinţii desfăşoară o muncă de creştere şi dezvoltare, de conducere şi direcţionare. Activitatea 

cadrelor didactice se desfăşoară în faţa unor individualităţi psihice umane în formare. De aici derivă 
necesitatea unei maxime responsabilităţi faţă de comportamentele şi intervenţiile educatorului. 

Problemele de maximă responsabilitate care diferenţiază procesele manageriale din 
învăţământ faţă de procesele izomorfe din alte sectoare ale vieţii sociale, faţă de industrie spre 

exemplu, unde între conducător şi executant se interpune maşina, sunt că, în procesul de 
învăţământ, conducerea se realizează nemijlocit asupra personalităţilor în formare ale copiilor şi 
tinerilor. Iar dacă în industrie rebuturile pot fi recondiţionate şi reintroduse în circuitul economic 
(pierderile nefiind prea însemnate), în educaţie eşecurile înregistrate în procesul de formare pot avea 
consecinţe individuale şi sociale nefaste: incompetenţă, analfabetism, inadaptare, delincvenţă. 

Apreciem, pornind şi de la aceste considerente, că perspectivele de abordare ale activităţilor din 
clasa de elevi într-o formulă nouă şi modernă, aceea a managementului clasei, vin în întâmpinarea 
unei nevoi obiective de perfecţionare şi de eficienţă. 

 În procesul de formare, cadrul didactic este figura centrală pentru elevi. Această poziție nu 
se primeşte de undeva, ci se câştigă. Influența educativă exercitată de manager asupra clasei de 
elevi este determinată de modul în care acesta îşi îndeplineşte rolurile manageriale. În sistemul de 
învățământ, rolurile profesorului se exercită direct asupra elevilor. Între cei doi actori nu se 
interpune altceva. De asemenea, profesorul trebuie să fie conştient că în educație rezultatele nu se 
pot recondiționa şi că influența lui asupra elevilor este hotărâtoare. 
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A fi un cadru didactic performant înseamnă a fi o prezenţă semnificativă atât în viața 
obiectivă, cât şi în viaţa subiectivă a elevilor. În ciuda asimetriei constitutive existente în clasa de 
elevi - referitoare la statutul de superioritate a profesorului - , relaţia profesor-elev nu mai poate fi 

concepută ca o relaţie de dependență a elevului de profesor sau ca o relaţie de comunicare abstractă. 
Mult discutata autoritate a profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci 
derivă şi din capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice, adaptându-le situaţiilor 
educaţionale, de a repartiza responsabilităţi elevilor (apelând chiar şi la delegare), de a mobiliza 
elevii la cooperare în grup, de a valorifica valenţele relaţiei profesor-elev în sensul unui dialog real. 
Se poate observa faptul că aşa numita autoritate se poate confunda cu forţa influenţei educaţionale 
în clasă. 

Procesul de influenţă educaţională este definit în majoritatea lucrărilor de specialitate ca 

„acţiune educaţională organizată şi structurată, exercitată asupra unei persoane - elev - în vederea 
construirii, formării sau schimbării unor comportamente, atitudini etc.” (Ullich, 1995 - Ullich, 

Dieter, „Padagogische interaktion”, Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 1995). Din punctul de 

vedere al managementului clasei de elevi însă, procesul de influenţă educaţională poate fi analizat 
din două perspective diferite:  

 influenţa personală a profesorului atât ca leader, cât şi ca factor exterior;  

 influenţa de grup guvernată aparent de factori formali sau nonformali. 
Influenţa personală a profesorului asupra clasei de elevi este cunoscută şi descrisă în general 

ca fiind o „capacitate de a afecta comportamentul altor persoane; în aproape fiecare moment 

profesorul iniţiază acţiuni prin care afectează comportamentul elevilor”; spre exemplu, le poate cere 

să fie atenţi, să îndeplinească anumite sarcini etc., iar elevii le fac bine dacă influenţa profesorului 

este foarte mare.  

Descriu două condiţii sau factori ce modelează influenţa anterior descrisă: relaţia afectivă 
stabilită între elevi şi profesor și percepţia elevului asupra profesorului. Relaţia afectivă existentă 
între elevi şi profesor poate avea o influenţă pozitivă sau negativă asupra relaţiilor sociale stabilite 
la acest nivel; în general, dacă există o relaţie afectivă de natură pozitivă, acest fapt va determina 
adoptarea de către elevi a celor mai multe dintre atitudinile profesorului, putând duce chiar la 
formarea anumitor tipuri de abilităţi, iar dacă există o relaţie afectivă negativă se pot constata reacţii 
de respingere din partea elevilor, înmulţirea atitudinilor „originale”, consolidarea lipsurilor şi 
defectelor, scăderea ratei de învăţare. Acest tip de relaţie afectivă stabilită între elevi şi profesor este 

independentă de competenţele profesionale ale acestuia. Percepţia interpersonală profesor-elev se 

referă în special la cunoştinţele, competenţa şi statutul profesorului; modul în care sunt percepute 
toate acestea de către elevi determină influenţa profesorului asupra clasei. Dacă toate acestea sunt 
percepute ca atare şi solicitate de către elevi, este evident că se oferă spaţiu de creştere a influenţei 
acestuia. În caz contrar, există situaţiile tipice când elevii se plâng în privinţa diverselor sarcini 
solicitate de către profesor. Raportat la desfăşurarea întregului an şcolar, există diferenţe de 
percepere şi implicit de influență a profesorului.  

Pentru o comunicare eficientă trebuie să ţinem seama de câteva reguli simple şi anume: 

dorinţa de a înţelege şi a asculta, să ştii să asculţi, disponibilitate, implicare, discernământ şi 
obiectivitate în evaluarea comportamentelor elevilor, onestitate, bunăvoinţă, încredere reciprocă, 
respect reciproc, flexibilitate în gândire, toleranţă, complementaritate, sentimentul de dăruire, 
găsirea unui limbaj comun, altruism, interese comune, preocupări comune, cooperare, curaj, 
îndrăzneală, să dai celuilalt putere, simţul umorului. 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

196 

 

Un profesor bun trebuie să ştie calea pe care s-o aleagă pentru ca relaţia profesor-elev să fie 
cât mai eficientă. Profesorul trebuie să-i dea încredere elevului în forţele sale, să prindă curaj, să-l 

facă să se implice în relaţia de comunicare, să reuşească să-l antreneze într-o discuţie constructivă. 
E necesar ca elevilor să li se transmită acea sete de cunoaştere, acea disponibilitate şi flexibilitate în 
gândire, dorinţa de comunicare. Profesorul trebuie să ţină seama de opiniile elevilor, de dorinţele 
acestora, de personalitatea fiecăruia în parte. Elevii trebuie consideraţi nişte persoane responsabile, 
cărora li se acordă un anumit credit. 

În relaţia profesor-elev trebuie avută în vedere, nu în ultimul rând, şi personalitatea elevilor. 
Desigur, comportarea profesorului în clasă este condiţionată, în mare măsură, şi de atmosfera 
existentă, de comportarea elevilor. Contează, totodată, şi opiniile, valorile, atitudinile şi 
caracteristicile personale ale profesorului. De exemplu: nu este totuna dacă este sever sau nu, 
îngăduitor sau drastic cu elevii, flexibil sau rigid în raport cu aceştia, tolerant sau nu. Altfel spus, 

exercitarea rolului depinde de structura, personalitatea şi particularităţile psihice ale purtătorului 
acestora. Ca dovadă, fiecare profesor personifică rolul într-o manieră originală şi ajunge în cele din 

urmă la un stil propriu în actul comunicării educaţionale. 
Aşa cum spunea Jean Jaures, „Nu putem preda altora ceea ce vrem, ceea ce ştim sau ceea ce 

credem că ştim; nu predăm şi nu putem preda decât ceea ce suntem”. 
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IMPORTANŢA EVALUĂRII INIŢIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
 

 

Prof. înv. primar Daniela Dumitrescu 

Școala Gimnazială Cărpiniș - Crasna, jud.Gorj 

 

 

 Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea întregului proces 
desfăşurat în şcoală. Ea trebuie să fie formativă, situativă şi să dezvolte un proces de autoevaluare. 
Calitatea presupune mişcare şi de aceea evaluarea nu trebuie să se rezume doar la un singur 

instrument, ci să se refere la o serie de tehnici cât mai diverse. 
 Cunoaşterea rezultatelor, a criteriilor de evaluare îi face pe indivizi mai conştienţi şi îi 
motivează să se implice în sarcină. Evaluarea eficientă este urmată de dezvoltare. O posibilitate de a 

spori eficienţa evaluărilor şcolare este de a muta accentul de pe măsurarea produselor pe constatarea 
efectelor acţiunilor valorizatoare şi pe stimularea capacităţii de autoevaluare. 

  Misiunea noastră ca dascăli este de a pregăti elevul pentru „a fi” şi „a deveni”, pentru 
autonomie, pentru autoeducaţie şi autoevaluare. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se 
impune o altă manieră de abordare a evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare 
a procesului integrat de predare-învăţare-evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. 
Activităţile de evaluare trebuie proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este 
necesar ca evaluarea să fie centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină 
interesul elevilor pentru studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare. Scopul comun, de care 

trebuie să se ţină cont, este cel de dezvoltare a capacităţii de autoevaluare la elevi, concomitent cu 
schimbarea viziunii asupra rolului evaluării, cel de ameliorare şi corectare mai mult decât de 
sancţionare. 
 Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare şi să le aplice 
în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi 
instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al 
manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul 
individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi 
necesare integrării sociale a acestuia. 
 Opţiunea pentru una sau alta dintre metodele de evaluare cunoscute (metodele tradiţionale şi 
metodele complementare) constituie rezultanta mai multor factori: scopul şi obiectivele evaluării, 
tipul acesteia, specificul conţinuturilor supuse aprecierii, particularităţile populaţiei şcolare vizate, 
achiziţiile cadrelor didactice privind exersarea/ practicarea/ experimentarea diverselor modalităţi de 

procedare. Se pune, aşadar, problema modului în care cadrele didactice aleg una sau alta dintre 
metodele/ tehnicile de evaluare. 

 Procesul de evaluare necesită demersuri şi atitudini metodologice concretizate în: 
parcurgerea unor etape definite, înregistrarea exactă şi conservarea datelor, utilizarea de instrumente 

diverse (fişe, rapoarte, documente rubricate etc.), asigurarea validităţii, a relevanţei, a fidelităţii 
demersului evaluativ. 

 Alegerea celor mai adecvate metode şi instrumente de evaluare reprezintă o decizie 
importantă în vederea realizării unui demers evaluativ pertinent şi util. Pedagogul belgian Gilbert 
De Landsheere aprecia că: „O evaluare corectă a învăţământului nu va putea fi posibilă niciodată cu 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

198 

 

ajutorul unui instrument unic şi universal. Trebuie să ne orientăm ferm spre o abordare 

multidimensională (...)”. (Stanciu, M., 2003, p.284). 

 Evaluarea iniţială identifică nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor în termeni de cunoştinţe, 
competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa 

imediat următoare; “este indispensabilă pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară 
creării de premise favorabile unei noi învăţări” (Ioan Cerghit, 2002), se efectuează la începutul unui 

program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, începutul unui capitol şi chiar al unei 

lecţii), este interesată de “acele cunoştinţe şi capacităţi care reprezintă premise pentru asimilarea 

noilor conţinuturi şi formarea altor competenţe” (I. T. Radu), premise “cognitive şi atitudinale” 
capacităţi, interese, motivaţii), necesare integrării în activitatea următoare. Evaluarea iniţială poate 

fi realizată prin mai multe modalităţi: harta conceptuală; investigaţia; chestionarul; testele. Are 

avantaje şi dezavantaje: oferă atât profesorului, cât şi elevului posibilitatea de a avea o reprezentare 

cât mai exactă a situaţiei existente (potenţialul de învăţare al elevilor, lacunele ce trebuie completate 

şi remediate) şi a formula cerinţele următoare; pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică 

demersul pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de recuperare, dar nu permite o 

apreciere globală a performanţelor elevului şi nici realizarea unei ierarhii. 

         Pentru a crește impactul pozitiv al evaluării inițiale, am evidențiat reușitele elevilor până în 
acel moment. Aceste reacții au contribuit la creșterea încrederii în forțele proprii și au catalizat 
energii noi în direcția realizării planului individualizat de învățare. Atenția va fi concentrată 
întotdeauna pe aspecte care pot face obiectul schimbării, cu evitarea supraîncărcării elevilor cu 
excesiv de mult feedback transmis într-o singură sesiune. Se vor urmări căile de mers împreună 
înainte, prin împărtășirea ideilor și explorarea soluțiilor posibile și nu prin formularea excesivă de 
sugestii. Întotdeauna am ales cu mare atenție itemii care au alcătuit evaluarea inițială, ținând seama 
de prevederile curriculumului pentru învățământul primar și pentru ca aceasta să reflecte cât mai 

obiectiv nivelul de pregătire al elevilor, pe care să se plieze cât mai bine pregătirea următoare. 
 Evaluarea în general, deci și cea inițială, are rolul de a regla permanent și a forma în spiritul 
unor decizii realiste atât cu privire la curriculum, cât și la resursele umane implicate.  

 Pentru ca evaluarea inițială să fie urmată de rezultatele scontate, e nevoie să se țină seama de 

următoarele: tratarea diferențiată a elevilor; selecția riguroasă a conținutului învățării; utilizarea 

acelor metode și procedee didactice care să antreneze cel mai mult capacitățile intelectuale, care 

asigură învățarea activă și formativă; îmbinarea eficientă și alternarea formelor de activitate la clasă 
(frontală, individuală și pe grupe). Procesul evaluativ își îndeplinește pe deplin funcția majoră 
numai atunci când, atât dascălul, cât și școlarii reușesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru 
că își doresc acest lucru, fiecare îmbunătățindu-și comportamentul în funcție de reacțiile celuilalt. 
 Referitor la importanţa evaluării iniţiale Ausubel preciza: ,,ceea ce influenţează cel mai mult 

învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi 
instruiţi-l în consecinţă”. 
Bibliografie: 
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PARTICULARITĂȚI ALE DEZVOLTĂRII LA PREȘCOLARI 

 

Prof. înv. primar Elena Ghencea  
Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, jud. Constanța 

 

 

 Dezvoltarea este noţiunea cu sfera cea mai largă, incluzând evoluţii de ordin morfologic, 

fiziologic, psihologic, fizic şi social. Dezvoltarea este sinteza calitativă a unităţii tuturor aparatelor, 

sistemelor şi funcţiilor organismului uman, în raport cu vârsta, sexul, mediul de viață, cerinţele 

sociale și istorice.   

 Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei 

psihice, cât şi în planul vieţii relaţionale. Apar diferențe de solicitări față de cele ale mediului 
familial din partea învăţământului preşcolar, diferenţe ce presupun noi conduite de adaptare, precum 

şi adâncirea contradicţiilor dintre solicitările externe şi posibilităţile interne ale copilului de a le 
satisface.  

 Perioada preşcolară este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică. Presiunea 

structurilor social-culturale, absorbţia copilului în instituţiile preşcolare solicită toate posibilităţile 

lui de adaptare. Diferenţele de cerinţe din grădiniţă şi din familie solicită la rândul lor o mai mare 
varietate de conduite. Ca atare, contradicţiile dintre solicitările externe şi posibilităţile interne devin 

mai active. Aceste forme de contradicţii constituie puncte de plecare pentru dezvoltarea explozivă a 
comportamentelor, a conduitelor sociale diferenţiate, a câştigării de modalităţi diverse de activităţi, 
a dobândirii de abilităţi înscrise în programele grădiniţelor. Comunicativitatea şi sociabilitatea 

copilului cresc în aceste condiţii.  
 Sunt capabili de activitate perceptivă mai intensă, fiind interesați de desen și scriere. 

Procesele psihice ale recepționării și prelucrării informației senzoriale se dezvoltă în strânsă 

corelație cu limbajul și influența activităților practice. Percepțiile tactile se dezvoltă în activitatea cu 

obiectele, mâna devenind un instrument important de cunoaștere. Mai târziu sub influența 

activităților și jocului se dezvoltă capacitatea de observare și urmărire.  
 Bolile mai frecvente ale acestei perioade sau bolile copilăriei duc la creşterea imunităţii, şi 
par a avea şi efecte benefice în registrul emoţional şi cognitiv. În primul rând, ele atrag atenţia 
copilului asupra diferitelor stări şi senzaţii, făcându-l să îşi conştientizeze mai mult sinele fizic.  

 De asemenea, boala îl învaţă pe copil cum să îi facă faţă, dezvoltându-i astfel un sentiment 

de competenţă. În cazul unei boli contagioase care se răspândeşte la cei apropiaţi, copilul are şansa 
de a observa cum fraţii, prietenii sau chiar părinţii trec prin experienţe similare cu ale sale, un 
exerciţiu util de dezvoltare a empatiei.  

 La copiii mici dezvoltarea fizică, cognitivă și socială se realizează în acelaşi timp şi se 
intercondiţionează. Copiii învaţă holistic, astfel încât fiecare domeniu de dezvoltare le influenţează 
pe celelalte şi niciunul nu operează independent. Dezvoltarea fizică poate influenţa contribuţia 
copiilor la realizarea diverselor sarcini sau la obţinerea anumitor performanţe ale grupului din care 

face parte. Reuşita sau nereuşita influenţează în foarte mare măsură imaginea de sine a copilului şi 
stima de sine.  
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 În concluzie, dezvoltarea la preșcolari și nu numai este influențată atât de factori interni, 

precum: starea de sănătate, bagajul genetic, dezvoltarea fizică și psihică, cât și de cei externi: 
mediul de viață, familia, școala, prietenii, mass-media etc. 
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LINIA, LINIA MODULARĂ, PATA, FORMA 

-Proiect de lecție AVAP- 

 

 

Prof. înv. primar Geta Han  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

 

 

Clasa Pregătitoare 

Aria curriculară: Arte și tehnologii 
Disciplina de învăţământ: Arte vizuale și abilități practice 

Unitatea de învățare: Ursulețul răsfățat  
Tema lecţiei: Linia, linia modulară, pata, forma 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate integrată 

Domenii integrate: Comunicare în limba română (CLR) 
                               Matematică și explorarea mediului (MEM) 
                 Arte vizuale şi abilități practice (AVAP) 
                              Muzică și mișcare (MM) 
Competențe specifice: 
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/colaj, care 
reflectă un context familiar 
2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple pe baza interesului direct 
2.5. Transformarea unui material prin tehnici simple 

 

Obiective operaționale: 
a) cognitive: 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 
OC1 – să numească materialele necesare realizării unui colaj; 
OC2 – să respecte pașii de lucru, pe baza explicațiilor oferite de învățătoare; 
OC3 – să lucreze curat/îngrijit cu materialele puse la dispoziție; 

b)  psiho-motorii: 

OPM1 - să mânuiască corect obiectele de lucru;  
c)  afectiv- atitudinale: 

OA1 – să își exprime trăirile afective sugerate de lucrarea executată; 

 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: brainstorming-ul, observarea, conversaţia, explicaţia, jocul, munca 
independentă, jocul de rol, activitatea  practică; 

Mijloace: 

m.1 – colaj model - ursulețul 
m.2 – cartoane colorate A3 

m.3 – lipici 
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m.4 – papioane/coronițe 

m.5- ochișori 
m.6-piesă muzicală 

m.7 – telefonul mobil 

m.8 - punguțe 

Forme de organizare: frontală, individuală 

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri 
verbale, autoevaluare, aplauze. 

Resurse:     - umane: 21  elevi 

                    - spațiale: sala de clasă 

                    - temporale: 35 min.+10 min. activitate recreativă 

Material bibliografic 

***Ministerul Educației Naționale - Programa școlară pentru Arte vizuale și Abilități practice: 
Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013 

Adrian, Radu - Educaţia plastică la orice vârstă, 2008, Editura Ars Docendi, Bucureşti 
Cristea, Maria - Educaţia plastică şi didactica educaţiei plastice în învăţământul primar şi 
preşcolar, 2007, Braşov      

 

 
Etapele lecției Ob. 

op. 

Desfășurarea activității Strategii didactice  

Evaluare 
Metode și 
procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

(1 min.) 

 - Pregătesc materialul didactic 
necesar desfășurării activității; 

    

2. Reactualizarea 

cunoștințelor  
(1 min.) 

 - Care a fost tema de data trecută? 

- Ce lucrare ați realizat? 

Conversația  Frontală Aprecieri 

verbale 

3.Captarea 

atenției 
(1 min.) 

 - Le voi citi copiilor un mesaj 

primit pe telefonul mobil care are 

ca titlu: ”Balul Toamnei”; 

Conversația Telefonul 

mobil 

Frontală  

4. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

(2 min.) 

 - Anunț elevii că astăzi la ora de 
Arte vizuale și abilități practice îi 
vom pregăti pe ursulețul Uțu și 
frații săi pentru bal; 

Conversația  Frontală Observarea 

sistematică a 
elevilor 

5. Formarea 

priceperilor și 
deprinderilor 

(20 min.) 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

OC2 

OC3 

- Port cu elevii o conversație 
despre celelalte animale sălbatice 
care ar putea participa la bal; 

- Prezint copiilor colajul model, 

apoi vom discuta despre 

materialele din care este realizat. 

Îi invit apoi să deschidă 
punguțele de pe bănci și să 

numească materialele aflate în 
acestea; 

- Explic elevilor pașii de lucru 
pentru realizarea colajului. Voi 

numi 1-2 elevi care să repete 
etapele de realizare a produsului; 

Munca independentă 

- Elevii vor realiza colajele sub 

Brainstorming

-ul 

 

 

 

Explicația, 
Demonstrația 

 

Exercițiul 
 

Munca 

individuală 

 

 

 

 

Colaj-

model 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

Observarea 

sistematică a 
comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

 

Proba 

practică 

 

Aprecieri 

verbale 
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supravegherea mea; 

- Verific frontal și ofer ajutor și 
îndrumare acolo unde este 
necesar; 

6. Evaluarea 

produselor 

realizate 

(5 min.) 

 - Pe măsură ce elevii termină de 
realizat colajele le  vor arăta şi le 
vom analiza în funcţie de 
următoarele criterii de evaluare: 

1. respectarea etapelor de 

realizare a colajului; 

2. încadrarea corectă a 
elementelor în pagină; 

3. estetica lucrării; 

 

Observația 

Exercițiul 
 

  

Frontală 

Individuală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Autoevalua-

re 

Aplauze 

7.Activitate 

recreativă 
(10 min.) 

 Dansul grupului 

- Rog un elev să fie liderul, iar pe 
ceilalți, să se așeze cu fața spre el, 
păstrând distanța. Liderul începe 
să danseze și grupului trebuie să 
îi imite mișcările. Dacă liderul 
face o rotație completă sau se 
mișcă în așa fel încât direcția 
întregului grup se schimbă, 
copilul care se află cel mai în față 
devine noul lider. Continuă jocul 
până când toți copiii care au dorit 
să fie lideri au avut ocazia să facă 
acest lucru; 

 

 

 

 

  

Individuală 

Frontală 

 

Aprecieri 

verbale 

8. Aprecieri și 
recomandări 
(5 min.) 

 - Fac aprecieri generale asupra 

modului în care copiii s-au 

implicat în activitate; 
- Elevii primesc stimulente. 

Conversația 
euristică  

 Frontală 

Individuală 

Aprecieri 

verbale 
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ADAPTAREA CURRICULUM-ULUI DIN CICLUL PRIMAR PENTRU 

COPIII CU DIZABILITĂȚI ÎN CONTEXTE INCLUZIVE 

 
Prof. înv. preșc. Nicoleta Ionescu 

Grădinița „Căsuța din Pădure” Constanța, jud. Constanța 

 

 Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a 
sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea  

contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/ valorizare 

socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în 
continuă transformare. (https:/ro.scribd.com/document/337216464/Integrareacopiilor cu CES). 

 Privită din perspectiva integrării, şcoala favorizează existenţa unui schimb intercultural al 
valorilor, într-o manieră activă, caracterizată prin participare şi implicare, o realitate ce impune 
organizarea şcolii după modelul diversităţii. Şcoala pentru diversitate, deschisă şi elevilor cu cerinţe 
educative speciale, pune un accent deosebit pe interrelaţia continuă a tuturor factorilor implicaţi în 
programul de lucru al copilului, iar programul de lucru derulat în şcoală se materializează în acţiuni 
şi activităţi concrete centrate pe analiza nevoilor reale ale copilului, pe valorificarea resurselor şcolii 
şi a resurselor existente în comunitate, pe stabilirea unor obiective care să îmbine armonios nevoile 
şi resursele amintite anterior. Tendinţa crescândă de integrare şcolară în unităţile obişnuite de  

învăţământ a copiilor cu CES este bine cunoscută atât în lume, cât şi în România. Complexitatea 
manifestărilor dintre normalitate şi integrare a dus la interpretări, amânări, experimente, tatonări, 
reuşite şi eşecuri în acţiunea de integrare a copiilor cu CES în şcoala de masă.  
 Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea copiilor cu CES în structurile 
învăţământului de masă care poate oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor copii şi 
o echilibrare a personalităţii acestora. Prin adaptările curriculare se definește corelarea 
componentelor curriculumului național cu posibilități ale elevului cu CES, dintr-o perspectivă a 
finalităților procesului  adaptării și integrării școlare și sociale a acestuia. 
 În ultimii 15-20 de ani inovaţiile din domeniul educaţiei au adus în centrul atenţiei 
specialiştilor (fie aceştia cadre didactice sau cercetători), dar şi a elevilor şi părinţilor, situaţii 
educaţionale noi, inedite, care au supus mediul şcolar unor adevărate încercări. Studiul realizat este 
orientat, predominant, pe stabilirea gradului de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale. 
Cercetarea întreprinsă are un design complex, urmărind aspecte multiple și diverse ale 
particularităților procesului de învățământ pentru elevii cu CES.  
 Conform legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi, oricare ar fi natura sau gradul de 
handicap, au dreptul la o educaţie şcolară gratuită, adaptată la nevoile şi dorinţele lor. Persoanele cu 
dizabilităţi şi familiile acestora sunt principalul factor de decizie cu privire la alegerea formei de 
educaţie/ învăţământ – obişnuit, special, alternativă educaţională etc. 
 Asigurarea şanselor egale în educaţie presupune că necesităţile de educaţie ale persoanelor 
cu dizabilităţi au o valoare egală cu ale celorlalte persoane. Egalizarea şanselor are în vedere atât 
necesităţile generale, cât şi cele individuale de educaţie şi vizează eliminarea obstacolelor ce pot 

apărea în accesul şi participarea la procesul de învăţământ. Autorităţile şi instituţiile şcolare au 
obligaţia de a asigura condiţiile şi serviciile de ordin ambiental şi echipamentele necesare în 

unităţile şcolare (special sau obişnuite), pentru a facilita egalizarea şanselor în accesul, deplasarea, 
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comunicarea (inclusiv specific şi alternativă) şi participarea efectivă în spaţii şcolare a persoanelor 
cu dizabilităţi.  
 Politica şcolară pentru persoanele cu dizabilităţi încurajează integrarea graduală a serviciilor 
speciale de educaţie în sistemul obişnuit de educaţie/ învăţământ. Includerea în şcoli obişnuite se 
face în funcţie de potenţialul psiho-social al copilului, de performanţele sale şcolare, de beneficiile 
asupra dezvoltării personalităţii sale, plenare şi libere. Şcolile speciale şi cele obişnuite trebuie să 
coopereze în asigurarea unui continuum de oferte educaţionale, pentru a se asigura posibilitatea de 
alegere şi de combinare dintre cele două sisteme (special şi obişnuit).  
 În condiţiile şcolarizării în învăţământul incluziv, autorităţile educaţionale şi cadrele 
didactice au obligaţia de a cunoaşte modalităţile de lucru cu elevii cu dizabilităţi integraţi, de 
adaptare a structurilor şi organizării şcolare, a curriculumului şi modalităţilor de examinare a 
progresului în învăţare. Asigurarea serviciilor specific necesare, inclusiv cadre didactice de sprijin 
reprezintă un aspect esenţial. Este necesară derularea unui amplu proces de informare şi educare a 
cadrelor didactice, pentru ca schimbarea de atitudine să înceapă cu acestea, urmând apoi să propage 
la rândul lor o atitudine echitabilă, nediscriminatorie, faţă de persoanele cu dizabilităţi. Este 
deosebit de important ca procesul de răspândire a cunoştinţelor şi promovare a unei atitudini 

nediscriminatorii faţă de persoanele cu dizabilităţi să fie extins şi asupra părinţilor, asupra întregii 
comunităţi. 
 Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale se realizează prin unităţi de 
învăţământ special, în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare obişnuite, sau în 
unităţi de învăţământ obişnuite, inclusiv în unităţi cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 
 În învăţământul preşcolar şi primar, în funcţie de evoluţia copilului, se pot face propuneri de 
reorientare operativă dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers sau dinspre căminul-
şcoală spre şcoala specială şi invers. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care 
a lucrat cu copilul în cauză şi de către psihologul şcolar. Hotărârea de reorientare se ia de către 
comisia de expertiză, cu acordul familiei sau al susţinătorului legal. Copiii cu cerinţe educative 
speciale, care nu au putut fi reorientaţi spre învăţământul de masă, inclusiv în clase speciale, 
continuă procesul de educaţie în unităţi ale învăţământului special primar, gimnazial, profesional, 
liceal şi postliceal, diferenţiat după tipul şi gradul handicapului. Una dintre priorităţile sistemului de 
educație din România constă în centrarea proceselor de predare-învăţare pe elev, conform nevoilor 

individuale şi ritmului propriu de învăţare.  
 Aşadar, legislaţia noastră, în încercarea de a se alinia la standardele europene, cuprinde 
prevederi care, chiar dacă sunt insuficiente, neclare sau uneori contradictorii, permit acum 

integrarea copiilor cu nevoi speciale în şcoli obişnuite sau în şcolile speciale, inclusiv a celor cu 
dizabilităţi severe şi profunde, catalogaţi, până mai deunăzi, parţial recuperabili sau irecuperabili şi 
care aveau acces doar la căminele-spital.  
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3. Grăjdan, A. - Incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în grădinița de copii, Ghid 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A EVALUĂRII  
ÎN MEDIUL ONLINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

 

 

Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat 
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Analiza structurii şi funcţionalităţii actului didactic prin abordarea acestuia ca sistem pune în 
evidenţă interacţiunea multiformă a trei procese: predarea, învăţarea şi evaluarea. Ele reprezintă 
seturi de acţiuni şi operaţii specifice, ansamblul lor configurând procedurile şi mecanismele proprii 
procesului instructiv-educativ şi unitatea acestuia. 

Componente fundamentale ale demersului didactic, acţiunile evaluative prezintă următoarele 

„caracteristici”: 

 evaluarea rezultatelor şcolare, ca efecte ale actului didactic, constituie acţiune componentă a 
procesului şi atribut al conducerii acestei activităţi; 

 acţiunile sunt menite să realizeze cunoaşterea şi aprecierea schimbărilor produse la 
preşcolari, în toate planurile personalităţii lor (intelectual-cognitiv, afectiv-atitudinal, psihomotric, 

capacităţi creative); 
 actele evaluative nu sunt juxtapuse actului didactic, ci se află într-un raport de 

interdeterminare, de interacţiune funcţională cu procesele lui specifice, predarea şi învăţarea.  

Element fundamental al procesului de învățământ, evaluarea capătă forme deosebite în 
mediul online. Ea este dependentă de activitățile și situațiile de învățare special create de cadrul 

didactic pentru cel mic, copilul fiind invitat să participe practic-acțional sau ca spectator la 
prezentări cu valențe educative. Experiențele de învățare-evaluare contribuie la formarea și 
dezvoltarea autonomiei, a capacității de a organiza o activitate, la obișnuința de a solicita și accepta 
ajutorul, la perseverența de a duce sarcina la final și celebrarea sau valorizarea produsului muncii. 

Beneficiul evaluării online este că se desfășoară în confortul unui mediu cunoscut de copil, 
bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și durabilă. În acest 
context se conturează evaluarea sumativă realizată la sfârşitul unor etape mari de predare-învăţare, 
fiind numită şi evaluare finală. Evaluarea sumativă realizată în mediul online trebuie raportată la 
cerinţele generale ale formării copiilor (calitatea învăţământului), la nivelul iniţial (progresul), la 
posibilităţile fiecărui preșcolar (randament individualizat, evoluţie), la modul de utilizare a 
elementelor sistemului (eficienţă), la totalitatea obiectivelor propuse pe unități de conţinut. 

Prezint în continuare câteva modele de activități ce pot fi utilizate în cadrul evaluării finale 

realizată în mediul online la nivelul grupei mijlocii. 
 

 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

Calendarul naturii (https://youtu.be/Z6vcbzkzegk) 

Gașca Zurli-Bucătărașul Zurli (https://youtu.be/7HQPC9Esf5g) 

Singurel mă îngrijesc! (deprinderi igienico-sanitare) 

La revedere, grădiniță! Bun sosit, vacanță de vară! 
 

https://youtu.be/Z6vcbzkzegk
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 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 1 

Știință 

Ce anotimp este? (https://youtu.be/BkzJ4TR1fKo) 

Ghicește ce lipsește! - joc matematic (https://youtu.be/cHmP4NdDu4U) 

Joc de masă 

Ordonează crescător după mărime, lungime, grosime, înălțime! (https://youtu.be/G8NqagxNZvo, 

https://youtu.be/wDEKadjcBY4, https://youtu.be/oNQ8gZf6D4g, https://youtu.be/lkmutOl5a5o) 

La Fermă – Ghicește silueta și sunetele de animale și păsări domestice! 
(https://youtu.be/xmyL84lPCZ8) 

Bibliotecă 

Cuvinte prietene, cuvinte certate – sinonime, antonime (https://youtu.be/cqelS8YqNq0, 

https://youtu.be/EsoLO5Yhxus) 

Jocul propozițiilor, al cuvintelor și al silabelor (https://youtu.be/ckC0HAf5dlM) 

Artă 

Pictăm obiecte în culorile curcubeului!  
Familia mea (desen) 

Unde și cu ce plec în vacanță? – desen ( https://youtu.be/65kCpmnihGo) 

Joc de rol 

În pădure (https://youtu.be/glR1LisLej0) 

De-a familia 

De-a excursioniștii  
Construcții 
Micii constructori (temă și materiale la alegere) 

 

 ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 

Zilele săptămânii - audiție muzicală (https://youtu.be/tLcDlpyti6E) 

Zăpăcești poveștile! - audiție muzicală (https://youtu.be/GiedNkQNvTU) 

Audiții muzicale: Familia Deget (https://youtu.be/VYgymakur_Y), 10 degețele 

(https://youtu.be/SAMY5uf5sBs) 

Joc de motricitate (https://youtu.be/JUs5r_T0c4o) 

 

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Domeniul Știință 

Numărătoarea – Cântece pentru copii TraLaLa (https://youtu.be/oa9tmT_49Xg) 

Domeniul Limbă și Comunicare 

Teatrul Planeta Clounella-Povești încurcate-Povești pentru copii (https://youtu.be/eGFuAciWal8) 

Domeniul Om și societate 

Căsuțe / adăposturi pentru animale domestice și sălbatice (materiale la alegere) 

Despre mine și familia mea 

Domeniul Estetic și Creativ 

Anotimpul preferat (pictură) 
Vacanța - Cântece pentru copii TraLaLa - audiție muzicală ( https://youtu.be/HSypwuZbiD0) 

 

https://youtu.be/BkzJ4TR1fKo
https://youtu.be/cHmP4NdDu4U
https://youtu.be/xmyL84lPCZ8
https://youtu.be/cqelS8YqNq0
https://youtu.be/ckC0HAf5dlM
https://youtu.be/65kCpmnihGo
https://youtu.be/tLcDlpyti6E
https://youtu.be/VYgymakur_Y
https://youtu.be/SAMY5uf5sBs
https://youtu.be/JUs5r_T0c4o
https://youtu.be/oa9tmT_49Xg
https://youtu.be/eGFuAciWal8
https://youtu.be/HSypwuZbiD0
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Domeniul Psihomotric 

Înviorarea de dimineață (https://youtu.be/BOrmMo8R85U) 

 

 MOMENTUL POVEȘTII 

Film pentru copii – Anotimpurile (https://youtu.be/slGW91tcidg) 

Bunele maniere pentru copii (https://youtu.be/ABTZ8s1GhVo) 

 

Prin modalitățile de evaluare sumativă în mediul online, prin sarcinile specifice rezolvate de 

copii în cadrul probelor scrise și acțional-practice, se poate identifica nivelul cunoştinţelor, 

capacităţilor şi abilităţilor preșcolarilor, pe baza acestor date putându-se diagnostica evoluţia 
procesului de asimilare a categoriilor noţionale. Astfel, datorită faptului că sarcinile probelor 
definesc comportamente de învăţare, educatoarea poate interpreta şi valorifica informaţiile obţinute, 
dând măsura stadiului atins de copil în pregătirea sa pe secvențe de instruire precis delimitate. 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Dogaru, Zoe - Evaluarea cunoştinţelor copiilor preşcolari, Editura Aramis, Bucureşti, 2000 

2. Manolescu, Marin - Evaluarea şcolară - un contract pedagogic, Editura Fundaţiei “D. 
Bolintineanu”, Bucureşti, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/slGW91tcidg
https://youtu.be/ABTZ8s1GhVo
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CHRISTMAS AROUND THE WORLD 

 

 
Prof. înv. preşcolar Nicoleta Nichifor 

Grădiniţa „Căsuţa din pădure” Constanţa, jud. Constanţa 

 
 

 All around the world, people celebrate Christmas. And all around the world, people have 

taken the celebration of the birth of Jesus and made a Christmas that fits their own country.  

 

 
 

  In ENGLAND, children write their letters to Father Christmas and then throw them into the 

fireplace so they will float up the chimney and fly to the North Pole. If the lists catch fire first, they 

have to rewrite them. 

 At Christmas dinner, a plum pudding is served with little treasures hidden inside that bring 

their finders good luck. Britain was the first country to hang up mistletoe.  

 

 
 

  In SPAIN, Papa Noel delivers his presents by climbing up balconies. 

On January 6, the three wise men come to visit and also leave gifts for the children. 

 

 
 

In IRELAND, lighted candles are placed in windows on Christmas Eve, as a guide that 

Joseph and Mary might be looking for shelter. The candles are usually red in color, and decorated 

with sprigs of holly. Children often put out Christmas sacks instead of stockings. It is tradition to 

leave mince pies and a bottle of Guinness out as a snack for Santa. 
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In ITALY, on the evening of the day after Christmas, children are visited by a good witch 

named Strega Buffana. She flies around Italy on a broom and leaves treats for good children and 

coal for naughty children. It is tradition to give a bag of dried lentils to your good friends to make 

lentil soup. This is a peasant soup and reminds them of their humble beginnings and is eaten to 

bring good luck and prosperity in the New Year.  

 

 
 

In FRANCE, young children leave their shoes by the fire on Christmas Eve for a gift from 

"le père Noël" while the older children and adults go to church at midnight and then return home for 

a late supper called "le réveillon". Christmas puppet shows are very popular in France, mainly in 
Paris and in Lyons.  

 

 
 

In NEW ZEALAND, it is the middle of summer at Christmas time. Instead of a hot drink 

Santa often gets a cooling beer as a snack on Christmas Eve. Christmas day families often have a 

picnic or go to the beach for Christmas Dinner. It is more traditional to have a cold ham than a hot 

turkey.  

 

 
 

  In AUSTRALIA, Santa's sleigh is pulled by eight white kangaroos. 

Christmas dinner is eaten outdoors and is followed by a visit to the beach or a game of cricket.  

 

  
In MEXICO, children sometimes leave their shoes out instead of stockings. 

On Christmas Eve there is a parade of singers carrying bells and candles on top of long poles. They 

wind through the streets until they get to the local church.  
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In SWEDEN, "Jultomten", a little brownie helps Santa Claus give gifts to the children who 

have been good. 

On Christmas morning, churches are lit up entirely by candles for the Christmas service.  

 

 
 

In FINLAND, it is a tradition to have a sauna bath before Santa's visit. On Christmas day 

most people go to "Christmas Church" and afterwards visit the grave sites of their loved ones and 

light candles for them. 

 

 
 

In the UKRAINE, Father Frost visits all the children in a sleigh pulled by only three 

reindeer. He brings along a little girl named Snowflake Girl. She wears a silver blue costume 

trimmed with white fur and a crown shaped like a snowflake.  

 

 
 

In AUSTRIA, on December 6, Heiliger Nikolaus (St. Nicholas) rewards good children with 

sweets, nuts and apples. On December 24, the Christ Child brings presents and the Christmas tree 

for the children. The children wait until they hear a bell tinkling. Then they enter a special room 

where the Christmas tree is waiting all decorated with candles, ornaments and candies. The whole 

family sings Christmas carols  
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In GERMANY, children decorate their Christmas Lists with pictures and then leave them 

on the windowsill overnight, weighed down with a little sugar so they won't be missed by Father 

Christmas. There is a flower in Germany called the Christmas Rose which blooms even in the snow 

and ice. 

 

 

 
 

 In SOUTH AFRICA, Christmas comes in the middle of the summer. After a large 

Christmas lunch, families visit the homes of friends to ask for and receive a "Christmas box" which 

usually has food inside. 

 

 
 

In SWITZERLAND, during the holiday season the Star Singers (Sternsingers) dressed as 

the Three Kings parade through the streets of cities and towns singing Christmas songs. In Zurich, 

Santa visits in a special fairytale tram and gives the children a ride through the city, singing songs 

with them and sharing a basket full of sweets.  

 

 
 

 

 

Bibliografie:  
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CALITATEA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

                                                                                      

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  
Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

 

                

                Motto: ,,Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai 
exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm 
să se adapteze.” (Maria Montessori - ,,Descoperirea copilului”) 
 

           Într-o societate determinată istoric, sistemul de educație se materializează printr-o educație 
de tip formal (oficială), nonformal (extrașcolară) sau informal (spontană), incluzând toate 
dimensiunile (intelectuale, morale, estetice, tehnologice, fizice). 

           Educația extrașcolară reprezintă ansamblul influențelor educative structurate și organizate 
într-un cadru instituționalizat dar desfășurate în afara sistemului de învățămănt. Notele caracteristice 
ale acestei forme de educație sunt legate de caracterul opțional al activităților organizate, 
participarea elevilor la stabilirea a ceea ce se va învăța și se va înteprinde, rolul discret al dascălului 
și renunțarea la evaluări. 
           Dezideratele educației nonformale sunt în strânsă legătură cu realizarea următoarelor 

finalități: să lărgească şi să completeze orizontul de cultură, îmbogățind cunoștințele din anumite 

domenii; să creeze condiții pentru desăvârșirea profesională sau inițierea într-o nouă activitate; să 
sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate; să contribuie la recreerea şi la destinderea 

participanților, precum și la petrecerea organizată a timpului liber; să asigure cadrul de exersare și 

de cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități, de manifestare a talentelor. 
           Avantajele pedagogice ale activităților extrașcolare sunt: solicitarea diferenţiată  a 
participanților; antrenarea noilor tehnologii comunicaționale;  refacerea echilibrului psiho-fizic al 

elevilor. 

           În cadrul acestor activități, elevii se desprind să folosească surse informaționale diverse, să 

întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Prin faptul că se supun de bună voie 
regulilor, în cadrul acestor activități, asumându-și responsabilităti, copiii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are astfel posibilități deosebite să-și cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influențeze 
dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al școlii - pregătirea copilului 
pentru viață. 
         Activitățile extrașcolare pot îmbrăca variate forme: spectacole cultural-artistice, excursii, 

vizite, cercuri pe discipline sau cercuri literare, întreceri sportive, concursuri.  
         Alegerea din timp a materialului și ordonarea lui într-un repertoriu cu o temă centrală este o 

cerință foarte importantă pentru orice activitate extrașcolară. 
         Vizitele la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case memoriale constituie un 
mijloc de a intui și prețui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru. 

        Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive stimulează și 
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Vizionarea în 

colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii, nu numai datorită fascinației pe care 
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imaginea filmului o exercită asupra lor, ci și dorinței de a se afla în grupul prietenilor și colegilor cu 

care pot să facă schimb de impresii. 
        Excursiile și taberele școlare contribuie la îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre 
frumusețile țării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. În 

același timp, ele îl reconfortează pe copil și îi prilejuiesc însușirea unei experiențe sociale 
importante. Prin excursii elevii își suplimentează și consolidează instrucția școlară prin însușirea a 
noi cunoștințe. Deosebit de eficace, excursia cu caracter istoric se poate organiza în toate localitățile 
țării, pentru că nu există palmă de pământ românesc care să nu aibă mărturii ale trecutului dintre 

cele mai semnificative. 

       Serbările şi festivitățile – marchează evenimentele importante din viața elevului. Din punct 
de vedere educativ importanța acestor activități constă în dezvoltarea artistică a elevului, precum și 
în atmosfera sărbătorească instalată cu acest prilej. Prin conținutul vehiculat în cadrul serbării, elevii 
culeg o bogăție de idei, impresii, trăiesc autentic, spontan și sincer situațiile redate. 
       Concursurile școlare – sunt o metodă extrașcolară de a stârni interesul elevilor pentru 
diferite arii curriculare, având o importanță majoră și în orientarea profesională a elevilor. 
Olimpiadele școlare pot oferi cea mai bună sursă de motivație, determinând elevii să studieze în 
profunzime și prin urmare să scoată rezultate mai bune la școală. 
     Activitatea cercului de istorie - formă a activității extrașcolare, se desfășoară pe baza unei 
tematici adecvate, stabilită în timp, caracterizată prin varietatea și bogăția subiectelor de istorie 
locală, națională și universală. 
    Pe parcursul anilor școlari, am realizat cu elevii pasionați de istorie, următoarele activităţi 
extrașcolare: în luna octombrie - Comemorarea victimelor Holocaustului; în luna noiembrie - 

Unirea Bucovinei cu România și Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul României; în luna decembrie - 

1 Decembrie - Ziua Națională a tuturor românilor; în luna ianuarie - Făuritori ai Unirii Principatelor 
Române; în  luna februarie - Domnitori ai Moldovei de-a lungul timpului; în luna martie - Unirea 

Basarabiei cu România; în luna aprilie - Paștele la români - tradiții și obiceiuri zonale; în luna mai - 
Ziua de 9 mai și multiplele ei semnificații, iar în luna iunie, activitatea - Comemorarea eroilor 

neamului românesc. 
     Un rol deosebit în stimularea creativității îl constituie biblioteca școlară, care îl pune pe 
copil în contact cu cărți pe care acesta nu le poate procura. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea 
și îmbogățirea vocabularului cu cuvinte și expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. 
     Marii pedagogi au arătat că existența muzeului școlar este tot atât de importantă ca existenţa 

bibliotecii în şcoală. Înfiinţarea unui astfel de muzeu reprezintă o altă posibilitate de a-i atrage pe 

elevi în studierea istoriei locale. Cei mai mici elevi sunt dornici să caute obiecte, documente, 
fotografii pentru colecție, pe care le pot găsi în casele lor și considerate ca lipsite de valoare, iar cei 
de vârstă mai mare trebuie să se implice în catalogarea colecției, organizarea expoziției și să aibă 
rolul de ghizi ai muzeului. 

     Educatorului nonformal i se solicită mai multă flexibilitate și entuziasm, adaptabilitate și 
rapiditate, adoptarea variatelor stiluri de conducere a activității, în funcție de nevoile și cerințele 
educaților. Echilibrul realizat între destindere-dezvoltare-divertisment în desfășurarea activităților 
extrașcolare reprezintă secretul formării armonioase a personalității elevilor. 
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COPIII CU „PROBLEME” SAU COPIII PROBLEMĂ? 

                                            

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  

Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

 

     

           Nu stau locului nicio clipă, nu sunt atenți, deranjează orele. Părinţii sunt exasperaţi: nu au 
răbdare să-şi facă temele, sunt dezordonaţi, neastâmpăraţi şi intră în conflict cu toată lumea... Copii 

„problemă” sau copii cu probleme? 

 De foarte multe ori, aceşti copii pe care avem tendinţa de a-i considera agresori, sunt 

victimile lumii în care trăiesc. Lumea lor emoţională este lipsită de culori.  
  Tuturor ne place să muncim cu elevi cuminţi, dar tocmai aceşti copii „complicaţi” ne 
testează calitatea de educatori, ne testează dimensiunea iubirii, calitatea umană. Chiar dacă nu e 
uşor, dacă uneori suntem dezamăgiţi, dacă nu primim o compensaţie imediată pentru munca depusă, 
aceşti copii ne-ar putea dărui multă bucurie în viitor, dacă suntem dispuşi să investim în ei. Ar fi o 
greşeală de neiertat să distrugem speranţele şi visele unui copil, fără a şti că am făcut tot ce ne-a stat 

în putere pentru a-i reda strălucirea în ochi şi bucuria în suflet. 

 Cele mai grele obstacole pot fi depăşite dacă dimensiunea motivaţiei noastre de a le depăşi 
este mai mare decât ele. Dascălul este cel care poate trezi, aprinde şi alimenta motivaţia acestor 
copii „insuportabili” uneori, dacă va reuşi să descopere calea de a comunica efectiv cu ei. 

 Nu este suficient să stăm de vorbă cu ei, trebuie să aflăm ce este ascuns în sufletul fiecăruia, 
trebuie să pătrundem dincolo de cortina comportamentelor, să dezvoltăm înţelegerea intrapersonală 
şi interpersonală. Elevii trebuie învăţati să exploreze lumea în care trăiesc ei înşişi, propria lor fiinţă, 
să-şi educe emoţiile, să gândească înainte de a reacţiona, să fie propriii lor lideri, autorii propriilor 

poveşti, să se gândească la viitor, să aibă visuri, scopuri, să aibă încredere în forţele proprii, să nu 
trăiască la voia întâmpării. 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

216 

 

 Devierea de conduită este înţeleasă în ciclul primar printr-o perturbare a relaţiilor normale 
ale copilului cu mediul său de viaţă şi activitate. Principalele devieri de conduită observate în rândul 
şcolarilor mici sunt: negativismul, egoismul, individualismul, agresivitatea şi minciuna. 

 Negativismul - se manifestă prin refuzul, împotrivirea faţă de acţiunile celor din jur, 
nesupunere, obrăznicie, dar cel mai adesea, la şcolarii mici, negativismul se manifestă sub forma 
capriciilor şi a încăpăţânării. Cauza încăpăţânării este una singură - greşelile care se fac în educaţia 
copilului: răsfăţul, grija exagerată de a-i satisface toate dorinţele, atitudinea brutală care îl face pe 
copil să se simtă ameninţat, tutela exagerată, oprimarea spiritului de independenţă, îngrădirea 
libertăţii, înăbuşirea iniţiativei copilului, abuzul de autoritate sau lipsa de autoritate, lipsa de 

înţelegere şi căldură faţă de copil, pedepsele umilitoare, atitudinea educatorului, care nu vede la 

copil decât defectele. Acestea în contact cu negativismul duc la încăpăţânare.  
 Egoismul şi individualismul - se exprimă printr-o exagerată dragoste de sine şi se manifestă 

prin orgoliu, înfumurare, tendinţa de a se lăuda mereu. 
 Agresivitatea - se manifestă prin lipsa autocontrolului şi a stăpânirii de sine, lipsa de voinţă 

în a-şi stăpâni reacţiile. Impulsivitatea şi furia pot conduce la acte nestăpânite, uneori violente, cu 
caracter reprobabil, foarte dăunătoare relaţiilor dintre elevi. 

 Minciuna - se manifestă sub forma obişnuinţei de a denatura în mod intenţionat realitatea, 
adevărul, pentru a induce în eroare. Cauzele care generează minciuna sunt nevoia de conservare, 
nevoia de afirmare, nevoia de distracţie, frica de pedeapsă, lăcomia. Prin minciună copiii urmăresc 
să obţină anumite bunuri concrete sau să evite pedepsele şi să primească anumite recompense, să 
iasă în evidenţă şi să atragă atenţia asupra lor. Uneori copilul minte cu scopul de a obţine 
permisiunea de a se juca cu copiii, de a se plimba, de a se uita la un film cu desene animate, de a se 

juca la calculator.  

 Cauzele care duc la un comportament deviant sunt diverse. Uneori copilul nu ştie să se 
poarte sau nu înţelege desluşit ce anume se doreşte de la el şi adoptă o atitudine de nepăsare şi de 
nesupunere. Alteori el simte nevoia de a fi aprobat, de a fi apreciat, de a fi remarcat. O altă cauză ar 
putea fi determinată de condiţiile  nefavorabile din familie - stări conflictuale între părinţi, probleme 
materiale, familii dezorganizate, lipsa comunicării copii-părinţi. 
 Mulţi dintre părinţi nu discută cu copiii lor despre emoţiile, bucuriile, temerile, dorinţele, 
frustrările personale. Au grijă de robinetul prin care nu mai curge apa, de maşina care nu mai merge 

la fel de bine, de cum îşi rezolvă vecinul problemele, dar nu prea au timp să discute cu propriul 
copil, să-l asculte, să se joace cu el, să meargă împreună la un film ori la o plimbare prin parc. Nu 

prea au timp să-i cunoască şi să-i înţeleagă...  
 Un dascăl nu poate înlocui un părinte, dar poate ajuta un copil să devină mai puternic. 
Dincolo de aparenţe, în cei mai „răi” elevi, există lucruri bune care aşteaptă să fie descoperite. 
Afecţiunea, inteligenţa, răbdarea noastră pot aduce aceste lucruri bune la suprafaţă, pentru că în 
spatele fiecărui elev nesociabil, al fiecărui tânăr agresiv, se află un copil care are nevoie de 
afecţiune. Ei trebuie doar să simtă că cineva ţine la ei, îi sprijină, îi preţuieşte pentru ceea ce sunt 
sau pentru ceea ce ar putea deveni. Frustrările acestor copii, durerile, neîmplinirile lor pot fi folosite 

ca stimulent pentru propria evoluţie. 
 Şi activitatea învăţătorului poate genera un comportament deviant, când metodele folosite 
sunt necorespunzătoare, lecţiile nu sunt active, sarcinile nu sunt înţelese de elevi, evaluarea este 
incorectă, munca nu este apreciată, nu este respectată demnitatea elevului. 
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   Cauzele care duc la comportamente deviante pot fi  eliminate, dacă se procedează cu mult 
tact, înţelegere, pricepere. Învăţătorul trebuie să-i implice şi pe părinţi în educarea copiilor, în luarea 
deciziilor. 

  Este necesar să se creeze un climat plin de încredere, afecţiune, să se dezvolte spiritul de 

discernământ, judecata, să se evite admonestarea, blamul, pedepsele nedrepte. Un bun dascăl este 
un maestru al sensibilităţii. El trebuie să se apropie cu simplitate şi sinceritate de copii, să le poarte 
de grijă, să le cunoască trăirile, slăbiciunile, strădaniile, năzuinţele.     
 ”El înţelege că cei slabi resping, cei puternici acceptă, cei slabi condamnă, cei puternici 
înţeleg. El caută să-şi accepte elevii şi să-i înţeleagă - chiar şi pe cei mai dificili.  
 Educatorii, în ciuda greutăţilor lor, sunt de neînlocuit, pentru că blândeţea, solidaritatea, 
toleranţa, sentimentele altruiste - toate faţetele sensibilităţii nu pot fi predate de maşini, ci de fiinţe 
umane” (Augusto Cury - 2005). 

 

 

Bibliografie:  

Cury Augusto - Părinţi străluciţi - Profesori fascinanţi, Editura For you, Bucureşti, 2005 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - O PROVOCARE 

 

 
Prof. înv. preșcolar Raluca Posea  

Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

 Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 
asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu 
elevii, cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

 Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare și implicit, de verificare și 
notare, a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am 

mutat activitatea în mediul online, am fӑcut cunoștinţӑ și am utilizat aplicații care faciliteazӑ 

învӑțarea la distanțӑ. 
 În absența relaționării față în față cu elevii, în contextul fizic al clasei, trecem printr-un 

proces de adaptare, flexibilizare și meta-învățare. Cu alte cuvinte, exersăm alături de elevi și 
suntem modele pentru elevi pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere viitorul care 
vine…astăzi.   
 Platforma Adservio  – folosită, de altfel, și în perioada de proces tradițional de instruire – ne 

pune la dispoziție  cadrul virtual în care putem comunica cu elevii  (inclusiv cu părinții) sub forma 
propunerilor de teme sau proiecte, cu conținuturi adecvate programei și planificărilor didactice, cu 

posibilitatea de a stabili termene de predare a proiectelor sau de a oferi feedback-uri de modelare a 

performanței. Platforma reprezintă, în această perioadă „altfel”, modalitatea prin care transmitem 
elevilor noștri mesajul de normalitate și educație în orice condiții. 
 Există, categoric, câteva avantaje ale predării online.  

 Primul este economia de timp. Aceasta, împreună cu flexibilitatea crescută în a-ţi alege 
programul. Sunt, însă, diferenţe de care trebuie să ţinem cont. Atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori, online-ul, în general, învățarea la distanță, în speță, este o provocare!  Nu suntem 

obişnuiţi cu o asemenea libertate.  Avem nevoie de interacțiunea noastră tradițională sau putem să 
ne adaptăm cu adevărat unor lecții care par poate lipsite de suflet?  

 Administrarea timpului în cursurile online este o altă provocare. Cu toții ne întrebăm dacă 
activitățile didactice au aceeași durată ca în cazul cursurilor tradiționale? În mod firesc, adaptarea la 
ritmul cursurilor online nu se face imediat, iar după intrarea în rutina ciclului de predare-învățare 
observăm că unele activități durează mai mult, iar altele mai puțin. E important să facem schimb de 
experiență cu ceilalți colegi implicați în cursuri online și să analizăm observațiile și sugestiile 
primite. De asemenea, e important să fim pregătiți cu câteva activități suplimentare, în cazul în care 
cursul merge mai rapid decât era planificat. 

 Un aspect important – Interacțiunea! Este, totodată, posibil să observăm în această 
perioadă de predare online, elemente de comunicare interumane care se pot pierde. Nu mai putem 

observa în întregime limbajul corpului celeilalte persoane şi trebuie, de exemplu, să fim un pic mai 
atenţi la reacţiile receptorului pentru a le interpreta corect. 
 Dar… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi extrem de util 
omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!Premium 
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 Mai concret: la disciplina Muzică și mișcare, sunt  propuse și transmise elevilor proiecte 
tematice pe Whatsapp. Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/ produsul 

activității sunt trimise pe grupul de lucru al cadrelor didactice și, firește, oferim feedback fiecărui 

elev în parte. Acest lucru îi motivează pe copii şi îi antrenează, într-un mod fericit, în toate 
activităţile de acest gen. Mai mult, se poate iniția chiar și un concurs muzical…cu premii și 
premiere tot online. Așadar, în vremuri excepționale, educația la distanță devine o soluție viabilă. Și 
credem cӑ funcționează, pentru că e pusă în slujba celor care își doresc să învețe. 
 Pentru disciplina Dezvoltare personală, platforma Adservio oferă posibilitatea postării de 

materiale vizuale/ grafice adecvate tematicii și vârstei elevilor, propuneri de proiecte individuale 
care pot fi realizate acasă, cu minimum de resurse materiale, feedback-uri pentru teme sau proiecte 

(transmise către toți elevii sau către anumiți elevi, în mod individual; de asemenea, către părinți). 
 În anumite cazuri, lecțiile online pot face unele activități mai personale, iar situații des 
întâlnite sunt cele în care un copil își arată jucăria preferată și apoi o descrie. De asemenea, 
cursurile online pot face cursanții (pe copii în mod special) mai conștienți de anumite deprinderi 
sociale, cum este vorbitul în cerc mai larg, când și cum se intervine într-o discuție. Când copiii aud 

în căști zgomotul generat de toate vocile care se suprapun, înțeleg importanța de a vorbi pe rând. 
 Într-adevăr, implicarea resurselor digitale în procesul educațional, care să corespundă 
nevoilor și particularităților grupului de elevi, este o adevărată provocare. 
 Ne propunem să ținem o legătură cât mai apropiată cu elevii, astfel cât să trecem cu bine 
peste acest moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea 
elevilor; acest lucru este valabil mai ales în mediile de învățare online, atunci când elevii nu sunt în 
măsură să pună întrebări, așa ar fi în mod normal, în cadrul clasei. 
 Unul din avantajele crizei actuale este că forțează pe toată lumea să deprindă noi abilități și 
să încerce lucruri pe care înainte nu le-ar fi încercat. 
 Când ne gândim la învățarea online, tindem să ne imaginăm un elev care stă la computer și-
și face temele. Cu toate acestea, cele mai bune unelte sunt cele cu mai puțină tehnologie și cu buget 
redus. Da, avem nevoie ca elevii să folosească un computer/ laptop/ tabletă/ telefon. Dar avem 
nevoie și ca elevii să folosească creioane și hârtie și carton. Cu alte cuvinte, trebuie să luăm în 
considerare inovarea abordărilor clasice. 

 Practica online de până acum ne-a oferit situații variate, în care strategiile didactice au 
devenit, cumva, mai flexible, de aceea ne permitem să oferim cȃteva recomandӑri pentru acest tip 

de învӑțare la distanță, proprie acestei perioade: 
 asigurarea unei  comunicări clare, nuanțate, explicite și, în același timp, ferme în cazul în 

care elevii adresează întrebări, astfel încât, într-un timp limitat elevii să poată oferi clarificări 
specifice obiectivelor de învățare, cerințe-sarcină;   

 monitorizarea continuă și activă a e-mail-ului de către fiecare cadru didactic, a platformei 
utilizate, chiar a telefonului mobil în vederea asigurării unei comunicări eficiente, și optime, de 
suport, cu toți părinții elevilor împlicați în acest proces de învățare; 

 evitarea, cu excepția cazului în care sunt programate cu atenție și limitate, conversațiilor 
online îndelungi, fără eficiență didactică sau afectivă; Premium 

 evitarea solicitӑrii  imprimӑrii tuturor fișelor de lucru individuale recomandate (toate 

activitățile ar putea sӑ fie finalizate pe un dispozitiv sau încărcate ca imagine); online 
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 asigurarea și respectarea sistematică a activităților de pregătire teoretică și metodică 
individuală (sau de grup) a cadrelor didactice pe tot parcursul perioadei în care unitățile școlare sunt 
închise. Pr 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

DISCIPLINA COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

Prof. înv. primar Iuliana Rotaru  
Școala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanța, jud. Constanța 

 

 

EVALUARE SUMATIVĂ 

U.I. „Toamna, doamnă ruginie” 

 

1. a) Citește cu atenție textul următor. 
 “A fost demult o toamnă dulce și lungă. Păsările călătoare ajunseră cu bine în țările calde. 

 Unele dintre ele începuseră să îmbătrânească. Acestea se gândeau că nu o să mai aibă 

puterea să se întoarcă. Atunci au ținut sfat. Au hotărât să zidească un palat. 
 Odată, pe când zbura pe la ferestra unei împărătese, un pițigoi văzu la inelul acesteia o piatră 

frumoasă. Aceasta era fermecată. Pițigoiul a luat piatra pe furiș și a zburat cu ea la palatul păsărilor. 
Pe loc, toate păsările au întinerit. 
 De atunci, palatul a rămas gol, pentru că păsările nu mai îmbătrânesc și se întorc în fiecare 

primăvară.”       

 (“Piatra Pițigoiului”, Tudor Arghezi) 

b) Răspunde la întrebări: 
Când se petrece întâmplarea? 

 
Ce au hotărât păsările să zidească? 

 
Cum era piatra de la inelul împărătesei? 

 
 

2. Citește enunțurile, recunoaște personajele, scrie numele lor. 

 

Enunțul Personajul 

 „A mâncat merindele veveriței.”  

„Își mută culcușul după ce descoperă hoțul.”  

„Mâncă și bău pe săturate.”  

„Avea doi galbeni.” 
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3. Așază însușirile în coloana potrivită din tabel: grijuliu, mândru, hoață, speriat, necăjit, 
necinstită, deșteaptă, lacom, harnică, nepăsător, prevăzătoare, profitoare. 

 

Iepurele Ogarul ciocănitoarea veverița 

    

    

    

 

4. Încercuiește forma scrisă corect: 

întâmplare / întîmplare           neâncetat / neîncetat     hotărî / hotărâ 

întîlnire / întâlnire   coborâ / coborî   cîntec / cântec 

reîncălzit / reâncălzit   învăţământ / învăţămînt  întârziere / întîrziere 

doborâ / doborî 
 

5. Completează enunțurile cu într-o, într-un. 

          …………………… dimineață cenușie, dintr-o scorbură a țâșnit o veveriță arămie. 
………………… minut, mica veveriță s-a făcut nevăzută! Speriat de zgomotul castanelor, un 

gândăcel s-a furișat ………………..crăpătură a scoarței copacului. Un iepuraș fricos s-a ascuns 

………… tufiș. 
 

6. Scrie câte două însușiri pentru cuvintele date:  

pădure - ………………………………        frunză - ………………………………. 
copil - ………………………………… păsări - ……………………………… 

  

7. Scrie cuvinte cu înţeles asemănător: 
merinde=  …………….               iarmaroc= …………                potecă= …………… 

zgribulit= …………...                  a porni= …………                   a împrăștia= ……… 

 

8. Realizează corespondenţa între cuvintele cu înţeles opus: 
 a începe     a vinde    

 a cumpăra     a goli 

 a împrăştia     a termina 

 a umple      curajos 

  fricos     bucurie 

  necaz     a aduna  

                   

9. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare din cuvintele: „merinde”, „zgribulit”, „galbeni”. 
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 Dacă vrei să fii campion, imaginează-ți și scrie un dialog 

între veveriță și ciocănitoare. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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DIRECȚII DE INTERVENȚIE ÎN CAZUL VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

-Studiu de specialitate- 
 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

Cu ce forme de violență ne întâlnim în școli, care sunt cauzele care determină violența 
școlară, de ce unii copii adoptă modalități de comportament violent în relațiile lor cu colegii, cu 
prietenii, cu profesorii, cu părinții, de ce unii profesori instituie relații de putere, exprimate prin 
violență la adresa elevilor, sunt doar unele dintre întrebările la care trebuie să găsim răspunsuri 
pentru a asigura în școli un climat pozitiv și pentru a ține sub control violența interpersonală. 

Violența în școală cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: 
violență verbală și psihologică (poreclire, tachinare, amenințare, hărțuire); violență fizică; 
comportamente care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, furt); ofensă 
adusă statutului/autorității cadrului didactic; alte tipuri de comportament deviant în relație cu școala. 

Tipurile de violență școlară se manifestă la nivelul sistemului de relații: elevi – elevi, elevi – 

profesori, profesori – elevi, distingându-se următoarele forme: violența între elevi, violența elevilor 
față de profesori și violența profesorilor față de elevi (comportamentul neadecvat al cadrelor 
didactice). 

În ceea ce privește factorii de influență și cauzele care o generează, cercetările au stabilit că 
violența în școală este determinată de multiple aspecte (caracteristici individuale, determinanți 
socio-familiali, factori de mediu școlar, cauze sociale), ale căror efecte se cumulează și se 
potențează reciproc, conducând la apariția unor astfel de fenomene sub variate forme de 
manifestare, de la cele mai simple la cele mai grave forme de comportament deviant. 

Prevenirea violenței școlare este cel mai important aspect în răspunsul pe care societatea îl 
poate da acestui fenomen social. Analiza experiențelor școlilor în inițierea, derularea și evaluarea 
activităților de prevenire și combatere a fenomenelor de violență a condus la identificarea ariilor de 
ameliorare, fiind recomandate următoarele intervenții: 

 includerea, pe agenda întâlnirilor formale ale școlii (Consiliul de Administrație, Consiliul 
Profesoral, Consiliul Elevilor, Comitetul de Părinți), a unor teme legate de violența școlară, care să 
aibă ca scop conștientizarea dimensiunii fenomenului și analiza formelor, a actorilor și a cauzelor 
situațiilor de violență de la nivelul instituției respective; 

 elaborarea unor strategii coerente de prevenție și intervenție, care să fie fundamentate pe 
diagnoza situației existente și să fie incluse în planul de dezvoltare instituțională; inițierea unor 
programe care să răspundă unor situații specifice unității de învățământ respective (identificarea 
riscurilor în contextul concret al școlii, a actorilor cu potențial violent sau cu risc de a deveni 
victimă), cu implicarea activă a elevilor ca actori și ca parteneri cheie; 

 transformarea regulamentului de ordine interioară, specific fiecărei școli, din instrument 
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formal în mijloc real de prevenire, prin: definirea clară și funcțională a criteriilor de disciplină 
școlară și de conduită în școală a tuturor actorilor școlari (elevi, profesori); adaptarea prevederilor la 
contextul specific în care funcționează instituția; consultarea tuturor actorilor de la nivelul școlii 
(elevi, cadre didactice, părinți) în definirea și aplicarea prevederilor acestuia; operaționalizarea 
conținutului la nivelul activității didactice concrete, prin negocieri directe între profesor și elevi; 

 inițierea la nivelul școlii a unor structuri cu rol de mediere (centre de resurse) care să 
contribuie la identificarea surselor de conflict, a actorilor implicați și a căilor de soluționare; aceste 
structuri/grupuri de inițiativă ar trebui să fie formate dintr-un nucleu de elevi, cadre didactice și 
părinți, care să îndeplinească rolul de mediatori și care să influențeze rezolvarea pașnică a 
conflictelor între actorii școlii (elevi - elevi, elevi - profesori, profesori - elevi, părinți - profesori, 

părinți - elevi); astfel de structuri pot fi coordonate de personal specializat (consilieri școlari, 
asistenți sociali, psihologi) și pot iniția și derula programe anti-violență împreună cu parteneri de la 
nivelul comunității (ONG-uri, poliția de proximitate, autorități locale); 

 intervenții la nivel curricular: dezbaterea, în timpul orelor de consiliere și orientare, a 

situațiilor de violență petrecute în școală sau în vecinătatea acesteia și încurajarea exprimării 

opiniei elevilor privind aceste situații și posibile căi de soluționare; valorificarea temelor relevante 

pentru problematica violenței, care se regăsesc în curriculumul diferitelor discipline școlare 
(drepturile și îndatoririle individului, libertate și normă/regulă de comportament, decizie și 
consecințele deciziilor, abilități sociale etc.), prin utilizarea unor strategii activ-participative 

(studiu de caz, joc de rol, analiza critică a mesajelor audio-vizuale cu conținut violent, 
problematizare etc.), care să conducă la conștientizarea și dezvoltarea unei atitudini critice a elevilor 
față de problematica violenței școlare; derularea unor programe și activități extrașcolare pe tema 

combaterii violenței școlare (de exemplu: săptămâna anti-violență; jocuri, concursuri și expoziții 
tematice; întâlniri cu specialiști care să prezinte în mod interactiv teme legate de violența școlară, la 
care să participe elevi, cadre didactice și părinți); 

 organizarea de programe de informare a elevilor privind modalitățile adecvate de 
gestionare a unor situații concrete de violență, centrate pe dezvoltarea unor competențe de auto-

control, negociere a conflictelor, comunicare, mijloace de auto-apărare; 
 inițierea unor programe de educație intra- și inter-generațională și de educație parentală 

prin care să se urmărească îmbunătățirea relațiilor dintre actorii de la nivelul școlii (copii - părinți - 
cadre didactice - conducerea școlii); 

 sensibilizarea profesorilor față de problematica violenței (forme de violență, cauze 
generatoare, mecanisme de prevenire, strategii de ameliorare, cadru legislativ și instituțional) prin 

activități de formare derulate la nivel local: cursuri de formare incluse în planurile de dezvoltare, 
cercuri pedagogice tematice, comisii metodice, schimburi de experiență; 

 creșterea transparenței evaluării rezultatelor elevilor (criterii, metode), în scopul 
diminuării tensiunilor care conduc la apariția unor situații de violență (între elevi și profesori sau 
între elevi); monitorizarea la nivel instituțional a cadrelor didactice care utilizează notarea ca mijloc 
de sancționare a comportamentelor sau atitudinilor elevilor, în scopul corectării acestor situații; 

 asumarea de către consilieri a unui rol proactiv în comunitatea școlară, prin diseminarea 
ofertei de sprijin psihologic și prin implicarea acestora, în afara cabinetului școlar, în identificarea și 
rezolvarea problemelor elevilor, a profesorilor și a părinților, care pot conduce la situații de violență 
școlară; 

 ameliorarea managementului comunicării între toți actorii de la nivelul școlii, prin 

identificarea principalelor bariere comunicaționale și prin diversificarea strategiilor și a canalelor de 
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comunicare (activarea structurilor formale de la nivelul școlii – consilii, comitete, asociații, grupuri 
de acțiune; organizarea de activități informale elevi - cadre didactice - părinți; înființarea unei stații 
radio, web-site sau publicații ale școlii; crearea unor proceduri de semnalare a situațiilor 
problematice – cutia poștală a elevilor/părinților); 

 asigurarea unui mediu școlar adecvat pentru derularea activităților didactice în condiții 
optime, prin: evitarea supraaglomerării colectivelor de elevi, atât la nivelul școlii, cât și la nivelul 
claselor; decongestionarea programului școlar al elevilor; asigurarea de personal didactic calificat și 
suficient numeric; încadrarea unor specialiști în domeniul comunicării (mediatori, consilieri, 
psihologi, asistenți sociali); asigurarea unui serviciu de pază permanent; încadrarea de personal de 
supraveghere și securitate suficient; 

 dezvoltarea unor strategii focalizate pe prevenirea și controlul fenomenelor de violență 

care apar în zona din jurul școlii, care să solicite implicarea activă a partenerilor locali (de 
exemplu, solicitarea autorităților locale în vederea exercitării atribuțiilor de control al destinațiilor 
spațiului proxim școlii și eliminarea situațiilor în care acesta este utilizat pentru: baruri, jocuri 
video, comerț ambulant necontrolat etc.). 

Opiniile specialiștilor converg în ceea ce privește imposibilitatea combaterii tuturor formelor 
de violență școlară. Cu toate acestea, prin nenumăratele activități concrete prezentate mai sus, orice 
instituție școlară poate ameliora frecvența și intensitatea cazurilor de violență în care sunt implicați 
elevii și cadrele didactice. 
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„ȘCOALA ȘI VIITORUL MEU” – MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ  
ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

 

 

Prof. Doina Andrei  

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

 

 

Parcursul elevilor este în pericol de fragmentare, într-o multitudine de moduri, ceea ce 

conduce la rezultate nesatisfăcătoare şi chiar la abandon şcolar. Tranziţia între cicluri şi tipuri de 
şcoli poate reprezenta un moment în care se manifestă problemele, dar poate evidenţia şi 
simptomele altor chestiuni. În cazul multor tineri chiar şi accesul la educaţie reprezintă o problemă. 

Unul din zece tineri europeni termină o formă de învăţământ sau formare fără să deţină 
competenţele şi calificările considerate actualmente necesare pentru tranziţia cu succes către piaţa 
muncii şi participarea activă la societatea contemporană, riscând astfel să ajungă şomeri, să fie 
excluşi social şi devină săraci. 

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: 
probleme personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică fragilă. Cu 
toate acestea, caracteristicile sistemelor de învăţământ şi climatul şcolar sunt alţi factori care 
contribuie la implicarea sau neimplicarea elevilor. Parcursurile traversează diverse moduri de a 
învăţa şi a fi, iar dacă acestea sunt flexibile, iar părinţii şi elevii sunt capabili să ia decizii 
documentate, putem vorbi de o experienţă pozitivă pentru elevi. 

Se impune o „abordare holistică”, în cadrul căreia întreaga comunitate şcolară (conducerea 
şcolii, cadre didactice, elevi, familiile acestora) participă la un efort colectiv şi coerent, în strânsă 
colaborare cu partenerii externi şi întreaga comunitate. 

 

EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ: PROIECTUL „ȘCOALA ȘI VIITORUL MEU” 

Prezint în continuare, ca model de bună practică, Proiectul de prevenire şi combatere a 
abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii „Școala și viitorul meu”, derulat de Liceul 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău în parteneriat cu Colegiul Economic 
Buzău şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău. 

REZUMATUL PROIECTULUI: 

Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile, 
organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om, în numeroase contexte de viaţă, 
individuale şi colective, evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi 
care duc la satisfacţii sau insatisfacţii, la succes sau insucces.  

În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la 

abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar.  
Elevii care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc la distanţe mari faţă 

de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din familii cu mulţi copii şi cu 
posibilităţi materiale reduse, unele dezorganizate.  

Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării, 
care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi.  

SCOPUL/ MOTIVELE PROIECTULUI: 

 Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării 
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pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază.  
OBIECTIVE:  

 Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului, atât în rândul 
elevilor problemă, cât şi a părinţilor acestora; 

 Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin 
din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse; 

 Identificarea, procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor 
cheltuieli materiale ale elevilor problemă; 

 Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor; 
 Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar din şcoală;  
 Acordarea de suport elevilor cu risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul de învăţământ; 
 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon 

şcolar; 
 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

sau risc de abandon şcolar din şcoală.  
GRUPUL ŢINTĂ:  

 Elevi cu predilecţie spre absenteism; 
 Cadre didactice; 

 Părinţi. 
ACTIVITĂŢI:  
a) Pentru elevi:  

Obiective:  

 Creşterea încrederii în sine a copilului prin îmbunătăţirea imaginii de sine;  
 Stimularea motivaţiei copilului pentru învăţare.  

Acţiuni: 
 Întâlniri între elevi de clase, niveluri diferite în vederea împărtăşirii din experienţa privind 

modalităţile şi condiţiile de învăţare în familie (trimestrial);  
 Realizarea unui program de consultanţă cu elevii ce dovedesc lacune în cunoaştere 

(săptămânal);  
 Dezbateri pe tema „Succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?” (semestrial). 

b) Pentru părinţi:  
Obiective:  

 Sensibilizarea familiei în privinţa relaţiei cu şcoala;  
 Ridicarea standardului de civism al familiilor elevilor din şcoală.  

Acţiuni:  
 Iniţierea unui curs de educaţie a părinţilor cu copii-problemă (trimestrial);  
 Oferirea unui plus de competenţă psiho-pedagogică prin consiliere permanentă a părinţilor 

(permanent);  

 Întâlniri cu medici şi psihiatri pe tema: „Modificări fizice şi psihice în viaţa copilului” 
(trimestrial);  

 Dezbateri în colectivele de părinţi pe clase cu tema „Familia – o instituţie cu rol fundamental 
în viaţa copilului”.  

c) Pentru profesori:  

Obiective:  
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 Cunoaşterea psiho-comportamentală a adolescentului.  
Acţiuni:  

 Modalităţi de cunoaştere psiho-pedagogică a elevului; 
 Schimb de experienţă între cadrele didactice pe tema „Empatia şi relaţia profesor – elev”;  
 Dezbateri pe marginea cercetării privind cauzele favorizante ale eşecului şcolar;  
 Intensificarea vizitelor la domiciliul elevilor.  

CONCLUZII 

Abandonul şcolar este, în fapt, culminarea unui proces pe parcursul căruia elevul, din 
diferite motive, se îndepărtează de şcoală şi, în cele din urmă, o părăseşte. 

Şcoala trebuie să încerce să suplinească prin oferta sa – educaţională şi de sprijin în învăţare 
şi incluziune – lipsurile cu care vine elevul din familie şi comunitate şi să coopereze interactiv şi 
eficient cu familia. 

Un element esențial în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la 
programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt 
diferite, gradul lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în clasă fiecare poate avea un loc, un 
statut, un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Trebuie plecat de la 
premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile 

lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi 
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie.  
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COMPETENŢELE DE COMUNICARE ALE PROFESORULUI 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Comunicarea este un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii în 
interiorul perechii emiţător- receptor în limbaj articulat sau prin alte coduri, în vederea transmiterii 
unei informaţii, a obţinerii stabilităţii sau a unor modificări de comportament individual sau de 
grup.  

 Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 
ansamblul său, iar comunicarea didactică este nucleul practic şi pragmatic al comunicării 
educaţionale, constituind esenţa însăşi şi vehiculul secvenţelor procesului de învăţământ, derulat 
sub formă de lecţii. Comunicarea didactică presupune o perpetuă interacţiune între profesor şi elevi, 
indiferent că este vorba de predare, învăţare, evaluare şi chiar proiectare didactică.   

 Schema oricărei comunicări cuprinde: factorii comunicării, distanţa dintre aceştia şi 
dispoziţia aşezării lor (ambele importante pentru particularităţile canalului de transmitere a 

mesajului), cadrul şi contextul instituţionalizat, tipul de cod, situaţia enunţiativă, repertoriile active 
sau latente ale emiţătorului-receptor, retroacţiunile practicate, elementele de bruiaj.            
  Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-verbal, para-verbal, mixt; după natura 
partenerilor poate fi o comunicare interpersonală, în grupuri mici, publică; statutul poate fi formal, 

informal, pe verticală, subiectiv, întâmplător; după natura conţinuturilor, comunicarea didactică 

poate fi ştiinţifică, atitudinală, operaţional-metodologică.       

 Universalele comunicării au fost puse în evidenţă de către Meyer-Eppler (1973). 

  

 
 

E  emiţător (sursă)  
R  receptor (destinatar)  

Cod  sistem de semne comun, cel puţin în parte, emiţătorului şi receptorului  
Re  repertoriul emiţătorului  
Rr  repertoriul receptorului  

partea haşurată  repertoriul comun celor două repertorii  
 Emiţătorul şi receptorul sunt cadrul didactic şi elevul, aflaţi în posibilitatea de schimbare a 
statutului; între ei se interpune canalul de comunicare, pe care circulă un mesaj transpus într-un cod 

comun, interiorizat (limba) la care se adaugă elementele para-verbale şi non-verbale. Mesajul este 

supus unor procese de codare şi decodare prin care se asigură înscrierea lui în vocabularul  elevului. 
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Dificultatea constă chiar în această traducere a mesajului în limbajul operaţiilor concrete, care-l 

poate depărta pe elev de profesor. Codul folosit (sistemul de semne lingvistice) cunoaşte o triplă 
situare: prima la nivelul codului lingvistic, a doua la cel didactic, al treilea la nivelul codului 

specific. Mesajul oral este purtat pe undele sonore, iar mesajul scris este textul tipărit, mesajul 

afectiv este transmis de gestică, mimică, subtextul emotiv al vorbirii. Calea de comunicare este 

multimodală: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă.        

 Deci, comunicarea didactică poate fi definită ca un schimb de mesaje, cu conţinut 
specific, între cadru didactic şi elevi.          

 Prin comunicare, cadrele didactice pot face necunoscutul să fie cunoscut, exprimând 
anumite idei în termeni cunoscuţi. Blocajele de comunicare dintre elev şi profesori sunt generate de 
faptul că profesorul nu-l consideră pe elev partener de discuţie cu drepturi egale în comunicare.  
 O adevărată conduită didactică este evidenţiată – după M. Diaconu – prin trei aspecte: 

 1. Randamentul comunicării didactice este determinat de stăpânirea conţinuturilor verbale, 

claritate şi coerenţă în exprimare; 
 2. Randamentul comunicării didactice nu depinde însă numai de stăpânirea conţinuturilor 
verbale. Dacă prin componenta verbală se exprimă referenţial şi explicit un anumit conţinut 
categorial, prin componenta para şi nonverbală se exprimă atitudini. Acestea vizează conţinutul 
transmis, receptorul şi situaţia comunicării. Prin orientările lor atitudinale (pozitive, negative, 
neutre) profesorul şi elevii potenţează sau frânează comunicarea, sporesc sau diminuează efectele 

conţinuturilor didactice. 
 3. Comunicarea para şi nonverbală pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Înainte de a 
traduce şi accepta raţional importanţa unei demonstraţii, elevul are sentimentul importanţei 
conţinutului ce i se propune.           

 Combinarea  variată  a  mesajelor  verbale,  paraverbale  şi  nonverbale  duc  la  un  spor  de  
claritate  şi  prin  acesta  la  o  economie  de  timp.      

 Competenţele de comunicare ocupă un loc central în cadrul procesului formării iniţiale şi 
continue a personalului didactic. Ele se regăsesc menţionate atât în profilul european al profesorului 
eficient, cât şi în standardul naţional pentru toate categoriile de personal didactic, fiind considerate 
ca definitorii. Astfel, în profilul european al profesorului eficient, competenţa de comunicare este 

descrisă ca fiind acea capacitate de a purta discuţii libere cu elevii, de a se face înţeles, de a selecta 
secvenţe informative şi acţionale, de a pune în acord poziţii aparent contradictorii, de a crea 
oportunităţii de feed back elevilor săi, de a opera cu limbajul nonverbal, de a iniţia comportamente 
conştiente de susţinere, dezacord, refuz, legându-le de scopuri comunicative clare, de a urmări 
înţelegerea mesajelor educaţionale.          

 Pentru a obţine rezultate superioare în activitatea instructiv-educativă, profesorului i se cere 
şi aptitudine psihopedagogică. Aceasta se bazează pe competenţe ca: inteligenţa, capacitatea de 
comunicare, memoria, gândirea logică, imaginaţia constructivă, spirit de observaţie, atenţia 
concentrată dar şi distributivă în acelaşi timp, dicţie. 
 Eficienţa comunicării didactice este asigurată dacă profesorul dispune de competenţe de 
comunicare. Competenţa comunicativă reprezintă nivelul de preformanţă care asigură eficienţa 
transmiterii şi receptării mesajului.         

 Comunicarea pedagogică presupune o interacţiune de tip feed-back, privind atât informaţiile 
explicite, cât şi cele adiacente (intenţionate sau formate în chiar cursul comunicării). Ariile 
ocupaţionale în care comunicarea interumană are un rol hotărâtor sunt relativ puţine, iar 
EDUCAŢIA este în opinia lui D. Ungureanu cea mai comunicaţională sferă de activitate. 
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Comunicarea didactică îl are fără îndoială ca protagonist principal, regizor, dirijor, strateg pe 
profesor, care dincolo de o pregătire de specialitate trebuie să probeze o dezvoltată competenţă de 
comunicare.    

 Este de la sine înţeles că profesorii, indiferent de disciplina pe care o predau, trebuie să fie 
excelenţi mânuitori ai limbii în care comunică în clasă cu elevii, adică să dispună într-un grad înalt 
de:  abilitate lingvistică; performanţă lingvistică şi productivitate lingvistică.    

 Oricât de competent ar fi în registrul mimico-gestual şi mai ales lingvistic, profesorul riscă 
să rămână un simplu orator spectacular dacă nu-şi întregeşte aceste competenţe cu o competenţă 
mediatică. Competenţa mediatică a profesorului include dorinţa, voinţa, disponibilitatea, 
deschiderea, crearea de ocazii de comunicare şi valorificarea lor prin forţa de a comunica.  
 Profesorii “cu har” ştiu, chiar dacă nu au urmat cursuri de comunicare, să zâmbească şi să se 
încrunte exact atunci când elevul are nevoie de aceste ”semne” ale înţelegerii lui, aleg exact 
cuvintele pe care elevul le poate raporta la ceea ce este semnificativ  pentru el şi mai ales ştiu ce 
este semnificativ şi relevant pentru el în orice situaţie.       

 Nu întotdeauna suntem capabili să influenţăm sau să schimbăm personalitatea celuilalt dar, 
cel puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem propria-persoană pentru a observa dacă o schimbare 
în comportamentul nostru poate genera reacţii satisfăcătoare.      

 “Ca să poţi educa comportamentul comunicativ al unei alte persoane, este necesar ca tu 
însuţi să fii un bun comunicator”. 
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MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL PARTICIPATIV 

 

 
Prof. Octavia Barbu  

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

 
 

Managementul participativ este acea formă de conducere în care angajații sunt implicați 
activ în procesul de luare a deciziilor. Managerii care practică această formă de management 
valorizează capitalul intelectual și emoțional al angajaților, înțelegând și apreciind valoarea ideilor, 

conceptelor și gândirii acestora.  
Avantajele managementului participativ:  

 acționează ca o forță care motivează personalul să atingă scopurile și obiectivele 
organizației; 

 este o modalitate sigură de a păstra în organizație persoanele cele mai competente, care sunt 

mândre că au un cuvânt de spus în ceea ce privește conducerea organizației;  
 crește performanța angajaților care, datorită faptului că lucrează într-un anume confort 

psihologic, sunt mult mai motivați să comunice și să găsească soluții la problemele apărute;  
 conduce la un grad înalt al inovației ca urmare a deschiderii către idei și soluții noi și unei 

comunicări continue la diverse niveluri ale organizației;  
 diminuează demersul de supervizare a activității, deoarece accentul este pus pe 

managementul propriei personae. 

În funcție de tehnica de luare a deciziilor de grup există: grupurile interactive, grupul 

Delphi, grupurile nominale. 

Membrii unui grup interactiv au la dispoziţie o agendă şi o problemă de rezolvat. Astfel de 

grupuri iau naştere în general în momentul în care liderul defineşte problema şi solicită idei. 
Discuţiile sunt nesistematizate şi neorganizate şi constau din enunţarea de alternative şi evaluarea 
acestora. Sarcina liderului este aceea de a rezuma la momente potrivite, de a se asigura că toţi 
membrii grupului participă şi de a contribui cu idei. Se ajunge de obicei la consens, părerile finale 
fiind adoptate prin vot.  

Tehnica Delphi reprezintă o metodă de creare a unui consens între opiniile unor experţi. 
Solicită exprimarea scrisă a unui număr de păreri ale unor experţi care contribuie în mod individual. 
După adunarea de răspunsuri scrise pe subiectul în discuţie, este realizat un rezumat al părerilor care 
este distribuit participanţilor. În a doua rundă, participanţii au avantajul de a cunoaşte părerile 
experţilor şi de a-şi putea modifica răspunsul iniţial în lumina noilor informaţii. Acest proces al 
rezumării propunerilor şi redistribuirii de noi chestionare poate continua până se ajunge la un 
consens.  

Tehnica grupului nominal a fost creată pentru a se asigura participarea egală a membrilor 
grupului în procesul decizional. Pentru început, managerul adună un număr de oameni şi le explică 
problema. Membrii sunt rugaţi apoi să scrie cât mai multe alternative, pe care le expun pe rând. 
Ideile astfel explicate sunt înscrise pe un flip chart sau pe o tablă, pentru a putea fi vizualizate. 
Discuţiile sunt limitate la simple clarificări. După listarea tuturor alternativelor, au loc mai multe 
discuţii deschise, în urma cărora se recurge la vot. Este aleasă cea mai bine primită dintre 
alternative. 
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Practicarea managementului democratic-participativ, fie că discutăm despre comportamentul 
directorului în raport cu grupul de cadre didactice sau de cel al profesorului în relaţie cu clasa, 
presupune acţiuni capabile să ofere grupului alternative acţionale, să promoveze pedagogia 
angajamentului, respectiv posibilitatea angajării personale a profesorilor/elevilor în sarcina de lucru. 

Necesitatea de promovare a managementului participativ este generată, în primul rând, de 
complexitatea mereu crescândă a fenomenelor, de rapiditatea schimbărilor sau multiplicarea 
numărului de factori care influenţează mecanismul managerial al organizaţiilor. În aceste condiţii, 
este dificil pentru conducătorul individual, oricât de capabil ar fi, să optimizeze deciziile strategice 
sau unele decizii tactice importante. 

Practicarea – la nivel instituţional – a unui management democratic-participativ, care să 
implice cadrele didactice din instituţie în procesele manageriale, va avea efecte favorabile în lanţ, 
până la nivelul relaţiilor educaţionale directe cu clasa de elevi, contribuind la ameliorarea nivelului 
performanţelor şcolare ale acestora. Acest tip de management va permite ca, în contextul stimulării 
comunicării la nivelul instituţiei, să se obţină o mai bună cunoaştere a nevoilor de formare 
profesională şi să se ofere „răspunsuri” la aceste nevoi, obiectivată în activităţi profesionale 
specifice, puternic adaptate la nevoile identificate. Pe de altă parte, implicarea activă a cadrelor 
didactice în managementul instituţional poate fi în măsură să modeleze în sens dezirabil, pozitiv, 
stilul didactic practicat în sala de clasă, să contribuie la creşterea ponderii metodelor didactice 
active şi interactive şi la ameliorarea performanţelor şcolare ale elevilor. 

Abordarea unui management participativ conduce la formarea la nivelul şcolii a unei 
comunităţi profesionale care va facilita introducerea schimbărilor, instituţionalizarea practicilor 
inovatoare şi creşterea performanţelor şcolii. În şcolile în care comunitatea profesională este 
puternică, profesorii lucrează împreună cu eficienţă, împărtășesc viziunea și misiunea școlii şi fac 
eforturi comune pentru a crea condiţii de învăţare fiecărui elev. 

Managementul participativ reprezintă un stil şi un sistem managerial modern. Acesta însă 
poate fi promovat doar dacă toţi actorii au aceleaşi interese, indiferent de statutul lor personal şi 
profesional. Existenţa şi conştientizarea intereselor comune favorizează manifestarea iniţiativei şi a 
creativităţii fiecărui participant în realizarea acţiunilor manageriale. 

Abordarea raţională şi aplicarea eficientă a managementului participativ are un impact 
pozitiv, net superior în comparaţie cu resursele adiţionale necesare. Instituţiile în care acesta devine 
o tradiţie şi un element important al culturii organizaţionale se deosebesc de celelalte, reuşind să 
răspundă prompt tuturor provocărilor interne şi externe. 
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R.E.D. - RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE 

 

 

Informatician Gabriela Bargan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 La inițiativa Ministerului Educației, începând cu noiembrie 2017, paginile Inspectoratelor 
Școlare Județene găzduiesc secțiuni de resurse educaționale deschise propuse de profesori. 

Resursele educaționale deschise se referă la accesul deschis la resurse educaționale, facilitat de 
tehnologiile informației și comunicațiilor, pentru consultare, utilizare și adaptare de către 
comunitatea utilizatorilor, în scopuri necomerciale. Materialele pot fi: cursuri, proiecte de lecții, 
prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, 
simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un 
suport fizic și la care ai acces liber. 
 Resursele educaționale sunt importante în sine, pentru că pot să contribuie la creșterea 
calității educației. Ar trebui să fie evident: cu cât profesorii au acces facil la mai multe resurse de 
calitate bună, cu atât sunt șanse mai mari să le folosească la clasă. Crearea și publicarea de resurse 

educaționale contribuie și la dezvoltarea profesională și personală a autorilor lor. Un profesor ce 
este și creator de resurse este un profesor mai bun.  
 Atributul deschise (sau libere, ca în engleză open) se referă la eliminarea restricțiilor tehnice 
și legale privind utilizare lor. Orice resursă de învățare este deschisă dacă este disponibilă într-un 

format accesibil și sub o licență liberă, adică una ce permite accesul gratuit, utilizarea, adaptarea si 
redistribuirea de către alte persoane cu restricții limitate sau fără restricții. Deschiderea resurselor 
îmbunătățește accesul și utilizarea, și stimulează reutilizarea, potențând beneficiile amintite mai sus. 
Definiția acceptată, preluată din recomandările Comisiei Europene, a fost largă: „tipuri de 
materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe 
școlare, ghiduri pentru profesori, alte materiale educaționale cum ar fi articole, module, prezentări 
ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară”. 
 Procedura de publicare include o etapă de minimă verificare a calității. Profesorii transmit 
propunerile de resurse educaționale către ISJ, și doar cele care îndeplinesc un standard minim sunt 
publicate. Acest lucru ar fi trebuit să ofere un avantaj suplimentar față de simpla publicare pe o 

pagină proprie și să crească atractivitatea pentru reutilizare. 
 Tehnologiile informaționale permit educatorilor accesul și schimbul de resurse online. Până 

în urmă cu câțiva ani, majoritatea materialelor create erau protejate, necesitând autentificarea 
utilizatorilor. Astăzi cele mai multe resurse sunt create si publicate liber pe Web, făcând uz de 
sistemele colaborative Web 2.0. 

 Putem compara conceptele resursele educaționale deschise cu Open Source Software. Așa 
cum Open Source permite utilizatorilor reutilizarea/ modificarea software-ului, resursele 

educaționale deschise permit utilizatorilor adaptarea materialelor și sistemelor pentru necesitățile de 
predare/ învățare proprii. 
 Resursele educaționale deschise implică o schimbare fundamentală în procesul 
educațional, contribuind la centrarea pe elev/ student, relevă importanța resurselor educaționale 

deschise pentru învățamântul de bază, dar şi pentru educația continuă, pentru dobândirea de către 

http://wiki.eanswers.com/ro/Web
http://wiki.eanswers.com/ro/Web_2.0
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profesori, elevi/ studenți, adulți, de competențe şi cunoştințe care să le permită participarea activă în 
societatea și economia bazate pe cunoaștere. 
 Resursele educaționale deschise provoacă o schimbare majoră în educație. Cu ajutorul 
acestui tip de resurse trecem la un sistem de învățare în care vârsta, locul de pe glob și posibilitățile 
financiare nu mai sunt relevante pentru a avea acces la materiale educaționale, fie ele cursuri, 
manuale, exerciții, teste sau jocuri educative. Mai mult, avem acces la mai mulți profesori, la mai 
multe forme de învățământ și putem contribui efectiv la perfecționarea resurselor de învățare 
datorită modului liber în care sunt licențiate resursele educaționale. Și asta nu doar exclusiv în 
mediul digital sau neapărat având acces la Internet. 
 Resursele educaționale deschise sunt materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte 
scopuri educaționale pe care le poți folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri – sau cu 

foarte puține restricții – legate de drepturile de autor. Materialele pot fi cursuri, planuri de lecții, 
prezentări, cărți, manuale, teme pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, 

simulări, teste, resurse audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un 
suport fizic și la care ai acces liber. 
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ȘI ROLUL EI 

 

 

Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

 În ultimul timp, educația digitală a devenit una dintre preocupările prioritare ale 
învățământului românesc, prin impunerea alfabetizării și a comunicării digitale pentru orice 
participant la procesul instructiv-educativ. Integrarea și utilizarea diverselor tipuri de tehnologii în 
procesul educațional nu mai este văzută ca o mișcare avangardistă, ci ca o necesitate. La nivelul 
întregii lumi, se observă transformarea conținutului cultural într-o formă digitală, favorizând 
accesibilitatea oricui, oriunde și oricând la produse educaționale. Învățământul virtual a devenit un 
fenomen în societatea românească în ultimii ani, iar efectele sale pe termen scurt, mediu și lung ar 
trebui evaluate mai atent. 

 Utilizarea resurselor educaționale digitale permite profesorilor să dezvolte competențele 
digitale și de învățare ale elevilor, să-i pregătească pentru aplicarea acestora în diverse situații din 
viață cotidiană, ceea ce conduce la sporirea calității și eficacității procesului educațional. Totodată, 
ele permit individualizarea procesului de instruire, adică putem avea nu doar o singură variantă de 
prezentare a materialului didactic a unei teme. Diversificarea variantelor de prezentare poate fi 

realizată, atât prin utilizarea diferitor conținuturi, cât și prin aprofundarea, detalierea, alternarea 

informației prezentate. De asemenea, ne permite alegerea anumitor metode și tehnici de prezentare 
a conținuturilor noi. 
 Caracteristicile unui program de învățare bazat pe utilizarea noilor tehnologii sunt enumerate 
de R.C. Clark și R. Mayer (2003), după cum urmează: include conținut relevant pentru obiectivele 
învățării; face apel la diverse metode de instruire, precum exemplificarea și activitățile practice, 
pentru a susține învățarea; utilizează elemente multimedia – text, imagini, animație, fișiere audio, 
filme – ca suport pentru accesibilizarea conținutului și pentru diversificarea metodelor de instruire; 
construiește cunoaștere și dezvoltă competențe în relație directă cu obiectivele individuale ale celui 
care învață, constituind o soluție pentru parcursuri de învățare personalizate. Totodată, este 
important de menționat faptul că utilizarea resurselor educaționale digitale nu este posibilă fără 
instrumente digitale moderne. 

 Instrumentele de comunicare – instrumentele software și hardware folosite pentru 

organizarea procesului de comunicare, atât sincron, cât și asincron, dintre cele mai cunoscute, sunt: 
Skype, Google talk, Whatsapp, sisteme specializate pentru videodifuzare și videoconferințe etc. 
Numărul și varietatea lor crește continuu. Dintre instrumentele pentru comunicarea asincronă, cele 
mai des utilizate sunt: email, forumuri, bloguri, grupuri de discuții, RSS, repozitorii pentru imagini, 
texte și video (Slideshare, Google Forms, YouTube etc.). Specificul instrumentelor comunicaționale 
software este posibilitatea de a transmite informația în timp real și de a o stoca, practic, fără 
restricții de volum. Instrumente hardware în aspect comunicațional sunt serverele de date, internet, 
canalele de comunicații și dispozitivele de rețea, care asigură transmiterea fizică a informației. 
 Dincolo de toate beneficiile pe care educația bazată pe resurse digitale le are, atât pentru 
elevi, cât și pentru cadrele didactice, un lucru extrem de important nu trebuie pierdut din vedere: o 
integrare eficientă a noilor tehnologii, a metodelor interactive și resurselor digitale în procesul 
didactic reprezintă un proces complex, care nu vizează doar tehnologiile, ci și componentele 
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curriculare și pedagogice, de organizare instituțională, competențe ale cadrelor didactice, proceduri 

și reguli clare, conștientizate de toți actorii care participă la procesul didactic. 
 

PARTICULARITĂȚILE PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

ONLINE 

 Particularitățile unui proces de predare online de succes ne vor ajuta să înțelegem cum 
putem, în loc să replicăm în varianta digitală cursurile față în față, dimpotrivă, să le regândim și să 
le transformăm într-o formă flexibilă, utilă și chiar plăcută pentru elevi. 
 Procesul de predare-învățare-evaluare online este important să fie: 

 Simplu și previzibil, deoarece dascălul neaflându-se în aceeași încăpere cu elevii, 
instrucțiunile trebuie oferite din timp, să fie cât mai explicite și cât mai ușor de găsit. 

 Cu implicarea părinților. Deoarece și părinții trec printr-un proces de adaptare, pentru a 

putea să îi susțină pe copii în învățare, este important să comunicăm cu ei într-o manieră simplă, 
detaliată și cât mai predictibilă. 

 Atractiv. Întreg procesul trebuie să fie prietenos cu utilizatorul – cadrul didactic poate folosi 

o metaforă, un joc sau umorul pentru a transforma învățarea online în ceva atractiv. Construiește 

sarcinile (în special cele care implică tehnologia) în așa fel, încât ele să curgă și să fie facile pentru 
copii. 

 Captivant. Este de dorit să se folosească imagini vizuale puternice, lecția să fie transformată 
într-o aventură sau într-o poveste, să le fie date de la început misiuni distractive copiilor (de ex. să 
identifice sintagma falsă dintr-o lecție, să găsească elementul ascuns din prezentare) pentru a le 
capta și menține atenția mai ușor. 

 Cu participare activă. Pentru a participa activ și pentru a se implica cu încredere, copiii au 
nevoie de competențe digitale adecvate. 

 Conținând materie adaptată. Cantitățile mari de informații nu sunt deloc potrivite pentru 

instruirea online, motiv pentru care este înțelept ca dascălul să împartă conținutul unei lecții în 
fragmente mai mici și, totodată, să se concentreze pe ceea ce este esențial. Un conținut simplificat și 
adaptat va avea șanse mult mai mari să fie asimilat de elevi. 

 Interactiv și colaborativ. Un exemplu bun poate fi realizarea de proiecte sub formă de 
filme video, interviuri audio, planșe digitale, compuneri scrise, benzi desenate și așa mai departe. 

 Integrând feedback. Un feedback verbal merge dincolo de o simplă notă. El poate lua 
forma unui sfat, a unei recomandări de îmbunătățire sau chiar a unei încurajări. Acesta este vital în 
situațiile în care interacțiunea față în față lipsește. Încurajarea și valorizarea aspectelor pozitive vor 
crește motivația copiilor și le vor menține vie atenția pentru învățare un timp mai îndelungat. 

 RECOMANDĂRI 

 Situația curentă aduce cu sine mari provocări, motiv pentru care este important să ne 
concentrăm pe starea de bine a copiilor, menținerea lor conectați cu educația, fără a avea cerințe 
nerealiste cu privire la învățare. Este esențial pentru copii să dobândească cunoștințe, deprinderi și 
competențe de bază, ce vor servi ca fundație pentru dezvoltarea și învățarea lor ulterioară. 
 Starea de bine emoțională este esențială. Învățarea nu poate avea loc atunci când o persoană 
este speriată. Există numeroase dovezi științifice care arată că expunerea prelungită și/sau excesivă 
la frică ori stări de anxietate afectează negativ învățarea timpurie și performanța academică 
ulterioară a copilului. Prin urmare, o stare emoțională bună este vitală pentru procesul de învățare. 
Perioada următoare poate aduce cu sine un nou grad de complexitate sau o adâncire a clivajelor și 
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problemelor existente. Așadar, este mai important ca niciodată să oferim susținere copiilor, din 
punct de vedere emoțional, și să oferim îndrumare părinților pentru a face același lucru. 
 De cele mai multe ori, părinții și educatorii să arate disponibilitate, să facă ce ține de ei 
pentru a contribui la succesul în învățare, să asimileze mai mult despre lumea copiilor, să înțeleagă 
mai bine cum funcționează mediul online și ce efecte are asupra celor mici, să își revizuiască 
propriul comportament și să acorde prioritate relației cu copilul. Tehnologia este doar un instrument 

care scoate mai mult în evidență o situație de fapt - copiii și adolescenții prezintă, tot mai des, 
manifestări din sfera anxietății și depresiei, iar noi, adulții din jurul lor, putem contribui la 
schimbarea acestei tendințe prin a fi mai conștienți, mai implicați, mai antrenați de dorința de a fi 
aproape de ei așa cum au ei nevoie de noi. Este esențială atitudinea și încrederea adulților cu privire 
la acest subiect pentru a putea să pună aceste limite cu consecvență, fermitate și blândețe pentru a 
asigura protecția copiilor. Punerea în practică a acestor decizii înseamnă să fie ajustate contextele de 
dezvoltare și învățare pentru copii, cele care îi sprijină să folosească Internetul ca instrument pentru 
educație. Pe termen lung, acestea contribuie la modul în care copilul se va raporta la tehnologie și 
vor deveni principii care îi vor servi să aleagă, într-un mod conștient, cum să folosească o astfel de 
resursă. 
 Aglomerarea spațiului fizic și mental al copiilor cu prea multe activități structurate, teme, 

cursuri, oameni stresați și reactivi, fac ca cei mici să ajungă să se deconecteze de realitatea din 
interiorul lor și să nu mai știe cum să exprime adevăratele trăiri sau dorințe. De multe ori, atunci 
când copilul e neliniștit, adulții aleg să îl distragă cu diverse aplicații online. Este important ca 

adulții din viața copilului să se asigure că acestea nu înlocuiesc timpul de calitate petrecut cu cei 
dragi, timpul de somn, de joacă cu colegi și prieteni, cel pentru activități fizice și alte 
comportamente sănătoase. Privit cu superficialitate și fără un real interes, adesea copilul de azi 
poate părea în ochii adulților din jurul lui ca fiind neatent, confuz, incongruent sau neglijent, când, 
de fapt, el este stresat, obosit sau simte cu durere lipsa relațiilor semnificative, pline de iubire. La 

vârste fragede copilul are nevoie să se miște, să relaționeze, să se joace și să se exprime și tot mai 
mulți copii par să ducă din ce în ce mai mult lipsă de acest lucru. Deși jocul poate părea doar o 
activitate care produce râsete și gălăgie, acesta este limbajul natural al copiilor și joaca aduce multe 
beneficii. Acesta este modul în care ei învață, cresc, înfloresc și elimină stresul acumulat din alte 
surse. Pentru a avea aceste efecte magice, este important ca jocul să fie liber, nestructurat și 
nedirecționat de adulți. Cu cât mai multă joacă, cu atât mai puțin stres cu atât mai mare dezvoltarea 
creierului la nivel molecular (epigenetic), celular (conexiune neuronală) și comportamental (socio-

emoțional și abilități executive). Toate acestea cresc reușita în învățare și comunicare relațională 
pozitivă, elemente care sunt recunoscute ca având o pondere mare în succesul academic și 
economic de mai târziu. 
 O situație îngrijorătoare care a luat amploare în România este cea a copiilor preșcolari care 
au întârzieri în achiziția limbajului, care au dificultăți în dezvoltarea vocabularului sau în 
structurarea corectă a propozițiilor, deși nu prezintă alte forme ale unor deficiențe. Motivul 
presupus este că acești micuți nu au suficient de multe ocazii să se exprime, să fie ascultați până la 
capătul propoziției și apoi să fie ajutați să formuleze corect. Este responsabilitatea adulților să 
creeze contexte și să încurajeze copiii să gândească critic, să cerceteze, să încerce, să greșească și să 
urmeze ceea ce își doresc, să ceară ajutor, să se pună în pielea altor persoane și să pună întrebări. 
 În ceea ce privește siguranța pe Internet, un prim pas ar fi ca cei mici să beneficieze de 
activități educaționale menite să prezinte ce înseamnă datele personale, limitele fizice și emoționale: 
care sunt părțile intime care nu trebuie atinse sau văzute de alte persoane, ce este în regulă să 
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comunice și ce nu cu alte persoane, ce anume să facă atunci când cineva îi vorbește urât sau se 
poartă necorespunzător, în viața de zi cu zi sau online. Mai mult decât orice, este esențial ca părinții 
și profesorii să creeze și să mențină o relație apropiată cu ei, atât de apropiată încât să fie primii 
cărora le-ar împărtăși când una dintre aceste limite a fost încălcată de cineva. 
 În context educațional, privitul la televizor sau folosirea altor dispozitive mai mult de câteva 
minute pe zi, fără un obiectiv clar și specific de învățare – decis, asumat și ghidat de un adult –, 

creează premisele unor forme de pasivitate a copilului în raport cu procesul lui de dezvoltare. 
Stimulii din producțiile online sunt numeroși, atractivi, dinamici și cu greu se pot compara cu 
realitatea de zi cu zi. Aceștia stimulează producția de substanțe chimice responsabile de o stare de 

fericire, punând bazele unui comportament dependent încă mai înainte ca cel mic să poată alege 
altceva 

 Este esențială stimularea conectării cu viața, trăită cât mai plenar și autentic. Este important 
să hrănim conștiința unicității pe care fiecare om o are în lume și importanța sa în cadrul întregului 
numit Viață. 
 Împlinirea acestor nevoi se reflectă în gradul de vitalitate și starea de bine a copilului. 
Iubirea și libertatea oferite copilului se transformă în autonomie, curaj, creativitate și competență. 
Contextele, limitele și practicile cu sens se transformă în capacitate de analiză și sinteză, gândire 
critică și vulnerabilitate asumată. Interacțiunea cu un adult prezent, disponibil și informat creează 
premisele pentru o conștientizare a emoțiilor, gândurilor și acțiunilor, în orice context. 
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“VALOAREA ADĂUGATĂ” ÎN EDUCAŢIE 

 

 

                              Prof. Paraschiva Căpriţă  
 Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

  

 Calitatea educaţiei şi a dezvoltării profesionale se determină, în esenţă, prin calculul 
„valorii adăugate“. Calitatea unui serviciu educaţional este exprimată prin ceea ce rămâne din 
rezultatele obţinute în urma parcurgerii programelor educaţionale după ce a fost luată în 

considerare influenţa factorilor „de intrare“ (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele la 
„intrare“, mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor/ formatorilor, resursele 

disponibile etc.). 

Cu alte cuvinte, nu contează atât valoarea absolută a rezultatelor obţinute (de exemplu – 

procentul elevilor care trec examenul de bacalaureat sau numărul profesorilor care aplică rezultatele 
unei formări specializate), ci raportul între aceste rezultate şi performanţele la intrarea în sistem. De 

exemplu, un procent de 50% elevi reuşiţi la bacalaureat poate fi foarte mare pentru un liceu 

tehnologic care funcţionează într-o zonă defavorizată, care pregăteşte elevii pentru meserii mai 

puţin atractive şi care nu dispune de resurse deosebite, în timp ce unul de 60% poate fi considerat ca 

foarte mic pentru un liceu „de centru“ şi „cu tradiţie“, ţintă a finanţărilor alternative, aşa cum există 
în fiecare oraş mare.              ,               

Luând în calcul influenţa factorilor de intrare, „valoarea adăugată“ (deci contribuţia 
efectivă a şcolii), este mult mai mare în primul caz decât în cel de-al doilea, chiar dacă rezultatele 
brute ar spune altceva. În ultimul deceniu a fost introdus, în definireaşi evaluarea calităţii şi 
conceptul de „valoare creată“ având în vedere tocmai caracterul impredictibil al dezvoltării 
societăţii: a devenit evident faptul că nu ştim cum va arăta societatea pentru care îi pregătim pe 
copiii noştri. Ca urmare, calitatea în educaţie trebuie definită nu numai pe baza a ceea ce are nevoie 

acum un adult sau un tânăr, ci şi în funcţie de modul în care ea reuşeşte să satisfacă nevoi viitoare. 
Deci, o educaţie de calitate este nu numai aceea care asigură progresul în atingerea unor 

obiective prestabilite („valoare adăugată“), ci şi cea care îşi stabileşte noi ţinte şi noi modalităţi de 
atingere a lor („valoare creată“), pe măsură ce societatea se schimbă. 

Absenţa informaţiei relevante, consistente şi suficiente face imposibilă asigurarea 
calităţii. Simplele date, oricât de numeroase sau detaliate ar fi, nu sunt suficiente. Este nevoie de 

informaţie care să ofere baza suficientă pentru o decizie „corectă“. Astfel, nu interesează valoarea 
absolută a elevilor care au luat examenul de bacalaureat, ci modul de evoluţie a acestui indicator în 
ultimii ani (dacă este în creştere – de ce ? dacă este în descreştere – de ce ?) şi corelarea acestui 
indicatori cu alţii – de exemplu, cu mediul de provenienţă al elevilor sau cu rata de angajare a 
absolvenţilor.  

În noua societate a cunoaşterii putem spune că şcoala încetează a fi doar o instituţie în care 
cunoaşterea se transmite de la o generaţie la alta, ea devenind o instituţie care creează cunoaştere. 

Evaluarea corectă a calităţii se poate face numai prin combinarea procedurilor de 
autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă. Rezultatele evaluării trebuie să fie asumate 
nu numai de către evaluator (pentru fundamentarea politicilor), ci şi de către cel evaluat (pentru 

iniţierea / continuarea/ reorientarea procedurilor de dezvoltare organizaţională şi personală). Pentru 
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aceasta este nevoie de criterii comune de evaluare şi de valori împărtăşite – deci de o cultură 
comună a evaluării.  

Evaluarea cantitativă a calităţii educaţiei trebuie, obligatoriu, completată cu evaluarea 
de tip calitativ. Informaţiile cantitative obţinute prin analiza documentelor şi a datelor statistice pot 

oferi o bază de decizie la nivel naţional, dar nu pot spune, decât în mică măsură, ce lipseşte unei 
anume şcoli, unui anume profesor pentru a „produce“ calitate.  

Acolo unde există frică sau neîncredere apar şi date false  Un sistem fiabil de calitate se 

bazează în primul rând pe încredere, orice procedură de asigurare a calităţii având ca scop 
creşterea încrederii beneficiarului în produs / serviciu şi în furnizorul acestuia. 

Ne putem întreba care este, acum, nivelul încrederii în şcoală? Există, oare, încredere 
reciprocă între actorii principali din sistemul românesc de educaţie (părinţi – elevi – profesori – 

administraţie)? Are încredere profesorul în inspectorul care îl evaluează? Are încredere inspectorul 
în profesorii evaluaţi? Arată toţi încredere în elevii pe care îi educă? Au părinţii şi angajatorii 
încredere în sistemul de educaţie? De răspunsurile la aceste întrebări, de modul în care va creşte 
(sau va scădea!) încrederea în instituţia de educaţie va depinde eficienţa sistemelor de asigurare a 
calităţii în curs de realizare. 
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STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND  

COMUNICAREA PROFESOR-ELEV 
 

 

                              Prof. Paraschiva Căpriţă  
 Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Şcoala la toate nivelurile, se face vinovată de starea comunicării; arta comunicării poate şi 
trebuie să fie realizată în baza unor relaţii profesor-elev mai bine gândite. De dorit este crearea unor 
situaţii care să facă posibilă antrenarea elevilor în exerciţii de comunicare, în care să se pună mai 
mult accent pe comportamentul civilizat. 

În acest sens, un exemplu de „bună practică”, privind comunicarea profesor-elev este 

următorul: 
P.I., elevă în clasa a XI-a. Foarte inteligentă, cu înclinaţii spre ştiinţele umaniste aspiră la 

învăţământul superior. Venită în clasă în acest an şcolar de la alt liceu, deşi extrem de rezervată, 
aparent puţin sociabilă şi izolată, se impune rapid în clasă prin ţinuta sobră, aspect exterior îngrijit şi 
trăsături fizice agreabile. I se doreşte şi i se caută prietenia. Pentru colegi devine un model sub 

multe aspecte şi par a tinde s-o urmeze. Intervenţiile ei în lecţii şi în discuţii sunt spontane şi 
pertinente, dovedeşte în multe domenii cunoştinţe mai bogate decât colegii ei şi profunzime în 
gândire. Uneori manifestă o atitudine brutală, de respingere a „amestecului” altora în „problemele 
ei”. 

P.I. provine dintr-o familie cu probleme. Tatăl decedat, fusese intelectual, cu o inteligenţă de 
excepţie, alcoolic. Mama, frumoasă şi „necultivată”, cu înclinaţii frivole. Fetiţa rămâne orfană de 
tată încă din ciclul primar; se formează în preajma mamei, cochetă, înconjurată de bărbaţi străini, 
chefuri şi scandaluri la care ea participă cu sau fără voie. În clasa a X-a refuză să se prezinte la o 
corigenţă motivând că, fiind nepregătită, este sub demnitatea ei să se prezinte astfel şi repetă anul. 

În semestrul al doilea, datorită absenţelor nemotivate, eleva ajunge în situaţie de 
exmatriculare. Mai este de notat că principala deficienţă a personalităţii elevei este lipsa de voinţă. 
Impresionaţi de poveştile ei lacrimogene, mai mulţi elevi au intervenit la mine pentru a obţine 
înţelegere şi îngăduinţă pentru colega lor. Intervenţiile mele (sfaturi, îndemnuri, explicaţii, 
atenţionare asupra pericolului de exmatriculare) nu au avut efectul scontat, singurul câştig a fost un 

plus de informaţii în cunoaşterea elevei, cu toate că nesinceritatea ei a rămas constantă, ca şi 
promisiunile mereu încălcate. 

S-a organizat discutarea cazului cu clasa pentru a se lua o decizie de grup. Rezolvarea 

concretă a cazului ar suda şi mai mult colectivul, i-ar spori coeziunea şi eficienţa; ar putea fi salvat 
un membru al grupului; elevii ar fi puşi în situaţia de a-şi coordona eforturile pentru ajutorarea unui 
coleg, să caute explicaţii şi soluţii, propria lor comportare fiind examinată (ei trebuie să se 
dovedească mai buni, mai corecţi decât colega lor şi, mai ales, să confirme valabilitatea deciziei, 
prin fapte). 

Am exprimat câteva principii de care să se ţină seama în discutarea cazului şi luarea 
deciziei şi anume: 

 normele şi cerinţele vieţii şcolare sunt obligatorii pentru toţi elevii; nerespectarea lor 
atrage după sine sancţiuni; 

 sancţiunea trebuie să ducă la îndreptarea şi nu la distrugerea celui care o suportă; 
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 hotărârea unei sancţionări se ia după o matură chibzuinţă şi nu sub impulsul unei 

porniri de moment sau aprecierii superficiale a situaţiei. 
Concluzia la care am ajuns ca dirigintă şi decizia pe care aş prefera-o din partea clasei (şi 

anume menţinerea elevei în clasă), nemărturisită, este în concordanţă cu dorinţele clasei. Am vrut să 
las elevilor impresia că au ajuns singuri la această concluzie. 

Prezentarea cazului de către dirigintă: 
„Colega voastră, nou venită în clasă şi în şcoală, după cum ştiţi, a acumulat un număr mare 

de absenţe nemotivate, pentru care, conform Regulamentului şcolar, trebuie exmatriculată. Având 
în vedere calităţile şi meritele ei şi faptul că până acum clasa n-a făcut aproape nimic pentru a o 
ajuta să evite această situaţie, sunt de părere că ar trebui să căutăm împreună o soluţie, dacă aceasta 
există, sau să hotărâm împreună exmatricularea ei. Precizez că exmatricularea o face Consiliul 
profesoral pe baza unui referat prezentat de diriginte”. 

Discutarea propriu-zisă a cazului a permis gruparea opiniilor exprimate de elevi în două 
categorii, favorabile elevei şi nefavorabile. Rezumatul discuţiilor se prezintă astfel: 

 

                       Opinii favorabile                    Opinii nefavorabile 

- a fost într-adevăr bolnavă, dar nu întotdeauna în 

situaţia de a solicita medicului motivare; 
- are probleme, multe şi mari probleme, pe care nu 

le ştiţi; 
- dacă v-ar fi interesat soarta ei, aţi cunoaşte-o mai 

bine, aţi înţelege-o şi poate că n-ar fi ajuns în  
această situaţie; 
- Regulamentul e prea sever; 40 de absenţe care nu 

pot fi motivate în public sau cu hârtie de la doctor 

nu înseamnă că sunt toate nemotivate; 
- şi am spus întotdeauna adevărul?!    

- un om atât de bolnav ar trebui să fie pe  
moarte; 

- şi noi avem probleme, toţi oamenii au  
probleme; trebuie să le facem faţă; 
- da, ce păcat că nu ne-am împrietenit toţi cu  
ea, ne-ar fi dus de nas pe toţi, nu numai pe  

voi, ne-am văzut fiecare de treburi şi fiindcă 

ei nu-i pasă de noi, ne priveşte de sus, am  
tratat-o şi noi cum merita; 

- nu Regulamentul e de vină. 
 

 

Au existat şi elevi care nu şi-au exprimat părerea, atitudinea lor părând a fi mai degrabă de 
îngăduinţă, de toleranţă decât de intransigenţă. Această atitudine putea fi datorată simpatiei pentru 
P.I., solidarităţii cu colegii sau altor motive. Pe parcursul discuţiei am intervenit ori de câte ori a 

fost nevoie, cu argumente sau contraargumente. 

Concluzia, în acord cu ceea ce urmăream şi eu: eleva este vinovată de nerespectarea 
îndatoririlor şcolare prin acumularea acestui număr mare de absenţe nemotivate; clasa recunoaşte 
abaterea, îşi asumă vina de a fi indiferentă faţă de un membru al ei; clasa doreşte să mai găsească o 
soluţie în afara exmatriculării. După formularea acestei concluzii se hotărăşte reluarea discuţiei la 
următoarea oră de dirigenţie, peste o săptămână. Între timp problema rămâne în atenţia fiecăruia şi a 
tuturor. 

Discutarea soluţiilor şi luarea deciziei: 
1) Situaţia este cunoscută de toţi elevii clasei. 
2) Prezentarea de către dirigintă a soluţiilor posibile (de altfel, cunoscute de elevi): 

a) îndepărtarea elevei din clasă şi din şcoală; 
b) menţinerea ei în clasă; menţinerea ei în şcoală, mutarea disciplinară în altă clasă 

(propunerea câtorva elevi). 
3) Evaluarea gradului de risc pe care-l conţine fiecare dintre soluţii. 



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

245 

 

Exmatricularea, fiind cea mai puţin dorită, o prezint în aşa fel încât să-i stimulez pe elevi în 
a-şi asuma răspunderea pentru soluţia opusă: „Clasa noastră şi chiar şcoala ar scăpa de-o grijă; când 
mai apare cineva cu abateri grave, îl exmatriculăm şi pe acela; poate mai rămâne şi vreun repetent şi 
clasa se curăţă; rămânem numai cu cei teribili! 

Să ne ocupăm de cealaltă soluţie. Zic cealaltă şi nu celelalte pentru că nu putem admite 
propunerea unora dintre voi de a o muta în altă clasă. Noi am început s-o cunoaştem şi, dacă noi nu 
suntem în stare s-o ajutăm, ce vor reuşi alţii? Sau credeţi că ea va fi atât de afectată de pedeapsă 
încât va deveni un elev model?! Nu, ori rămâne în clasa noastră, ori exmatricularea. Acum hotărâţi: 
pe care dintre aceste variante o discutăm?” 

Se discută rămânerea în clasă. 
 

                          Dirigintele                                Elevii 

- Credeţi că se va îndrepta, că va preţui 
cum se cuvine „apărarea” pe care i-o 

oferiţi acum cu atâta tărie? 

- Dacă nu se va schimba? 

- Nu vor profita şi alţi elevi de 
îngăduinţa pe care o arătăm acum? 

- Dar nu ne abatem de la Regulament? 

- Cu siguranţă! (se arată chiar mult prea siguri;  
elevii, cel puţin o parte dintre ei, sunt convinşi 
de reuşită şi, pentru moment, şi P.I.); 
- Da…, nu… (părerile sunt împărţite; în final se 

angajează că nu vor uza niciodată de acest precedent 

pentru a obţine motivarea absenţelor sau iertarea în alte 
situaţii);  
- Ne vom strădui să-i fim mai apropiaţi, să se simtă bine 
în clasa noastră; când va lipsi o vom căuta acasă, să ştim 
ce s-a întâmplat. 
- Dar infractorii care îşi ispăşesc pedeapsa la locul de 

muncă? P.I. nu rămâne nepedepsită, doar îi scădeţi nota 
la purtare. 

 

Concluzii: 

Deci, hotărâm rămânerea elevei P.I. în clasă. Aveţi grijă! Ne asumăm astfel răspunderea 
pentru comportarea ei ulterioară, mulţumirea că am procedat bine, dar şi riscul nereuşitei dacă se va 
dovedi că hotărârea nu a fost cea bună. 

Hotărârea s-a dovedit a fi fost cea bună. Fără a deveni ceea ce eu am numit în discuţiile cu 
elevii, un elev model, P.I. n-a mai absentat nemotivat de la şcoală şi a fost, efectiv, salvată. 
Integrarea în grupul şcolar-clasă a rămas deficitară, dar eleva a pierdut mult din aroganţa şi aerele 
de superioritate cu care îşi trata până atunci colegii.  

S-au obţinut de asemenea întărirea coeziunii clasei, îmbunătăţirea moralului de grup şi 

întărirea convingerii că au făcut colegei lor un mare bine. Pentru aceasta, elevii au fost foarte 
mândri de „isprava” lor, iar eu am fost mulţumită că am reuşit să mai pun o cărămidă la formarea 
personalităţii lor cu un profil moral elevat şi în acelaşi timp am îmbunătăţit comunicarea profesor-
elevi şi elevi-elevi. 
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MIC GHID DE BUNE PRACTICI ÎN ÎNVĂȚAREA ONLINE 

 

 
Prof. înv. preșcolar Mihaela David  

Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat, jud. Buzău 

 

 

 Primul pas în învățarea online este bine să fie dedicat construirii comunității, astfel încât 
elevii să se simtă conectați. Abilitățile socio-emoționale pot fi împletite și ele în activitățile din 
această perioadă. Pe lângă asta, elevii au nevoie să exerseze cu uneltele digitale pe care le folosim. 
Așa că lecțiile noastre trebuie să se concentreze pe aceste lucruri, împletindu-le pe cele două, atunci 
când este posibil. 
 Exemplu: dacă eu utilizez Google Classroom, atunci voi transmite sarcina prin Google 

Classroom și o să-i învăț pe elevi cum să deschidă o temă și cum să o prezinte când e rezolvată și 
modul în care vor primi feedback. Astfel, voi preda toate aceste abilități odată și nu este nimic 
separat sau în plus. Pur și simplu toate sunt făcute împreună. 
 Părinții se adaptează și ei la acest nou mod de a face școală. Deoarece câteodată ne așteptăm 
ca ei să joace un rol mai proeminent decât înainte în susținerea învățării elevilor, au nevoie de mai 
mult suport din partea noastră. Avem nevoie realmente ca părinții să fie partenerii noștri în această 
comunitate de învățare. 
 Atunci când părinții știu unde și când să se uite pentru a găsi informațiile de la noi, ei vor 
face o treabă mai bună în a ține pasul și a le urmări până la capăt. Comunicările săptămânale sunt o 
modalitate bună pentru a-i menține pe toți informați despre ce se întâmplă în clasă. 
 Cum și când pot să intre părinții în contact cu noi atunci când este nevoie? Dacă nu stabilim 
granițele, vom sfârși simțind că trebuie să fim la dispoziție 24/7, ceea ce va duce repede la epuizare. 
Este recomandat să stabilim ore regulate de ,,birou” și să le anunțăm într-un mod vizibil și ușor de 
găsit, pentru ca părinții să știe când vom fi cel mai sigur disponibili.  
 Deși este important să postăm în mod consecvent informație printr-o singură platformă, este 
de ajutor să furnizăm informație în mai multe feluri. De exemplu, putem oferi anunțuri scrise în 
fiecare săptămână și putem înregistra aceleași anunțuri într-un scurt video, în așa fel încât elevii și 
părinții să poată alege formatul care funcționează cel mai bine pentru ei. 
 Părinții vor fi capabili să-și ajute copiii mai bine, dacă înțeleg cum să utilizeze tehnologia, 
așa că le putem furniza tutoriale despre tehnologia pe care o utilizăm la clasă și platforma pe care o 
utilizăm ca să diseminăm informații.  
 Acum, mai mult ca niciodată, profesorii trebuie să se conecteze unii cu alții. Întâlnirile 
personalului trebuie ținute cu regularitate și acum – chiar dacă se vor face printr-o platformă online 

de conferințe – pentru a menține personalul conectat. În timpul acestor întâlniri, ar trebui alocat și 
un timp dedicat stării de bine și sănătății emoționale a profesorilor. Grupurile mai mici, cum ar fi 
echipele de predare sau comunitățile de învățare specifice unei materii pot oferi chiar mai mult 

suport. 

 Este mai ușor să ne confruntăm cu provocările învățării online atunci când lucrăm împreună 
cu ceilalți. Asta înseamnă să lucrăm îndeaproape cu specialiștii pentru a ne asigura că lecțiile și 
materialele noastre acoperă nevoile tuturor elevilor, lucrând în parteneriat cu alții din aria noastră de 
conținut pentru a planifica instruirea, pentru a lucra împreună în proiecte integrate și împărțind între 
profesori, în echipă, acele lucruri de care au nevoie toți elevii (cum ar fi instruirea pentru utilizarea 
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tehnologiei) sau pentru a ridica nivelul în așa fel încât elevii să nu facă aceleași lecții, din nou și din 
nou și noi să nu ne duplicăm munca.  
 Cel mai bine funcționează modalitatea să păstrăm instruirea directă – lucruri cum sunt scurte 

filme video, lecturi și citirea diverselor materiale în forma asincronă, utilizând verificări ale 
înțelegerii cum sunt întrebările incorporate sau ,,biletele de ieșire”.  
 Putem utiliza întâlnirile sincrone pentru o muncă interactivă, mai angajantă. Dacă vrem ca 
elevii să vină la sesiuni, dacă vrem ca ei să știe că merită să-și petreacă timpul acolo, trebuie să fie 
realmente ceva activ și angajant pentru ei. Ori de câte ori ei pot lucra cu materia, o pot caracteriza, 
clasifica, organiza și pot împărtăși gânduri despre ea, pot participa la discuții – toate acestea sunt 

lucruri grozave care se pot face în grupuri mici. 
 Instruirea online nu este propice pentru acoperirea unor mari cantități de conținut, așa că 
trebuie să alegem cu înțelepciune, predând cele mai importante lucruri, într-un ritm mai lent. 

 Abilitățile cum sunt analizarea, construirea de argumente, construirea unei baze solide de 
cunoaștere prin texte și vorbire – toate pot fi predare în multe arii de materie. 
 Învățându-i pe elevi să folosească Padlet, de exemplu, le dă oportunitatea de a utiliza unelte 
audio, desenul, scrierea și materiale video. De asemenea funcționează și uneltele non-digitale. 

Elevii pot folosi lucrurile pe care le găsesc în casă, cum ar fi tuburile de carton de la hârtia igienică, 
pentru a îndeplini anumite sarcini, pe care le trimit apoi sub formă de fotografie. 
 Dacă este posibil, putem furniza instrucțiunile pentru teme atât în scris cât și într-un video, 

pentru ca elevii să poată alege varianta care funcționează cel mai bine pentru ei. Putea de asemenea 
să le oferim o întâlnire sincron zilnic sau săptămânal; ceea ce este grozav la organizarea acestora 
online este că noi putem chiar preda mai multe secțiuni pe zi, la aceeași clasă, elevii nu mai sunt 

restricționați la durata orelor și pot participa la orice întâlnire care funcționează cel mai bine pentru 
ei. (iar sesiunile pot fi și înregistrate, fiind accesibile pentru elevi ulterior, indiferent de timp). 

 În timpul predării la distanță de urgență am văzut că fiecare dintre noi am avut cerințe 
diferite despre cu notare sau fără notare, despre a-i trece sau a-i pica pe elevi. Acest mediu trebuie 

susținut în întregime prin comunicare și conexiune. Dacă primesc o notă maximă, sau un 9 sau un 6, 
asta nu ne spune neapărat la fel de mult cât un feedback verbal sau scris că noi, ca profesori, ne 
descurcăm bine sau nu și unde am putea să îmbunătățim. Așa că atunci când predăm de la distanță, 
trebuie să punem accentul pe feedback-ul formativ în timp ce elevii lucrează la teme și însărcinări, 
în loc să le dăm pur și simplu note la sfârșit.  
 Evaluările sumative ar trebui să se concentreze pe creație. Există atât de multe modalități 
prin care elevii pot trișa, așa că, dacă le vom da doar un simplu test sau chestionar, le este realmente 

ușor să caute acea informație. O soluție foarte bună la această problemă este să-i punem pe elevi să 
creeze lucruri. Acestea pot fi filme video, interviuri audio, artă fizică sau digitală, compuneri scrise, 
benzi desenate și așa mai departe. E mult mai dificil să trișezi atunci când trebuie să creezi sau să 
faci ceva. Iar asta integrează de asemenea mai multe arii tematice și toată acea învățare se include în 
creația pe care o vor face. 
 Nu este totul diferit în învățarea online. Unele aspecte ale bunei predări cu siguranță trebuie 
să rămână la fel, cum ar fi: o comunicare clară și consistentă; crearea unor ritualuri și rutine 

explicite și constante; utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare; determinarea necesității 
de a utiliza unelte digitale sau non-digitale pentru o sarcină; concentrarea pe învățare autentică, 
unde sunt create produse autentice, iar elevii au o voce și pot alege sarcinile.  
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 Mediul de predare poate că nu este același cu cel cu care eram obișnuiți, dar este important 
să ne amintim că buna predare este totuși bună predare. Toate aceste lucruri pe care le cunoaștem 
sunt realmente practici bune, care pot fi făcute și virtual. Poate doar arată un pic diferit. 
 

 

Bibliografie: 
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CONCEPTUL DE PARADIGMĂ 

 

 

Prof. Călina Dobrin  
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeş  

 

 

   Paradigma este o construcție mentală larg acceptată, care oferă unei comunități sau unei 

societăți pe perioadă îndelungată de timp o bază solidă pentru a merge spre crearea 

unei identități de sine (a activității de cercetare de exemplu) și astfel pentru rezolvarea unor 
probleme sau sarcini. La Thomas Kuhn baza practicii cercetării și a consensului într-o știință care a 
atins stadiul maturității nu este teoria științifică, ci ceva mai complex, paradigma. Kuhn 
argumentează că cercetarea științifică în disciplinele care au ajuns în acest stadiu nu este condusă în 
primul rând de teorii și reguli metodologice generale, ci de experiențe împărtășite în comun, ce sunt 
încastrate în paradigme. 
 Paradigmele, înțelese ca realizări științifice exemplare, ca exemple concrete de formulări și 
soluții ale problemelor științifice, sunt baza acelui acord al oamenilor de știință asupra 
fundamentelor, ce distinge orice cercetare științifică matură. Paradigmele sunt realizări științifice 
universal recunoscute care, pentru o perioadă, oferă probleme și soluții model unei comunități de 
practicieni. Ca realizări științifice care oferă modele de formulare și rezolvare de probleme unui 

grup de cercetători, constituie entități complexe ce cuprind elemente de natură teoretică, 
instrumentală și metodologică. Cunoașterea cuprinsă într-o paradigmă este în mare măsură una 
tacită. Formularea și rezolvarea de probleme pe baza cunoașterii tacite cuprinse în paradigme 
constituie ceea ce Kuhn numește „știință normală” sau „cercetare normală”. 

 Regulile derivă din paradigme, dar paradigmele pot ghida cercetarea chiar în lipsa regulilor. 
Paradigma este adesea folosită pentru a descrie sistemul de referință care determină felul în care 
percepem lumea. Termenul este de regulă folosit pentru a descrie o stare de spirit generală a unei 
persoane. Avantajul paradigmelor constă în faptul că ele acționează ca un filtru decisiv, oferindu-ne 

un soi de stenogramă cognitivă, o metodă de a gestiona rapid complexitatea informațiilor din lumea 
înconjurătoare. Și ca să folosim din nou analogia creierului asemenea unui burete care absoarbe 
informațiile din jurul lui, fără paradigme creierul nu ar putea controla fluxul continuu de informații 
pe care le are la dispoziție. El nu se poate descurca cu dimensiunea și complexitatea cantităților 
uriașe de informații și să se folosească de ele în mod eficient. Dezavantajele paradigmelor constau 

în faptul că ele se comportă ca niște căști pentru o realitate virtuală, determinând pe ce anume să ne 
concentrăm și limitându-ne viziunea asupra lumii înconjurătoare. 
     Conceptul de paradigmă a fost definit de Thomas Kuhn, unul dintre reprezentanţii cei mai 
influenţi ai orientării metodologice numite “analiza istorico-critică”. Pentru acesta conceptul central 
care caracterizează natura ştiinţei este cel de paradigmă, iar criteriul de diferenţiere între ştiinţă şi 
speculaţie este rezolvarea de probleme. Pentru Kuhn, paradigmele sunt modele de cercetare 

ştiinţifică ce pot fi întâlnite în lucrările ştiinţifice clasice şi, mai ales, în manuale. Paradigmele sunt 
“… realizări ştiinţifice exemplare care, pentru o perioadă, oferă probleme şi soluţii-model unei 

comunităţi de practicieni” (Kuhn). Cunoaşterea cuprinsă în paradigme este o “cunoaştere tacită” - 
nu este conştientizată în detaliu de către membrii unei comunităţi ştiinţifice, şi care, deci, nu pot 
vorbi despre aceasta în formulări generale – şi determină caracterul colectiv al paradigmelor. 

Paradigma nu este rezultatul efortului unui singur om, deşi de obicei este legată de numele unui 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Construc%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Perioad%C4%83&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Identitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sine
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Activitate&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cercetare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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mare gânditor. În cazul cercetării noastre, paradigma culturală occidentală îl are ca reprezentant pe 
Aristotel, iar cea asiatică pe Confucius, iar această împărţire denumeşte, de fapt, două sisteme de 
gândire.  
     În interiorul unei paradigme, de regulă, cercetătorii comunică relativ uşor, problema 
comunicării apare însă între cercetătorii care împărtăşesc paradigme diferite, deoarece acestea sunt 

incomensurabile. Cauzele acestei incomensurabilităţi implică presupoziţii incompatibile cu privire 

la entităţi de bază ale domeniului, criterii diferite de delimitare a problemelor, precum şi observaţii 
incomensurabile rezultate din activitatea experimentală. Cunoaşterea tacită din paradigme 
determină circularitatea comunicării intra-paradigmatice şi în acelaşi timp o “ruptură de 
comunicare” (Kuhn) imposibil de depăşit tocmai pentru că nu există argumente trans-

paradigmatice. Însăşi adoptarea unei paradigme este caracterizată de Kuhn ca fiind iraţională şi se 
realizează prin convertire. Tipul de cunoaştere descris de Kuhn este opus unuia de raţionalitate 
discursivă, iar omul nu mai este văzut ca fiinţă preponderent raţională din imaginea iluministă. 
Concepţia sa infirmă posibilităţile reconstrucţiei raţionale a ştiinţei şi a comunicării printr-un limbaj 

ideal (universal), precum şi concepţia că progresul în cunoaştere indică o apropiere treptată de un 
adevăr preexistent. Imaginea cea mai potrivită aparţine pragmatistului american Quine şi este a unei 
corăbii navigând pe “un ocean de incertitudine”, toate “reparaţiile” fiind făcute din mers. Scopul nu 
mai este reprezentat de destinaţie, ci de menţinerea călătorului pe o linie de plutire deasupra unui 

scepticism “inuman”.    
 Aşadar, în cazul în care cercetarea despre fotografie nu este transparadigmatică, rezultă că 
cercetătorii din paradigme ştiinţifice din cadrul culturii occidentale vor folosi tipul de gândire 
occidental şi cei din paradigme asiatice vor folosi modul de gândire asiatic. Aşadar, un cercetător 
occidental al fotografiei japoneze va fi determinat să interpună chiar modul său de a gândi drept 
acea “oglindă care deformează” ca element structural ultim al cunoaşterii tacite.  
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VIOLENȚA ÎN ȘCOALĂ. PROFILUL AGRESORULUI ȘI AL VICTIMEI ÎN 
CONTEXTUL INTERACȚIUNILOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR DE LICEU  

-Studiu- 

 
Prof. Marius Daniel Dobrin 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

Școala este locul de producere şi de transmitere a cunoaşterii, de formare a competenţelor 
cognitive, de înţelegere a sensului vieţii şi a lumii care ne înconjoară, a raporturilor cu ceilalţi şi cu 
noi înşine. Şcoala este acel mediu care cultivă în fiecare copil dorinţa de a reuşi şi a face faţă 

provocărilor. În acest context, a vorbi despre violenţă și bullying într-o instituţie ce contează cel mai 
mult în formarea unei personalităţi căreia viitorul îi aparţine poate fi interpretat drept o tentativă de 
a-i diminua din prestigiu. 

Dar... violenţa și bullyingul în şcoli au devenit probleme majore, elevii şi cadrele didactice 
împărtăşind părerea că fenomenul riscă să ia amploare. Agresiunile din preajma şcolilor sau chiar 
din şcoli au loc în special între elevi. În ultimul timp, datorită mass-mediei, cu toţii am fost martorii 
unor serii de acţiuni violente între adolescenţi, acţiuni în care unii se încăierau, iar alţii priveau 
scena cu admiraţie, fără să intervină. Printre participanţi erau atât băieţi, cât şi fete. La prima 
vedere, pare a fi un fenomen ciudat, acesta având însă explicaţiile sale. Oricât de delicat şi de 
complex ar fi, fenomenul violenţei în şcoală poate fi stăpânit prin cunoaşterea cauzelor, originilor şi 
formelor de manifestare.  

În lucrarea Violenţa în şcoală, Aurora Liiceanu afirmă: “În şcoli întotdeauna a existat 
violenţă; nu este un fenomen social cu totul nou. Totuşi, este astăzi mai vizibil, în cea mai mare 
parte datorită mass-media. Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie 
să li se amintească faptul că, în perspectivă istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. 
Istoria educaţiei, a praxisului educaţional (fie că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau despre 
cel instituţionalizat, al şcolilor şi internatelor) evidenţiază acest lucru. Este un fapt recunoscut că, în 
vechea Europă, în şcoli domnea o brutalitate tolerată, considerată necesară pentru disciplinarea 
elevilor... Recentul interes pentru violenţa şcolară are loc în contextul în care se produce o 
schimbare profundă şi continuă în teoria şi practica educaţională. Violenţa împotriva copiilor nu 
mai este tolerată, iar faptul că ea a existat în trecut nu justifică utilizarea ei în prezent. Astăzi, ochiul 
societăţii priveşte atent ceea ce altădată era netransparent şi secret, în familie sau în spaţiul închis al 
instituţiei şcolare.”  

În condiţiile promovării unei “şcoli prietenoase” şi a unei şcoli deschise spre parteneriate, 
este firesc ca ecouri ale proceselor din interior să răzbată în exterior, după cum e normal ca pe căile 
deschise să intre cu uşurinţă dificultăţile cu care se confruntă comunitatea/ societatea care 

“găzduieşte” şcoala respectivă. Din această listă fac parte agresivitatea şi violenţa.  
Violenţa în şcoală implică toţi actorii (elevii, cadrele didactice etc.), aceştia pot fi agresori 

sau victime. Ea se înscrie sub umbrela complexă a ceea ce specialiştii numesc bullying, apreciat, de 

cei mai mulţi dintre ei, ca fiind o formă de violenţă. Bullying-ul cuprinde partea vizibilă şi invizibilă 
a violenţei, în aspecte mult mai profunde. Cu referire la şcoală, bullying-ul reprezintă o categorie de 
comportament agresiv ce implică un dezechilibru de putere, actul agresiv fiind repetitiv; un proces 

în care un copil este expus în mod repetat acţiunilor negative, hărţuirii şi atacurilor din partea unui 

sau a câtorva copii. Este un fenomen ce implică suferinţă datorată hărţuirii verbale, atacului fizic 
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sau altor metode subtile de coerciţie (ex., manipularea). Acesta este un comportament social prin 
natura sa şi are loc în aproape fiecare grup social: victima are şanse reduse de a evita suferinţa 
produsă, în timp ce agresorul este susţinut de alţi membri ai grupului. Atacurile pot fi fizice sau 

verbale, directe sau indirecte. Cercetătorul A. Pikas (1975) a descris bullying-ul ca fiind o violenţă 
în cadrul grupului, prin care, membrii lui, îşi refortifică reciproc comportamentul. 

Printre manifestările comportamentale ale agresorului enumerăm: strigă pe nume într-un fel 

care deranjează, folosind un anume ton, un anumit subînţeles sau porecle; pune în încurcătură în 
mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de sport, la club, la magazin 
etc.); loveşte, împinge, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în activităţile 
extraşcolare etc.); bârfește, ignoră, exclude, etichetează persoane; şantajează, minte, înșeală, 
intimidează; fură bani, obiecte, idei; contrazice în mod vehement, foarte agresiv; atacă opiniile, 
credinţele, convingerile, fără înţelegere şi toleranţă; îndepărtează cunoştinţele şi prietenii, practic 
“rupe” reţeaua socială; postează mesaje nepotrivite pe internet cu adresă exactă, dă telefoane în mod 
abuziv; trimite mesaje inadecvate pe telefon; foloseşte un limbaj trivial şi vulgar sau păstrează 
tăcerea; face pe ceilalţi să se teamă, pentru a se simţi mai puternic; face comentarii despre aspectul 
fizic, familie, nevoi speciale, alte diferenţe.  

D. Olweus (1991), unul din primii cercetători preocupaţi de fenomenul bullying-ului în 
şcoală, evidenţiază influenţa grupului asupra reacţiilor membrilor la agresivitate. Această influenţă 
poate avea efecte în cazul când copilul este de partea victimei sau încurajează agresiunea. Anumite 
mecanisme de grup joacă un rol decisiv în bullying - contagiunea socială, reducerea controlului sau 

a inhibiţiei împotriva tendinţelor agresive, distribuţia de responsabilităţi, modificări cognitive 
graduale în perceperea agresorului şi a victimei. Adiţional, caracteristicile de personalitate şi ale 
grupului au impact asupra rolului pe care şi-l asumă un copil în situaţia de bullying.  

Bullying-ul este o agresivitate direcţionată spre persoană, fără a fi identificat în mod 
obligatoriu un scop. Studiile evidenţiază lipsa necesităţii unor emoţii de furie, a unei provocări 
externe. Mai mult decât atât, acesta poate fi calificat drept o obişnuinţă/ habit instituţionalizat sau o 
agresiune “rece”. În acest sens, bullying-ul este diferit de agresivitatea reactivă, care implică accese/ 
explozii de supărare ca reacţii la ameninţări/ provocări reale sau percepute.  

Bullying-ul se produce atunci când sunt prezenţi câțiva membri ai grupului. De obicei, cel 
care lipseşte în acel moment ştie ce se întâmplă, datorită faptului că bullying ul, prin definiţie, are 
loc în mod repetat, peste o anumită perioadă de timp. În cazul în care majoritatea elevilor din clasă 
nu participă activ la proces, ei se comportă astfel, încât fac posibil începutul şi continuarea acestuia. 
Ceea ce se întâmplă dincolo de atitudinea reală faţă de bullying (de fapt, majoritatea elevilor 

dezaprobă conduitele agresive sau nu înţeleg de ce unii colegi îi agresează pe alţii) este modul în 
care ei se comportă în situaţiile de bullying. Ignorarea a ceea ce are loc între agresor şi victimă 
poate fi interpretată de către agresor ca aprobare a conduitei sale.  

Odată ce bullying-ul este abordat ca fenomen de grup, bazat pe relaţii sociale şi roluri în 
grup, acesta nu se poate produce într-un “spaţiu” unde sunt prezenţi doar victima şi agresorul. 
Atunci când un coleg de clasă este agresiv, ceilalţi sunt forţaţi, mai mult sau mai puţin, să ia o 
poziţie. Acesta nu este un comportament izolat, el reflectând relaţiile sociale construite şi atitudinile 
existente în cadrul grupului. Printre rolurile participative există câteva modalităţi de comportament: 
agresiv-activ (agresorul), pasiv sau succesor agresiv (complicii), pasiv (victima), prosocial (apărător 
al victimei) şi retras (outsider). În această ordine de idei, transpare necesitatea descrierii unor 
dimensiuni personale ale rolurilor participative, ceea ce va oferi cadrelor didactice, consilierilor şi 
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psihologilor şcolari posibilitatea demascării a ceea ce stă ascuns în culisele comportamentului. În 
atenţia majoră a cercetătorilor au fost în mod special profilul agresorului şi cel al victimei. 

Profilul agresorului licean 

Se consideră că bullying-ul este provocat de persoane care nu beneficiază de suficientă 
atenţie, care doresc astfel să iasă în evidenţă, să braveze şi acţionează în consecinţă. Lipsa de 
afecţiune, de aprobare, de îndrumare, de feedback pozitiv, de dragoste; neglijarea, încurajarea unor 
noi stiluri de viaţă; noi moduri de impunere, de câștigare a banilor (droguri, prostituţie, găşti) sunt 
factori facilitatori pentru comportamentul respectiv. Nevoia de putere şi de dominare fac din 
victime o ţintă, iar agresorii îi vor răni fizic, social sau emoţional pe ceilalţi. De cele mai multe ori, 
cei care hărţuiesc au fost hărţuiţi sau sunt ei înşişi hărţuiţi de colegi, de familie. Se spune că atunci 
când eşti nefericit(ă), ai nevoie să vezi pe cineva mai nefericit(ă) decât tine. Multe studii conchid că 
invidia şi resentimentele pot fi motive care produc bullying-ul. Există dovezi care sugerează că un 
deficit de stimă de sine contribuie semnificativ la actele de acest tip, ca şi stările de anxietate sau de 
vinovăţie. Lipsa abilităţilor sociale, utilizarea forţei, dependenţa de conduite agresive, mânia şi 
furia, statutul în grupul de apartenenţă, existenţa unor antecedente în copilărie sunt factori de risc. 
Precizăm că, de multe ori, bullying-ul nu implică neapărat criminalitate sau violenţă fizică, ci 
funcţionează ca abuz psihologic sau verbal. Cercetările care şi-au propus să schiţeze profilul 
psihologic al adolescentului agresor au evoluat de la “persoane ce creează mari probleme sociale” 

la „persoane care posedă bune abilităţi mentale” şi până la „persoane care posedă un nivel mediu 
de inteligenţă socială”. Mai mulţi specialiști susţin că acest „actor” poate fi capabil să manipuleze 
eficient şi să folosească alte persoane pentru a distruge ţinta şi, în acelaşi timp, să menţină relaţii 
pozitive cu semenii.  

Profilul victimei - elev de liceu 

Cercetătorii, cadrele didactice şi clinicienii şi-au focusat considerabil atenţia asupra elevilor 
- victime ale bullying-ului. Observaţiile au condus la evidenţierea efectelor psihologice negative, 

cum ar fi: depresie, singurătate, anxietate, stimă de sine redusă.  
Studiile realizate au constatat un risc crescut pentru dezvoltarea externalizării problemelor 

comportamentale la copiii victime, inclusiv hiperactivitate, impulsivitate şi agresivitate.  
Victimele apar în faţa celorlalţi ca indivizi nesiguri, pasivi şi incapabili să reacţioneze în 

cazul în care sunt atacate. În consecinţă, agresorii îşi aleg victimele mai ales dintre elevii care nu se 
plâng, mai slabi din punct de vedere fizic şi emoţional, tentaţi să caute atenţia colegilor. Cercetările 
arată că victimele au, în general, părinţi sau profesori excesiv de grijulii şi, ca urmare, ele eşuează în 
a învăţa să facă faţă situaţiilor conflictuale. Majoritatea îşi doresc aprobarea agresorului, chiar după 
ce au fost respinse de acesta, unele continuând să facă încercări, de cele mai multe ori nereuşite, de 
a interacţiona cu el. De obicei, elevii victime sunt singuratici, nu au prieteni şi îi atrag ca un magnet 
pe colegii lor agresori, care îşi satisfac nevoia de putere. Unii pot deveni victime pur şi simplu, 

pentru că sunt “altfel” (prezintă handicap fizic sau mental, aparţin unei alte etnii, alte religii etc.). S-

au semnalat, de asemenea, cazuri în care elevii violenţi se concentrează pe un coleg fără un motiv 
anume, dar victima rămâne cu impresia că ceva nu este în regulă în ceea ce o priveşte, având 
tendinţa de a se culpabiliza.  

Există două tipuri de victime şcolare:  
 victimă pasivă sau supusă - transmite celorlalţi, prin atitudini şi comportament, că este o 

persoană nesigură, care nu va reacţiona la agresiunea asupra sa; elevii care se încadrează în acest tip 
sunt mai puţin dezvoltaţi din punct de vedere fizic decât semenii lor, au un nivel scăzut de 
coordonare fizică şi sunt slabi la sport; nu dispun decât în mică măsură de abilităţi sociale, au 
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dificultăţi în a-şi face prieteni; au un nivel scăzut al stimei de sine, sunt anxioşi, nesiguri, se supără 
şi plâng uşor; întâmpină dificultăţi în a lua atitudine sau în a se apăra în faţa altora; relaţionează mai 
bine cu adulţii decât cu elevii de vârsta lor; 

 victimă provocatoare - prezintă atât pattern-uri de tip anxios, cât şi de tip agresiv; 
majoritatea acestor victime sunt băieţi; de regulă, atunci când sunt victimizaţi, ei au tentaţia să 
riposteze violent; cei mai mulţi au un temperament coleric, sunt hiperactivi şi au dificultăţi de 
concentrare; sunt greoi, lipsiţi de tact şi au obiceiuri ce-i irită pe cei din jur; nu au capacitatea de a 
dezvolta relaţii cu semenii şi adulţii, inclusiv cu profesorii. 
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PRINCIPII, STRATEGII ȘI TEHNICI DE CREȘTERE A MOTIVAȚIEI 
ELEVILOR PENTRU ÎNVĂȚARE 

-Studiu- 

 

 

Prof. Marius Daniel Dobrin 

Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 
 

 Definirea motivației și stabilirea rolului ei în explicarea comportamentului elevilor este 
departe a se fi finalizat. Noțiunea are sensuri multiple. Este clar că un motiv este cauza principală a 
unui eveniment. Acesta determină modul în care o persoană reacționează, nu doar situația în care se 
acționează. „Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esențial în declanșarea, orientarea și 
modificarea conduitei”(Andrei Cosmovici, 2005). Motivația este compusă din ansamblul motivelor. 
Motivația este definită ca o sumă de procese fiziologice și psihologice responsabile de declanșarea, 
menținerea și încetarea unui comportament, ca și de valoarea apetitivă sau aversivă conferită 
elementelor de mediu asupra cărora se exercita acel comportament. 
 Motivației i s-au atribui diferite roluri: o simulare și descărcare de energie, o reacție ce este 
asociată unui stimul, o acțiune spontană ce oferă o energie aparte organismului, un factor psihologic 
ce influențează comportamentul individului. Motivația explică, de asemenea, și trecerea de la starea 
de repaus la cea de acțiune. Prin motivație înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie 

ca sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate, simple trebuințe fiziologice sau 
idealuri abstracte. 

 Motivația învățării se subsumează sensului  general al conceptului de motivație și face 
referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o activitate menită să conducă la 
asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și deprinderi. Procesul de învățate este 
facilitat și energizat de motivație prin o intensificare a efortului și prin concentrarea atenției 
elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru o activitate de învățare. Elevii  motivați sunt mai 
perseverenți și învață mai eficient. Una din cauzele ce duc la a învăța/ a nu învăța este motivația. 
Dar motivația poate fi și efectul activității de învățare. Atunci când cunoști rezultatele învățării, mai 
ales dacă acestea sunt pozitive, îți poți susține eforturile ulterioare. elevului. Din satisfacția inițială 
de a fi învățat, elevul își va dezvolta motivația de a învăța mai mult. Așadar, relația cauzală dintre 
motivație și învățare este una reciprocă. Motivația energizează învățarea, iar învățarea încununată 
de succes intensifică motivația. 
 Principii generale de motivare 

 Gândeşte în termeni de modelare a dezvoltării motivaţionale a elevului, nu doar de 
corespondenţă cu sistemele motivaţionale actuale; 

 Fă în aşa fel încât şi persoana ta, şi clasa ta să fie atractive pentru elevi. Uzează de strategii 
de socializare. Transformă clasa într-o comunitate de învăţare, în care membrii ei se angajează în 
activităţi de cooperare; 

 Evidenţiază scopurile de învăţare şi scopurile raportate la criterii, dar nu bazate pe 
comparaţia între elevi (sau pe scopuri de evitare a performanţei). Arată-le elevilor că te preocupă 
așteptările, succesul lor şi că eşti disponibil să-i ajuţi să aibă succes; 

 Predă lucrări valoroase, cu scopul de a înţelege, „aprecia” şi aplica cele învăţate. 
 Strategii de susţinere a încrederii elevilor 
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 Ajută-i pe elevi să-şi stabilească scopuri, să-şi evalueze progresul, să recunoască legătura 
efort-rezultat. Feedbackul oferit să fie informativ; 

 Oferă sprijin suplimentar elevilor slabi; integrează elevii cu sindrom de nereuşită. Ajută-i pe 

elevii care-şi supraprotejează valoarea de sine, trecându-i de la scopuri de performanţă la cele de 
învăţare. 
 Strategii de motivare prin stimulente extrinseci 

 Laudă şi răsplăteşte progresul spre performanţă. Utilizează competiţia ocazional, creează 
oportunităţi egale de succes şi focalizează-te pe scopurile de învăţare; 

 Laudă şi recompensează în moduri care să-i determine pe elevi să-şi aprecieze singuri cele 
învăţate. 
 Strategii de conectare la motivaţia intrinsecă a elevilor 

 Răspunde nevoilor de autonomie a elevilor, permite-le să facă alegeri; 
 Răspunde nevoilor de competenţă (implicarea elevilor, feedback imediat, prezentarea 

semnificaţiei activității); 
 Răspunde nevoilor de interconectare (colaborare cu colegii); 
 Combină activităţile, de exemplu pe cele practice cu cele intelectuale, stimulează 

creativitatea, disonanța cognitivă, transformă un conținut abstract în unul personalizat. 
 Tehnici și condiții care favorizează motivaţia elevilor 

Câteva tehnici care favorizează motivaţia elevilor: 
 se începe cu o anecdotă sau cu o problemă de soluţionat, care vor trezi interesul şi 

curiozitatea elevilor; 

 se prezintă planul expunerii (de. ex., sub formă de întrebări sau de obiective);  

 înainte de a explica un concept sau un fenomen se face apel la cunoştinţele lor anterioare, 
întrebându-i cum şi-l explică; 

 se ilustrează relaţiile dintre concepte cu ajutorul schemelor, al tabelelor, al desenelor. Se dau 

exemple din mediul lor cotidian sau care ţin de interesele lor; 
 li se cere elevilor să dea ei înşişi asemenea exemple din viaţa cotidiană;  
 se fac analogii sau se folosesc metafore din domeniile care-i interesează;  
 pentru fiecare etapă profesorul le oferă un model, arătându-le cum se procedează; 
 se utilizează diferite mijloace de învăţare (suporturi audiovizuale, afişe etc.).  

 Condiţii pentru o activitate de învăţare care stimulează motivaţia elevilor 

 să fie semnificativă, adică să corespundă intereselor, preocupărilor și să se armonizeze cu 
proiectele personale ale elevilor;  

 să fie diversificată şi integrată altor activităţi; 
 să reprezinte o provocare pentru elev (nici prea dificilă, nici prea uşoară);  
 să fie autentică (să ducă la o realizare/ produs/ rezultat asemănător cu ceva din viaţa reală); 
 să solicite angajamentul cognitiv al elevului; 
 să-l responsabilizeze pe elev permiţându-i să facă alegeri;  
 să-i permită elevului să interacționeze şi să colaboreze cu ceilalţi (pentru atingerea unui scop 

comun). Cooperarea suscită în general motivaţia elevilor, pentru că favorizează percepţia despre 
propriile competenţe şi despre capacitatea lor de a controla activitatea de învăţare. Activităţile axate 

pe competiţie nu-i pot motiva decât pe cei mai puternici, adică pe aceia care au şansa de a câştiga; 
cei cu nivel mediu sau slabi au tendinţa să abandoneze. 

 să aibă un caracter interdisciplinar; 
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 să formuleze cerinţele şi condiţiile în care se va desfăşura activitatea (necesare pentru 

angajamentul şi perseverenţa elevului în sarcină); 
 să se desfăşoare într-o perioadă de timp suficientă. 

 Semnele că un elev este motivat 
Un elev motivat este un elev care se angajează în sarcinile de învăţare (angajament cognitiv), 

consacrându-le timpul necesar (perseverenţă).  
 Angajamentul cognitiv corespunde gradului de efort mintal depus de elev în realizarea 

activităţii.  
 Perseverenţa se traduce prin timpul pe care elevul îl acordă activităţii: cu cât este mai 

motivat, cu atât îi va aloca mai mult timp şi-şi va spori astfel şansele de reuşită. Dimpotrivă, lipsa 
de motivaţie antrenează tendinţa de a abandona rapid sarcina sau de a nu face decât minimul 
necesar.  

 Reuşita sau performanţa este, simultan, o consecinţă şi o sursă a motivaţiei pentru că ea 
influenţează pozitiv percepţiile care stau la baza acesteia. Cercetările arată că un elev motivat se 
angajează în activitate, apelând la strategii eficiente de învăţare bazate pe comprehensiune şi 
stabilirea de legături logice (angajament cognitiv) şi îi consacră timpul necesar (perseverenţă); acest 
fapt are drept consecinţă o amplificare a celor trei tipuri de percepţii (dinamică motivaţională 
funcţională). În contrast, elevul demotivat recurge adesea la strategii de evitare, care-i permit să 
amâne sau să eludeze îndeplinirea activităţii, ceea ce coboară şi mai mult nivelul celor trei factori 
motivaţionali determinanţi: percepţia asupra valorii activităţii, asupra propriilor competenţe şi a 
controlabilităţii acţiunii. 
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STOP VIOLENȚA INTRAFAMILIALĂ 

 

 
Prof. Mihaela Elena Duică 

Liceul Teoretic ,,Ion Heliade Rădulescu” Târgoviște, jud. Dâmboviţa 

 

 

Motto:  „Familia este chiar contextul evoluţiei indivizilor pe parcursul întregii vieţi, de la naştere 
şi până la moarte. Rădăcinile şi roadele arborelui familial se hrănesc şi se transmit şi 
transgeneraţional, iar dacă ele sunt amare, gustul existenţei se alterează de la predecesori la 
urmaşi. Astfel, viaţa devine pentru mulţi, dintr-o şansă de dezvoltare şi împlinire a 
potenţialităţilor, doar o cursă cu obstacole de care se tem sau pe care le percep ca 
insurmontabile. Adesea, consecinţele nefaste se pot citi în starea  de sănătate psihică şi somatică, 
dar şi în realizările sale şcolare sau sociale”. Iolanda Mitrofan 

 

 Violenţa în familie este diferită de alte tipuri de violenţe, pentru că se produce în „spatele 
uşilor închise”, cu acordul tacit al tuturor, prin neintervenţie sau intervenţie ineficientă. 
             Violenţa în familie reprezintă orice acţiune fizică sau verbală săvârşită cu intenţie de către 
un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiaşi  familii, care provoacă o suferinţă fizică, 
psihică, sexuală sau un prejudiciu material. (Legea nr. 217/22.05.2003) 

            Există mai multe tipuri de violenţă: 
 violenţa psihologică - vizează emoţiile unei persoane, în special rănile emoţionale ce nu 

sunt vindecate (”Este vina ta că.....”, „Dacă  nu erai tu, aş fi putut să...........”); 
 violenţa mentală - se traduce prin acte de abuz de putere sau de control a unei persoane 

asupra alteia (teroarea, ameninţarea, umilința); 
 violenţa fizică - însumează toate actele fizice care se fac cu intenţia de a răni sau de a face 

rău unei persoane; 

 violenţa sexuală - desemnează actul sexual sau exploatarea sexuală, fără acordul persoanei 
(expunerea unei persoane la un material pornografic, violul, hărţuirea sexuală etc)  

 violenţa verbală - se foloseşte pentru a controla o persoană sau pentru a controla emoţiile ei 
( ţipete, insulte, ridiculizarea aspectului fizic, denigrare). 
            Ca şi arie de cuprindere, violenţa domestică se referă la: abuzul copilului în familie, violenţa 
la nivelul relaţiei de cuplu, violenţa între fraţi, abuzul şi violenţa asupra părinţilor/ membrilor 
vârstnici ai familiei. 
           Există anumiţi factori de risc ai apariţiei violenţei intrafamiliale, întâlniţi foarte frecvent în 
astfel de situaţii: 

 statut educaţional scăzut; 
 status ocupaţional scăzut (lipsa unui loc de muncă); 
 dificultăţi materiale, financiare, venituri reduse; 
 existenţa unor abuzuri în copilăria agresorului; 
 martor la violenţa în familia de origine; 
 stimă de sine scăzută; 
 consumul cronic de alcool sau substanţe nocive; 
 toleranţa femeii faţă de violenţă etc. 

         



Dialoguri Didactice – Nr. 14, decembrie 2020 

 

 

 

259 

 

 Cauzele apariţiei abuzului asupra copilului 
1. Caracteristici parentale (ale adultului abuzator): 

 adulţii au suferit la rândul lor abuzuri în familia de origine; 
 model parental abuziv; 

 instabili emoţionali, lipsiţi de empatie; 
 nu apreciază copilul corect, nu-l aprobă, nu-l acceptă; 
 comunicarea deficitară cu copilul; 
 ataşament redus faţă de copil; 
 familie tradiţională ce foloseşte bătaia ca metodă educativă; 
 izolare socială. 

2. Condiţii socio-economice şi familiale: 
 antecedente penale sau familiale semnificative; 

 părinte unic sau în relaţie de concubinaj; 
 conflicte maritale; 

 stres economic, sărăcie; 
 şomaj, decese, mutări frecvente. 

         Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată cu largi şi dramatice 
consecinţe în viitor. Perturbarea  acestei funcţii se petrece în general, ca o stare de boală cronică ce 
se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cercetările arată că  trauma copiilor care 
cresc într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă şi cu 
consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale 
abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor (Catheline, Marcelli, 1999). 
         Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază 
(nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. 
 Funcţiile parentale nu mai pot fi îndeplinite. O mamă victimă a violenţei soţului  este mai 
puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, casă, igienă, haine, sănătate 
fizică) sau să-l protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale. Copleşită de 
ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de sentimentul eşecului în cea mai importantă relaţie 
interpersonală, de teroare, de autoacuzaţii (Polman,1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici 
unul din rolurile impuse de viaţa familiei. 
              În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de 

fapt rămâne într-o singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această situaţie este probabil şi 
explicaţia numărului mare de accidente domestice  ale căror victime sunt copiii. 
              Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie fizică ce-i face 

uşor de recunoscut. Ei prezintă: 
 probleme fizice: boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare 

fizică mai lentă; 
 probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de 

abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte; 
 probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a 

colegilor; 

 probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu 

somnul, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum 
de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna; 
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 probleme şcolare: neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsa de 

concentrare, lipsa de maniere sociale. 

          Există două tipuri de părinţi abuzivi, iar prin combinare apare şi cel de-al treilea tip: părinţi 
abuzivi din dorinţa de a disciplina copilul, părinţi abuzivi din dorinţa, conştientizată sau nu, de a 
distruge copilul și părinţi abuzivi care afirmă că doresc disciplinarea copilului negând intenţia 
distructivă. De obicei ei sunt cei mai periculoşi pentru că nu-şi recunosc tratamentul inacceptabil pe 
care îl aplică copilului. 
          Când este vorba despre propriul copil, orice adult crede că-şi poate exercita liber dreptul de 
a-l pedepsi pe copil. Pedeapsa fizică este folosită pentru a provoca durerea. Pedeapsa minoră, cea 
care nu periclitează fizic copilul, prin repetare sau folosită impropriu, în concordanţă cu faptele 
comise, poate conduce la traume psihice şi variază de la o lovitură cu palma până la utilizarea unor 
obiecte dure, rănirea, legarea, provocarea unor arsuri, tragerea de păr. 
 Vătămarea copilului se poate produce prin modalităţi diferite, având urmări grave pentru 
copil. În funcţie de gravitatea faptei este determinat şi gradul de abuz. Forme grave, periculoase 
pentru sănătatea copilului apar uneori printre modalităţile „ educative” aplicate copilului de către un 
părinte, care îşi exercită dreptul de a pedepsi copilul. E foarte greu de determinat când apare abuzul, 
dar e clar că dacă este pusă în pericol sănătate psihică şi fizică a copilului e vorba de un abuz. 
Părintele îşi atribuie drepturi depline asupra modului în care îşi creşte şi îşi educă copilul. La noi în 
ţară, din punct de vedere cultural sunt tolerate diferite forme de violenţă. 
           „În cultura tradiţională românească a-ţi bate copilul semnifică a face om din el şi un percept 
educaţional te învaţă să nu ascunzi bâta de copil. Se ştie că unde dă mama creşte, iar bătaia e ruptă 
din rai. Dacă mentalitatea îţi recomandă aceste practici, propria ta experienţă de copil ţi le confirmă, 
şi nu există nici o şcoală pentru cea mai dificilă şi importantă meserie, aceea de părinte, părintele va 

apela la bătaie şi pedepse fizice fără a se întreba prea mult asupra consecinţelor şi a căuta 
alternative.” 

         Există numeroase cauze ale aplicării pedepsei fizice la copii:  
 Moştenirea acestei forme de disciplină de la părinţi.  
 Imaturitatea afectivă a părinţilor. Bătaia presupune o comoditate a părinţilor.  
 Nevoia excesivă de control apare sporadic la acei părinţi care nu s-au realizat pe plan 

educaţional, material, profesional, şi care simt nevoia de a exercita în mod abuziv autoritatea asupra 

singurului aspect pe care îl pot controla: comportamentul copilului. 
 Frustrarea. Această cauză derivă din cea anterioară şi apare la părinţi care deprimaţi de 

eşecurile lor au nevoie de o” persoană slabă” asupra căreia să-şi reverse frustrarea.  
           Un copil, victimă a violenţei intrafamiliale, este de obicei un copil cu probleme în adaptarea 
şcolară. Relaţia şcoală-familie este şi terenul de manifestare a unor disfuncţionalităţi, care dacă se 

corelează sistematic, duc la apariţia fenomenelor de inadaptare şcolară, dificultăţi de învăţare,  
absenteism, violenţa şcolară etc. 
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„APA - IZVORUL VIEŢII” 

-Proiect de educație ecologică – Protecția mediului- 
 
 

Prof. Viorica Dumitru  

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

   

 

Motto: ,,Apa - într-un pahar scânteie toată, apa-n mare e întunecată”. - Rabindranath Tagore 

 

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. 

Cunoaștem cu toții importanța apei în viața noastră, dar de ce această temă de  proiect „Apa 

- izvorul vieții”? Pentru că ne propunem să facem mai mult pentru schimbarea de atitudine, 

mentalitate și competențe privind gestionarea corectă și protecție a surselor de  apă. Pentru a reuși 
să realizăm ceea ce propunem, pe lângă cunoaștere și informare, este necesară și colaborarea unui 

ansamblu de sisteme educative și instituții dornice să  se implice. 

 Acestea sunt câteva imbolduri care ne-au încurajat să cooperăm, să creăm o viziune modernă 
a educației, cultivând un mediu de viață sănătos cu un simț dezvoltat al cetățeniei active și pentru a 

deschide o rampă de lansare a unui proiect de dimensiuni mai mari. 

Proiectul se adresează elevilor, care iubesc și ocrotesc natura și vor să se implice în acțiunile 

de educare și conștientizare a populației asupra consumului de apă potabilă și de protejare  a 

mediului înconjurător. 
SCOPUL PROIECTULUI: 

 Cunoașterea importanței calității mediului pentru viață, identificarea problemelor globale 
legate de apă ca resursă de mediu ce condiționează viața, precum și formarea atitudinii de respect 
față de mediu și dezvoltarea comportamentelor responsabile. 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

 Formarea la populația școlară a unui comportament responsabil față de natură; 
 Creșterea nivelului de educație și conștientizare a elevilor și a populației prin intermediul 

acestora, asupra importanței apei, a necesității gestionării corecte a apei și a protejării 
surselor de apă; 

 Diseminarea exemplelor de bună practică. 
Pentru elevi: 

 Să cunoască importanța apei și a calităților acesteia  pentru viața de pe întreaga planetă; 

 Să adopte o atitudine pozitivă față de protecția apelor, să găsească soluții privind reducerea 
consumului de apă potabilă; 

 Să dezvolte interesul pentru ecologie și protecție a mediului, spiritul de observație, 
capacitățile de investigare și să-și formeze deprinderile specifice muncii de cercetare în 
laborator sau pe teren privind calitatea apei; 

 Să participe alături de adulți la acțiuni practice de ecologizare a cursurilor de apă;  
 Să-și exprime atitudinea ecologică privind protecția apelor prin diverse activități artistico- 

plastice sau prin discuții libere, în grup, despre factorii poluanți și necesitatea păstrării 
calității apelor; 
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 Să adopte o atitudine pozitivă față de mediu, să facă distincție între acțiunile pozitive / 
negative pe care omul le face asupra mediului. 

Pentru părinți: 
 Să dovedească (în cadrul discuțiilor libere, al meselor rotunde organizate) cunoașterea 

importanței și a calității apei și a măsurilor de reducere a consumului acesteia; 

 Să participe și să dovedească preocupare pentru temele abordate în cadrul comunicărilor 
științifice, aducându-și contribuția la buna desfășurare a lor; 

 Să utilizeze cunoștințele dobândite în cadrul unor seminarii informative ale proiectului; 

 Să ofere copiilor modele de comportament în ceea ce privește utilizarea rațională a apei 
potabile și protecția surselor de ape de pe raza localității lor; 

 Să se implice în activitățile organizate prin oferirea de informații și servicii care să 
optimizeze buna desfășurare a lor. 

Pentru cadrele didactice: 

 Să participe la informările, mesele rotunde, organizate pe tema cunoașterii importanței 

calității apei, a factorilor poluanți, a proceselor de epurare a apelor uzate, a măsurilor de 
utilizare rațională a apei; 

 Să disemineze informațiile obținute și în alte medii decât cele implicate direct în proiect; 
 Să participe alături de copii la acțiunile de igienizare a malurilor apelor de pe teritoriul 

localității lor, la concursuri; 

 Să creeze/ distribuie materiale informative în rândul populației pentru informarea/ educarea 

acesteia în spiritul consumului rațional al apei potabile, protejării apelor; 

 Să se implice în organizarea acțiunilor desfășurate pe parcursul programului prin oferirea de 
informații suplimentare/ alternative/soluții/ completări la planul inițial. 

GRUP ŢINTĂ: 

 Elevi, cadre didactice, părinți. 
RESURSE MATERIALE: 

 Cărți, reviste, filme documentare, materiale pentru afișe, postere, pliante. 
EVALUAREA PROIECTULUI 

 Fotografii; 

 Expoziții – concursuri cu diplome; 

 Portofolii realizate de fiecare elev participant la proiect; 

 Realizarea unor prezentări Power Point cu activitățile desfășurate; 

 Interpretarea rezultatelor chestionarelor pentru a cunoaște impactul proiectului asupra 
grupului țintă. 

BENEFICIILE DE MEDIU / REZULTATE SCONTATE: 

 Formarea unui comportament ecologic la un număr cât mai mare de elevi din școală; 
 Consolidarea relațiilor dintre elevi și cadrele didactice din clasele implicate în realizarea 

proiectului; 

 Îmbogățirea experiențelor didactice; 
 Planificarea unor activități comune prin materializarea de parteneriate educative; 
 Educarea adulților prin copii; 
 Dezvoltarea relației profesor-elev în cadrul unor activități educative și extracurriculare; 
 Educarea elevilor în solicitarea sprijinului autorităților locale în realizarea scopurilor 

propuse privind consumul rațional și protejarea apelor. 
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EVALUAREA ALTERNATIVĂ: PORTOFOLIUL ELEVULUI PE 
PLATFORMELE DE ÎNVĂȚARE 

 

 

Prof. Iulia Teodora Filipcic  

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

Motto: „Socrate spunea că acei care ştiu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice şi celorlalţi,  
pe când cei care nu ştiu este firesc să se înşele şi pe ei şi să înşele şi pe alţii.” (Xenofon) 

 

 Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i 

urmărească progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental – la o anumită disciplină, de-a 

lungul unui interval de mai lung de timp (un semestru sau un an şcolar). Reprezintă un pact între 
elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze. Profesorul discută cu elevul 
despre ce trebuie să stie şi ce trebuie să facă acesta de-a lungul procesului de învăţare. La începutul 
demersului educativ se realizeaza un diagnostic in concordanta cu stilul de invatare a acestuia 

asupra necesităţilor elevului de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. 

Diagnosticul este făcut de profesor şi este discutat cu elevul implicat în evaluare. 
 Portofoliul cuprinde: lista conţinutului acestuia (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/ 
fişe etc. şi numărul paginii la care se găseşte); rezumate; eseuri; articole, referate, comunicări; fişe 
individuale de studiu; proiecte şi experimente; temele de zi de zi probleme rezolvate; rapoarte scrise 

– de realizare a proiectelor; teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini; înregistrări, 
fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual sau împreună cu colegii săi;  
observaţii pe baza unor ghiduri de observaţii; reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce 

lucrează; autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului  interviuri de evaluare; alte materiale, 

contribuţii la activităţi care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea şisoluţionarea temei 
date; viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/ grupului, pe baza intereselor şi 
a progreselor înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor grupuri de 
învăţare şi/ sau ale altor  părţi interesate, de exemplu părinţii; 
 Când analizăm un portofoliu observăm evoluţia intelectuală, gradul de stăpânire a 
conceptelor, nivelul de cunoştinţe etc. Un singur portofoliu ne poate arăta talente variate, efort, 
iscusinţă şi poate calităţi necunoscute. Un portofoliu va cuprinde reflecţii privind experienţele 
personale. O astfel de reflecţie nu trebuie să fie prea mare, dar trebuie să fie sinceră şi ar trebui să 
aibă sens pentru cei care o vor citi. Este bine să includem un exemplu care nu este foarte cunoscut şi 
prin intermediul reflecţiei să explicăm ce nu a mers şi cum ne-am îndreptat. Astfel, arătăm că 
învăţăm şi evoluăm în permanenţă. 
 Evaluarea prin portofoliu este un proces continuu ce îl implică atât pe elev, cât şi pe profesor 
în alegerea de mostre din ce a lucrat elevul pentru a arăta progresul elevului. Folosirea acestei 
proceduri este din ce în ce mai întâlnită în domeniul limbilor străine, mai ales în ceea ce priveşte 
tehnica scrisului. Cel mai mare beneficiu al elevului este acela că el învaţă să gândească liber şi 
dezvoltarea autonomiei lui ca cel care învaţă este înlesnită. 
 În ceea ce priveşte organizarea şi tema unui portofoliu putem recurge la următoarele: 
▪ o afirmaţie filosofică (un profesor ar putea folosi ceva de genul învăţarea cooperativă, alegerea 
elevului, cunoştinţele anterioare, contextual etc.) 
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▪ o întrebare (Cum învaţă elevii? Care este rolul tehnologiei în educaţie?) 
▪ cultura (putem alege o carte sau o poezie, un tablou, un cântec, un film sau un proverb pe care să 
le rescriem, parafrazăm sau transforma pentru a ne expune punctual de vedere şi a ne organiza 
treaba) 

▪ o metaforă (Ce metaforă se potriveşte cel mai bine lucrării? Satul, harta, clădirea, şcoala, sistemul 
solar, calculatorul, grădina, călătoria, versuri dintr-un cântec, capitole dintr-un roman) 

▪ disciplina ta (Care sunt ideile generale ale disciplinei tale? Un profesor de limbi străine  s-ar 

putea referi la citit, scris, vorbit şi ascultat) 
 Portofoliul poate avea orice format digital: diagramare, audio, film, text, prezentări la 
calculator şi pagini web: 

 filmele pot fi puse pe suport digital cu ajutorul unui program special şi prezentate în format 

video; 

 fotografiile pot fi scanate sau făcute cu ajutorul unui aparat digital şi apoi ataşate unui 
format grafic; 

 documentele în Word pot fi prezentate ca atare; 
 sunetele pot fi înregistrate direct în portofoliu; 
 lucrul în alte programe poate fi folosit exact aşa cum e într-un fişier extern; 

 paginile web pot fi lansate de pe iconiţă. 

 Aprecierea conţinutului portofoliului 
 Aprecierea generală asupra unităţii de învăţare şi întregului portofoliu 

 Portofoliu complet, incluzând toată structura de directoare şi fişierele obligatorii. 
Participarea activă, pe toată durata instruirii, la elaborarea şi dezvoltarea planului unităţii şi a 
componentelor portofoliului. 

 Aprecierea unităţii de învăţare 

 Selecţia unei unităţi de învăţare relevante pentru disciplina predată, care să permită o 
dezvoltare cu largă aplicabilitate la clasă/ de interes pentru elevi şi elaborarea de documente/ 
aplicaţii care să o susţină în mod corespunzător; 

 Respectarea structurii generale a unităţii de învăţare; 

 Programarea corespunzătoare a evaluării, pe parcursul unităţii de învăţare; 

 Alegerea unui produs final, în cadrul proiectelor de grup, adecvat nivelului de înţelegere şi 
posibilităţilor de lucru ale elevilor, intereselor acestora, care să le stimuleze capacitatea de lucru în 
echipă, creativitatea şi spiritul de inovaţie; 

 Selecţia şi includerea celor mai relevante şi utile materiale şi resurse pentru dezvoltarea 
unităţii de învăţare. 

 Aprecierea aplicaţiei elevului 
 Elaborarea unui model de produs final, din perspectiva elevului, care să răspundă cerinţelor 

minimale formulate în planul unităţii 
 Abordarea aplicaţiei elevului din perspectiva acestuia – concepţie, structură, conţinut 
 Aprecierea documentelor de facilitare a unităţii de învăţare 

 Includerea documentelor curriculare specifice unităţii de învăţare (standarde de pregătire 
profesională, programă şcolară, planificare calendaristică, standarde de evaluare – după caz 

 Realizarea unui material de facilitare pentru unitatea de învăţare, într-un format adecvat 

disciplinei şi colectivului de elevi (prezentare electronică, pagină web, broşură ş.a.) 
 Aprecierea metodelor şi documentelor de evaluare a cunoştinţelor elevilor 

 Elaborarea de fişe de evaluare pentru produsul final realizat de elevi 
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 Conceperea sau/şi adaptarea unor fişe de evaluare pentru toate activităţile asociate 
procesului de învăţare proiectat prin unitatea de învăţare (teste şi grile de evaluare a cunoştinţelor 
dobândite de elevi, evaluarea lucrului în echipă şi a implicării personale a fiecărui membru al 
acesteia, fişe de autoevaluare şi autoapreciere a activităţii personale, a grupului şi a produsului final 
ş.a.). 
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STUDIU DESPRE CALCULATOR ÎNTRE UTIL ȘI NOCIV 

 

                                                                                    Prof. Diana Carmen Grigore 

                                                                                    Școala Gimnazială Nucet, jud. Dâmbovița 

 

 

 

          „Mediul virtual e plin de pericole. Şi o spun asta atât din perspectiva psihologului scolar, cât 
şi a unei mame, care are două fete aflate la vârsta la care deja folosesc în mod frecvent calculatorul 
şi Internetul”, ne spune Simona Jugaru, psiholog şcolar şi coordonator al Centrului Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică Timiş. 
        Calculatorul uşurează viaţa omului, dar sensul vieţii nu se reduce la el. Unora le trezeşte 
chiar suspiciuni serioase. Afundându-se în lumea virtuală a calculatorului, omul se înstrăinează de 
realitate, încetează să se mai intereseze de lumea înconjurătoare, se izolează. Sunt vulnerabili copiii 

şi tinerii, pentru că ei încă nu s-au format şi se lasă uşor influenţaţi. Iar lumea jocurilor pe calculator 
este atât de atractivă, colorată şi la modă! I se face o reclamă în ziare, la radio şi la televizor. Cine 
poate rezista în faţa unei asemenea ispite? 

          În ultimii ani tot mai mulţi părinţi dau vina pe faptul că odraslele lor petrec prea mult timp în 
faţa calculatorului, neglijând lecţiile, lectura, desenul, somnul, cercurile şi discuţiile cu 
prietenii. Pentru că ce fel de comunicare este aceea în care băieţii tastează ore întregi, aruncând 
câteva exclamări scurte de tipul „A, aşa faci? Lasă că-ţi arăt eu!.. Încotro? Na! Măi să fie, am 
ratat!”. Jocurile pe calculator sunt pline cu tot felul de grozăvii: cu monştri, cu schelete, cu 
fantome, cu cyborgi, cu căpcăuni. Iar copiii, sub pretextul luptei cu răul, se orientează spre sadism. 
Nu este de mirare că mulţi copii, hrănindu-şi fantezia cu aceste chipuri înfricoşătoare, vor începe să 
se teamă de întuneric, să se plângă de coşmaruri, să nu mai rămână singuri în cameră. Frica 
sâcâitoare de întuneric, de moarte, de singurătate este caracteristică nu doar copiilor mici, ci şi 
adolescenţilor pasionaţi de jocurile pe calculator. 

           Îndeosebi mamele îşi fac griji pentru că nu împărtăşește înclinaţiile pur bărbăteşti în faţa 
progresului tehnic, ele sunt înclinate să atragă atenţia asupra părţii moral-etice a acestuia. 

Îngrozitorul nu doar sperie, el te şi vrăjeşte, mai ales atunci când se petrece cu tine. Imaginile care, 

mişcându-se pe ecran independent de conţinutul jocului, provoacă un efect hypnotic, iar muzica 
intensifică acest sentiment. E greu să te dezlipești de ecranul calculatorului, care te atrage ca un 

magnet, deşi nu arată nimic interesant, dar nu ai putere să te scoli şi să-l stingi. 

         Efectul educativ la majoritatea covârşitoare a jocurilor pe calculator este îndoielnic, pentru 
că sensul lor aproape întotdeauna se reduce la ucidere. Copilul ia contact cu realităţile lumii 
interlope. Jocurile de tipul rațele și vânătorul, de-a v-ați ascunselea, capra, miuța şi altele sunt 
aproape necunoscute de copiii moderni. Jocurile ca: Scrabble, Monopoly etc. nu sunt apreciate de 

toţi. Multor copii, deprinşi încă de mici cu senzaţiile captivante pe care le prezintă calculatorul, 
jocurile li se par din cale afară de obositoare. Nu mai vorbesc despre jocurile pe roluri, în care 
copilul joacă spontan spectacole întregi improvizate. Aceste jocuri nu mai sunt pentru toată lumea. 
Celor mai mulți dintre ei le lipsește fantezia, cu toate că organizează jocuri cu scene de bătaie, care 
amintesc de episoade dureroase din jocurile de pe calculator; fantezia nu depășește diverse tipuri de 
magie. 
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            În jocurile pe calculator totul este însă foarte realist; realismul reprezintă una din 
principalele momeli. În descrierea jocurilor noi se menţionează în mod special că noua variantă este 
mai realistă decât cea anterioară. Bălțile de sânge, creieri pe pereți, capete sparte sunt reprezentate 

clar și bine colorate; scenele de violență rămân în subconștientul copilului. 
           Medicii pediatri au atras atenţia asupra faptului că jocul de luminiţe pe ecranul calculatorului 
impune ritmurile sale scoarţei cerebrale. La copiii care sunt pasionaţi de jocurile pe calculator pot 
apărea spasme şi chiar accese de epilepsie, slăbește iniţiativa, acţionează ca un drog, și astfel de 
copii nu se interesează de nimic, devenind parcă un accesoriu al calculatorului. Pasionaţii de 
calculator, aşa-numiţii copii dificili: copiii cu un grad scăzut de încredere în sine, care învaţă rău la 
şcoală, care întâmpină dificultăţi în comunicarea cu cei de o vârstă cu ei etc. Cu cât mai multe 
bariere psihologice are un copil în viaţa reală, cu atât mai adânc se afundă în cea virtuală. 
           Aplecarea spre lumea fanteziilor şi a jocului a fost specifică oamenilor cu un psihic 
fragil. Lectura cărţilor şi cu atât mai mult actul de creație cere eforturi. Dincolo totul este simplu, în 
plus omului i se creează impresia propriei atotputernicii. Închipuiţi-vă: copilul stă în faţa ecranului 
şi gestionează viaţa şi moartea unor omuleţi mici. Printr-o simplă apăsare a tastei el poate distruge 
zeci de inamici. În realitate, el nu poate face practic nimic: nici să dea o ripostă celui care-l 

năpăstuieşte, nici să se urce în copac, nici să iniţieze cu vecinii un joc prin curte de-a războinicii. 
Calculatorul însă le dă copiilor „problematici” şansa să fugă de realitatea neplăcută şi să se simtă 
învingători.   
           Desigur, se întâmplă să nu te poți descurca în casă fără calculator: el este necesar adulților 
pentru muncă. Nu e un secret faptul că părinţii cumpără de multe ori „cutia inteligentă” nu pentru 
ei, ci drept cadou copilului, adică exclusiv pentru jocuri. Iar apoi se plâng că le este greu să-i 

limiteze copilului utilizarea propriului obiect, că vor fi acuzaţi că îi iau înapoi cadoul bietului copil. 
Este mai înțelept să nu creaţi astfel de situaţii din care vă va fi greu să ieşiţi. Mai bine să puneţi de 
la bun început condiţiile necesare. 
           Îndeletnicindu-se cu ceva, copilul va fi mai puţin atras de calculator. Trebuie să manifestaţi 
perseverență atrăgându-l în noua activitate, căci copiii „problematici” se tem de insuccese şi preferă 
să renunţe repede la tot ce li se pare peste măsură de greu. E important să deprindeți copilul să 
deseneze, să citească, să facă ceva cu mâinile și să-și folosească creierul pentru diferite lecţii, teme 

la școală. Există copii pe care trebuie să-i înveţi să comunice, şi acest lucru este mai greu decât 
învăţarea scrisului şi a cititului. Nu trebuie să vă pară rău pentru efort, căci dacă laşi totul de 
izbeliște, perioada prielnică pentru deprinderea stăpânirii de sine și a comunicării poate fi pierdută. 
Şi când vă veţi trezi (o asemenea lacună importantă se va repercuta inevitabil asupra multor laturi 
ale vieţii copilului dumneavoastră), multe vor fi imposibil de remediat. 
         Printre mulţimea de jocuri pe calculator există jocuri bune, folositoare. Există jocuri de 
dezvoltare, care îi învaţă pe copii să îmbine culorile, să reconstituie în memorie desene, să compună 
obiecte din figuri geometrice etc. Calculatorul îl ajută pe copil să înveţe să citească, să studieze 
limbile străine. Există enciclopedii pe calculator, care îi aduc copilului cunoştinţe într-o formă de 
joc interesant. De o largă popularitate se bucură aşa-numitele cărţi interactive, care amintesc de 
casetele cu poveştile preferate, dar care includ de asemenea jocuri care antrenează mintea şi atenţia, 
care îţi propun să îndeplineşti diferite exerciţii interesante pentru dezvoltarea deprinderii de a citi, 
care îi familiarizează pe tinerii utilizatori cu limba engleză. Preşcolarilor şi şcolarilor de vârstă mică 
li se pot propune puzzle-uri: acestea dezvoltă gândirea spaţială şi logică. 
          Astfel de jocuri dezvoltă nu doar gândirea abstractă, dar şi isteţimea cotidiană, îi pregătesc 
pe copii pentru situaţiile cu care aceștia se pot confrunta în viaţa reală. În quest-uri şi lumea este 
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mai prietenoasă: în primul rând, ea nu se împarte în ai noştri şi alţii, acolo sunt multe personaje 
neutre, care au diverse activităţi şi nu sunt implicate în desfăşurarea jocului. În al doilea rând, jocul 
are mai mulţi susţinători decât adversari – iar acesta este un detaliu important. 
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          Locurile amenajate pentru petrecerea timpului liber sunt aproape inexistente. Siguranța și 
integritatea fizică a copiilor este pusă grav în pericol. Parcul pentru roleri a rămas doar un motiv 
folosit de oamenii politici în campaniile electorale. 
         Tinerii n-au unde să-și petreacă timpul liber. După terminarea orelor, din lipsa spațiilor 
amenajate unde să existe și supravegherea unui adult, tinerii aleg ca formă de relaxare pe scările 

blocurilor, barurile sau sălile de Internet. Specialiștii avertizează asupra faptului că dezvoltarea 
normală a copiilor poate fi afectată serios de lipsa spațiilor, unde aceştia să-și petreacă timpul liber. 

Mai mult decât atât, siguranța și integritatea lor fizică este pusă grav în pericol, dacă se ia în calcul 
faptul că nu există niciun loc unde se poate merge pe role sau pe skate-board. 

         Chiar dacă petrecerea timpului liber este considerată un element esențial în dezvoltarea 
capacităților, iar politicienii se folosesc de lipsa spațiilor special amenajate pentru tineri în 
campaniile electorale promițând marea cu sarea, copiilor nu le rămân decât străduțele din spatele 
blocurilor, unde nu sunt întotdeauna în siguranță, iar dacă au răbdare până la sfârșitul săptămânii și 
în sărbătorile legale merg în parcuri. Acestea sunt de fapt singurele locuri, unde pot merge cu role 
sau cu bicicletele și unde pot fi în siguranță, deoarece strada este plină cu mașini. Din păcate, acest 
lucru nu se întâmplă decât la sfârșit de săptămână și în sărbătorile legale, iar în cursul săptămânii 
fiecare se descurcă cum poate mai bine. 
        „De obicei joc fotbal cu băieții la bloc. Folosesc bătătorul drept poartă, însă este cam greu de 

jucat din cauză că sunt mașini parcate, mai scapă mingea în stradă sau în curtea unui vecin, și nu se 

poate juca așa cum vor ei. Mai se încearcă pe la școală, dar nu sunt lăsați de portarul din cauză că 

nu suntem elevi acolo, dar nici la școala lor nu se poate să meargă pentru că este foarte departe de 
casă”, spune un elev. 

 Timpul liber trebuie folosit de copii ca o formă de relaxare, de aceea se recomandă părinților   
să-şi înscrie copiii la cluburi unde nu sunt constrânşi de competiții. Pentru asigurarea echilibrului 
psihic și dezvoltarea armonioasă din punct de vedere fizic, copiilor trebuie să li se permită 

http://www.librariasophia.ro/carti-Probleme-%C5%9Fi-dificult%C4%83%C5%A3i-%C3%AEn-educarea-copiilor-%C3%8Endrumar-pentru-p%C4%83rin%C5%A3i-Sisova-Tatiana-L-so-9178.html
http://www.librariasophia.ro/carti-Probleme-%C5%9Fi-dificult%C4%83%C5%A3i-%C3%AEn-educarea-copiilor-%C3%8Endrumar-pentru-p%C4%83rin%C5%A3i-Sisova-Tatiana-L-so-9178.html
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îmbinarea efortului cu odihna, iar acesta poate fi înțeleasă prin mai multe modalități. De exemplu, 

sportul este o modalitate foarte bună de petrecere a timpului liber, însă trebuie multă atenție, 
deoarece ideea de competiție poate induce stresul, activitățile nu trebuie strict dirijate. Un copil 
trebuie să aibă senzația de joc, nu este bine să resimtă norme rigide impuse de un antrenament 

pentru competiții. Un antrenament care dă senzația de libertate este foarte bun, este de părere un 

psiholog școlar.  

 Analiza nevoilor pe care le au copiii aduce la suprafață necesitatea implicării comunității 
locale în rezolvarea problemei. Comunitatea locală trebuie să se implice în reamenajarea spațiilor și 
terenurilor de sport, deoarece copiii sunt ai întregii comunități, nu numai ai școlilor. Invocarea lipsei 

banilor a devenit sufocantă, banii necesari pot fi totuși găsiți prin crearea unor proiecte de finanțare. 
Se impune amenajarea unor locuri unde copiii să fie feriți de pericole. Un parc este foarte necesar, 
deoarece acolo ar exista siguranță, a declarat un asistent maternal. 
           Tinerii de astăzi au din ce în ce mai puține posibilități de petrecere a timpului liber. Cei care 
vor să petreacă timpul liber într-un cadru organizat aproape că nu au unde să facă acest lucru. Cred 
că au unde să meargă, dar nu este nimic organizat. Autoritățile nu fac nimic pentru a antrena tinerii 
în ceva constructiv. Modul de petrecere a timpului liber este în funcție de educația pe care au 
primit-o tinerii de acasă sau de la școală. Dacă sunt educați, citesc o carte, merg la un teatru, la 
operă. Au unde să meargă. Într-un mod organizat de autorităţi ca baruri și discoteci. Societatea nu 
oferă destule alternative pentru petrecerea timpului liber al tinerilor. Tinerii pot să citească, să se 
plimbe sau ceva de genul acesta. Altceva organizat nu cunosc și nu cred că vor găsi. 
        Tinerii pot să se plimbe, să meargă la un teatru. Sunt multe posibilități, suficiente locuri 
unde să meargă tineretul. Lipsa de ocupaţie îi îndeamnă spre droguri, băutură sau violență. 
În Târgoviște sunt suficiente alternative pentru petrecerea timpului liber. Chiar dacă nu este ceva 

organizat. Sunt foarte multe locuri care pot fi vizitate. Nu lipsa de ocupație îi îndeamnă pe tineri să 
recurgă la violență. Tinerii pot face multe lucruri, dar nu întotdeauna le aleg pe cele mai bune. Ar 
trebui să meargă la teatru, filme. Foarte mulți recurg la tot felul de prostii, pentru că nu au ce face. 
Dacă ar fi ceva organizat de autorități sau de ei, tinerii nu ar fi nevoiți să stea în fața blocului, pe 
calculator sau la telefon. Mulți tineri stau în fața blocului în loc să facă ceva util. Au prea mult timp 

liber și de aceea stau și mănâncă semințe, vorbesc tare și necivilizat, în loc să citească o carte, să-și 
facă tema pentru școală, să învețe pentru a doua zi, să participe la diferite activități extrașcolare, să 
învețe o poezie, să compună o poezie, să scrie un eseu, să facă curat în camera lui, să-și ajute 
părinții cu treburile casnice sau să lucreze. 
 Sunt posibilități destul de multe în Târgoviște de vrei cu adevărat să petreci timpul liber în 
mod corect. Aici este amenajat un ștrand, o piscină, un teatru sau un cinematograf. Ar trebui totuși 
ca autoritățile să amenajeze și niște cluburi sau cafenele literare care să antreneze mai mult pe tineri. 
            Sunt foarte puține posibilități de a petrece timpul liber, când tinerii nu vor cu adevărat să se 
implice în nicio activitate de niciun fel, ci vor doar să vorbească tare și necivilizat ca să atragă 
atenția asupra lor, să vorbească la telefon, să se joace pe calculator, să vorbească pe facebook, să 
stea în fața blocului până dimineața. Celelalte activități creative aproape nu există de loc. Aceste 
activități ar implica tineretul să se informeze într-o bibliotecă, să caute diferite cărți să citească, să 
scrie anumite eseuri, să redacteze o compunere, să creeze o poezie, să schițeze un desen etc. care 

sunt total opuse cu interesele tinerilor din zilele noastre. 

           Lipsa de ocupație chiar determină pe unii să recurgă la violență. 
           Foarte greu reușești să implici tineri în diferite proiecte educaționale cu tematică diferită, la 

concursuri de poezii, la întreceri pe grupe cu desene tematice. Când reușești ca ei să participe, să le 
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arăți frumusețea din spatele unui concurs sau unui proiect educațional reușitele nu întârzie să apară. 
Astfel, ne mândrim odată cu ei, după multe aplecări și eforturi și muncă, de premii din diferite 
concursuri școlare sau în urma unor proiecte educaționale. 
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FACTORI INHIBITORI AI CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 
 

 

Motto: „Creativitatea este rezultatul interacţiunii dintre aptitudini, atitudini şi educaţie”. 
(Marian Bejat) 

 

 Creativitatea se poate explica prin contribuţia, la nivel superior, a gândirii logice, între 
inteligenţă şi creativitate fiind o strânsă legătură. De fapt, la creativitate contribuie toate procesele 

psihice, începând cu senzaţiile şi percepţiile şi încheind cu afectivitatea, imaginaţia, talentul şi 
voinţa. Termenul de creativitate, foarte general, a fost introdus în vocabularul psihologiei americane 
pentru a depăşi limitele vechiului termen de talent, între cele două concepte nota comună fiind cea 
de originalitate. Dovedeşte talent cel ce demonstrează o pregnantă originalitate, creativitate de nivel 
superior. 

Demersurile creative pot fi spontane sau intenţionate şi voluntare şi trebuie să fie susţinute 
de trebuinţe şi motivaţii, de înclinaţii, interese şi aspiraţii. Factorii esenţiali ai creativităţii, 
activatori, necesari sunt: sensibilitatea faţă de probleme şi faţă de trebuinţele, atitudinile şi 
sentimentele celor din jur; fluenţa sau asociativitatea gândirii; flexibilitatea, abilitatea de adaptare 
rapidă la situaţii noi; originalitatea; aptitudinea de a redefini, de a schimba funcţia unui obiect şi de 
a-l face util într-o nouă prezentare; capacitatea analitică, aptitudinea de abstractizare; capacitatea de 

sintetizare etc. 

Conform psih. Mihaela Roco, atitudini creative dominante pot fi: interesul faţă de nou; 
atracţia faţă de problemele dificile; curajul de a aborda dificultăţile; independenţa în gândire şi 
acţiune; nonconformismul, evitarea rutinei; perseverenţa, tendinţa de autodepăşire; dorinţa de 
perfecţionare; aprecierea valorilor etc. 

Factorii inhibitori pentru creativitate pot fi diferenţiaţi pentru toate cele patru faţete de fond 
ale creativităţii: personalitate, proces, produs, climat creativ. Unele blocaje, prin reversul lor, se pot 

transforma în stimulenţi. În ideea că, înlăturând aceşti factori inhibitori, educaţia face tot ce e 
posibil pentru activarea potenţialului creator sau mai degrabă că realizează prima etapă, întrucâtva 
„pasivă”, tema blocajelor creativităţii revine ca o obsesie în cercetările de specialitate. Ele pot fi 
clasificate fie în funcţie de sursă, de cauza internă-subiectivă, sau externă-obiectivă, grupându-se în 
perceptuale, culturale şi emoţionale, fie raportându-le la cele patru stadii ale procesului creator: 

blocaje care intervin în pregătire, în incubaţie, în iluminare sau în verificare, fie pe vârste, fie, în 
sfârşit, ca reversuri negative ale condiţiilor facilitante. 

a. Blocajele culturale: 

 Conformismul – dorinţa oamenilor ca toţi să gândească şi să se poarte la fel. Cei cu idei sau 
comportări neobişnuite sunt priviţi cu suspiciune sau dezaprobare, ceea ce duce la descurajare şi la 
inhibarea atitudinilor creative. Căile pentru exercitarea presiunilor pentru convenţional în clasă sunt 
multiple, începând cu cele care ţin de relaţia profesor-elevi, continuând cu metodele, formele, 
programele şi manualele.  
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 Accentul exagerat pe competiţie sau pe cooperare poate inhiba libera exprimare a elevului, 

fie prin necesitatea ca el să-şi modeleze ideile îndrăzneţe pentru a se încadra în gândirea curentă a 
grupului, suportând în acest sens şi presiunile colegilor mai puţin imaginativi, fie, dimpotrivă, prin 
efectele competiţiei. La aceste blocaje devenite subiective se mai adaugă uneori tendinţa 
profesorilor de a pune accent pe armonia grupului mai mult decât pe progresul celui care învaţă 
individual. 

 Atitudinea descurajatoare a profesorului la adresa spiritului interogativ natural al elevilor; 

 Obsesia activităţilor contra cronometru; 

 Prejudecata rarităţii indivizilor superior dotaţi. 
b. Blocajele intelectuale, atitudinale, motivaţionale: 

 Rigiditatea metodologică - se referă la situaţia în care suntem obişnuiţi să aplicăm într-un 

anumit caz un algoritm şi, deşi nu pare a se potrivi, stăruim în a-l aplica şi nu încercăm altceva. În 
experienţa şcolară, elevul deprinde anumiţi algoritmi valabili pentru rezolvarea unui anumit gen de 
probleme, învaţă să folosească anumite metode şi să abordeze într-un anumit fel temele ce-i sunt 

propuse. Înarmat cu acest repertoriu de instrumente, el, pus în faţa unei probleme, îi stabileşte 
identitatea cu o categorie pentru care are instrumentele pregătite şi apoi aplică formula. Singurul 
efort cognitiv este găsirea analogiei în stocul de informaţii care este indicat a fi cât mai bogat pentru 

a furniza materialul necesar.  

 Adoptarea pripită a primelor soluţii, complacerea în soluţii mediocre sunt practici pe care 

Alex Osborn le consideră cu totul contraindicate. În clasă, profesorul trebuie să îndemne la continua 
îmbunătăţire a răspunsurilor elevilor şi să-i stimuleze în a aspira mai sus. Persistă încă în 
învăţământul actual o încredere disproporţionat de mare în factorul raţional, simultan cu 

desconsiderarea funcţiilor speculative şi imaginative. Criteriile logice şi gândirea critică constituie 
piatra de temelie a intelectului elevilor.  

 Critica prematură este cu totul contraindicată în stimularea ideilor originale. Atunci când ne 
gândim la soluţionarea unei probleme complexe ne vin în minte tot felul de idei, dar îndată ce apare 
o sugestie începem să discutăm critic valoarea ei, ceea ce duce la blocarea altor idei în conştiinţă. 
Ea îmbracă forma observaţiilor critice, restrictive şi distructive din partea altora sau forma 

autocenzurării şi a reprimării ideilor chiar înainte de a prinde contur. În cazul elevului, blocajul 

amintit îşi are principala sursă de alimentaţie în atitudinea profesorului, dar şi în sistemul curent de 
control şi, de asemenea, în caracterul autoritar al învăţământului, înţelegând prin aceasta că el 
orientează elevii să înveţe ceea ce alţii au descoperit deja, ce cred alţii, ce au organizat alţii. 

 Fixitatea funcţională – folosirea obiectelor şi uneltelor potrivit funcţiei lor obişnuite, fără a 
le utiliza într-un alt mod; 

 Imaginaţia deficitară; 
 Cunoaşterea superficială a metodelor de gândire divergentă; 
 Carenţe la nivel atitudinal; 
 Lipsa motivaţiei; 
 Registru restrâns de interese. 
c. Blocajele emoţionale: 

     Neîncrederea în fantezie şi acordarea unei importanţe exagerate logicii, raţionamentelor; 
     Graba de a accepta prima idee; 

     Autodescurajarea sau descurajarea practicată de alţii, întrucât munca de creaţie, de inovaţie 
este dificilă şi necesită eforturi de lungă durată; 
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     Tendinţa exagerată de a-i întrece pe alţii duce la evitarea ideilor deosebite şi dăunează 
procesului de creaţie; 
     Lipsa de încredere în forţele proprii, teama de a nu greşi, de a nu se face de râs pot împiedica 
elevul să exprime şi să dezvolte un punct de vedere neobişnuit. 
 În concluzie, pentru a dezvolta creativitatea elevilor şi a reduce riscul factorilor inhibitori 
cadrele didactice trebuie să manifeste deschidere către abilitatea elevilor de a gândi abstract; să 
încurajeze elevii să-şi exprime opiniile, chiar dacă ele par uneori utopice, absurde; să stimuleze şi să 
orienteze gândirea elevilor, prin exemplul propriu; să aprecieze originalitatea ideilor emise de către 
elevi etc. 
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EXCLUZIUNEA EDUCAȚIONALĂ – VOCILE CELOR DE PE TEREN 

 

Prof. înv. preşcolar Irina-Elena Mitrovici  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Buzău, jud. Buzău 

 

 

 În perioada 21 februarie – 2 martie 2017, Centrul de Resurse Juridice a organizat o serie de 

trei dezbateri regionale în Iaşi, Craiova și Cluj-Napoca, în cadrul cărora s-au discutat punctele 

principale ale unei hărți a excluziunii socio-educaţionale, cu identificarea problemelor și a soluțiilor 
propuse de specialiști din educație și domeniul social, atât din sectorul public, cât și 

neguvernamental, pornind de la o analiză a politicilor publice actuale, relevante pentru subiectul 

discutat. 

 Au fost prezenți la dezbateri 98 de participanți din sectorul public de educație: profesori de 
sprijin, logopezi, consilieri/ psihologișcolari (din unități școlare și Centre Județene de Resurse și 

Asistență Educațională), directori și profesori (diverse discipline) din învățământul preuniversitar și 

universitar, din partea Inspectoratelor Școlare Județene, a Caselor Corpului Didactic, a 

Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Craiova și al 
Universității Babeș Bolyai (UBB), Comisia de curriculum, calitate și învățământ netradițional Senat 

UBB, cât și Formare Continuă UBB, Biroul pentru Studenți cu Dizabilități al UBB; servicii publice 

locale de asistență socială, elevi, asociații de studenți și de părinţi și organizații neguvernamentale 

ale căror activități acoperă sfera educațională, socială, diversitate culturală și apărarea drepturilor și 

egalității de șanse pentru femei, minoritatea romă, comunitatea LGBT, persoane cu dizabilități, 
tineri. 

 Câteva dintre opiniile exprimate  la întâlniri sunt: 

 Cei mai afectați de discriminare șiexcluziune socio-educațională sunt, cu precădere, copiii 
de etnie romă, copiii din familii/ comunități care se confruntă cu sărăcia sau cu defavorizarea 

economică și/ sau socială, copiii cu dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale; 

 Programa școlară și manualele nu sunt conectate la realitatea curentă; 
 Există atitudini discriminatorii, lipseşte o cultură a incluziunii, iar stereotipiile, prejudecățile 

şi rasismul din comunitate, societate, dar și de la nivel instituțional și școlar rămân o realitate. S-au 

dat exemple clare de atitudini discriminatorii (ex. părinți care fac presiuni și amenință că își mută 

copiii la alte clase/ școli, deoarece nu sunt de acord ca în clasa copiilor lor să fie și elevi cu CES); 

 Au fost punctate și aspecte problematice referitoare la politicile publice: slaba finanțare a 
educației, formula de calcul per elev care ar trebui să includă coeficienți în funcție de 
vulnerabilitățile și nevoile reale, managementul defectuos al banilor publici alocați învățământului, 
strategii publice incomplete și incoerente, orientare insuficientă spre mediile defavorizate și spre 

calitatea educației, lipsa preocupării/ voinței politice; 

 Pregătirea cadrelor didactice arată că există carențe atât în formarea inițială, cât și în cea 

continuă: numărul de ore din cadrul modulului de formare inițială este foarte mic pentru a mai putea 

include în el şi alte informații şi cu atât mai puţin pentru a putea dezvolta abilități ale viitorului 
profesor încât acesta să fie pregătit să cultive o educație incluzivă și fără discriminare; este nevoie 

de formare inițială obligatorie privind educația incluzivă pentru cadre didactice care predau la toate 

treptele de învățământ, corelat cu schimbarea conținutului modului de formare inițială (cel puțin 

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluziunii-de-la-educatia-de-calitate/
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includerea în pachetul de formare a unei discipline despre antidiscriminare); studenții sunt mai puțin 

atrași de posibilitatea de a deveni cadre didactice. 
 „(…) vorbim de carențele sistemului educațional, care nu a știut, în formarea inițială, să dea 

picătura de care avea nevoie cadrul didactic. Când țineam lecții deschise sau lecții de probă, ori 
când eram la facultate, ne erau recomandate doar centre de excelență, niciodată nu s-a făcut practica 

pedagogică în școlile în care erau copii defavorizați, în afară de cei din învățământul special. 
Niciodată nu a existat, în curricula universităților care pregătesc cadre didactice, o componentă 

despre interculturalitate sau contra prejudecăților. (…) Noi spunem că suntem specialiști, dar se 
vede că avem fiecare din noi o chichiță de care nu ne putem debarasa și de aceea suntem aici, să 

rafinăm și să ne conștientizăm propriile prejudecăți (…).” (cadru didactic, dezbatere Iași – 

21.02.2017). 

 Lista completă a problemelor identificate la nivelul fiecărui judet, cât și a recomandărilor 
care au rezultat se găseşte în rapoartele dezbaterilor disponibile pe site-ul proiectului. CRJ va folosi 

aceste rapoarte pentru a fundamenta analize şi propuneri ulterioare de schimbare. 

 Centrul de Resurse Juridice mulţumeşte tuturor participanţilor la dezbateri şi consideră că 

astfel de întâlniri facilitate, care aduc laolaltă actori care altminteri ar trebui să comunice regulat şi/ 
sau să lucreze împreună în combaterea excluziunii educaţionale a copiilor vulnerabili la 

discriminare, sunt absolut necesare și trebuie repetate. Dincolo de orice altceva, am constatat o mare 

nevoie de a împărtăşi experienţele şi problemele cu care se confruntă cei care lucrează pe teren şi de 
a primi soluţii.  În acelaşi timp însă, am identificat necesitatea acută de schimbare de paradigmă în 

sistemul educaţional din România, prin asumarea reală a educaţiei fără discriminare. Din 

perspectiva resurselor umane, acest lucru înseamnă formarea tuturor celor care activează în sistemul 

educaţional pentru a înţelege cum funcţionează discriminarea şi care sunt efectele ei. Mai înseamnă 
a le oferi instrumentele metodologice şi de cunoaştere, cât şi resursele şi sprijinul necesare pentru ca 

educaţia să includă şi nu să excludă. Nu în ultimul rând, înseamnă şi existenţa unor mecanisme 

funcţionale şi disuasive de sancţionare a discriminării. 
 Dreptul la educație și dreptul la egalitate între femei și bărbați sunt drepturi fundamentale ale 

fiecărei ființe umane. O știm de foarte mult timp, chiar dacă uneori sună a informație proaspătă și 

situație puțin probabilă pentru contextul românesc. Egalitatea implică drepturi, responsabilități și 

oportunități identice pentru femei și bărbați, fete și băieți; inegalitatea presupune discriminări, 
comportamente sexiste și perpetuarea stereotipurilor de gen pentru una sau cealaltă parte. 
„Egalitatea de gen este un principiu inerent drepturilor omului, o condiție sine qua non pentru o 

dezvoltare durabilă și centrată pe indivizi și un obiectiv în sine.”  Educația este sursa principală a 
eliminării inegalităților de gen și unul dintre cei mai importanți factori care duc la posibilitatea de 

angajare pe piața muncii a femeilor și, astfel, la obținerea independenței economice a acestora. 

 Cu toate că în România fetele și băieții au acces în număr egal la educație (rata alfabetizării 
la femei între 15 și 24 de ani fiind de 97,4%, iar la bărbați de 97% pe piața muncii nu se vede acest 

lucru. Numai 53,2% dintre femei au un loc de muncă, rata pentru bărbații angajați fiind mult mai 

mare, de 69,5%. Mai mult, posturile ocupate de femei sunt în domenii mai mult umaniste și mai 

puţin tehnice și chiar mai prost plătite (învățământ, sănatate etc.). Nici la reprezentarea politică a 
femeilor nu stăm mai bine. Doar 19% dintre parlamentarii aleși sunt femei. 

 Cum acționează România pentru egalitate de gen și educație? Cum ne poziționăm astăzi? 
Pare că ne putem mândri cu semnarea multor convenții și tratate, cu integrarea unor declarații 
internaționale în Strategia națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, punerea în 

aplicare a recomandărilor făcute în acestea și adoptarea obiectivelor internaționale de dezvoltare 

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/dezbateri/
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durabilă. Dăm numai câteva exemple. Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 

față de femei (CEDAW), adoptată în 1979, a fost semnată de România în 1980 și ratificată în 1982, 
iar Convenţia de la Istanbul (Convenţia privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeii 

și a violenței domestice), adoptată în 2011 de Consiliul Europei, a fost semnată de România în 2014 
și a intrat în vigoare în septembrie 2016. Declaraţia de la Beijing din 1995 și Tratatul de la Lisabona 

de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii 
Europene din 2007 au fost și ele semnate de România încă de la adoptarea lor. România este 

semnatară, la fel ca majoritatea statelor din Uniunea Europeană, a tuturor tratatelor și directivelor ce 

cuprind aspecte legate de educație și egalitate de șanse. 
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ABANDONUL ȘCOLAR - CAUZE ŞI MĂSURI DE PREVENIRE 
 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

 Prezentare generală 

 Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului fiind realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului au apărut noi 
factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor. Prin abandon şcolar se 
desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă normele sau valorile şcolare.  
 Cauze 

 1. Cauze psihologice - ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului. 
Probleme grave de sănătate care dau naştere unor complexe de inferioritate. 
Deficienţe ale dezvoltării psihice și intelectuale care stau la baza crizelor impulsive şi a reacţiile de 
abandon şcolar de tot felul, inclusiv a celui şcolar. 
 2. Cauze sociale - ţin de familie și de condiţiile socio-economice ale familiei. 

 Familia și influența ei 
De felul în care se achită de sarcinile care-i revin, de modul în care-şi asumă propriile roluri depinde 

dezvoltarea ulterioară a copilului. 
 Probleme economice ale familiei 

Starea materială bună a familiei este un factor important al reuşitei şcolare, disponibilităţile 
financiare existente putând susţine şcolarizarea (taxe, rechizite, cărţi etc.) şi crearea condiţiilor 
necesare studiilor de lungă durată şi pentru profesii solicitate imediat pe piaţa forţei de muncă. 

 Climatul familial 

Orice dezacorduri şi tensiuni existente în mediul familial vor genera în conştiinţa copilului îndoieli, 
reticenţe sau reacţii neadaptative. 

 Absența controlului parental 
Familiile copiilor care abandonează şcoala sunt deficitare sub aspectul controlului parental 
exercitat. 

 Nivelul cultural scăzut 
Un mediu familial, fără un anumit nivelul cultural nu poate să asigure copiilor referinţele culturale 
minime, necesare pentru a valorifica eficient oferta şcolară existentă. 
 3. Cauze psihopedagogice - ţin de contextul şcolar specific. 

 Probleme privind cadrele didactice, stilul de predare, programa școlară 

 greşelile metodice ale cadrelor didactice în timpul predării; 
 cunoaşterea insuficientă a elevilor de către cadrele didactice care predau la clasă; 
 absenţa, în cadrul şcolii a unei preocupări permanente a cadrelor didactice pentru elevii cu 

rezultate slabe la învăţătură. 
 Probleme ale școlii 

Factorii generali de ambianţă educaţională atrag atenţia asupra rolului contextului social în care se 
face educaţia. 

 Probleme privind capitalul financiar - resurse insuficiente alocate pentru învăţământ. 
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 Probleme privind capitalul uman - se referă la calitatea resurselor umane de care dispune 

școala. 

 Măsuri de prevenire  
 psihologice, pedagogice şi sociologice – urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

 sociale și profesionale – decurg din măsurile psihologice, pedagogice şi sociologice; 
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme de caracter, 

comportamentale, emoționale, tendințe agresive; 
 juridico-sociale – permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor 

şi prin propaganda juridică, în general. 
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INFLUENŢA CADRULUI DIDACTIC ASUPRA DEZVOLTĂRII ELEVILOR 

 

 

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  
Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

 

 

 Problema adaptării școlare a elevilor reprezintă un aspect fundamental al activităţii 
instructiv-educative, fiind prezentă în viaţa şcolii, în preocupările de zi cu zi ale cadrelor didactice, 
dar şi în numeroase cercetări, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Paradigma adaptării școlii la 

cerințele și posibilitățile de instruire ale elevului, caracteristică a educației în viitor, dar și a 
sistemelor educaționale organizate după modelul rețelei, impune o diversificare a situațiilor și 
experiențelor de învățare, construirea acestora în acord cu posibilitățile și nevoile tuturor 
categoriilor de elevi, pentru a răspunde principiilor: ”școala inclusivă, ”școala pentru toți”, 
”învățământ integrat”. 
 Relaţia profesor-elevi are un caracter simetric, întrucât profesorul, deţinând rolul 
conducător, este cel care hotărăşte ce activităţi va desfăşura grupul clasei, cum se va lucra, ce se va 

învăţa. Rolul conducător al profesorului a constituit obiectul a numeroase discuţii, începând cu 
negarea acestuia (nondirectivismul pedagogic) şi terminând cu absolutizarea lui (autoritarismul 
pedagogic). La originea disputei se află modul diferit de soluţionare a unei probleme mai generale, 
privind raporturile dintre individ şi societate, care, în planul educaţiei, a condus la confruntarea 
dintre concepţiile “sociocentrice” (ce acordă prioritate socialului, reducând individul la o “funcţie” 
a vieţii sociale) şi concepţiile “antropocentrice” (ce acordă prioritate individului, considerând 
societatea, cu sistemele ei de reglementare, marele adversar al individualităţilor).  
 În mod curent, rolul conducător al profesorului se justifică prin aceea că el este un “iniţiat” 
într-un domeniu al cunoaşterii şi activităţii umane, cunoaşte cerinţele societăţii în materie de 
educaţie, legile procesului de învăţare, în concordanţă cu care va stabili cel mai profitabil program 
de educaţie pentru elevii săi.  
 Un profesor va fi cu atât mai bun, cu cât îl va ajuta pe elevul său să ajungă cât mai repede în 
situaţia de a nu mai avea nevoie de sprijinul lui în domeniul în care îl pregăteşte (să ajungă la 
autonomie).  

 De asemenea, este important ca pretenţiile educatorului să îi apară celui care se educă drept 
o “cauză” a lui, o mişcare a voinţei proprii. Cea mai dificilă sarcină pentru un profesor este aceea de 
“a imprima acţiunii instructiv-educative un astfel de curs, încât copilul să continue să se comporte 
aşa cum vrea şi cum doreşte el, dar vrerea şi dorinţa lui să coincidă cu ceea ce vrea şi doreşte 
educatorul”; “copilul să facă din programul educativ o cauză a lui şi, drept consecinţă, activitatea 
educativă să fie percepută ca activitate proprie, spontană, autodirijată” (P. Golu). În cazul şcolarilor, 
este desigur dificil pentru profesor să acţioneze în aşa fel, încât intervenţia lui să fie resimţită drept 
un ajutor, căci întotdeauna li se va părea că sunt îndemnaţi să facă ceea ce încă nu vor să facă. 
Această discrepanţă între cerinţele profesorului şi sentimentele elevului “depinde în soluţionarea ei 
de atmosfera generală a procesului de învăţământ şi educare: dacă este pozitivă, încurajatoare, 
stimulativă” (E. Geissler). O asemenea atmosferă pedagogică se va obţine prin cultivarea unor 
raporturi personale de încredere, prin promovarea activităţilor de grup, prin încurajări, ajutor, 
confirmări, dozarea raţională a cerinţelor şi evitarea situaţiilor împovărătoare psihic. În acest fel, 
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rolul conducător al profesorului va fi acceptat şi nu resimţit ca o intervenţie externă, ostilă, 
autoritatea sa va fi câştigată şi nu impusă.  
 Relaţia profesor-elev depinde în mare măsură de autoritatea reală a profesorului în ochii 
elevilor săi. Această autoritate se câştigă prin competenţă, moralitate, flexibilitate în gândire şi 
consecvenţă în ceea ce priveşte valorile promovate şi cerinţele adresate. Relaţia profesor-elevi are 

un caracter dinamic şi evolutiv, întrucât dobândeşte forme specifice în funcţie de vârsta elevilor 
care compun clasa, dar şi în funcţie de natura obiectivelor educative care sunt prioritare la un 
moment dat.  

 Stilul educaţional se va exprima astfel în felul de a organiza şi conduce clase de elevi, de 
planificare a conţinuturilor, strategii de instruire şi tehnici motivaţionale, cât şi a căilor de evaluare 
a grupului şcolar. Stilurile comportamentale (Păun,1999, pg. 84) date după combinarea trăsăturilor 
de personalitate ale profesorului şi a factorilor de rol sunt: 
„- stilul normativ este cel care maximalizează rolul şi expectaţiile de rol în defavoarea 
caracteristicilor de personalitate; este un stil centrat pe sarcină, iar problemele elevilor trec în plan 

secundar; 

- stilul personal maximalizează caracteristicile de personalitate; autoritatea este descentralizată, 
relaţia cu elevii este mai flexibilă, întrucât comportamentul profesorului este orientat spre membrii 
grupului; 

- stilul tranzacţional este un intermediu între stilurile anterioare, care permite, în funcţie de situaţie, 
să se pună accent fie pe aspectele instituţionale, fie pe cele personale, fără a le minimaliza pe unele 
în raport cu celelalte”. 
 Atitudinile empatice, afectivitatea pozitivă a profesorului faţă de elevi au o influenţă bună în 
climatul de învăţare şi a dezvoltării socioafective a elevilor. Profesorul trebuie să cunoască 
personalitatea elevilor săi, deoarece stilurile de predare îi influenţează în mod diferit pe copii pe 
linia introvertiţi-extravertiţi, însă cadrul didactic are datoria de a-şi adapta un stil educaţional 
adecvat motivaţiei elevilor, a alegerii variantei optime care reliefează competenţa şi tactul 
pedagogice în activitatea desfăşurată, în relaţiile cu elevii. 
 Un rol important în relaţiile profesor-elev îl are cooperarea dată de implicarea elevilor în 
activităţile şcolare şi extraşcolare ducând la o atmosferă plină de respect, armonie în clasa 
respectivă. Competiţia din clasa de elevi joacă un rol deosebit în motivaţia elevilor şi este necesar să 
se ţină cont de către profesor, cu condiţia ca ea să fie reală şi să nu ducă la creşterea favoritismelor 
afectând membrii clasei. Elevii care au înclinaţii spre unele materii unde se simt pricepuţi îşi doresc 
această competiţie pentru a-şi ilustra valorile profesionale într-o clasă de elită, iar cei modeşti la 
învăţătură nu se simt motivaţi, deoarece nu se consideră competenţi. 
 Există însă şi situaţii în care clasificarea relaţiilor interpersonale, punând accent pe aportul 
influenţei educaţionale în sensul acţiunii mutuale a partenerilor, poate fi realizată în următoarea 
manieră: 

 relaţii de acomodare: partenerii se obişnuiesc, se ajustează unii după ceilalţi; 
 relaţii de asimilare: partenerii desfăşoară un transfer reciproc de mentalităţi şi puncte de 

vedere, atitudini şi comportamente, până la un nivel la care subiecţii pot gândi sau acţiona identic; 
 relaţii de stratificare: partenerii se pot structura după o ierarhie ce exploatează statutele 

deţinute de elevi; 
 relaţii de alienare: partenerii, în imposibilitatea de a desfăşura interacţiuni reciproce, 

părăsesc universul clasei, provocând anumite schisme intragrupale. 
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 Circumscrisă unor jocuri competitive, şcoala face necesară adaptarea de către elevii 
inferiorizaţi, a unor strategii comportamentale susceptibile de a menţine o imagine de sine 
nefavorabilă; în funcţie de importanţa acestei inferiorităţi poate izvorî o serie de reacţii multiple: 
abandonarea situaţiei respective, tentativa de atingere şi de depăşire a celui ce reprezintă 
"competitivul", renunţarea la compararea cu ceilalţi pentru raportarea la sine sau introducerea unor 
criterii de evaluare pentru a deveni incomparabil. 

 Astfel, elevii care se află în inferiorităţi faţă de cei competitivi vor avea diferite atitudini, de 
renunţare la comparare cu ceilalţi pentru raportarea la sine autoevaluându-se ca incompatibili, 

abandonează situaţia dată. Cadrul didactic va avea în vedere aceste aspecte şi va interveni în 
ameliorarea acestor situaţii prin diferite activităţi. 

 

 

 

ACTIVITATEA ŞI ODIHNA LA ELEVI 

 

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean  
Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, jud. Mureş 

 

 

 Elevii sunt într-un plin proces de formare, de educare, iar în perioada şcolii este important să 

deprindă comportamente de educaţie sanitară, care sunt premisele asigurării sănătăţii pe parcusul 
întregii lor vieţi. 
 Pentru a observa existenţa la elevi a unor atitudini şi comportamente responsabile privind 

starea de sănătate am conceput un chestionar care a fost aplicat la 1 clasă de elevi din școala noastră 
(clasa a VI-a, nivel gimnazial), apoi am analizat datele şi am introdus datele în tabele și diagrame. 

 

1. Câte ore stai la şcoală zilinic? (în medie) 
 Zilnic toţi elevii stau la şcoală 6 ore sau mai mult - orarul cuprinde 28 ore.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Orele petrecute la școală 

 

2. Cât timp durează lecțiile și studiul acasă? 

 Pentru 13 dintre ei lecţiile şi studiul acasă durează peste 2 ore, pentru 10 elevi pregătirea 

temelor durează în jur de două ore, pentru 5 elevi pregătirea temelor durează în jur de 1 oră şi 1 
singur elev a răspuns că îşi petrece sub 1 oră zilnic cu pregătirea temelor.  
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Figura 2. Durata lecțiilor acasă  

 

3. Ce activități în aer liber aveți în cursul săptămânii? 

 10 % dintre elevii chestionaţi au răspuns că nu au activităţi în aer liber în timpul săptămânii 
(3 elevi). Elevii care au răspuns că au activităţi în aer liber în timpul săptămânii au precizat 
următoarele activităţi: 18 dintre ei au răspuns că realizează plimbări pe jos sau cu bicicleta, 17 
dintre ei au activităţi sportive (14 practică sporturi - baschet, volei, badminton şi 3 elevi alergări), 8 

au activităţi ludice (jocuri), 2 participă la cursuri de dans, 1 participă la cursuri de teatru şi desen. 
 

 

Figura 3. Activitățiile în aer liber în cursul săptămânii 

  

 Din analiza acestui grafic se observă că activitatea în aer liber în timpul săptămânii preferată 
de majoritatea elevilor este plimbarea pe jos sau cu bicicleta, urmând activităţile sportive.  
 

4. Ce fel de activităţi distractive alegeți de obicei? 

 Majoritatea elevilor au răspuns că activităţile distractive favorite sunt legate de calculator, 
tabletă, telefon (68% dintre elevi, reprezentând 20 din respondenţi). 19 dintre ei au spus că preferă 
să iasă cu prietenii în parc sau la locul de joacă, 17 au răspuns că preferă să vizioneze filme, 8 au 
răspuns că participă la jocuri în casă, 8 preferă să urmărească emisiuni la TV. Alte activităţi 
distractive menţionate de elevi au fost cele sportive sau jocul cu animale de companie. 
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Figura 4. Activitățile distractive 

  

5. Cât timp alocaţi zilnic activităţilor distractive ? 

 Clasa a VI-a - 4 dintre elevi au răspuns că petrec mai puțin de o oră cu activităţi distractive, 

10 petrec în jur de  o oră, 7 în jur de două ore, 1 elev petrece în jur de 3 ore, 7 petrec mai mult de 3 
ore. 

 

Figura 5. Timp alocat zilnic activităților 
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

STUDIU DE CAZ PRIVIND GESTIONAREA UNEI SITUAŢII DE CRIZĂ 

(INADAPTAREA ŞCOLARĂ) 
 

 

Prof. Dorina Mariana Olteanu 

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

 

 Situaţiile în care cadrul didactic se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile care 
afectează prin obstaculare bunul mers al activităţilor din clasă sunt destul de multe în școlile din 
România. 
 Criza reprezintă un eveniment sau un complex de evenimente inopinate, neaşteptate, dar şi 
neplanificate, generatoare de periculozitate pentru climatul, sănătatea ori siguranţa clasei respective 
şi a membrilor acesteia (Iucu, B. Romiţă, Managementul clasei de elevi – Aplicaţii pentru 
gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Editura Polirom, Iaşi, 2006). 

 Mecanismele de a prevedea, delimita, defini, controla si soluţiona o situaţie de criză 
presupun un efort mare, strategii de intervenţie ferme dar prudente, un consum de energie nervoasă 
şi fizică sporit, cu şanse de a determina consecinţe greu de evaluat în planul echilibrului psihic al 
persoanelor implicate. Traumele pot fi semnificative întrucât "tentaculele" crizei tind să pună 
stăpânire şi pe elemente conexe, aparent neimplicate în situaţia generatoare.  
 În una dintre cele mai interesante lucrări apărute recent în literatura de specialitate 
americană, ,,criza este descrisă ca un eveniment emoţional semnificativ, provocat de schimbare 
radicală, caracterizat printr-o instabilitate temporală” (Robert H. Decker, Wen  a Crisis Hits Will 

Your School Be Ready ,Corwin Press, INC, Thousand oaks, California, 1998). 

           Managementul clasei, este definit de Romiţă B. Iucu în lucrarea amintită mai sus, ca fiind 
,,conducerea strategică optimă a activităţii instructiv-educative, proiectată şi desfăşurată într-o 

unitate de învăţământ/ clasă de elevi”. (Iucu B.Romiţă, ,,Managementul clasei de elevi”, Editura  

Polirom, 2006, p.14). 

            A face managementul clasei înseamnă a utiliza un set de instrumente de gestionare a 

relaţiilor dintre învăţător şi elevi pe de o parte şi dintre elevi pe de altă parte. Acest set de 
instrumente este oferit învăţătorilor pentru a le facilita munca şi pentru a-i ajuta să construiască un 
mediu de muncă sănătos. 
           Inadaptarea şcolară este definită ca ansamblul manifestărilor psiho-comportamentale 

caracterizat prin lipsa temporară sau dificultatea de integrare sau acomodare a individului la mediul 
social educaţional.  

 Conceptul de inadaptare este marca perspectivei psihologice; copilul inadaptat e cel al cărui 
comportament, indiferent de cauză, îl împiedică să beneficieze de experienţele educaţionale şi 
sociale obişnuite, atât în şcoală, cât şi acasă. Orice conduită de devianţă şcolară presupune implicit 
o formă de inadaptare. Este foarte dificil de stabilit o diferenţă specifică între cei doi termeni. Dacă 
avem în vedere faptul că indicatorul predictiv cel mai puternic al adaptării școlare este succesul 
şcolar şi că există unii elevi bine adaptaţi, dar care manifestă conduite deviante, atunci am fi 

înclinaţi să credem că "devianţa şcolară" are o accepţiune mult mai largă decât cea a conceptului de 
"inadaptare şcolară". 
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  Inadaptarea se datorează în măsură covârşitoare unor disfuncţii în organizarea vieţii şcolare, 
precum şi a unor disfuncţii ce persistă în planul relaţiilor profesor-elev care sunt în măsură să 
întreţină o stare de stres generalizat. 
 Am ales exemplul pe care îl voi aborda în rândurile următoare, deoarece este inedit atât 
pentru clasa de elevi, cât şi pentru cadrele didactice care predau la clasa la care sunt eu profesoară. 

Am s-o numesc pe eleva în cauză doar “Maria”. Nu voi reuși să epuizez subiectul în doar câteva 
pagini, dar voi încerca să surprind esența acestei situaţii de criză. 
 În acest caz se păstrează caracteristicile unei situaţii de criză și anume: 

 este instantanee: s-a declanşat surprinzător pentru noi, cadrele didactice, cât şi pentru 
colegi; 

 consider că a afectat sistemul informaţional, deoarece, în prima fază a crizei, nu știa 

nimeni de ce a început să lipsească eleva Maria de la şcoală, nu ştiam exact ce se întâmpla, eram 
bulversaţi, pentru că ne obișnuisem cu prezenţa ei aproape zilnică la şcoală, exceptând cazurile de 
îmbolnăvire; 

 a generat oarece stări de conflict, pentru că, în vreme ce eu, ca profesoară, încercam să 
rezolv enigma, apăreau tot felul de zvonuri și climatul clasei era afectat: unii dintre elevi se gândeau 
că Maria, deşi nu vine la şcoală, s-ar putea să nu fie pedepsită și nu este corect faţă de elevii care 

frecventează zilnic şcoala etc., etc.; 

 în final s-a dovedit că situaţia de criză avea un caracter inedit, familia nu o lasă să mai vină 
la şcoală pentru că a rămas repetentă – Maria repetă clasa a IX-a; 

 iniţial, situaţia aceasta a generat impresia de insolvabilitate; din fericire s-au găsit soluţii de 
rezolvare. 

 

STUDIU DE CAZ 

 

SUBIECTUL:  M. M., 16 ani, clasa a IX-a 

PREZENTAREA CAZULUI: Eleva M. M.-  Copil de etnie rromă  
           Problema educativă a elevei M.M. ţine de inadaptarea şcolară, manifestată prin atitudini 

respingătoare faţă de cerinţele şcolii, prin sfidarea învăţătorului şi a colegilor de clasă. Menţionez că 
are şi un număr mare de absenţe nemotivate.Din punctul de vedere al dezvoltării intelectuale, eleva 
are capacităţi reduse de abstractizare şi generalizare în raport cu vârsta. Are o pregătire şcolară 
precară cu mari lacune în cunoştinţe şi deprinderi acumulate din clasele anterioare, este submotivată 

pentru învăţătură, aceşti factori explicând în mare parte şi situaţia şcolară foarte slabă. Gradul de 

maturizare psihică este scăzut, copilul are dificultăţi  de adaptare atât la mediul şcolar, cât şi la cel 
familial .  

 Lipsa de afecţiune din partea părinţilor, dezinteresul total al acestora faţă de cei trei copii, 
lipsa supravegherii parentale și maternale (părinţii alcoolici, plecaţi la muncă în sat, lipsind zile şi 
nopţi de lângă copii); condiţii materiale insuficiente, majoritatea timpului şi-l petrece cerşind de la 
vecini, lipsind de la şcoală aproape jumătate din anul şcolar 2008-2009, au dus la repetenţie. 

DESCOPERIREA CAUZELOR GENERATOARE: 

a) - Maria prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate, este o fire introvertită, puţin 
interesată de comunicare;  

b) -  are numeroase absenţe nemotivate. 
Comportamentul: 

 Nu vorbeşte în clasă decât atunci când i se pune în mod direct o întrebare. 
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 Răspunde ezitant, cu o voce nesigură, abia auzită, se înroşeşte la faţă şi evită să privească în 
ochi când i se cere să răspundă. 

 Când trebuie să lucreze individual în clasă nu-şi termină niciodată activitatea, rămâne  

liniştită şi nu îşi deranjează colegii.  

 Reacţionează puţin pozitiv dacă este lăudată, dar se supără foarte tare dacă este certată, fără 
să mai comunice cu cineva. 

 Rămâne singură în timpul recreaţiilor, ceilalţi o ocolesc, pentru că de multe ori este 

nespălată şi prost îmbrăcată. 

Dialog cu eleva: 

 M.M este la prima vedere o fată liniştită care evită să vorbească. După mai multe 
monologuri ale mele şi laude necontenite Maria a început să povestească întâmplări din viaţa ei. 
 ,,Mi-e teamă să răspund. Dacă greşesc copiii mă vor striga  Repetenta .” 

 ,,Nu vin la şcoală pentru că nu-mi dau voie părinţii. Trebuie să am grijă de casă cât timp ei 
sunt plecaţi.”      
 Inadaptarea Mariei la şcoală a fost repercusiunea comportamentelor greşite ale părinţilor. 
Dacă ei sunt părăsiţi de părinţi în cine pot avea încredere? Deşi în clasă stătea liniştită în banca sa, 
acasă, pe la vecini mergea şi le cerea mereu mâncare. 

 Ipoteza: Dacă cunosc cauzele inadaptării şcolare şi factorii determinanţi şi voi folosi 
strategii adecvate, atunci Maria se va adapta atât în colectivul de elevi, cât şi la viaţa şcolară. 
Efectuarea de vizite la domiciliul elevei împreună cu mediatorul şcolar, unde am purtat diverse 
discuţii atât cu eleva, cât şi cu părinţii acesteia, prin urmare Maria a început să frecventeze din nou 
şcoala. 
            Conceperea şi punerea în practică a unor metode coerente de lucru cu ea au avut rezultate 
mulţumitoare. La orice activitate Maria este ajutată de colegi şi încurajată pentru orice efort cât de 

mic. 

             I se cere Mariei să răspundă zilnic de completarea panoului de prezenţă din clasă, 
explicându-i cât de importantă este sarcina sa.  
           Participarea în clasă: 
       Încă de la începutul programului am pus-o să completeze panoul de prezenţă, în care Maria 

trebuia să afişeze fotografia fiecărui elev prezent. De atunci Maria a venit zilnic la şcoală. 
           Activitatea de învăţare  
 Zilnic este pusă să răspundă, fiecare răspuns este încurajat. Sarcinile de învăţare sunt   
diferenţiate. Temele sunt făcute după ore la şcoală, astfel încât acasă Maria trebuie doar să mai 
citească lecţiile. Copiii o laudă şi ea a început să fie încrezătoare în forţele proprii şi să lucreze 
singură.   
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BENEFICIILE LECTURII ASUPRA COPIILOR 

 

 

                                                 Bibliotecar Emilia Mădălina Pieleanu  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman  

 

 

            „Cititul este pentru minte la fel ca și exercițiile fizice pentru corp” – gândul este argumentat 
de studii serioase și confirmat de personalități, care au încercat, cu diverse ocazii, să demonstreze 
acest adevăr. Tot mai multe studii, realizate pe diverse meridiane, demonstrează influența benefică a 
lecturii asupra minții. Se accentuează, în special, importanța lecturii textelor mari și învățarea 
textelor, în special a poeziilor, pe de rost. Tot mai multe voci se pronunță asupra importanței lecturii 
de plăcere, care se face în timpul liber și nu este impusă de necesitățile profesionale, cum este 
lectura motivațională care predomină clasamentele. Mai rămâne ca aceste adevăruri să ajungă la 
mintea și înțelegerea a cât mai mulți potențiali cititori. Nu este greu de pătruns în esența îndemnului 
scriitorului Michel Tournier „Citiți, citiți, cititul vă face fericiți și inteligenți”. Privitor la inteligență 
totul este foarte clar, cât privește fericirea, aceasta poate fi gânditã și prin prisma faptului că lectura 
oferă șanse egale pentru cunoaștere și dezvoltare, care este esența existenței conștiente. 
            Literatura de specialitate prezintă numeroase exemple, studii etc. despre importanța lecturii. 
Unele studii demonstrează că lectura prelungește viața omului și cu cât omul citește mai mult, cu 
atât trăiește mai mult, altele că lectura cărților bune face omul mai bun, că lectura poate ajuta omul 
să se însănătoșească mai repede, există chiar un curent care se ocupă de biblioterapie. Un studiu 
publicat în „Economic Journal” şi realizat de economiştii Giorgio Brunello, Guglielmo Weber şi 
Christoph Weiss de la Universitatea din Padova demonstrează importanța cărților și cât de mult 
înseamnă să le oferim copiilor acces la lectură de la vârste cât mai fragede. Copiii înconjuraţi de 
cărţi au şansa de a câştiga mai mult ca adulţii, demonstrează studiul care a implicat 6000 de subiecţi 
din nouă ţări europene. Cercetarea arată că persoanele, care au crescut înconjurate de un număr 
mare de cărţi, au înclinaţia naturală de a învăţa cât mai mult pe parcursul vieţii, curiozitate 
intelectuală şi capacitatea de a se adapta mai uşor, în timp ce pentru persoanele, care nu s-au 

bucurat de avantajul lecturii în copilărie, provocările intelectuale sunt, în general, destul de greu de 
depăşit. „Este important să le oferi copiilor cărţi şi să-i încurajezi să citească, pentru că asta va 
avea, cu siguranţă, efecte pozitive asupra performanţelor lor şcolare şi le va oferi condiţii socio-

economice avantajoase”, mai spun realizatorii cercetării publicate în „Economic Journal”. 
          Fiecare bibliotecar trebuie să aibă la îndemână un minim de informații pentru a putea trasa o 
strategie, a realiza activități de advocacy, a purta o discuție de orice nivel despre lectură, carte, 
bibliotecă și importanța acestora pentru membrii comunității. 
            De ce este lectura importantă? 

 Lectura este fundamentală pentru funcționarea în societatea de astăzi. 
 Lectura este importantă, deoarece dezvoltă mintea. Mintea este un mușchi. Este nevoie de 

exercițiu. Înțelegerea cuvântului scris este un mod în care mintea crește în capacitatea sa. Învățând 
copiii mici să citească, îi ajutăm să-și dezvolte abilitățile lingvistice. De asemenea, lectura îi ajută să 
învețe să asculte. 

 Citirea este modul în care descoperim lucruri noi. Cărțile, revistele și chiar Internetul sunt 
instrumente de învățare excelente, care necesită abilitatea de a citi și de a înțelege cele citite. O 
persoană care știe să citească se poate educa în orice domeniu de activitate în care este interesat. 
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 Citirea dezvoltă imaginația. Citirea dezvoltă partea creativă a oamenilor. Atunci când le 
citești copiilor, oprește-te din citit și întreabă ce cred ei că se va întâmpla în continuare. Provocați-i 
să se gândească la poveste. 

 Citirea este fundamentală în dezvoltarea unei imagini bune despre persoana proprie. Non-

cititorii sau cititorii slabi au adesea opinii slabe despre ei înșiși și abilitățile lor. 
 Citirea ajută la extinderea vocabularului. Citirea este importantă, deoarece cuvintele – 

vorbite și scrise – reprezintă piatra de temelie a vieții. 
      De ce este importantă lectura în timpul verii? 

–     În primul rând, și mai întâi de toate, citirea este importantă pentru noi toți, indiferent de 
perioada anului, și dacă suntem copii sau adulți! 
–     Citirea în timpul verii este incredibil de importantă pentru elevi și studenți și realizările lor 
viitoare. 

–     Copiii care nu citesc în timpul verii sunt în pierdere. Așa copiii nu simt doar că au uitat ce au 
învățat, ei chiar uită cu adevărat. 
–     Numeroase studii indică faptul că studenții care nu citesc sau citesc rareori în timpul vacanței 
lor de vară, văd că abilitățile lor de citire stagnează sau scad. Acest efect devine mai pronunțat, pe 
măsură ce elevii cresc și avansează la altă treaptă de școlarizare. 

–     Situația pentru studenții defavorizați, din punct de vedere economic, este deosebit de sumbră: 
dacă elevii din familiile cu venituri mici nu citesc în timpul verii, este mult mai probabil să rămână 
în urma colegilor lor mai privilegiați, mărind „diferența de realizare”. 
–     Copiii care își pierd abilitățile de citire în timpul verii ar putea fi la doi ani în spatele colegilor 
de clasă până la sfârșitul studiilor. 
        Strategii de promovare a lecturii: 

 Încurajați-i pe copii să citească cărțile de care se bucură cu adevărat cel puțin 30 de minute 
pe zi. Copilul dvs. va fi probabil mai absorbit de cartea aleasă de el însuși decât de cea care-i este 

impusă. 
 Oferiți stimulente pentru cititorii reticenți. De exemplu, dacă copilul dvs. se bucură de un joc 

sportiv, condiționați plecarea la meci dacă efectuează „lectura zilnică”. 
 Faceți din lectură un act social. Stabiliți o oră anumită în timpul zilei când toți membrii 

familiei se adună și citesc singuri sau citesc prin rotație cu voce tare aceeași carte. 

 Conectați lectura la excursiile de familie. Dacă vă duceți copiii la un acvariu, luați în 
considerare citirea unei cărți despre pești sau ocean cu ei mai târziu, în acea zi sau cu anticipație. 
Excursia poate ajuta la poziționarea lecturii într-un context mai larg. 

 Încurajați-vă copilul să citească semnele stradale în timpul excursiilor de familie, semnele și 
etichetele articolelor din magazin, etc. Oriunde vedeți cuvinte, încurajați copilul să citească! 

 Expuneți-vă copilul la mai multe tipuri de literatură! 
 Alăturați-vă unei campanii de lectură de vară la biblioteca locală! 
 Încurajați copilul să citească unui prieten sau unui membru al familiei! 

  
Bibliografie:  

https://lecturacentral.wordpress.com/b-avantajele-lecturii/ 
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ROLUL EVALUĂRII SUMATIVE ȘI FORMATIVE 

 

 
Prof. Viorela Simedru 

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad 

 

 

 Conform dicţionarului limbii române, prin „a evalua” înţelegem „a stabili valoarea 
aproximativă a unui bun, a unui lucru, acţiunea de a preţui, a aprecia, a estima”, iar prin 

„evaluare” se înţelege acţiunea de a evalua. Activitatea de evaluare s-a practicat de când există 
învăţământul, sub diverse terminologii: notare, examinare, testare, verificare. 

Există însă autori care dau semnificaţii diverse acestui termen. Astfel, Steliana Toma 

defineşte evaluarea ca fiind ,,un proces de măsurare şi aplicare a valorii rezultatelor sistemului de 

educație şi învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, condiţiilor şi strategiilor 
folosite prin compararea rezultatelor cu obiectivele propuse”, în timp ce Ioan Jinga defineşte 

evaluarea ca fiind ,,un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative 

cu: obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei), cu 

rezultatele anterioare (evaluarea progresului)”. 
Evaluarea este o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ, a triadei instruire-

predare-evaluare. 

 Rolul evaluării este să depisteze limitele învăţării, greşeli, lacune, nivel prea scăzut de 
cunoştinţe, dificultăţi în interpretarea şi aplicarea cunoştinţelor, pentru depăşirea acestora şi 
realizarea progresului şcolar.  
 Privită din perspectiva unui proces, putem atribui evaluării următoarele funcții:  
 funcția de de reglare a sistemului, de ameliorare a activităţii de optimizare a rezultatelor; 
 funcţie de predicție, de prognostic şi orientare prin care se încearcă anticiparea desfăşurării 

activităţii în sistem; 
 funcţie de clasificare şi selecţie, pe baza căreia se obțin ierarhii în ceea ce priveşte elevii, 

clasele și şcolile; 
 funcţia educativă, care motivează/ conştientizează interesul pentru propria formare/ 

perfecţionare; 
 funcţia socială, prin care familia/ comunitatea locală află informaţii despre rezultatele 

elevilor. 

 În funcţie de momentul aplicării, evaluarea poate fi:  

 Evaluare iniţială (predictivă, de plasament). Se realizează la începutul programului de 
instruire, de obicei, prin probe scrise la începutul unui program de instruire (an şcolar, 
semestru, capitol). După aplicarea şi corectarea testului, profesorul face un bilanţ de greşeli 
tipice pe baza căruia îşi proiectează activitatea de instruire la clasa respectivă. 

 Evaluare continuă (pe parcurs, formativă, de progres). Este un instrument valoros de lucru, 

oferind profesorului posibilitatea comparării stadiului atins de elevi-clasă, în raport cu 
stadiul preconizat prin obiectivele (iniţiale). 

 Evaluare finală (cumulativă, sumativă, globală). Are un grad de complexitate ridicat, pentru 

că ea oferă informaţiile relevante asupra gradului de pregătire al elevului. 
 Clasificarea metodelor de evaluare:    

1. Metode tradiţionale de evaluare:        
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- probe scrise 

- probe orale 

- probe practice 

2. Metode alternative de evaluare, impun observarea sistematică a comportamentului elevului 
prin :  

- fişe de evaluare/autoevaluare 

- liste de control/verificare 

- scări de clasificare 

- investigaţia 

- proiectul 

- referatul 

- portofoliul o modalitate de evaluare cu spectrul larg, permiţând strângerea 
unui material bogat şi variat despre progresul şcolar al elevului utilizând o 
varietate de metode şi tehnici de evaluare; 

- autoevaluarea este o tehnică corelată cu instrumentele de evaluare 
prezentate mai sus, permiţând elevului o cunoaştere a performanţelor 
proprii 

 Evaluarea cumulativă (sumativă sau globală) este într-un fel, o evaluare de bilanţ, care se 
caracterizează prin: 

 are un caracter normativ, permiţând compararea performanţelor elevilor cu obiectivele 
generale ale disciplinei/ modulului şi cu nivelul de pregătire al elevilor la începutul 
programului; 

 se realizează la intervale mari de timp (la finalul unui capitol, curs, an şcolar, ciclu de 
învăţământ), determinând aprecieri finale asupra rezultatelor şcolare; 

 are efecte reduse asupra ameliorării procesului de învăţare; 
 măsurarea se realizează prin sondaj în rândul elevilor şi asupra materiei parcurse; 
 urmăreşte ierarhizarea elevilor după performanţele obţinute; 
 rezultatele acestei evaluări pot fi utilizate de organele de decizie pentru formularea unor 

măsuri privind organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ. 

 

 

 

Criteriul 

folosit 

Evaluarea sumativă 

 

Evaluarea formativă 

 

Mijloace 

disponibile 

prioritare 

- verificări parţiale - aprecieri gen 

bilanţ 
- verificări gen sondaj - valabile doar 

pentru unii elevi şi doar pentru o 
parte a materiei 

- verificări susţinute pe secvenţe mici -
aprecieri care determină ameliorări 
- verificarea întregii materii/ elemente 

esenţiale - aprecieri valabile pentru toţi 
elevii 

Obiectivul 

principal 

- evaluarea cantitativă a rezultatelor- 
efect ameliorativ redus la nivelul 

lecţiei 

- evaluarea calitativă a rezultatelor –
ameliorarea lecţiei - perfecţionarea 
activităţii de instruire-învăţare-evaluare 

Criteriul de 

apreciere a 

rezultatelor 

- compararea cu obiectivele 

specifice  ale disciplinei de 

învăţământ 

- compararea cu obiectivele concrete/ 

operaţionale ale activităţii de instruire-

învăţare-evaluare 

Funcţia - lasificare, ierarhizare a elevilor - stimulare a dezvoltării elevilor 
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prioritară 
exercitată 

Efecte 

psihologice 

- stress, relaţii de opoziţie profesor-
elev/sursă de stress 

- relaţii de colaborare profesor-elev, 

dezvoltând capacitatea de autoevaluare 

Timp - evaluarea ocupă 30-35% din 

activitatea didactică 

- evaluarea ocupă 8-10% din activitatea 

didactică 

 

         Urmărind toate aceste obiective profesorul poate aprecia şi nota orice contribuţie pozitivă a 
elevului şi observa multiplele aspecte ale implicării acestuia în procesul instructiv-educativ, precum 

şi caracteristicile acestui proces în vederea ameliorării lui şi realizării progresului şcolar în funcţie 
de posibilităţile fiecărui elev, de interesele şi preocupările sale, de cerinţele programelor şcolare şi 
ale societăţii. 
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 IMPACTUL FORMĂRII CONTINUE ASUPRA DEMERSULUI 

DIDACTIC 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Rodica Șargu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

1. Introducere 

Prezentul studiu își propune să analizeze impactul pe care l-a avut în rândul cadrelor 
didactice din cadrul Liceului Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia formarea profesională prin stagii 
derulate în perioada 2014-2019. 

În baza acordului de parteneriat încheiat de școală cu CCD Constanța în scopul derulării 
unor programe de formare, în calitate de responsabil cu activitatea de perfecționare, pe baza 

studierii necesităților de formare la nivelul școlii, am solicitat CCD organizarea unor stagii cu 

tematici variate, gazdă fiind școala noastră. S-au derulat 7 asemenea sesiuni de formare, care au 

reunit 20-50 cadre didactice din școli din Mangalia sau localități limitrofe. Desigur, cadrele 

didactice au urmat și alte programe de formare, potrivit nevoilor și resurselor proprii. 

Pentru realizarea studiului am aplicat un număr de 20 de chestionare de opinie dintr-o medie 

de 40 cadre didactice care activează anual la nivelul școlii. De asemenea au fost intervievați cei 2 

manageri ai școlii, s-au purtat discuții informale în cadrul activităților metodice și au fost analizate 

Centralizatoarele privind cursurile de formare urmate și Graficul orelor desfășurate în laboratorul 
AEL. Chestionarul a fost conceput și centralizat în GoogleDocs și expediat prin e-mail, respectiv pe 

grupul de Whatsapp al cadrelor didactice. 

2. Scopul cercetării: Evaluarea impactului stagiilor de formare/perfecționare asupra 

demersului didactic 

3. Obiectivele cercetării 
O1 - Evaluarea ofertei de formare din perspectiva nevoilor de formare ale cadrelor didactice 

O2 - Evaluarea participării la formare a cadrelor didactice din cadrul școlii 

O3 - Facilitarea dialogului și cooperării între actorii implicați în formarea profesională continuă 

4. Ipoteze de lucru 

Ipoteză generală: Programele de formare accesate la nivelul școlii au contribuit la diversificarea 

metodelor de lucru în activitatea didactică 

Ipoteză derivată: Dacă programele de formare sunt disponibile în locații din oraș, un număr mai 
mare de cadre didactice participă la programe de formare/perfecționare 

5. Metodologia și eșantionul 

În cercetarea de față am utilizat ca metode: interviul, chestionarul și studiul documentelor 

școlare. Toate metodele folosite au avut drept scop să furnizeze o imagine cu privire la gradul de 
accesibilitate al programelor de formare, precum și la schimbările produse în activitatea ulterioară.  

Interviul a fost realizat predominant în cadru non-formal, cu ocazia activităților metodice 

sau la consiliile profesorale. Discuția s-a referit la interesul pentru un anumit tip de formare și la 

modul în care pot fi valorificate competențele dobândite prin urmarea unor cursuri. Cei doi 

manageri au fost solicitați să răspundă în legătură cu modificările observate în derularea activităților 

didactice cu ocazia asistențelor la ore. 
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Investigația cantitativă s-a realizat prin intermediul chestionarului aplicat online. Eșantionul 

cuprinde cadre didactice care predau discipline din toate ariile curriculare.  

Vechimea la catedră a celor chestionați variază de la 2 ani la peste 25 de ani. 

Pentru metoda chestionarului, am folosit în completare studiul documentelor școlare. Am 

analizat Centralizatoarele privind programele de formare urmate de cadrele didactice din școală în 
perioada 2014-2019, comparative cu Analiza nevoilor de formare elaborată anual. 

6. Concluzii obținute în urma interpretării datelor 

La întrebarea ”În ce măsură sesiunile de formare continuă au răspuns nevoilor și 

obiectivelor dvs. în predarea la clasă?”, 11 cadre didactice au indicat stagiile de formare privind 
Metodica predării/evaluării disciplinei ca fiind de interes major, 9 cadre didactice au apreciat că 
stagiile de formare privind Motivarea/Dezvoltarea inteligenței emoționale a elevilor au răspuns 
necesităților lor ”în mare măsură”, iar 8 cadre didactice au indicat ”în măsură medie” cursurile ce au 
abordat problematica elevilor cu CES. 

La întrebarea ”În ce măsură considerați că resursele puse la dispoziție au corespuns 

așteptărilor dvs.?” răspunsurile au indicat:  
- pentru 19 cadre didactice comunicările privind locația, perioada, modalitatea de evaluare 

și costurile programelor au corespuns așteptărilor ”în mare măsură”  
- pentru 13 cadre didactice suporturile de curs și exemplele de bună practică primite au 

corespuns așteptărilor ”în mare măsură”, iar pentru 6 cadre didactice, ”în măsură medie” 

-  pentru 11 cadre didactice tematicile abordate au corespuns așteptărilor ”în mare măsură”, 
iar pentru 8 cadre didactice, ”în măsură medie” 

- pentru 9 cadre didactice programul sesiunilor de formare a fost adecvat ”în mare măsură”, 
pentru 7 cadre didactice, ”în măsură medie”, iar pentru 4 cadre didactice ”în mică măsură” 

O altă întrebare a solicitat repondenților să indice gradul în care participarea la programele 
de formare continuă a adus schimbări la nivelul practicii didactice.  

 
Astfel, 13 cadre didactice au remarcat că au făcut predominant schimbări în felul în care au 

proiectat situațiile educaționale, urmate de schimbări în modul de desfășurare a activităților 

directe cu elevii. 10 cadre didactice au declarat că au folosit mai frecvent instrumente TIC în 
activitatea didactică, iar 11 cadre didactice susțin că au pus mai mult accent pe activități desfășurate 

în colaborare cu alte cadre didactice. 

Perspectiva participării la stagii de formare anual sau semestrial este un obiectiv asumat de 

50% din repondenți, alți 35% susțin că au în vedere formarea/dezvoltarea unor competențe, dar fără 
un orizont de timp precis, iar 3 cadre didactice (15%) declară că nu au nimic planificat în legătură 
cu propria activitate de perfecționare. 
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Referitor la contribuția cercurilor pedagogice pe discipline la formarea profesională, opinia 

cadrelor didactice din școala noastră este redată de graficul următor. 

 
Recomandările pentru echipa managerială includ: demersuri pentru decontarea activităților 

de perfecționare (4 răspunsuri), atragerea unor furnizori de formare care să susțină sesiuni în locația 

școlii, pentru a diminua consumul financiar și de timp necesar (3 răspunsuri), identificarea unor 

tematici moderne, diversificate, adaptate noilor cerințe (3 răspunsuri), formare în problematica 
activităților de Consiliere și orientare (1 răspuns). 

Analiza Centralizatoarelor privind programele de formare urmate de cadrele didactice din 

școală în perioada 2014-2019 arată:  
-2014-2015 – 13 programe de formare, din care 2 desfășurate în locația școlii, la care au 

participat 24 cadre didactice 

-2015-2016 – 18 programe de formare, din care 1 desfășurate în locația școlii, la care au 

participat 20 cadre didactice 

- 2016-2017 – 17 programe de formare, din care 2 desfășurate în locația școlii, la care au 

participat 23 cadre didactice 

-2017-2018 – 15 programe de formare, din care 1 desfășurat în locația școlii, la care au 

participat 19 cadre didactice 

-2018-2019 – 14 programe de formare, din care 1 desfășurat în locația școlii, la care au 

participat 18 cadre didactice 

Graficele lecțiilor desfășurate în laboratorul AEL indică: 30 de lecții susținute în anul școlar 

2014-2015, 66 de lecții în anul școlar 2015-2016, 19 de lecții în anul școlar 2016-2017, 56 de lecții 
susținute în anul școlar 2017-2018, 39 de lecții susținute în anul școlar 2018-2019. 

Din discuțiile purtate cu cadrele didactice, precum și din răspunsurile la ultima întrebare a 
chestionarului, se confirmă ipoteza că stagiile de formare care se derulează în locația școlii sau în 
Mangalia sunt considerate atractive de un număr mai mare de cadre didactice, datorită economiei de 
timp și costurilor financiare mai reduse decât în cazul deplasării la Constanța. 

Ipoteza că metodele folosite în activitatea didactică s-au diversificat ca urmare a 

programelor de formare accesate se confirmă prin răspunsurile la întrebările din chestionar, prin 

observațiile notate în fișele de asistență, dar și prin diversitatea disciplinelor la care au fost susținute 

lecțiile în laboratorul AEL. Analiza activităților extrașcolare derulate ar putea susține suplimentar 

această ipoteză. 
Desigur, formarea prin programe online începe să devină o modalitate tot mai frecventă de 

formare/perfecționare și va avea cu siguranță un impact major asupra demersului didactic în viitor. 
 

Bibliografie:  
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ROLUL CLIMATULUI DIN FAMILIE ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof. Aureliana Vasile 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

 

 

 Familia este un grup primar, în concepţia sociologică, caracterizat înainte de toate prin 
relaţii directe, de la om la om, şi, mai ales prin rolul fundamental pe care îl joacă în formarea 
trăsăturilor sociale şi a  structurii spirituale a naturii umane. În cadrul familiei ca grup social primar 
se formează experienţele umane şi natura umană de bază, esenţială, în aşa fel încât cultura familiei 
devine cultura fiecărui membru al ei.  

Relaţiile ce se instaurează între membrii săi sunt de un tip special, personale, spontane, 
emoţionale. Direcţia socială de dezvoltare a individului uman, a personalităţii sale este dată tocmai 
de familie, care realizează, în acelaşi timp, socializarea, întreţinerea lui biologică, culturală; 
constituind mediul uman prin care se asigură legătura cu societatea, pregătind pentru 
responsabilizare socială, oferind suport afectiv. Maturizarea fiecărui comportament se petrece în 
timp şi de la declanşare până la maturizare produce schimbări în dimensiunea psihologică a 
personalităţii. 

 Alături de şcoală, familia, prin forţa sa afectivă, este cea care trebuie să asigure satisfacerea 
celor două nevoi esenţiale: securitatea şi evoluţia. Creşterea rolului constructiv pe care trebuie să-l 

joace familia în procesul de modelare a tânărului devine cu atât mai necesar de reconsiderat cu cât 
atacul anticultural şi antivaloric al mijloacelor de circulaţie şi de difuzare a informaţiei este tot mai 
virulent, provocând nu de puţine ori mutaţii chiar şi la nivelul societăţii. 

 În contactele cotidiene cu părinţii, copilul caută în mod inconştient o concepţie asupra 
raporturilor de autoritate, de solidaritate, de dragoste, de forţă, de ajutor reciproc. Toate aceste 
concepţii îşi vor pune amprenta asupra modului în care viitorul adult îşi va construi un loc în 
societate. Rolul părintelui este deci nu doar acela de educator, ci de partener, de asociat al acestuia, 
impunându-se asocierea copilului la preocupările familiei, excluzând astfel cele două forme extreme 
de atitudini parentale: autoritarismul şi/sau protecţia nelimitată. Apelul la capacităţile de înţelegere 
şi de simpatie ale copilului, dezvăluirea şi autointuirea consecinţelor posibile ale faptelor dau 
copilului posibilitatea cunoaşterii răului pe care l-ar putea provoca faptele sale şi responsabilizarea. 

Climatul familial autoritar nu este cel care va determina puberul să accepte atitudinea 
adultului; cel mult va provoca teamă şi anxietate ce pot deveni declanşatori ai unor conduite de 
respingere, violente sau chiar delicvente. Climatul educativ familial democratic, care asigură în 
acelaşi timp dragoste necondiţionată şi o atenţie focalizată, fără a altera autoritatea parentală, 
presupune calm şi echilibru, indiferent de situaţie şi un cuplu familial care să vină permanent în 
întâmpinarea nevoilor copilului, sprijinindu-l neîncetat.   

Nu pot să nu fie aici amintiţi părinţii care, chiar fără să-şi dea seama, au tendinţa de a 

impune copiilor propriile exigenţe şi dorinţe, modele. Un astfel de copil îşi va construi o platoşă, un 
gen de impermeabilitate la dorinţele şi nevoile celorlalţi, devenind, nu de puţine ori, incapabil de a 
iniţia relaţii profunde cu aceştia. În cele mai multe cazuri membrii mediului socio-cultural în care 
acest tip de persoane încearcă să se integreze, îl izolează. 

 Pentru dobândirea capacităţii de autonomie şi buna integrare socială, copilul are nevoie de 
un mediu familial, stabil, coerent şi sigur, de căldură emoţională şi încredere, de toleranţă şi ajutor, 
dar şi de o disciplină constructivă, ordonatoare şi pozitiv structurată. 
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Să nu cădem însă în capcana culpabilizării excesive şi în exclusivitate a părinţilor în situaţia 
unui puber sau a unui adolescent care are dificultăţi. Responsabilitatea părinţilor în cadrul educaţiei 
este imensă, ea nu este însă totală. Într-o formă sau alta, răspunderea formării tinerilor dincolo de 
copilărie, a fost întotdeauna, în tot cursul istoriei, problema întregii comunităţi. 

 Deoarece o adaptare eficientă la lume reclamă flexibilitate şi declanşarea unor variate 
tendinţe determinante în situaţii diferite şi avându-se în vedere complexitatea personalităţii, 
adaptarea este un element important în evaluarea comportamentului uman. Adaptarea este un 

echilibru care se stabileşte între personalitate şi lumea înconjurătoare şi în realizarea ei pot fi 
utilizate unele mecanisme stereotipe sau scheme comportamentale din care unele au fost învăţate 
(urmare a asimilării şi algoritmizării), iar altele au doar o presupusă finalitate, prezentând un 
oarecare risc pe care individul şi-l asumă. 

  Ideea (auto)perfecţionării individului în scopul creşterii eficienţei acţiunilor sale a depăşit 
de mult limita situării doar în consideraţiilor filosofilor; după mai bine de un secol intensificându-se 

ca urmare a dezvoltării economico-sociale şi a creşterii orientării către factorul uman. Ea se 
materializează la acest început de mileniu în ceea ce a fost numit personalitate optimală. O 
asemenea personalitate depăşeşte cu succes problemele vieţii utilizându-şi productiv capacităţile 
intelectuale şi abilităţile creative. Caracterizată de un nivel ridicat al conştiinţei este „deschisă la 
contacte impersonale, având în acelaşi timp tendinţă spre autonomie.”(M. Zlate) 

 Individul se adaptează socio-cultural în funcţie de propriile capacităţi, arătând disponibilităţi 
pentru îndeplinirea rolurilor sociale. Acţiunea vieţii sociale dă loc unor interacţiuni între individul 
aflat în dezvoltare şi cei ce se află în preajma sa şi interacţiunea se realizează prin întregul complex 
al proceselor şi fenomenelor psihice, alături de toate componentele sistemului personalităţii.  

Fără sprijinul activ al părinţilor, şcoala nu poate realiza obiectivele educaţionale stabilite, 

oricât de competenţi ar fi educatorii. Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa 
pe care o exercită prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia dată copilului, pentru 
societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea actuală va fi diferită de cea actuală, 
iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activităţi ale 
şcolii cu aceasta (lectorate cu părinţii, şedinţe, consultaţii, vizite la domiciliul elevului, serbări 
şcolare). Sarcina şcolii e să identifice situaţiile problemă din familiile copiilor, să dirijeze pe cât este 
posibil strategiile educative în favoarea elevului şi să conştientizeze că relaţia de colaborare şcoala-

familie este determinantă în educarea copiilor. Educaţia în familie devine astfel un proces de 
pregătire pentru viaţă, prin întâmpinarea şi rezolvarea problemelor de viaţă.  

 Concluzionând, climatul afectiv al familiei constituie una dintre premisele pozitive ale 

abordării cu succes a tuturor problemelor care vizează familia în ansamblul său, dar şi fiecare 
membru în parte, cu noianul său de probleme cărora, într-un mediu cât mai educativ-afectiv, le va 

găsi rezolvare.   
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Prof. Nicoleta Monica Alexe - Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu” Bucureşti  
Prof. Dumitru Amacsinoae - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

Prof. cons. şcolar Carmen Silvia Andrei – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Doina Andrei – Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

Prof. Elena Andrei – Colegiul Economic Buzău 

Prof. Adelita Anoca – Şcoala Gimnazială „Romul Ladea” Oraviţa, Caraş-Severin 

Prof. Gabriela Mihaela Aolăriței - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Eugenia Apetroi – Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Iaşi   
Prof. Mirela Liliana Antoche - Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani 
Prof. Daniela Anton – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Klementina Ardelean – Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, Bihor 

Prof. Ionuț-Valentin Astanei - Şcoala Gimnazială „Alexandru Odobescu” Chiajna, Ilfov 

Prof. Vianora Avădănei – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Elena Rodica Avramescu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Baboi Corina – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Camelia Nicoleta Baic – Colegiul Tehnic „Unirea” Ștei, Bihor 

Prof. Adina Balazs - Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Sălaj 
Prof. Octavia Barbu – Colegiul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău 

Informatician Gabriela Bargan – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ghiulnar Bechir – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Doina Boitor – Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, Maramureș 

Prof. Steluța Bologa – Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Lugoj, Timiș 

Prof. Camelia Bolohan - Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava 

Prof. Elena Bostan  - Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, Argeș 

Prof. Andreea Maria Bozsitz – Liceul Teoretic „Ioan Jebelean” Sânnicolau Mare, Timiș 

Prof. înv. preşcolar Elena Buciu – Grădiniţa cu Program Prelungit „Căluţul de Mare” Constanţa 

Prof. Petruța Crăița Buda Niga - Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Valentin Buda Niga - Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava 

Prof. Narcisa Maria Buhu – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Doina Buraga - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Paula Burdeţi – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Carmen Butnariu – Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 
Prof. Ramona Buzea – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Elev Alexandra Caibăr – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. înv. primar Mariana Caraman – Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” 
Constanţa 

Bibl. Ionela Adriana Carp – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Monica Marta Cazacu – Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova, Mehedinţi  
Prof. Paraschiva Căpriță – Colegiul Economic Buzău   

Prof. Anca Cărămizoiu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Diana Cerasela Cărbunaru – Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani  
Prof. Maria Viorica Călugăroiu – Şcoala Gimnazială Sâmburești, Olt  
Prof. înv. primar Georgeta Maria Cândea - Şcoala Gimnazială Rîu Sadului, Sibiu 

Prof. Iulia Clemence Chirea - Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, Ialomiţa 

Prof. Daniela Ecaterina Chiscop – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Georgiana Jeni Ciobanu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Iulian Marian Cioroianu – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 
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Prof. Viorica Ciurea – Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, Dolj 
Prof. Mariana Cristina Ciurescu – Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia” 
Ștefănești, Argeș 

Prof. Ramona Ciurescu – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 Lugoj, Timiş 
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Prof. Livia Costache - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Iuliana Cozma – Şc. Gimn. Nr. 3/ Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 
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Prof. Adela Diaconu – Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, Dolj 
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Prof. Iulica Dihoru - Școala Gimnazială „Ion Creangă” Craiova, Dolj 

Prof. Georgiana Petronela Dima - Școala Gimnazială Nr. 24 „Ion Jalea” Constanța 

Prof. Marinela Dobre - Școala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, Hunedoara 

Prof. Călina Dobrin – Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti, Argeş 

Prof. Marius Daniel Dobrin – Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu” Pitești, Argeș 

Elev Lavinia Dobrotă - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Simona Dragomir – Colegiul Tehnic „Unirea” Ştei, Bihor 

Prof. Cristiana Drăgan – Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Olteniţa, Călăraşi 
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Prof. Daniela Dumitrescu – Şcoala Gimnazială Cărpiniş, com. Crasna, Gorj 

Prof. Alina Dumitru – Colegiul Economic Mangalia, Constanţa 

Prof. Constantin Dumitru – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Prof. Viorica Dumitru – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 

Prof. Ramona Elena Dună - Școala Gimnazială Nr. 1 Mangalia, Constanța 

Elev Adelina Enăchescu – Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Irina Luminiţa Erimia – Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Alexandria, Teleorman 

Prof. Aurelia Fialcofschi – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Iulia Teodora Filipcic – Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești, Argeș 

Prof. Anca Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Sorin Finiş – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos, Suceava 

Prof. Maria Frijan – Colegiul Naţional „George Coşbuc” Năsăud, Bistriţa-Năsăud 

Prof. Georgiana Georgescu – Şcoala Gimnazială „Traian” Piteṣti, Argeş 

Prof. înv. primar Elena Ghencea -  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, Constanța 

Prof. înv. preşcolar Camelia Gheorghiţă – Grădiniţa cu Program Prelungit „Căluţul de Mare” 
Constanţa 

Prof. Simona Gherfi - Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Magdalena Melania Gherghe – Colegiul Economic ,,Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeș 

Prof. Florina Claudia Ghițulescu – Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” Pitești, Argeș 

Prof. Antoaneta Grasu – Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” Constanţa 

Prof. Nicoleta Graure – Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Argeş 

Prof. Mirela Vasilica Greavu – Liceul Tehnologic „Constantin Dobrescu” Curtea de Argeş, Argeș 

Prof. Diana Carmen Grigore – Școala Gimnazială Nucet, Dâmbovița 

Prof. Mioara-Ioana Grindei – Şcoala Gimn. Corbii Mari/ Şcoala Gimn. Petreşti, Dâmboviţa 

Prof. Mădălina Mirela Grosu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti 
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Prof. Geta Han – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

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

Prof. Cezar Daniel Humelnicu - Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
Prof. Ancuţa Iacob - Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa 

Prof. Laurențiu-Lucian Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Mihaela Ilie – Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Ecaterina Illyes - Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

Prof. Ramona-Estera Ința - Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa, Hunedoara 

Prof. Eugenia Cristina Ionescu – Școala Gimnazială „Emil Gârleanu” Bărăganu, Constanța 

Prof. înv. preșc. Nicoleta Ionescu – Grădiniţa „Căsuța din Pădure” Constanța 

Prof. Rodica Ionescu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Carmen Mihaela Ioneşti – Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
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 

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. înv. preşcolar Irina-Elena Mitrovici – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Buzău 

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. înv. preşcolar Nicoleta Nichifor – Grădiniţa „Căsuţa din pădure” Constanţa 

Prof. Viorica Niţă – Şcoala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni, Giurgiu 

Prof. Gabriela Lăcrămioara Niţu – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani, Vrancea  

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean – Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, Mureş 

Prof. Dorina Mariana Olteanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 
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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. Delora Gineta Roşu – Şcoala Gimnazială Topliceni, Buzău 

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 

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. Mirela Savin – Colegiul Național Militar ,,Alexandru Ioan Cuza” Constanța 

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. Iuliana Sprîncenea – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Costești, jud. Argeș 

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 
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