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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

TEACHING ENGLISH TO GIFTED STUDENTS 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

 Introduction 

 It is inevitable that teachers will have the opportunity of working with gifted students in 

their classroom. They may need to make accommodations for some and modifications for others. 

Providing for the needs of gifted students will certainly be one of their greatest challenges as 

professional educators. 

 Research 

 Students of high ability, often referred to as gifted students, present a unique challenge to 

teachers. They are often the first ones done with an assignment or those who continually ask for 

more creative and interesting work. They need exciting activities and energizing projects that offer a 

creative curriculum within the framework of the regular classroom program. 

 Gifted students exhibit several common characteristics, as outlined in the following list. As 

in the case of learning disabled students, giftedness usually means a combination of factors in 

varying degrees and amounts. A gifted student... 

 has a high level of curiosity; 

 has a well-developed imagination; 

 often gives uncommon responses to common queries; 

 can remember and retain a great deal of information; 

 can not only pose original solutions to common problems, but can also pose original 

problems, too; 

 has the ability to concentrate on a problem or issue for extended periods of time; 

 is capable of comprehending complex concepts; 

 is well organized; 

 is excited about learning new facts and concepts; 

 is often an independent learner. 

 If there is one constant about gifted students it is the fact that they are full of questions and 

full of answers. They are also imbued with a sense of inquisitiveness. Providing for their 

instructional needs is not an easy task and will certainly extend teachers to the full limits of their 

own creativity and inventiveness. Thus teachers may keep some of these instructional strategies in 

mind: 
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 Allow gifted students to design and follow through on self-initiated projects. Have them 

pursue questions of their own choosing. 

 Provide gifted students with lots of open-ended activities – activities for which there are no 

right or wrong answers or any preconceived notions. 

 Keep the emphasis on divergent thinking – helping gifted students focus on many 

possibilities rather than any set of predetermined answers. 

 Provide opportunities for gifted youngsters to engage in active problem-solving. Be sure the 

problems assigned are not those for which you have already established appropriate answers, but 

rather those that will allow gifted students to arrive at their own conclusions. 

 Encourage gifted students to take on leadership roles that enhance portions of the classroom 

program, as gifted students are often socially immature. 

 Provide numerous opportunities for gifted students to read extensively about subjects that 

interest them. Work closely with the school librarian and public librarian to select and provide trade 

books in keeping with students’ interests. 
 Provide numerous long-term and ex-tended activities that allow gifted students the 

opportunity to engage in a learning project over an extended period of time. 

 Conclusion 

 Teachers are not alone when they are working with gifted students. Often specialists and 

other experts are available in the school as part of an educational team. Included on the team may 

parents, representatives from community agencies, administrators, and other teachers. By working 

in concert and sharing ideas, teachers can provide a purposeful education plan for each gifted 

student. 
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TEACHING STUDENTS ABOUT THE REAL MEANING OF EASTER 

-Studiu de specialitate- 
 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

 Introduction 

Most people associate Easter with Easter eggs, Easter bunnies and Easter egg hunts. Many 

Christians though celebrate Easter to commemorate the resurrection of Christ. 

 Research 

Below there are a wide range of ideas and resources to help teachers when they teach 

students about the real meaning of Easter.  

 Speaking 

Think of three Easter traditions. Go round the room swapping details with others. 

 Listening – Writing – Dictation 

The teacher will read some lines of the article slowly to the class. 

 Reading 

Students should read an article aloud, swapping readers every paragraph. 

 Speaking – Understanding 

1) The article – Students check any unknown vocabulary or phrases with the teacher. 

2) The article – Students should look through the article with the teacher. 

a) What is the article about? 

b) What do you think about the article? 

c) Was this an easy or difficult article to understand? 

d) Was this a boring or interesting article? 

e) Discuss the article. 

3) Article quiz – Students quiz each other in pairs. Score a point for each correct answer. 

Score half a point each time you have to look at the article for help. See who can get the highest 

score! 

Student A questions: 

1) Who is Jesus Christ? 

2) What do we mean by the Resurrection? 

3) What is a whip? 

4) What is the whip used on? 

5) What is a cross? 

Student B questions: 

1) What is Easter about? 

2) Easter is associated with what? 

3) When is Easter celebrated? 

4) Who goes to church over Easter? 

5) What is Easter cheese cake? 

 Writing/Speaking  

In pairs. On the board write as many words as you can to do with Easter. One-two minutes. 

Compare with other teams. Using your words compile a short dialogue together. 
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 Writing/Speaking 

In pairs – Write down three Easter traditions from another country that are different from 

your own. Discuss together. Use the Internet to help you. The teacher will choose some students to 

read out and discuss their work to the class. 

 Discussion 

Student A questions: 

1) What do you like about Easter? 

2) What Easter traditions do you do? 

3) Is Easter too commercial these days? 

4) What is your favourite Easter tradition? 

5) Have you ever painted an egg? 

Student B questions 

1) Have you ever decorated your home or church at Easter? 

2) What is your favourite part of Easter? 

3) How have Easter traditions changed in your country or have they not? 

4) Do you send Easter cards? 

5) Have you ever knocked an egg? 

 Speaking – Role play 1 

In groups. One of you is the interviewer. The others are one of the following people. You 

are in the Radio Bucharest studio. Today’s interview is: Easter traditions. 
1) A tourist in our country 

2) A local 

3) A church leader 

4) Someone who takes part in a local 

The teacher will choose some groups to roleplay their interview in front of the class. 

 Speaking – Role play 2 

In pairs. You are in a pub in your town/city. Start a conversation about: “What I did at 
Easter!” 5 mins. 

 Speaking 

Pairs/Groups – Easter – Is it too commercial? Has Christ been replaced by chocolate eggs? 5 

mins. The teacher will choose some groups to hear their discussions in front of the class. 

 Speaking – Discussion 

Discuss the following: Easter traditions in my country – past, present and in the future. The 

teacher can moderate the session. 

 Writing/Speaking 

1) On the board – In pairs/small groups – list five Easter traditions. Talk about each of them. 

5 mins. 

2) Sentence starters – Finish these sentence starters. Correct your mistakes. Compare what 

other people have written. 

1) Easter ___________________________ 

2) Easter traditions ____________________ 

3) At Easter I like _____________________ 

3) Write down 50 words about Easter traditions. Your words can be read out in class. 

4) Homework – Write and send a 200 word email to your teacher about Easter traditions. 

Your email can be read out in class. 
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 Conclusion 

Teaching students about Easter increases motivation, cultural awareness and linguistic 

development, making students enjoy the special experiences of this important Christian celebration. 
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ÎMBOGĂŢIREA SINELUI CU O NOUĂ CUNOAŞTERE 

 

 

Bibliotecar  Ionela-Adriana Carp 

Liceul Tehnologic de Mecatronică Iași, jud. Iaşi 
 

 

 

Motto: ”Întotdeauna mi-am imaginat Paradisul ca fiind un fel de 

bibliotecă.” Jorge Luis Borges 

 

 E uşor să ne imaginăm un copil cu computerul deschis ori cu 

smart phone sau tabletă, ori toate trei simultan, mâncând nervos, fără 
tihnă şi fără apetit. Trăim nişte timpuri ale revoluţiei tehnologice, avem la 

îndemână toate mijloacele de informare, dar totuşi nu suntem interesaţi 
sau preocupați să le folosim în scopuri benefice nouă. Aceste invenţii de 
care beneficiem şi care ar trebui să ne facă viaţa mai uşoară şi să ne 

dezvolte capacitatea intelectuală, pofta de nou, de informaţie sunt utilizate în mod greșit. 
  „Există un timp pentru toate: un timp pentru semănat, un timp pentru cules”.                 
(Daria Gănescu – ”Caietul Dariei”). Şi pentru gânduri există un timp pentru a ara şi un timp pentru 

a culege. (Ludwig Wittgenstein) 

 În ultimii ani, computerul a devenit unul dintre principalii modelatori ai minţilor tinere. În 
faţa computerului trăim un vertij de putere, de lidership, o mişcare sterilă care nu produce niciun fel 

de contact real. Creează iluzii, vise, schimburi permanente de nimicuri mereu altele, un trafic 
neîntrerupt de ceva fără nume sau chip.  
 Dar, noi, cei mai mari, știm că, din cele mai vechi timpuri, lectura i-a smuls pe oameni din 

negura ignoranţei. Prin conţinutul variat, cărţile au luat locul sutelor de dascăli, ele ne-au 

transformat, ne-au ajutat să ne găsim un rost, limpezindu-ne mintea şi sufletul. Prin intermediul 
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cărţilor reuşim să facem călătorii în trecut, prezent şi viitor şi avem posibilitatea să stăm de vorbă, 
atât cu noi înşine, cât şi cu lumea întreagă.  
 Nefiind un act gratuit, lectura produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o 
modalitate absolut nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare.  
 Atunci când citim, realizăm un act al lecturii irepetabil şi profund personal.  
 Lectura se produce prin intermediul unor canale de receptare speciale, şlefuite, în timp, prin 
educaţie şi prin parcurgerea permanentă a paginilor unor cărţi. Receptarea mesajului lor presupune 
participare intelectuală şi afectivă. Receptarea are loc în contexte individuale şi culturale diferite. 
Cadrele cultural-estetice se modifică permanent, gusturile se schimbă, valoarea textelor tipărite se 
modifică în funcţie de anumite criterii axiologice, de anumite interese intelectuale şi motivaţii 
psihologice specifice.  

 În urma unor procese de lectură consecventă şi selectivă, se decantează valorile literare, se 
remarcă operele scrise care au atins nivelul desăvârşirii artistice sau intelectuale.  
 Un exerciţiu de admiraţie închinat lecturii, nu poate continua decât prin invocarea 
admirativă a bibliotecilor - lăcaşe de cultură unice, prin vechimea şi trăinicia lor, unde răsfoirea 
cărţilor se realizează în linişte şi într-o atractivă taină.  

 „O bibliotecă este un ţinut vrăjit, un palat cu desfătări, un adăpost în care te poţi adăposti 
împotriva furtunilor”. (Lubblock) 

 Bibliotecile sunt instituţii cu uşile permanent deschise. Destinul lor istoric a cunoscut 
momente de glorie şi clipe de poticnire. Unele biblioteci au avut o trainică evoluţie, altele au 
dispărut ori au renăscut din cenuşă. În perioada actuală se constată o revigorare a funcţiilor acestor 
instituţii, în situaţia în care asistăm la o scădere a interesului cetăţenilor pentru carte şi lectură. 
 Trăim într-o lume puternic informatizată şi tehnicizată, unde idealurile culturale sunt în 
aparenţă ocultate de mărunte griji cu caracter pragmatic - pe fondul promovării unei libertăţi de 
exprimare aproape nemărginite. Într-o realitate, subordonate legilor supravieţuirii economice şi 
sufocate de sterile lupte politice, bibliotecile continuă să fluture stindardul dreptului la liberă 
informare şi comunicare şi reuşesc să se adapteze provocărilor secolului actual.  
 Prin urmare, lectura va face parte din modul de a fi al omului contemporan, iar bibliotecile 

vor fi receptate ca centre eficiente de comunicare culturală şi socială. Ele vor fi răspunzătoare de 
calitatea informaţiilor şi cunoştinţelor oferite comunităţii, vor avea un rol accentuat în gestionarea 
resurselor informaţionale universale, vor fi factor decisiv de revigorare a schimbului naţional şi 
internaţional de idei. 
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EVALUAREA CLASICĂ LA LIMBA ENGLEZĂ 

 

 
Prof. Adela Diaconu 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

 

         Testul iniţial (predictiv) are în vedere verificarea nivelului de pregătire al elevilor (se 
anexează o copie a acestui test). Prin acest test s-au verificat concepte operationale precum: 

timp verbal, ordinea cuvintelor (Word Order). 

 Au fost totodată verificate cunoştinţele gramaticale ale elevilor prin cererea elevilor, 

la anumite puncte, de a alege formele corecte ale verbelor în contexte diferite, prin indicarea 
elevilor de a pune verbe la timpul Present Continuous/Present Simple, sau de a redacta forma 

negativă a unui verb. 

 Testul a vizat de asemenea şi capacitatea de exprimare liberă în scris a elevilor prin 

cerinţa de a elabora propoziţii pornind de la anumite întrebări date şi de a redacta un dialog. 
Obiective operaţionale 

O1 - să ofere informaţii despre sine, despre activităţi şi evenimente; 
      O2 - să recunoască noţiunile/structurile gramaticale învăţate şi să le aplice corect; 
     O3 - să utilizeze corect timpurile verbale învăţate; 
     O4 - să folosească corect formele verbale; 
     O5 - să redacteze un dialog. 
 

PARTEA  I___________________________________________________________60 de puncte 

 

1. Answer the following questions: (15 points) 

1) What’s your name?  

__________________________________________________________ 

2) How old are you?  

_____________________________________________________________ 

3) Where do you live?  

____________________________________________________________ 

4) What’s your favourite season? Why?  
______________________________________________  

5) Describe your best friend!  

_______________________________________________________  

 

2. Put the words in the correct order to form sentences: (10 points) 

                         Ex.: is/ Tom/a book/reading/now – Tom is reading a book now. 

1. watching/Jane/is/TV/at the moment  

- _______________________________________________ 

2. you / your homework/doing/are/?/today  

- ____________________________________________ 

3. not / I/listening/ am/ to music/now.  

- ________________________________________________  
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4. classroom/ We/ the/ not/ in/ may/ football/ play  

____________________________________________________________________

___ 

5. cage/ because/ You/ not/ open/ the/ bird/ the/ may/ will/ fly  

____________________________________________________________________

___ 

3. Write the Present Continuous of the verbs in brackets  (5x2p=10p): 

              Example: My sister (watch) is watching TV. 

a) The girl _________________________(write) the homework. 

b) They __________________________(listen) to a new CD. 

c) Tim and Mark ______________________ (play) together. 

d) My sister ________________________ (watch) TV. 

e) The children _______________________ (not/ play) football now. 

                    

4. Write the negative forms (5x2p=10p): 

Example1.: I like dogs – I don’t like dogs  

Example 2.: She lives here – She doesn’t live here.  

a) They speak English - ________________________________ 

b) She plays the piano. - ________________________________ 

c) I help my friends. - __________________________________ 

d) I watch TV - _______________________________________ 

e) We eat chocolate - ___________________________________  

5. Translate the following sentences (5x3p=15p): 

a) My sister played tennis last week – ___________________________________________ 

b) The children are learning a new song - _________________________________________ 

c) Our classroom is very clean - ________________________________________________ 

d) I will go to church tomorrow - _______________________________________________ 

e) Tim always drinks coffee in the morning - ______________________________________  

 

PARTEA II___________________________________________________________30 de puncte 

 

Write a dialogue between two people (10 lines). 

Choose an interesting topic of discussion. 

+ 10 points BONUS 
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STRATEGII DIDACTICE MODERNE ÎN PREDAREA 
LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE 

 

 
Prof. Daniel Fănică  

Școala Gimnazială Cândești, jud. Buzău 

 I. Argument  

 Nu vreau să cred că teoria „formelor fără fond” se poate aplica universului educaţional din 
România de astăzi. Refuz să adaug încă un punct slab în analiza SWOT a sistemului de învăţământ 
autohton, atunci când îl privesc îndeaproape şi îi observ imperfecţiunile. Îndepărtez de lângă mine 
lupa şi microscopul, pentru a nu cădea în ispita de a studia detaliile şi prefer telescopul, pentru 
viziunea de ansamblu pe care mi-o oferă.   
 Atâta doar că nu sunt om de ştiinţă, ci doar un dascăl, prins într-un sistem. Un om al 

catedrei, bulversat în ultimul deceniu, de schimbările, reformele educaţionale, dar şi de rezistenţa 
acerbă cu care acestea au fost întâmpinate de fiecare dată. Nu pledez pentru „forma fără fond” în 
sistemul educaţional românesc, dar nici nu pot trece peste constatarea că orice noutate, orice 

„formă” împrumutată găseşte, mai înainte de toate, o reticenţă descurajatoare, în rândul celor ce 
sunt integraţi în acest sistem.   
 Fac referire aici la procesul de învăţare, la modalităţile prin care cadrele didactice reuşesc să 
transmită elevilor informaţiile, la mijloacele pe care le utilizează, în orele de curs, pentru a facilita 
accesul lor la noţiunile predate, pentru a le oferi posibilitatea unei înţelegeri depline a acestora sau a 
unei înţelegeri aflată cât mai aproape de ideal.   
 Consider că o modalitate eficientă de a realiza acest lucru este utilizarea la clasă, într-o mai 

mare măsură, a metodelor moderne de predare, fără a omite importanţa şi avantajele folosirii 
metodelor tradiţionale. Nu pledez pentru utilizarea excesivă şi fără discernământ a acestor metode, 
dar consider că merită subliniate valoarea şi potenţialul lor instructiv-educativ pentru elevi, care 

trebuie să primeze în activitatea la clasă.  
  Experienţa la catedră a demonstrat că aceste metode de predare reprezintă o alternativă 
viabilă la formulele tradiţionale, pentru că ele constituie opţiuni metodologice şi instrumentale, care 
îmbogăţesc procesul de învăţare, evitând rutina şi monotonia, stimulând, totodată, învăţarea de tip 
euristic.  

 Metodele moderne sunt suficient de variate şi complexe, pentru ca profesorul de limbă 
română să le integreze cu succes în activitatea sa la catedră. Ele generează motivaţia intrinsecă, 
diminuează presiunea exercitată de personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei 
mai reticenţi să participe la construirea propriei cunoaşteri de sine. În plus, prin deprinderile pe care 
le dobândesc, elevii se familiarizează cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, 
manifestă o conduită civică corectă şi îşi schimbă optica asupra învăţării. Totodată, utilizarea lor 
asigură deschideri interdisciplinare.  
  Nu în ultimul rând, folosirea acestora, atât în orele de literatură, cât şi în cele de limbă şi 
comunicare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind participanţi 
direct la procesul de învăţare.   
 De asemenea, este utilă reconsiderarea şi reconstrucţia sistemului de referinţă la nivelul 
mentalităţii, atitudinal şi relaţional, atât al profesorilor, cât şi al elevilor.  
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 Consider că elevul poate să fie un partener, pentru profesorul de limba română, în cadrul 
orelor de curs, în actul predării. Se poate constitui, aşadar, un dialog real, extrem de util, a cărui 
consecinţă va fi creşterea stimei de sine a celui ce primeşte informaţia, care se descoperă pe sine în 
actul învăţării, punându-şi în valoare abilităţile şi calităţile. Totodată, implicarea reală a elevului în 
actul predării îl valorizează şi îl motivează, determinând performanţa şi succesul acestuia, ceea ce 

va conferi cadrului didactic satisfacţii profesionale, poate singurele de interes major în meseria pe 
care şi-a ales-o.  

 II. Experienţe-Deliberarea prin metoda CAS  

 Una dintre metodele moderne de predare, pe care am utilizat-o în procesul de predare-

învăţare, în timpul orelor de limba şi literatura română, ciclul liceal, a fost deliberarea, bazată pe 
procedeul numit Controversa Academică Structurată (CAS).  

 Timp de trei ani, am folosit cu succes această metodă, preluată din domeniul ştiinţelor şi al 

educaţiei civice, în activităţile din proiectul intitulat Deliberând în democraţie, realizat între şcoli 
româneşti, şcoli europene, în parteneriat cu şcoli din Statele Unite ale Americii. Am utilizat-o, 

experimental, în cadrul a două lecţii de limba şi literatura română, pentru elevii claselor a VII-a şi a  
VIII-a, având temele: Romanul interbelic, respectiv Modernismul românesc.   

  

 a) Etapele lecţiei  
 Pasul 1: Introducere  

1. Profesorul prezintă titlul lecţiei;  
2. Se parcurg regulile deliberării.  
 Pasul 2: Citirea textului  

1. Fiecare elev primeşte un text pentru studiu despre tema aleasă (textul poate fi oferit elevilor şi în 
ora anterioară, pentru a fi citit acasă);  
2. Elevii citesc individual textul;  

3. Profesorul cere acestora, după parcurgerea integrală a textului, să împărtăşească, în grup, 
informaţii interesante/deosebite/neobişnuite din text.  
 Pasul 3: Formarea grupelor şi discutarea textului  
1. Clasa se împarte în grupe de câte 4 elevi;  
2. Profesorul cere acestora să facă schimb de idei, informaţii interesante, importante, identificate de 
către fiecare dintre ei, în text.  
 Pasul 4: Prezentarea întrebării pentru deliberare  
1. Se precizează că fiecare text are o întrebare, pe baza căreia va fi discutată lecţia, prin deliberare;   
2. Întrebarea se scrie pe tablă sau se afişează pe o foaie de flip-chart şi se citeşte cu glas tare.   
 Pasul 5: Identificarea argumentelor  

1. Fiecare grup de elevi este împărţit în două echipe: A şi B.   
2. Cei din echipa A vor cauta în text cele mai puternice argumente în favoarea întrebării pentru 
deliberare; cei din echipa B vor cauta în text cele mai puternice argumente împotriva întrebării 
pentru deliberare; echipele nu comunică în timp ce identifică argumentele.  
 Pasul 6: Prezentarea argumentelor majore  

1. Cei din echipa A prezintă argumentele din text care susţin întrebarea pentru deliberare, celor din 
2. echipa B; aceştia din urmă nu au voie să îşi exprime opinia, pot pune întrebări de clarificare.  
3. Cei din echipa B prezintă argumentele din text împotriva întrebării pentru deliberare, celor din 
echipa A; aceştia din urmă pot pune întrebări de clarificare, dar nu îşi pot spune punctul de vedere.  

 Pasul 7: Inversarea rolurilor  
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1. Profesorul precizează că, pentru a demonstra că fiecare parte înţelege poziţia celeilalte părţi,   
rolurile trebuie să se schimbe: cei din echipa A vor căuta în text argumente împotriva întrebării 
pentru deliberare, iar cei din echipa B vor căuta în text argumente care să susţină întrebarea pentru 
deliberare.  

 Pasul 8: Deliberarea  

1. Elevii ies din rolurile A şi B şi încep să delibereze;    
2. Se reaminteşte întrebarea pentru deliberare;   
3. Fiecare din grupurile de câte 4 elevi va trebui să hotărască ce poziţie -pro sau contra- va adopta 

cu privire la întrebarea pentru deliberare, pe baza argumentelor din textul dat; acest lucru se va 
realiza prin negocieri la nivelul grupului mic; fiecare elev îşi exprimă punctul de vedere, care nu 

este obligatoriu să coincidă cu poziţia grupului.  
 Pasul 9: Analiza procesului de deliberare  

1. Se reuneşte întreaga clasă;  
2. Profesorul va pune diferite şi numeroase întrebări, referitoare la procesul ce a avut loc în 
interiorul fiecărui grup. Un exemplu în acest sens îl pot constitui întrebări precum: Care a fost cel 
mai puternic argument pro sau contra întrebării pentru deliberare? Care a fost poziţia individuală a 
elevilor? Care au fost zonele de consens/de înţelegere? Ce întrebări există încă? De unde puteţi 
obţine informaţii?   
3. Profesorul se va folosi, pentru discuţiile libere, şi de informaţiile pe care elevii le au despre tema 
respectivă, din alte surse, nu doar din textul oferit spre studiu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

21 

 

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR MOBILE ÎN EDUCAȚIE PRIN 
INTERMEDIUL PLATFORMELOR DE ÎNVĂȚARE BAZATE PE JOC ȘI 

TEHNOLOGIE 

 

Prof. Magdalena Melania Gherghe  

                                                      Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș  
 

 Cadrele didactice din învățământul contemporan sunt din ce în ce mai preocupate de a face 
procesul instructiv-educativ plăcut, relaxant sau chiar memorabil pentru elevi. În urma experienței 
de formare acumulată în cadrul proiectelor Erasmus+ având ca temă instrumente inovative utilizate 
în practica pedagogică, am încearcat să răspund la  întrebările “De ce?” și “Cum?” să folosim 
dispozitivele mobile în educație, în activitatea proprie cu elevii, la clasă. Printre avantajele folosirii 
dispozitivelor mobile în cadrul lecțiilor se numără larga răspândire a acestora în rândul elevilor, 
obișnuința elevilor de a le folosi și, nu în ultimul rând, dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor 
educaționale care, odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite independent de 

conexiunea la internet. Unul dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este 
legat tocmai de flexibilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în 
laboratorul de informatică, condiția fiind să existe un ecran comun ca de exemplu videoproiectorul, 
laptop sau tabla inteligentă. Ele permit elevilor să fie mai activi și mai autonomi în procesul de 
învățare, favorizând individualizarea și diferențierea învățării. 
 Printre provocările folosirii dispozitivelor mobile în școli se numără și dificultatea de a 
convinge elevii să le folosească în timpul orei numai în scop educațional. De aceea profesorii 
trebuie să formuleze reguli foarte clare și să observe cu atenție cum folosesc elevii dispozitivele 

mobile în timpul orei. De asemenea, profesorii trebuie să pregătească foarte bine aceste activități, să 
atribuie elevilor sarcini clare și feed-back, să folosească aceste activități pentru a impulsiona elevii 
să devină activi și mai angajați în procesul învățării și a le facilita învățarea în contexte cât mai 
diferite. 

 Platformele Kahoot!, quizizz sau socrative reprezintă modalități eficiente prin intermediul 
cărora telefoanele mobile se pot utiliza în timpul diferitelor tipuri de lecții ca de exemplu cele de 

evaluare formativă, sumativă, de recapitulare și fixare a cunoștințelor. 
 Kahoot! este un instrument informatic creat pe o platformă gratuită de învățare bazată pe joc 
și tehnologie educațională. Aceasta a fost dezvoltată pentru prima dată în august 2013, în Norvegia, 
iar în prezent  este utilizată de peste 50 miloane de oameni din 180 de țări. Această platformă a fost 
proiectată pentru a fi accesibilă la clasă și în alte medii de învățământ din întreaga lume. 
Platforma Kahoot! este concepută de asemenea pentru învățarea socială, cu cursanții fiind adunați în 
jurul unui ecran comun. Într-un mediu obișnuit în clasă, acesta poate fi o tablă interactivă, un 
proiector sau un monitor de calculator. Site-ul poate fi de asemenea utilizat prin intermediul unor 

instrumente de partajare a ecranului, precum Skype, Google Meet, Zoom sau Microsoft teams.     

 Profesorul va accesa pagina www.getkahoot.com, opțiunea Sign up for free! unde se vor 

înregistra datele personale și va crea un cont. Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care 

deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea 

întrebărilor, apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Varianta corectă de 
răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă răspunsurile sunt date 
după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către scrierea unei alte întrebări. Prin accesarea 

https://kahoot.com/welcomeback/


Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

22 

 

opțiunii Save, întregul test este salvat și publicat, iar cu opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde 

testul poate fi accesat cu ajutorul opțiunii Play. 

 Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se alege 
comanda Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. După încărcarea testului se va 
genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra în aplicația Kahoot, introducând acest 

cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își va scrie propriul nume (Nickname), iar după opțiunea Ok, 

go! fiecare elev va fi înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector. Cadrul didactic 
verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi 
variantele de răspuns, cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice 
apar și pe dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta corectă. După terminarea 
timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile tuturor. Prin 
comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele copiilor va apărea, în timp real, 
culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La 
sfârșitul jocului apare podiumul. Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. 
Rezultatele pot fi salvate în calculator prin opțiunea Save results  unde se vor vedea elevii care au 

răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. Se pot aduce modificări testului, pe 
pagina de început, unde apar toate testele, cu ajutorul opțiunii Edit. 

 Vă prezint, în continuare, câteva secvențe din testul de evaluare a lecturii basmului 

„Povestea lui Harap-Alb” creat de mine pentru sistematizarea cunoștințelor la clasa a X-a. Pentru 

crearea unui cont se accesează pagina https://kahoot.com/welcomeback/ și opțiunea Sign up, unde 

se vor înregistra datele personale, alegând utilizarea ca profesor (Teacher). Pentru crearea unui test 

se alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se vor înregistra datele testului. Prin 
opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor corespunzătoare testului, apăsând pentru fiecare 

întrebare nouă, opțiunea Add question. 

 

, ,  

 

 În funcție de complexitatea întrebării, profesorul stabilește timpul de răspuns al elevilor. Am 
stabilit câte 30 secunde pentru fiecare întrebare, considerând că este un timp rezonabil pentru ca 
elevii să citească întrebările și să răspundă. Profesorul stabilește răspunsul corect al întrebării (ceea 
ce este marcat cu verde), adică varianta corectă de răspuns (este marcată cu bifă). De asemenea se 
pot adăuga imagini sugestive sau filmulețe dacă răspunsurile sunt date în funcție de imagine sau de 

filmuleț, sau pur și simplu pentru a fi mai plăcut/interesant testul. 
 După ce întrebările testului au fost introduse cu răspunsurile corecte, acesta se va salva 
pentru a putea fi accesat ulterior. Testul poate fi modificat dacă s-au strecurat greșeli. Apoi 
profesorul pornește „jocul”. Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde 
se alege comanda Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. Jocul/testul se poate 

realiza și pe echipe alegând comanda Team mode. Activitatea elevilor este prezentată în continuare. 
Pe tabla interactivă sau pe ecranul/peretele videoproiectorului apare un cod PIN format din 6-7 

https://kahoot.com/welcomeback/
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cifre, pe care elevii îl introduc pe telefoanele/tabletele lor. Acest cod a fost proiectat pe un ecran cu 

ajutorul videoproiectorului de către profesor, când a pornit testul de pe butonul PLAY. 

 

 

 

 

 

.

       

 Pe telefoanele/tabletele lor, elevii introduc codul PIN, iar apoi un nume de utilizator 

(nickname), (care vor apărea și pe tabla interactivă). Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, 
cărora le sunt atribuite forme geometrice colorate. După ce toți elevii și-au introdus numele de 

utilizator, profesorul pornește jocul/testul, apăsând butonul START. Eu le-am indicat elevilor să 
introducă numele și prenumele. Pe tabla interactivă sau ecranul/peretele videoproiectorului apăreau 
cele 17 nume ale elevilor. Odată jocul/testul pornit, pe tabla interactivă apar întrebările cu cele 4 
variante de răspuns, fiecare răspuns având o anumită culoare (roșu, galben, albastru, verde). Pe 

telefoanele elevilor apar cele 4 culori cu 4 forme geometrice, iar ei în timp de 30 secunde stabilite 
anterior de profesor trebuie să atingă culoarea corespunzătoare răspunsului corect. 
         Pe telefoanele/tabletele elevilor imaginea arată ca în figura de mai jos. 

 

 

.

 

 

... 

          

 După terminarea timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația/statistica cu 
răspunsurile tuturor elevilor. Pe dispozitivele elevilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă 
au dat un răspuns corect sau culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului apare 
“podiumul” (pe dispozitivele lor se afișează locul ocupat în funcție de răspunsul corect și viteza 
răspunsului). După ce au răspuns la toate întrebările profesorul poate salva și descărca rezultatele. 
          Rezultatele elevilor sunt centralizate în ordine descrescătoare a răspunsurilor corecte, 
rezultatele fiecărui elev în funcție de răspunsul corect și viteza răspunsului, rezultatele incorecte etc. 

Eu am evaluat cu câte 1 punct fiecare întrebare și așa am obținut notele în câteva minute după 
terminarea testului. Cât timp am câștigat? Mult! 

 În predarea limbii române, Kahoot! poate fi folosit în special în cadrul lecțiilor de verificare 
a lecturii, dar și în fixarea și evaluarea unităților de limbă și comunicare. 
        Reacția elevilor a fost neașteptată! Nu mi-am imaginat că această metodă va avea un așa 
impact! Și totul se datorează modului în care sunt concepute testele pe această platformă de 

învățare. Elevii au fost încântați de această metodă de evaluare, rugându-mă să o folosesc de fiecare 
dată în procesul de evaluare, sistematizare sau fixare, consolidare a unor cunoștințe de gramatică 
sau literatură. 

https://4.bp.blogspot.com/-G2BbtPNZJiY/Wi-sOqVVsuI/AAAAAAAAK8c/_kFs5GACB9o9wcU-WeNg8cBYdKWA-UD7QCLcBGAs/s1600/fig-14.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-G2BbtPNZJiY/Wi-sOqVVsuI/AAAAAAAAK8c/_kFs5GACB9o9wcU-WeNg8cBYdKWA-UD7QCLcBGAs/s1600/fig-14.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-m5lqzC_Z1DY/Wi-sOgGZXcI/AAAAAAAAK8Y/zMci2dC8zjA7spvMOHf4fmfiEmtVGlYZwCLcBGAs/s1600/fig-15.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-m5lqzC_Z1DY/Wi-sOgGZXcI/AAAAAAAAK8Y/zMci2dC8zjA7spvMOHf4fmfiEmtVGlYZwCLcBGAs/s1600/fig-15.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ypFitlV2R4M/Wi-sPRbGIYI/AAAAAAAAK8g/RrK5TkgU3VIOghGrRqQR9ID_DJKjFA-hQCLcBGAs/s1600/fig-16.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ypFitlV2R4M/Wi-sPRbGIYI/AAAAAAAAK8g/RrK5TkgU3VIOghGrRqQR9ID_DJKjFA-hQCLcBGAs/s1600/fig-16.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n_CNcVz64kM/Wi-sPxJMHHI/AAAAAAAAK8k/eHNLywad13gWzAf_umeZa_afNTKg9XpuQCLcBGAs/s1600/fig-17.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-n_CNcVz64kM/Wi-sPxJMHHI/AAAAAAAAK8k/eHNLywad13gWzAf_umeZa_afNTKg9XpuQCLcBGAs/s1600/fig-17.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8i9YkzDw94s/Wi-sQfYKDTI/AAAAAAAAK8o/TKe6OqYU93Qch_z83OJwV0YP_s1OYRt4wCLcBGAs/s1600/fig-18.jpg
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SUBIECTUL – RECAPITULARE 

-Proiect didactic- 
 

 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 
 

 

  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Niculești 
Profesor: Marica Elena 

Data: 24 mai 2021 

Clasa: a VII-a B 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Obiectul: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Vocea ascunsă a lucrurilor ( Unitatea 6) 
Subiectul lecției: Recapitulare - Subiectul 

Tipul lecției: recapitulare și sistematizare 

 

 Competențe generale: 
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri 

4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise 

 

Competenţe specifice 
Domenii de 

conținut Conţinuturi 

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a 
unor texte diverse ce urmează a fi prezentate în 

fața colegilor. 

Redactare 

 

Monitorizarea propriei 

lecturi. 

 

4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale 

limbii române standard pentru înțelegerea și 
exprimarea clară și precisă a intențiilor 
comunicative complexe 

4.2. Exprimarea clară a intenției comunicative 

prin corelarea achizițiilor lexical și semantice cu 

cele sintactice și morfologice din limba română 
standard 

Elemente de 

construcție a 
comunicării 

 

Subiectul 
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4.4. Raportarea conștientă la normă în 

exprimarea intenției de comunicare, din 
perspectivă morfosintactică, fonetică și lexicală 

 

Obiective operaţionale: 
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 

O1: să definească subiectul și să clasifice subiectul (corelare cu c.s. 4.4); 

O2:să identifice subiectul în situații de comunicare diverse (corelare cu c.s.4.1.); 
O3: să identifice părțile de vorbire prin care se exprimă subiectul (corelare cu c.s. 4.2.); 

O4: să alcătuiască enunțuri respectând anumite cerințe (corelare cu c.s. 4.3). 

Activități de recapitulare și sistematizare: 
A1: exerciții de identificare a subiectelor în situații de comunicare diverse (corelare cu c.s.4.1. și cu 
O2); 

A2: exerciții de identificare a părților de vorbire prin care se exprimă subiectele (corelare cu                         

c.s.4.2. și cu O3); 
A3: exerciții de alcătuire a unor enunțuri respectând anumite cerințe (corelare cu                         

c.s.4.3. și cu O4). 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 
Metode şi procedee didactice: conversaţia examinatoare, expunerea, exercițiul 
Forme de organizare a activităţii:  activitate frontală,  individuală 

Metode şi tehnici de evaluare: conversaţia examinatoare, aprecierea verbală, chestionarea orală, 
autoevaluare 

Resurse materiale: Resurse: 

a. umane: elevii clasei a VII-a B, cu ritmuri apropiate de învăţare 

b. materiale/ mijloace de învăţământ: Manualul de Limba şi literatura română clasa a VII-a, 

autori: Cătălina Popa, Onorica Jofan, Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Corcăcel, 
Mirela Dragomir, Editura Intuitext, Bucureşti, 2019, fişe de lucru, caietele elevilor 

c. de timp: 40 de  minute. 
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TIPURI DE TEXTE DUPĂ SCOPUL COMUNICĂRII ŞI DUPĂ STILURILE 
FUNCŢIONALE 

 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

SCOPUL COMUNICĂRII poate fi: 

-informativ – înşiruire de idei cu scopul de a informa receptorul 
-persuasiv – se urmăreşte convingerea receptorului de calitatea unor achiziţii (reclame, prezentări 
de produse, cărţi, filme, spectacole etc.) 
-predictiv – în cazul prognozelor meteo, în sport etc. 
-emotiv – crearea unei stări emoţionale necesare înţelegerii mesajului 
 După scopul comunicării textele pot fi: narative, descriptive, informative, explicative, 

memorialistice și argumentative (fiecare tip de text conține într-o măsură mai mică sau mai mare o 

anumită cantitate de informații), iar după stilul în care sunt redactate pot fi: beletristice, științifice, 
juridico-administrative, publicistice, eseistice și epistolare. 

TEXTUL NARATIV 

- Este de obicei un text literar epic în care emițătorul își transmite indirect sentimentele prin 

intermediul acțiunii și personajelor; și unele texte nonliterare pot avea caracter narativ, în special 
cele din domeniul publicistic. 

- Relatarea unor evenimente reale sau imaginare într-o succesiune temporală, mai mult sau mai 

puţin cronologică; apar repere temporale - atunci, apoi, mai târziu etc. 

- Frecvenţa verbelor şi adverbelor ce insistă asupra acţiunii 
- Prezenţa unui narator 
- Prezenţa personajelor 
- Întrebări ce evidenţiază specificul textului: Cine? Ce face? Unde? Când? Cum? De ce? 

TEXTUL DESCRIPTIV 

- Poate fi un text literar de tip tablou sau portret, caracterizat prin subiectivitate și printr-o 

expresivitate sporită, sau de tip nonliterar, descriind un anumit aspect al realității într-un limbaj 

obiectiv, impersonal și prin acumularea unei sume de detalii. 
- Prezintă trăsături specifice ale unor oameni, locuri, obiecte, fenomene 

- Repere spaţiale: aici, mai departe, lângă etc. 

- Frecvenţa substantivelor şi adjectivelor, a verbelor ce exprimă stări 
- Întrebări ce evidenţiază specificul textului: Ce este descris? De către cine? Cum? De ce? 

- Poate apărea în textele literare/beletristice (proză, poezie), în textele de graniţă între literar şi 
nonliterar (memorii şi jurnale) 
TEXTUL INFORMATIV 

- Este prin excelență un text nonliterar care, într-un limbaj concis, oferă informații despre un anumit 
aspect al realității. Dintr-un asemenea text lipsesc și mărcile afectivității și ale expresivității 
- Transmite informaţii, fiind, de obicei, un enunţ neutru 

- Cuvintele sunt utilizate mai ales cu valoare denotativă 

- Nu conţine figuri de stil 
- Este redactat de obicei la persoana a III-a 
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- Întrebări ce evidenţiază specificul textului: Despre ce suntem informaţi? De către cine? Cum? De 

ce? Unde? 

- Poate apărea în unele articole de presă, manuale, texte ştiinţifice, anunţuri, textele din mass-media 

TEXTUL EXPLICATIV 

- Are bază informativă, emiţătorul doreşte să-l facă pe receptor să înţeleagă un fenomen, o problemă 

- Apar conectori logici: deoarece, deci etc. 

- Lexic specific orizontului tematic 

- Întrebări ce evidenţiază specificul textului: Ce este explicat? De către cine? Cum? De ce? 

- Poate apărea în manuale şcolare, texte ştiinţifice 

TEXTUL MEMORIALISTIC 

- Este textul care face parte din scrierile personale, conţinând însemnări retrospective asupra 

evenimentelor petrecute în timpul vieţii autorului şi la care el a participat sau a fost martor 

- Are ca scop evocarea, aducerea în prezent a unor imagini, fapte, persoane din trecut, sub forma 
unei sinteze între istorie şi confesiune 

- Prilejuieşte contactul cu o subiectivitate, cu un eu, ducând la deformarea subiectivă a realităţii; 
narat la persoana I, specifică subiectivităţii, este astfel mai apropiat de literatură, de valoarea 
artistică decât de istorie sau valoarea documentară 

- Instanţele comunicării (autor, narator, personaj) se regăsesc în aceeaşi persoană 

- Identitatea dintre cele trei instanţe ale comunicării face ca textul să aibă funcţie referenţială 
(contextul este situaţia în care are loc transmiterea mesajului; funcţia referenţială se referă la 
obiectul comunicării – adică referentul, elementul realităţii selectat de emiţător pentru conţinutul 
mesajului). În acest context evenimentele prezentate tind spre obiectivare 

- Are o mulţime de forme: jurnal, memorii, confesiuni, amintiri, însemnări etc. 
TEXTUL ARGUMENTATIV 

- Textul argumentativ este un text personalizat, deoarece exprimă punctul de vedere al emițătorului. 
Pornește de la o ipoteză pe care o dezvoltă cu argumente, finalizând-o cu o concluzie. Limbajul este 

elevat și ideile sunt legate prin conectori 

- Susţinerea/ demonstrarea unui punct de vedere 

- Presupune parcurgerea unor paşi obligatorii: a susţine, a dovedi, a întări 
- Scopul argumentării este de a convinge, de a persuada interlocutorul sau cititorul 
- Întrebări ce evidenţiază specificul textului: Cine argumentează? Ce argumentează? Pe cine 
doreşte să convingă? Cui i se opune? De ce? 

- Poate apărea în expuneri, prezentări de carte, dezbateri, cronici şi comentarii de presă, eseuri, 
articole, discursuri etc. 

TEXTUL BELETRISTIC 

- Este textul luat dintr-o operă literară, are caracter particular, fiind rezultatul imaginației unui 

singur scriitor 

- Are drept caracteristică fundamentală funcția poetică a limbajului (expresivă, sugestivă). Este 
singurul care folosește cuvinte din toate compartimentele lexicului, folosește valori denotative și 
conotative și predomină funcția expresivă a limbajului 

- Se folosește în operele literare și prezintă următoarele trăsături: folosirea termenilor cu sens figurat 
ca și a acelora care, prin anumite calități, trezesc în conștiința cititorilor imagini plastice, emoții, 
sentimente; o mare complexitate, dată fiind diversitatea operelor literare, cât și faptul că fiecare 
autor își are propriul stil; bogăția elementelor lexicale (cuvinte din fondul principal lexical, termeni 
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regionali, arhaici, neologisme, termeni de jargon sau argou etc.); extinderea semantică prin 
utilizarea sinonimiei și a polisemiei unor termeni; cuvintele sunt utilizate cu funcția lor conotativă 

- Exemple de texte beletristice: analiza literară, comentariul literar, caracterizarea, paralela, sinteza 
tematică, recenzia etc. 
TEXTUL ȘTIINȚIFIC  
- Este textul lucrărilor ştiinţifice, al noţiunilor, teoriilor ştiinţifice exacte, al raţionamentelor 

riguroase, care conțin informații asupra unor obiecte, fenomene, fapte, investigații, cercetări, 
caracteristici tehnice etc.  

- Are caracter general pentru că exprimă adevăruri universal valabile; accentul cade pe comunicare 
de noțiuni, cunoștințe, idei etc., astfel că funcția limbajului este cognitivă 

- Preferă neologismele din lexicul propriu fiecărei ştiinţe, cuvinte derivate şi compuse 

- Este concis, impersonal, lipsit de expresivitate; comunicarea este lipsită de încărcătură afectivă 

- Folosește numai cuvinte cu sens propriu (monosemantice) 
- Elementul verbal poate fi completat de anumite simboluri, cifre, numere, abrevieri, semne 

convenţionale, formule stereotipe 

- Este caracterizat de claritatea exprimării (pusă în evidență printr-o structură adecvată a propoziției/ 
frazei), precizie, corectitudine; un grad mare de tranzitivitate 

- Exemple de texte ştiinţifice: analiza științifică (filozofică, economică, politică, botanică etc.); 
studiul; comunicarea; referatul; eseul ştiinţific; texte din manuale, tratate, dicționare, studii etc. 
TEXTUL JURIDICO-ADMINISTRATIV  

- În acest stil sunt redactate compunerile cu destinație oficială, precum cererea, procesul-verbal, 

CV-ul, memoriul, raportul, referatul, articolele de legi etc., caracteristice activităţii unor instituţii 
sau relaţiilor administrative, politice, juridice etc. 

- Textul juridic se referă la legi şi tratatele care le comentează, iar textul administrativ conţine actele 
şi documentele oficiale 

- Caracter obiectiv, impersonal, comunicările lipsite de încărcătură afectivă  
- Utilizează termeni cu sens propriu, denotativ, registrul lingvistic fiind neutru 

- Are numai funcție informativă, se caracterizează prin precizia, concizia şi corectitudinea 

exprimării şi prin lipsa figurilor de stil 
- Utilizează clișee lingvistice (formule și termeni consacrați care dau claritate și uniformitate 

exprimării) de tipul: Subsemnatul, În conformitate cu..., Conform hotărârii... etc.)  și, de regulă, 
are o anumită așezare în pagină 

- Predomină formele verbale impersonale, verbele la viitor, diateza reflexivă: se vor lua măsuri, se 
aduce la cunoștinţă etc. 

- Exemple de texte: darea de seamă, procesul-verbal, planul managerial, nota informativă, raportul, 
declaraţia, referatul, memoriul de activitate, cererea, adeverinţa, adresa; hotărârea de guvern, 
ordonanţa de guvern/ de urgenţă etc. 

TEXTUL PUBLICISTIC  

- Este textul ziarelor şi revistelor destinate marelui public, prin care acesta este informat, influenţat 
şi mobilizat într-o anumită direcţie în legătură cu evenimentele sociale şi politice, economice, 
artistice etc.  

- Prin caracterul, de regulă, impersonal se aseamănă cu științificul și prin prezența rară a unor 
elemente expresive cu beletristicul  

- Modalitățile de comunicare sunt: monologul scris (în presă și publicații), monologul oral (la radio 
și televiziune), dialogul oral (dezbaterile publice), dialogul scris (interviuri consemnate scris) 
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- Are atât funcție informativă, cât și funcție conativă (persuasivă) 
- Cunoaște specificități de limbaj în funcție de tema articolului sau de tipul publicației 
- Se caracterizează prin: bogăție și varietate lexicală; vocabular accesibil unor categorii de cititori de 

nivel intelectual mediu; frecvența redusă a expresiilor/ termenilor tehnico-științifici proprii unui 
anumit domeniu; utilizarea limbii literare, dar și a unor formulări tipice limbajului cotidian; 
receptivitatea la termenii ce denumesc noțiuni noi (neologisme), preocuparea pentru inovația 
lingvistică/ creații lexicale proprii; utilizarea unor clişee lingvistice şi a unor procedee menite a 
stârni curiozitatea cititorilor (titluri eliptice, adeseori formate dintr-un singur cuvânt; construcții 
retorice - repetiții, interogații, enumerații, exclamații etc.; imagini, grafice etc.), utilizarea largă a 
sinonimelor; tendințele de aglomerare sintactică; tendința eliminării conjuncțiilor copulative   

- Exemple de texte: articolul, cronica, reportajul, foiletonul, interviul, masa rotundă, știrea, anunțul/ 
textul, reclama, declarația de presă, editorialul etc. 

TEXTUL ESEISTIC  

- Este în majoritatea cazurilor un text argumentativ, aici încadrându-se textele de critică literară 

- Apar neologisme, limbaj elevat (academic), posibile trimiteri la alte domenii artistice 

TEXTUL EPISTOLAR  

- Este reprezentat prin scrisori (lat. epistola = scrisoare) 

- Scrisoarea este o scriere cu caracter social, concepută pentru a transmite mesaje între persoane sau 
între instituţii. Astfel, emiţătorul = expeditorul și receptorul = destinatarul 

- În funcţie de relaţiile/ raporturile care există între expeditor şi destinatar, scrisorile pot fi:  
familiale; amicale; de dragoste; oficiale 

- După scopul mesajului transmis, textele epistolare pot fi: de felicitare; de solicitare; de invitaţie; 
de mulţumire 

- Textul epistolar este un text formal, are convenţii specifice: data şi locul conceperii; formula de 
adresare; formula de incipit (început); formula de încheiere; semnătura; post scriptum (P.S. care 
este opțional); este conceput la persoana a II-a, singular sau plural, în funcţie de gradul de intimitate 

dintre emiţător şi receptor 
- Textul epistolar familiar conține corespondență privată, scrisori familiale, de dragoste, de 
mulțumire, de condoleanțe, telegrame, ilustrate, bilete, felicitări, e-mail-uri; exprimă relații foarte 
apropiate, familiare, cordiale, ce presupun folosirea diminutivelor, formule de adresare cu forme 

intime, conținut personal; formula de încheiere ilustrează relațiile apropiate dintre expeditor și 
destinatar. Există scrisori familiale, amicale, de felicitare, de condoleanțe, de dragoste, de 
mulțumire etc. 
- Textul epistolar oficial conține corespondență de interes administrativ și juridic, scrisori de 
afaceri, oferte de serviciu, ordine de plată, cereri, reclamații, memorii, curriculum vitae etc.; 

desemnează relațiile dintre o persoană fizică și o instituție; sunt destinate schimbului de informații; 
sunt obiective, concise; se redactează în stil neutru; conțin date exacte; se înregistrează în mod 
oficial, cu număr; se folosesc în relații de afaceri, de colaborare politică, științifică sau culturală. 
Există scrisoare de cerere-ofertă, de ofertă-răspuns, scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, 
scrisoare de felicitare etc. 

- Corespondența literară constă în schimbul de scrisori dintre două personalități culturale. În 
literatură epistola este o specie literară, aparţinând, de obicei, genului liric, în versuri sau în proză 
(poetică) concepută sub formă de scrisoare adresată unei persoane reale sau imaginare. După tonul 
utilizat, epistola poate fi: filozofică (ex. Epistolele lui Horaţiu), familiară (Scrisorile familiare ale lui 
Cicero), heroidele (epistole scrise de personaje celebre ale vremurilor eroice, în care erau tratate 
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evenimente imaginare, de exemplu Gr. Alexandrescu, Mihai Eminescu, Ion Ghica către V. 
Alecsandri). 

TEXTUL DE GRANIŢĂ (LITERATURA DE FRONTIERĂ) 
- Cuprinde: texte memorialistice, jurnalul, corespondența/ textul epistolar, confesiunile, amintirile 
(„literatura mărturisirilor”), jurnalul/ însemnările de călătorie, memorialul de călătorie, reportajul, 
interviul 

- Se află la zona de intersecţie a limbii şi literaturii cu ştiinţele, literatura se îmbină cu 
specii nonartistice  

- Are caracter nonficţional, un referent real, creditabil, o funcţie informativă şi estetică, 
mărci stilistice şi subiective   

Însemnări (note) de călătorie – consemnarea zilnică și cronologică (în ritm rapid) a observațiilor 
și evenimentelor dintr-o călătorie 

Reportaj – formă de publicistică strict documentară care urmărește informarea cu privire la 
situații, evenimente (geografice, etnografice, economice, politice, sportive etc.) de interes general 

sau ocazional 

Confesiune – scriere care conține mărturisirea unor gânduri, sentimente legate de viața intimă a 
autorului, relatări ale unor experiențe personale 

Memorialul de călătorie – consemnarea unor observații, amintiri, impresii asupra evenimentelor la 
care autorul a fost martor în viața sa 

Jurnalul – însemnări zilnice ale unei persoane despre anumite evenimente legate de viața sa. 
Spre deosebire de amintiri sau memorii, evenimentele din jurnal sunt înregistrate în momentul 
producerii lor, punându-se astfel accent pe autenticitatea trăirilor. Trăsături: consemnare zilnică, 
timpul consemnării este prezentul, exprimare rapidă, neelaborată, subiectivitate (persoana I), 

caracter intim, personal 
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PROBLEME DE CONTROVERSĂ ALE CAZULUI VOCATIV 
 

 

Prof. Gabriela Mădălina Niţulescu  
Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

                Cazul vocativ (de la verbul latin vacare = ”a chema”) este într-adevăr o “particularitate 
morfologică a limbii române” (Vasiliu, 1956, p. 5), iar specialiştii s-au oprit de multe ori asupra 

acestui subiect, oferind bogate contribuţii în explicarea lui. 
                 De-a lungul timpului, vocativul a provocat diferite întrebări: Este vocativul un caz?, Are 
vocativul funcţii sintactice? sau Poate avea vocativul funcţia sintactică de subiect?, întrebări care au 
născut puncte de vedere divergente, iar unii cercetători au afirmat paradoxal că este cazul fără 
funcţii sintactice. 
               Încercând să răspundă la prima întrebare, unii specialişti au considerat că vocativul nu 
poate fi caz pe motiv că “nu exprimă o relaţie dintre două obiecte” (Hjelmslev apud Craşoveanu, 
2006, p. 109 ), alţii că este “un caz facultativ” (Vasiliu, 1956, p. 6), ori că este “cazul adresării 
directe, al planului interpelativ, reprezentant implicit al persoanei a II-a“ (Constantinescu-Debridor, 

1974, p. 53) care “nu are legături sintactice propiu-zise” şi “care este încărcat de afectivitatea 
interlocutorilor” (Coteanu, 1983, p.67). 
               Pentru a defini vocativul, Ilie Dan propune luarea în consideraţie a elementelor ce 

dovedesc existenţa unui caz, “originea formelor, valorile contextuale şi perspectiva evoluţiei sale în 
limba română actuală” (Dan, 1983, p. 54). 

               Forme arhaice de vocativ în –e, de tipul –ome, învăţătoare, nebune, se foloseau încă din  
Psaltirea Hurmuzaki şi Codicele Voroneţean tipărite de Coresi în 1560 şi sunt moştenite din latină, 
“vocativul în –e a existat în protoromână, înainte de secolul al IX-lea, când s-a intensificat influenţa 
slavă” (Coteanu, 1969, p. 94), mai târziu apar formele de vocativ masculin nearticulat în –e  “oame, 
păminte” în Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, Letopiseţul Ţării Moldovei – Ion Neculce şi Istoria 

Ieroglifică - Dimitrie Cantemir. În această perioadă formele de plural sunt în general fără desinenţe 
“bărbaţi! ucenici!, Cazania lui Coresi, 1581, formele articulate fiind mai rare“: bogaţii, fraţii! 
(Codicele Voroneţean). 

               Desinenţa –ule de masculin s-a format pe teritoriul nostru prin extensiunea la nume 

comune (omule!) a desinenţiei vocativului în –e de la substantive proprii cu nominativul terminat în 
–ul, Radule!, Iancule! (Graur, apud Stan, 2005, p. 95) şi de la forme articulate definit –l, ale 

adjectivelor transformate în substantive (grasule!), substantivelor folosite în propoziţii exclamative 
(Lupule!) sau “substantivelor izolate din expresii de adresare (Fiul meu! –Fiule!)” (Stan, 2005, p. 

95). 

               Vocativul în –o al numelor feminine a pus câteva probleme privind originea, unii lingvişti  
precum Timotei Cipariu şi Al. Philipide au considerat că provine din aglutinarea substantivului cu 

interjecţia –o, alţii au socotit că are provenienţă bulgară, ca un calc. I. Petruţ, în lucrarea sa  

Vocativul românesc în –o, constată că în nordul ţării acest vocativ ar putea fi “o imitaţie a 
vocativului ucrainian”, iar vocativul din sud este calchiat după cel bulgăresc (Petruţ, apud Stan, 
2005, p. 96) ).  

                Formele de vocativ feminin în –o sunt împrumutate din slavă şi este un vocativ considerat 
“în afara trăsăturilor protoromânei” datorită “mărturiei aromânei” (Coteanu, 1969, p. 95). Aceste 
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forme fiind foarte răspândite în graiurile dacoromâneşti sudice şi în Maramureş, pe când în aromână 
sunt doar câteva substantive comune ce le păstrează (soro!).  
              Substantivele proprii masculine cu nominativul terminat în –a, au preluat, de asemenea,  

această desinenţă –o (Toma - Tomo!), care a apărut în secolul al XVI-lea (Stan, 2005, p. 95). 

              Formele de vocativ plural create de dacoromână apar frecvent în secolul al XVII-lea, iar 

desinenţa –lor a fost explicată ca fiind un accident de ordin sintactic, prin “extinderea formei de 
dativ la vocativ”. (Graur apud Stan, 2005, p.95). 

              Existenţa sau nu, a funcţiilor sintactice ale vocativului, a declanşat, de asemenea, opinii 

variate. Există gramaticieni care nu-i atribuie vocativului funcţii sintactice “vocativul este în afara 
funcţiilor sintactice” (Dimitriu, 1979, p. 14), ”nu îndeplineşte rolul nici unei părţi de propozitie” 

(GALR, 1966, p. 79), “vocativul se manifestă prin absenţa funcţiilor sintactice” (GALR, 2008, p. 

71) şi gramaticieni care consideră că, atunci când vocativul este integrat sintactic, poate deţine 
funcţia sintactică de “apoziţie acordată în caz (Ioane, puiule!), sau neacordată în caz (Ai şi tu, Ioane, 
o scrisoare)” (Avram, 1963, p. 68), printre aceştia Mioara Avram. 
              Vocativul poate fi şi determinat, în acest caz determinantul poate îndeplini funcţia de 
atribut adjectival sau când este însoţit de mai mulţi determinanţi aceştia au “funcţiile fireşti, 
determinate de clasa de cuvinte cărora aparţin, de mijloacele de subordonare, de calităţile 
morfologice ale termenului regent” (Neamţu, 1999, p. 40). 

            “Miza cea mare a integrării vocativului în sistemul cazurilor” (Găitănaru, 2008, p. 114) a 

fost dacă vocativul îndeplineşte sau nu funcţia sintactică de subiect. Specialişti precum Laura 

Vasiliu, Sorin Stati, D. Craşoveanu admit că vocativul “poate fi subiect al imperativului [...] sau al 

conjunctivului întrebuinţat cu sens de imperativ” (Craşoveanu, 2006, p. 112), iar gramaticieni  

precum Mioara Avram, Ştefan Găitănaru sau G. G. Neamţu demonstrează pertinent că vocativul nu 

poate fi subiectul propoziţiei.  
             În enunţurile de tipul “Copile, vino!”, substantivul în vocativ şi verbul la imperativ sunt la 
persoana a II-a şi se acordă, astfel că pronumele ar putea constitui subiectul acestuia, însă exemplele  
“Copile, venim pe la tine!, Copile, veniţi să vedeţi”, demonstrează că nu se produce întotdeauna 

acordul, “vocativul nu restricţionează verbul”, deci “vocativul, izolat prin virgulă de imperativ, nu 
îndeplineşte funcţia sintactică de subiect” (Găitănaru, 2008, p. 115). 

             Mai târziu, studiile de specialitate au invocat enunţuri de tipul “Copii, faceţi voi curat!”, 
care au relansat noţiunea de subiect în cazul vocativ. Prin observarea analogiei din următoarele 
exemple: “vine el, venim noi, vino tu“ se constată că pronumele nu se comportă în aceste contexte 
ca un vocativ, ci este în nominativ.  

            În concluzie nu se poate vorbi de subiect în vocativ. 
            În limba română contemporană, conform normelor stabilite de gramaticile în vigoare, 
vocativul este “cazul adresării […], se caracterizează prin independenţă sintactică […], topica în 
enunţ este liberă, […] este  caracteristic substantivelor animate”, poate constitui “un  enunţ  de  sine  
stătător sau poate fi inclus parantetic într-un enunţ, fără a contracta relaţii sintactice cu celelalte 
componente” (GALR, 2008, p. 73-74). 

             Acest caz îşi păstrează formele şi desinenţele specifice, - (ul)e, -o, -lor  ori poate avea 

“formă identică la vocativ şi nominativ“ (Neamţu, 1999, p.40), însă “vocativele nemarcate 
desinenţial sunt totuşi marcate prin intonaţie specifică” (Găitănaru, 2008, p. 116) şi pot exprima “o 

gamă foarte bogată de sentimente, de la duioşie şi evocare, ce presupun subtilitatea sentimentului, la 
mânie şi revoltă, la izbucnirea vehementă, de la respect la admiraţie, la dezgust şi exasperare […]” 

(Câmpeanu, 1975, p. 177). 
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             Urmărind vocativul, observăm că a produs explicaţii diferite, în consecinţă putem afirma că 
este într-adevăr un caz ce a ridicat diferite probleme de controversă, însă un caz de sine stătător cu o 
“funcţionalitate precisă în limbă: apelaţia nominală, indispensabilă în schema funcţiilor ce 
caracterizează procesul de comunicare” (Găitănaru, 2008, p. 116). 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 

FOLOSIREA METODELOR INOVATIVE  

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE LA MATEMATICĂ. 
BRAINSTORMINGUL 

–Studiu de specialitate– 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

Introducere 

Brainstormingul sau metoda asaltului de idei a fost elaborată în anul 1948 de către Alex 
Osborn, ca fiind o metodă intuitivă și eficientă pentru generarea activă a ideilor într-un grup. 

Metoda are la origine o metodă similară folosită în India cu peste 400 de ani în urmă denumită 
„Prai – Barshana” („Prai” = în afară de voi înșivă”, iar „Barshana” = „problemă”), metodă care 
nu admitea nicio critică la soluțiile elaborate de către un grup. 

Brainstormingul este una dintre cele mai utile metode în practica pedagogică deoarece 
stimulează creativitatea participanților și duce la descoperirea unor soluții inovatoare pentru 
problemele puse în discuție. Această metodă dezvoltă o atmosferă constructivă, fiecărei idei 
acordându-i-se maximum de atenție, diminuându-se o serie de factori inhibitori și blocaje ale 
spontaneității în gândire, care produc rutina intelectuală. 

În practica școlară, brainstormingul poate fi abordat ca un cadru de învățare activ-

participativ extrem de familiar pentru elevi. 

Principiile de bază ale brainstormingului 
Metoda de creație propusă de Osborn se bazează pe două principii fundamentale: 

1. Principiul amânării criticii și autocriticii (principiul evaluării amânate); 
2. Principiul asigurării calității prin cantitate. 

Pentru o reușită cât mai bună a ședinței de brainstorming, pe lângă cele două principii 

fundamentale mai trebuie respectate: 

 căutarea ideilor să se facă în voie încurajându-se și ideile care aparent și la prima 
vedere sunt ieșite din comun, dar care, analizate inginerește pot da soluțiile cele mai 
surprinzătoare și eficiente; 

 combinarea și îmbunătățirea ideilor formulate atât de gândirea personală cât și din 
cea a membrilor grupului de căutare. 

Tehnica desfășurării ședinței de brainstorming 

Ședința de brainstorming se desfășoară într-un cadru adecvat prin respectarea principiilor de 

bază, a regulilor de încurajare a tuturor ideilor, precum și a combinării, asocierii și elaborării unor 
idei derivate din cele proprii sau ale membrilor grupului de creație. 

Orice ședință de brainstorming cuprinde etapele: 

1. enunțarea temei și discuțiile pe marginea ei; 

2. reformularea temei: „Cum să .... ?” 

3. alegerea unei reformulări esențiale și notarea ei: „În câte moduri putem să ... ?” 

4. încălzirea; 
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5. brainstormingul propriu-zis; 

6. cea mai fantezistă idee. 
Urmează evaluarea și selectarea ideilor, cu scopul identificării celor mai bune și interesante 

idei care pot fi aplicate în practică, precum și demonstrării faptului că efortul participanților la 
ședința de creație nu a fost în zadar, ideile lor fiind urmate de acțiune. 

Există două metode principale de efectuare a evaluării: 
1. evaluarea efectuată de toți participanții; 
2. evaluarea prin intermediul unei echipe restrânse. 

După finalizarea acestei etape se va trece la implementarea soluției sau soluțiilor găsite în 
practică cu aprobarea unor autorități superioare. 

Succesul unei ședințe de brainstorming constă în separarea conștientă și voită a două 
procese: 

 procesul creativ și divergent; 
 procesul analitic și convergent. 

La abordarea unei ședințe de brainstorming pentru o clasă de elevi, profesorul va prezenta în 
primul rând principiile metodei, cerințele și etapele de lucru după care se va derula ședința de 
creație. Profesorul va fi cel care va supraveghea întreaga activitate din clasă, având rolul de 
catalizator și stimulator în producerea de idei, dar și de evaluator al soluțiilor propuse de către 
grupurile de elevi. Profesorul va aplica metoda de lucru la clasă după următoarele etape: 

 alegerea sarcinii de lucru; 

 solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, a tuturor ideilor legate de rezolvarea 
problemei. Sub niciun motiv, nu se vor admite referiri critice; 

 înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă); 
 pauză de 10-15 minute pentru limpezirea gândurilor, dar și ordonarea ideilor;  
 reluarea ideilor emise pe rând și gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie 

etc.; 

 analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior; 
 selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluții fezabile pentru 

problema supusă atenției; 
 afișarea ideilor rezultate în forme cât mai variate și originale: schițe, desene, cuvinte, 

propoziții, colaje, imagini etc. 
Exemplu de aplicare a metodei la disciplina matematică 

Se propune o problemă (din manual sau din culegerea de probleme). 
Se cere elevilor să propună strategii de rezolvare a problemei. Pot apărea, de exemplu, 

sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificare „pe desen” a proprietăților 
cerute în concluzia problemei, de măsurare a unor unghiuri sau segmente. Profesorul trebuie să-i 

lase pe elevi să propună orice metodă le trece prin minte. Se notează toate propunerile elevilor. La 
sfârșitul orei, elevii sunt puși să transcrie toate aceste idei și li se cere ca, pe timpul pauzei, să mai 
reflecteze asupra lor. 

Pentru problema analizată, cuvintele-cheie ar putea fi: măsurare, congruență, asemănare, 
paralelism. 

Se pun 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? 
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Ca urmare a discuțiilor avute cu elevii, trebuie să rezulte strategia de rezolvare a problemei. 
Aceasta poate fi sintetizată sub forma unor indicații de rezolvare, de tipul: 

 construim figura; 

 aplicăm un criteriu de asemănare; 
 folosim teorema bisectoarei. 

Avantaje și limite ale metodei 
Metoda brainstorming prezintă următoarele avantaje: 

 toți membrii grupului de brainstorming iau parte la proces, dar în mod independent 
unii de alții, situație care le conferă certitudinea că opiniile lor sunt prețuite și 
utilizate în continuare pentru soluționarea definitivă a problemei; 

 prin faptul că obligă participanții să aleagă cele mai bune idei, metoda poate genera, 
prin intermediul fertilizării încrucișate, alte soluții, care pot fi adăugate de lider pe 

lista inițială; 
 având la dispoziție lista de idei, participanții pot descoperi ulterior că unele idei au 

devenit aplicabile în practică. 
Limitele brainstormingului: 

 poate fi obositor sau plictisitor pentru participanți; 
 sunt oferite soluții nu și realizări efective; 
 nu poate înlocui cercetarea de durată; 
 reușita unei ședințe depinde de calitățile moderatorului.  

Literatura de specialitate sugerează luarea în calcul în practica educațională a faptului că, 
elevii trebuie să cunoască suficient de bine materia care urmează să o discute în brainstorming 
pentru ca discuția să aibă efecte maxime în planul instructiv-educativ. 
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ENERGIA SOLARĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRILE FUNCIARE 

 

Prof. Paula Burdeți 
Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 Pe plan mondial, preocupările pentru valorificarea energiei solare sunt reprezentate de 

obiective ca: staţiile de pompare din Senegal, Mali, Niger, farul din Shanghai, desalinizarea apei în 
Sudan şi Orientul Mijlociu, avioane solare, automobile autonome care utilizează panouri solare şi 
chiar centrale solare spaţiale. 
 Energia solară cu ajutorul diverselor instalaţii se utilizează în toate domeniile de activitate și 
pentru diferite procese cum ar fi: lucrări de îmbunătățiri funciare (irigații), încălzirea apei menajere, 

producerea de curent electric, uscarea lemnului, desalinizarea apei. 

 Îmbunătăţirile funciare au reprezentat pentru agricultura României un adevărat scut 

protector, având în vedere că din cele 14,8 milioane ha teren agricol, 9,3 milioane ha teren arabil, 

din care potențialul irigabil este de 7,5 milioane ha după unii autori, respectiv 5,5 milioane ha după 

alții. Secetele de lungă durată în decursul timpului au condus la amenajarea pentru irigații a unor 
suprafeţe de 3,1milioane ha de irigaţii la nivelul anului 1989. 

 

 

Harta cu amplasarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din România 

Sursa: Site-ul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare 

 

 Pentru România, valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie are ca scop creşterea 

securităţii aprovizionării cu energie, prin diversificarea surselor şi diminuarea ponderii importului de 

resurse energetice clasice, având ca finalitate dezvoltarea durabilă a sectorului energetic şi protejarea 

mediului înconjurător. Reducerea dependenţei de importul de resurse energetice constituie un deziderat 

cu atât mai important cu cât documentele strategice în domeniu (între care Strategia energetică a 

României 2010-2035) avansează perspectiva unei creşteri a dependenţei de importurile energetice de la 
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cca 35-40% în prezent la 60-70% pe termen mediu, în condiţiile în care structura şi dinamica actuală a 

consumului se vor menţine. 

 Terenurile agricole şi producţiile agricole sunt ameninţate de schimbările climatice în 
special datorită variabilităţii extreme a precipitaţiilor şi temperaturilor. Deficitul de apă precum şi 
stagnarea apei la suprafaţa terenului prezintă un impact negativ asupra producţiilor agricole, impact 

ce poate fi redus cu ajutorul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (irigaţii, drenaj de suprafaţă, drenaj 
de adâncime, combaterea eroziunii solului etc.). 

 Irigaţiile au o importanţă strategică pentru agricultura românească, fiind factor de asigurare 
a unor producții agricole sigure și ridicate în condițiile încălzirii globale, de combatere a procesului 

de depopulare şi de degradare a mediului, şi în acelaşi timp de susţinere şi dezvoltare a zonelor 

rurale. Amenajările de irigaţii au fost realizate în cea mai mare parte în perioada 1970-1989, dintre 

care unele amenajări au cuprins şi terenuri situate la înălţime mare faţă de sursa de apă (250-300 m), 

fiind astfel mari consumatoare de energie la pomparea apei şi deci neeficiente din punct de vedere 

economic. Zonele cele mai secetoase din România sunt situate în Dobrogea, Câmpia Română, 
Podişul Moldovei, iar în ultima perioadă și în Câmpia Banatului. 

 

 

 

Hărțile cuprinzând distribuția zonelor cele mai afectate de secetă de pe teritoriul României (după 

Man T.E., Sabău N.C., Cîmpan G., Bodog M., 2007). 
  

 În ultima perioadă folosirea energiei solare în sectorul irigațiilor capătă o importanță tot mai 

mare, tot mai mulți producători agricoli recurg la această soluție pentru că nu mai au cheltuieli cu 
energia sau combustibilii. În timpul sezonului rece energia electrică obținută de la panourile 

fotovoltaice este utilizată la prepararea apei calde menajere, alimentarea cu electricitate sau alte 

destinații. 
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ALGORITMIZAREA-METODĂ ACTIV-PARTICIPATIVĂ LA BIOLOGIE 

 

 
Prof. Claudia Mihaela Cojocărel 

Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș,  jud. Argeș 

 

 

 Algoritmizarea, conversația euristică, studiul de caz, demonstrația, jocul didactic, instruirea 
asistată de calculator sunt metode care asigură corelarea activității independente cu cea colectivă – 

care favorizează înțelegerea conceptelor, legilor și proceselor biologice, valorifică experiența 
proprie a elevilor, dezvoltă competențe de comunicare și relaționare, de deliberare pe plan mintal, 
vizând formarea unei atitudini active. 
 Algoritmizarea este o metodă de învățare activ-participativă reprezentând o succesiune de 

operații care aplicate în aceeași ordine fac posibilă rezolvarea problemelor de același tip, pornind de 
la însușirea conștientă a operațiilor pe care se bazează. 
 În procesul de predare-învățare se utilizează algoritmi care constau într-o suită de operații ce 
se cer parcurse într-o ordine relativ constantă. 
 Un algoritm este caracterizat prin trei note definitorii: 

1. caracterul precis determinat, succesiunea univoc determinată a etapelor și operațiilor; 
2.valabilitatea sa pentru o întreagă clasă de probleme; 
3. finalitatea certă, rezolvarea cu certitudine a sarcinii propuse. 
 Algoritmii prezintă următoarele proprietăți: 
- determinarea, structura logică a algoritmului trebuie să fie compact coerentă, fiecare operație să 
aibă un loc precis fixat în cazul succesiunii generale; 
- masivitatea, un algoritm trebuie să servească la analiza, interpretarea și rezolvarea unei clase cât 
mai mari de situații problematice; 
- finalitatea cere ca aplicarea unui algoritm să conducă la un rezultat cert. 
 Algoritmii reprezintă un ansamblu de reguli și operatori pentru efectuarea unui sistem de 
operații într-o ordine dată în vederea rezolvării de probleme de un anume tip contribuind la 
realizarea unei gândiri sistematice bine organizate și riguroase. 
 Prin utilizarea acestei metode la biologie, elevii sunt îndrumați să surprindă desfășurarea 
secvențială a proceselor biologice și să stabilească evoluția logică a acestora. Corelarea 
algoritmizării cu observarea independentă și experimentul de laborator determină optimizarea 

predării-învățării biologiei mai ales la temele de sistematică vegetală și animală. 
 Aplicații 
 La lecțiile de botanică (clasa a V-a) se poate folosi algoritmizarea atunci când se prezintă 
ciclul de dezvoltare al  pteridofitelor, gimnospermelor, angiospermelor. Asimilarea cunoștințelor se 
face cu eficiență mărită prin observarea materialului, analiza, compararea, ce permite surprinderea 
caracterelor comune, generale ale plantelor prezentate prin operații de sinteză, abstractizare, 
generalizare, determinând desprinderea de către elevi a unor caractere generale de grup și formarea 
unor algoritmi de determinare. 

 Alcătuirea lanțului trofic este un algoritm în care se stabilește direcția în care circulă materia 
și energia de la o verigă la alta de organisme, variația sezonieră a ecosistemului. (în lecțiile de 
ecologie - clasa a V-a). 
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 În prezentarea structurii sistemului digestiv (clasa a VI-a), profesorul prezintă elevilor 
cunoștințe necesare înțelegerii structurii funcționale a organelor acestui sistem. Tubul digestiv are o 

structură tipic algoritmică, deoarece segmentele sale sunt în ordinea intrării lor în acțiune și a 
desfășurării procesului de digestie. Cunoscând structura funcțională a fiecărui segment, glandele 
digestive și enzimele produse de acestea, elevii pot descoperii singuri succesiunea digestiei 

substanțelor organice. Începând de la introducerea alimentelor în gură și până la formarea 
nutrimentelor, trecerea lor în sânge și eliminarea substanțelor nedigerabile, se desfășoară activități 
într-o anumită ordine precisă, unde fiecare operator își are locul său. 
 Această metodă se folosește și la genetică (clasa a VIII-a) la explicarea modului de legare a 

bazelor azotate (A-T, T-A, C-G, G-C), de legare a bazelor de radicalul fosforic, de legare a 

nucleotidelor între ele prin punți de hidrogen (duble, triple). 
 Un exemplu tipic de algoritm îl constituie evoluția ontogenetică a unei ființe vii (clasa a VII-
a), care începe cu formarea gameților și formarea oului, în urma procesului de fecundație, se 
continuă prin dezvoltarea embrionară, dezvoltarea postembrionară, care, secvență cu secvență, se 
desfășoară într-o succesiune precisă și rigidă conformă cu informația genetică înscrisă în 
cromozomi.  

 Concluzii 

 Algoritmizarea înseamnă găsirea de către profesor a înlănțuirii necesare a operațiilor fiecărei 
activități de învățat. Este o metodă care asigură corelarea activității independente cu cea colectivă. 
 Elevul își însușește pe calea algoritmizării, cunoștințele sau tehnicile de lucru, prin simpla 
parcurgere a unei căi deja stabilite, pe când în cadrul învățării de tip euristic însușirea are loc pe 
baza propriilor căutări. 
 Algoritmizarea contribuie la realizarea unei gândiri sistematice, organizate și riguroase. 
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PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA BIOLOGIEI FOLOSIND  METODA  JIGSAW 
 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

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

 

 

În sistemul de învăţământ activităţile de predare-învăţare-evaluare, precum şi obiectivele 
acestora sunt realizate prin intermediul metodelor de învăţământ. De aceea, metodologia didactică 
ocupă locul central în conţinutul tehnologiei didactice. 
 Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor pentru a-i 

îndruma pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, ştiinţa. Ele sunt şi mijloacele prin care se 
formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, 
de a forma caracterul şi de a dezvolta personalitatea. 

În învăţământul tradiţional, accentul cădea pe activitatea profesorului, el „îi învaţă” pe elevi. 

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

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

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

Disciplinele biologice nu dispun exclusiv de metode proprii, clasice sau moderne, ci recurg 

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

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

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

 Valenţele formativ-educative care recomandă utilizarea metodelor interactive atât pentru 
învăţare, cât şi pentru evaluare sunt următoarele: 
- îmbunătăţirea capacităţii de comunicare orală şi scrisă 

- însuşirea activă, conştientă şi temeinică a cunoştinţelor, formarea priceperilor şi deprinderilor 
corespunzătoare specifice muncii de laborator 
- formarea şi dezvoltarea unor operaţii şi activităţi intelectuale şi practice  
- posibilitatea evaluării rapide a pregătirii elevilor  
- formarea limbajului de specialitate, un instrument preţios şi indispensabil pentru dezvoltarea 
raţionamentului elevului 
- întrebările dezvoltă învăţarea creativă, evaluează progresul elevilor, orientează observaţia şi 
dirijează învăţarea. 

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

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

responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte educaţia. 
 Caracteristicile fundamentale ale învăţării centrate pe elev promovează ideea că elevilor 

trebuie să li se ofere control asupra învăţării prin asumarea responsabilităţilor cu privire la ceea ce 
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învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când învaţă. Învăţarea centrată pe elev a făcut 

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

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

- stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor şi asumarea responsabilităţilor 
- exersarea capacităţilor de analiză şi de luare a deciziilor 
- determină creşterea motivaţiei elevilor  
- determină formarea spiritului de lucru în echipă 

- au eficacitate în procesul învăţării şi aplicării celor învăţate 

- asigură o memorare mai bună a elevilor şi dezvoltarea aptitudinilor de gândire 

- dă o posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev în 
parte, deoarece aceştia au capacitate de învăţare diferită 

- elevii îşi descoperă propriile capacităţi şi limite care îi ajută în autoevaluare 

- dinamica din interiorul grupului de lucru are influenţe favorabile în planul personalităţii  
- comunicarea în cadrul grupului de elevi este optimizată 

- descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă 

- rolul profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor, nu de a transmite 

noţiuni şi cunoştinţe 

- sunt mai apreciate de către elevi 
Calitatea pedagogică a metodei presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere 

propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de către elev.  
 Sunt considerate metode activ-participative toate acele metode care sunt capabile să 
mobilizeze energia elevilor, să le concentreze atenţia, să-i facă să urmăreasca lecţia cu interes, care-

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

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

Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive de grup 

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

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

 Metoda Jigsaw (Mozaicul) 

 Metoda cubului 

 Ştiu_vreau să ştiu_am învăţat 
 Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

 Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map) 

 Matricele 

 Lanţurile cognitive 

 Scheletul de peşte 

 Diagrama cauzelor şi a efectului 
 Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique) 

 Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 
 Brainstorming 

 Explozia stelară 
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 Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bo) 

 Studiul de caz 

 Phillips 6/6 

 Tehnica 6/3/5 

 Controversa creativă 

 Fishbowl (tehnica acvariului) 

 Tehnica focus grup 

 Metode de cercetare în grup: 
 Tema sau proiectul de cercetare în grup 

 Experimentul pe echipe 

 Portofoliul de grup 

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

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

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

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

Etapele metodei: 

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

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

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

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

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

aceleaşi obiective. 

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

distribuie fişe de evaluare.  

 Avantajele Jigsaw-lui: 

 strategia acestei metode este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare, 
vorbire, cooperare, reflectare, gândire creativă şi rezolvare de probleme 

 elevii trebuie să asculte activ comunicările colegilor, să fie capabili să expună ce au 
învăţat, să coopereze în realizarea sarcinilor, să găseasca calea cea mai potrivită  
pentru a-i învăta şi pe colegii lor ceea ce au studiat 

 are caracter formativ 

 stimulează încrederea în sine a participanţilor 
 dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului 
 dezvoltă gândirea logică, critică şi independentă 
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TEST MODEL PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ CLASA a VIII-a 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

MATEMATICĂ 

 

 
                                                                                                 Prof. Marioara Manea  

Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța, jud. Constanța 

 

 

 

● Toate subiectele sunt obligatorii.  

● Se acordă 10 puncte din oficiu. 
● Timp de lucru efectiv este de 2 ore. 

 

SUBIECTUL I   Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 puncte) 

 5p 

  

1. Suma divizorilor naturali proprii ai numărului 15 este: 
a) 8 

b) 24 

c) 20 

d) 16 

 5p 

  

 

 

2. Probabilitatea ca, alegând un număr de forma 𝟑𝒙, acesta să fie număr prim, este: 
a) 0,5 

b) 1 

c) 0,75 

d) 0,2 

 

5p 

  

3. Se consideră mulțimea A =  𝒙 ∊ ℤ   𝒙+𝟔𝒙−𝟏 ∈ ℤ . Suma elementelor mulțimii A este: 
a) 2 

b) 0 

c) 4 

d) -2 

5 p 4. După o ieftinire cu 10%, o mașină de spălat costă 900 lei. Prețul mașinii, înainte de 
ieftinire, era: 

a) 990 lei 

b) 810 lei 

c) 1900 lei 

d) 1000 lei 

5p 

  
5. Rezultatul calculului (𝟐 +  𝟑)𝟐 +  𝟒 𝟑 − 𝟕  este: 

a) 0 

b) 8 𝟑 

c) 14 

d) 12 
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5p 

 

 

 

 

 

 

6. Andrei primește de la părinți 3 lei pentru fiecare problemă rezolvată corect și trebuie 
să dea înapoi 4 lei pentru fiecare problemă rezolvată greșit. În tabelul alăturat este 
înregistrată evoluția lui Andrei. Suma pe care trebuie să o primească Andrei după 
primele trei zile este: 

 Luni Marți Miercuri 

Nr. probleme greșite 3 5 6 

Nr. probleme corecte 7 5 7 

a) 1 

b) 9 

c) 4 

d) 12 

SUBIECTUL al II-lea   Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect (30 puncte) 

 5p 

  

 

 

 

 

 

1. Pe o dreaptă considerăm punctele A, B și C ca în figura următoare, AB=12 cm, AC=20 
cm. Punctul M este mijlocul segmentului AB, iar punctul N este simetricul punctului B față 
de punctul C. Lungimea segmentului MN este: 

  

a) 18 cm A               M                B                          C                           N  

b) 22 cm 

c) 20 cm 

d) 14 cm 

 5p 

  

 

 

 

 

 

2. Un unghi are măsura de 470
30'. Măsura complementului său este: 

a) 41
0
30' 

b) 132
0
30' 

c) 42
0
30' 

d) 131
0
30' 

 5p 

  

  

 

 

3. În figura alăturată, triunghiul echilateral ABC este în exteriorul pătratului ABMN, iar 
măsura unghiului ANC este x0

. Valoarea lui x este:                                       A                     N         

a) 10                                                                                                     C 

b) 15 

c) 20                                                                                                                       B                M 

d) 30 

5p 

 

 

 

 

 

 

4. În trapezul ABCD din figura alăturată, AB‖CD, punctele M și N sunt mijloacele laturilor 
neparalele AD, respectiv BC, AB=12 cm, CD=8 cm și măsura unghiului BMC este egală cu 
90

0
. Lungimea segmentului BC este:                                              D                                 C             

a) 16 cm 

b) 4 cm                                                                                              M                                     N                          

c) 10 cm 

d) 20 cm A                                       B 

 5p 

  

 

 

 

 

5. În figura alăturată este desenat ∆ABC cu AB=10 cm, BC=12,5 cm și AC=7,5 cm și cercul 
său circumscris. Lungimea cercului este egală cu:                                          A 

a) 10π cm                                                                                                                          
b) 12π cm                                                                                                 B                     C 

c) 12,5π cm 

d) 14π cm 
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 5p 

 

 

6. Un bazin în formă de cub are latura de 2,5 m. În el se pune apă până la înălțimea de 2 m. 
Zilnic se scot 1250 l de apă din bazin. Numărul de zile în care bazinul se golește este:  
a) 10 

b) 5 

c) 4 

d) 20 

SUBIECTUL al III-lea     Scrieți rezolvările complete (30 puncte) 

5

p 

  

 

 

1. Într-o sală de clasă, dacă se așază câte un copil în fiecare bancă, rămân 12 copii în 
picioare. Dacă stau câte doi copii în fiecare bancă, atunci în ultima bancă rămâne un singur 
copil. 

(2p) a) Este posibil să fie 14 elevi? Justifică răspunsul. 
(3p) b) Determină numărul de copii. 

 5p 

 

 

2. Se consideră expresia E(x)= - (2x-1)
2
+(x+2)(x-3)+3(x+2)

2
, unde x∊ℝ. 

(2p) a) Arată că E(x)=15x+5, pentru orice x∊ℝ. 

(3p) b) Determină numerele naturale a, pentru care E(a)<100. 

 5p 

  

 

3. Se consideră punctele A( -2,2), B(1,1) și C(-1,-1). 

(2p) a) Calculează perimetrul triunghiului ABC. 
(3p) b) Determină distanța de la punctul A la dreapta BC. 

5p 

 

 

 

  

 

4. În figura alăturată este reprezentat triunghiul dreptunghic ABC cu AB= 15 cm, AC=20 
cm și m(∢BAC)=90

0. Construim AD perpendiculară pe BC, D∊BC și DE paralelă cu AC, 
E∊AB.                                                                                                        B   

(2p) a) Arată că AD=12 cm.                                                                     E      D                     

(3p) b) Determină lungimea segmentului DE. 
                                                                                                                   A                                 C  

5p 

 

5. În figura alăturată este schița unui teren de joacă pentru copii sub forma unui 
dreptunghi ABCD, cu AB=80 m și BC=60 m. Terenul se împarte în două părți prin gardul 
MN, M∊AB, N∊CD astfel încât MN este mediatoarea segmentului AC.                                       
 D                   N                                  C 

 

 

                                                                                                                     O 

 

 

                                                                                        A                             M                           B                          

(2p) a) Arată că patrulaterul AMCN este romb. 
(3p) b) Calculează lungimea gardului MN. 

 5p 

 

 

6. În figura alăturată, VABC este o piramidă triunghiulară regulată cu înălțimea VO=3 cm 
și apotema VM=2 𝟑 cm, M∊BC.                                                                        V 

 

 

 

                                                                                                                          C 

 

                                                                                                                                 O     M 

 

(2p) a) Arată că AB= 6 cm.                                                           B                                            A                                          

(3p) b) Calculează tangenta unghiului format de dreapta VB cu planul (VAM). 
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DEMERSUL DIDACTIC CARE VIZEAZĂ O METODOLOGIE 
CENTRATĂ PE COMPETENȚA ”A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI” 

 

 

Prof. Monica Lucia Marian  

Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 

Profilul de formare al absolventului de gimnaziu reprezintă o componentă reglatoare a 

Curriculumului naţional și face precizări legate de aşteptările privind finalitățile sistemului de 
educație, cu referire la formarea și dezvoltarea competențelor cheie, așa cum rezultă din Legea 
educaţiei naţionale, precum și din alte documente de politică educaţională şi din studii de 
specialitate.  

La finalul ciclului gimnazial un absolvent trebuie să deţină competenţele cheie la nivelul 
funcţional. Fiecare disciplină de studiu are o contribuție la structurarea profilului de formare centrat 
pe competențele-cheie și poate viza în mod privilegiat una dintre aceste competențe; în cazul 

Fizicii, competențele matematice și competențele de bază în științe și tehnologii sunt vizate cu 
precădere. În plus, fiecărei discipline îi revine responsabilitatea de a contribui la dezvoltarea tuturor 
competențelor din profilul de formare.  

Competența ”a învăţa să înveţi” urmăresțe ca elevii să poată să: 
- formuleze obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru; 

- gestioneze corect timpul alocat învăţării şi să monitorizeze progresul în realizarea unei sarcini de 
lucru; 

- aprecieze calităţile personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale. 

De asemenea, formarea de: 

 Cunoştinţe – referitoare la competenţele, cunoştinţele, abilitățile şi calificările cerute de o 
anumită activitate sau profesie (carieră); cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, 
a punctelor tari şi slabe, căutarea de oportunităţi şi consiliere pentru educaţie şi carieră. 

 Abilități – dobândirea alfabetizărilor de bază – scris, citit, numeraţie, TIC – care sunt 

necesare pentru învăţare; accesarea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi; 
managementul propriei învăţări şi al structurilor de muncă şi de carieră, abilitatea de a persevera în 
învăţare, concentrarea pe perioade extinse şi reflectarea critică asupra scopurilor şi ţintelor învăţării; 
abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, colaborare în procesul învăţării, obţinerea de 
beneficii din grupuri de lucru eterogene, împărtăşirea achiziţiilor învăţării; organizarea propriei 
învăţări, evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi sprijin când este cazul. 

 Atitudini – motivaţia şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; o 
atitudine centrată pe rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul învăţării şi abilităţile 
individului de a gestiona schimbarea şi obstacolele; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi 
experienţele de viaţă; curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost 
învăţat într-o varietate de contexte de viaţă. 

 

Disciplina: FIZICĂ 

Cls. a VI-a  

Domeniul de conținut: Fenomene electrice și magnetice 

Conținut:  Magneți, interacțiuni magnetice 
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Competența ”a învăța să înveți” presupune dobândirea și procesarea de noi cunoștințe și 
deprinderi, de asemenea căutarea și valorificarea sprijinului exterior pentru învățare; construirea 
cunoașterii pe baza a ceea ce este deja învățat și pe experiența de viață pentru a putea aplica apoi 
noile achiziții acasă, la școală. 

Metodele gândirii critice folosite în ora de fizică, precum: ”Știu – Vreau să știu – Am 

învățat”, investigația, experimentul duc la dezvoltarea acestei competențe. 
Plecând de la ce știu elevii, deteminându-i să identifice întrebările pe care le au în legătură 

cu tema abordată, angajându-i în căutarea răspunsurilor și a explicațiilor, continuând cu stabilirea 
legăturilor dintre rezultatele obținute experimental sau prin investigație și cunoștințele din domeniul 
abordat se ajunge la aprofundarea de către elevi a proprie învățări.  

La lecția: Magneți, interacțiuni magnetice, după ce se anunță tema și este scris titlul, se 
prezintă pe tablă tabelul cu rubricile ”Știu – Vreau să știu – Am învățat” și elevii primesc fișe de 
lucru cu același tabel.  

Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 4, împreună se vor consulta și vor nota pe fișă, fiecare 
grupă va desemna un reprezentant care va spune ce au notat pe fișă pentru a completa tabelul de pe 
tablă. 

La început, se cere elevilor să noteze în tabel tot ce știu despre magneți, apoi fiecare grupă 
va citi de pe fișă ceea ce a notat. Împreună cu profesorul, elevii vor stabili ce ar trebui să fie notat în 
tabel la rubrica ”Știu” și completează apoi pe tablă. 

”Știu” 

- Magneții atrag corpuri din fier; 
- Magneții interacționează între ei, uneori se atrag alteori se resping; 
- Au diverse utilizări: busola, magneți de frigider, jucării etc. 

Etapa ”Vreau să știu”: elevii sunt solicitați să formuleze întrebări despre ce ar dori să mai 
afle despre magneți. Să noteze aceste întrebări în coloana din mijloc a tabelului atât pe fişe, cât și pe 
tablă.  

”Vreau să știu” 

- Ce este un magnet? 

- Magneții atrag numai corpuri din fier? 

- Când se atrag și când se resping magneții? 

- De ce interacționează magneții chiar dacă se află la distanță unul de altul? 

Etapa ”Am învățat”: După ce elevii efectuează experimentele de pe fișa de lucru, analizează 
rezultatele obținute și se notează concluziile, se revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat 

elevii în etapa anterioară și pe care le-au trecut la ”Vreau să știu”. Se reia fiecare întrebare și se 
notează răspunsurile aflate în coloana a treia. 

”Am învățat” 

- Magnetul este un corp care atrage obiecte din fier, aliaje ale fierului sau metale feroase 

(cobalt, nichel și aliajele lor); 
- Magneții au doi poli: polul Nord și polul Sud; 
- Dacă apropiem doi magneți cu poli de același nume se resping, iar când apropiem doi 

magneți cu polii de nume diferite se atrag; 
- În jurul magneților ia naștere o formă de existență a materiei numită câmp magnetic; 
- Magneții interacționează la distanță prin intermediul câmpului magnetic. 

În încheierea lecției, pentru a face feedback-ul, elevii revin la tabel și decid ce au știut la 
începutul lecției, ce au vrut să învețe pe parcursul ei și ce au învățat din lecție. Se realizează astfel o 
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învățare autentică și de durată prin asimilarea unor cunoștințe noi și restructurarea activă a unor 
scheme mintale. De asemenea, datorită muncii în echipă, elevii învață unii de la alții, se sfătuiesc, se 
ajută, capătă încredere unii în alții și mai ales capătă încredere în ei. 
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METODE MODERNE ÎN PREDAREA FIZICII 
 

 

Prof. Angela Pestrițu                                                                                                                         
Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel/  

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeş                                                                                                                              

 

 

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea pe 

lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i”. Aristotel 

 

 Metodele activ participative pun accent pe învățarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 
metodele tradiționale de învățare. Educația pentru participare și democrație face parte din gama 
noilor educații, care reprezintă cel mai pertinent și mai util răspuns al sistemelor educative la 
imperativele generate de problematica lumii contemporane.  

      Metodele moderne se caracterizează prin: - acordă prioritate dezvoltării personalității 
elevilor, vizând latura formativă a educației; - sunt centrate pe activitatea de învățare a elevului, 
acesta devenind subiect al procesului educațional; - sunt centrate pe acțiune, pe învățare prin 
descoperire; - sunt orientate spre proces; - sunt flexibile, încurajează învățarea prin cooperare și 

capacitatea de autoevaluare la elevi; - stimulează motivația intrinsecă; - relația profesor-elev este 

democratică, bazată pe respect și colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a lecției. 
      Deci profesorul trebuie să-și schimbe concepția și metodologia instruirii și educării, să 

coopereze cu elevii, să devină un model real de integrare socio-profesională și educație permanentă, 

să se implice în deciziile educaționale, să asigure un învățământ de calitate. Pregătirea managerială 

a profesorului, însușirea culturii manageriale, nu numai cea tradițională psihopedagogică și 

metodică, pot asigura esențial înțelegerea și aplicarea relației autoritate-libertate, ca nou sens al 

educației, prin predare-învățare şi rezolvarea altor situații din procesul educațional școlar. 
 Prezint în continuare, trei metode ce pot fi folosite în cadrul orelor de fizică. 
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1. Brainstorming-ul sau asaltul de idei, constă în formularea cât mai multor idei, chiar și 

fanteziste, ca răspuns la o problemă de rezolvat prin participarea membrilor grupului, respectiv 

clasa de elevi. Avantajele folosirii acestei metode sunt: stimularea creativității în grup, participarea 

activă a tuturor participanților, exprimarea personalității și eliberarea de prejudecăți, exersarea 

analizei și capacitatea de a lua decizii, imprimarea dinamismului lecției. 
 Se parcurg 2 etape:  

1. producția de idei în care are loc alegerea temei și a sarcinilor, precum și solicitarea exprimării 
ideilor legate de tema în discuție sau de rezolvarea unei situații problemă, conturate în legătură cu 

aceasta. Urmează înregistrarea ideilor în scris, apoi anunțarea unei pauze care poate fi între 15 

minute și o zi.                                                                                                                                  

2. aprecierea critică a ideilor, în care are loc reluarea ideilor emise și gruparea lor pe categorii, 

simboluri, cuvinte cheie, imagini sau alte criterii. Urmează apoi analiza critică, evaluarea, 

argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul clasei sau al grupurilor mai 

mici, selectarea ideilor valoroase, originale sau a celor mai apropiate soluții pentru problema supusă 

atenției. Au loc discuții libere urmate de afișarea ideilor rezultate în forme cât mai variate și 

originale cuvinte, propoziții, colaje, imagini, desene joc de rol, în funcție de nivelul clasei. Mă pot 
folosi și de Diagramele Venn în care îi pot evalua găsind asemănări și deosebiri între noțiunile 
predate, sau metoda cubului punându-le întrebările de pe fețele cubului. Se recomandă încurajarea 

exprimării a cât mai multor idei, preluarea ideilor celorlalți și îmbunătățirea lor.  
 Mai jos dăm un exemplu de astfel de activitate. 

Unitate de învățare: Fenomene mecanice                                                                                            
Unitate de conținut: Mișcare și repaus                                                                                                                                  

Clasa a VI-a                                                                                                                                                      

Secvența: Corp. Mobil. Reper. Sistem de referință. Mișcare și repaus. Traiectorie.                                   

Scenariu  didactic: 

I. Profesorul scrie pe tablă conceptul de mișcare și repaus și solicită elevilor să enunțe în maxim 5 

minute toate ideile care le vin în minte în legătură cu acest concept. 

II. Sunt reluate ideile expuse de către elevi, grupate pe categorii și se realizează o analiză critică și 

de evaluare a ideilor. 

III. În urma selectării ideilor expuse de către elevi, sub îndrumarea profesorului, se ajunge la 
concluziile referitoare la acest concept. Tot ce ne înconjoară este materia. Aceasta este alcătuită din 

corpuri care participă la mișcare sau care pot sta pe loc și de alte corpuri care sunt repere. Mobilul 

este un model în fizică. Traiectoria este linia descrisă de mobil în mișcare. Exemplificăm cu 

exemple de mișcări din viața cotidiană: drumul parcurs de elev până la şcoală, drumul parcurs de 
cățel din cușcă până la mâncare. 
2. Mozaicul presupune învățarea prin cooperare, la nivelul unui grup și predarea achizițiilor 
dobândite de fiecare membru al grupului unui alt grup. Ca avantaje ale acestei metode amintim: 

încurajarea încrederii în sine a elevilor, dezvoltarea abilităților de comunicare argumentativă și de 

relaționare în cadrul grupului, dezvoltarea gândirii critice, logice și independente, a răspunderii 
individuale și de grup, optimizarea învățării prin achizițiile altcuiva. 

 Etapele aplicării acestei metode sunt următoarele: 
a. Împărțirea clasei în grupuri eterogene de către 4 elevi, fiecare dintre aceștia primind o fisă de 

învățare numerotate de la 1 la 4. Fișele cuprind părți ale unității de învățare. 
b. Explicarea sarcinilor care constau în înțelegerea unității de cunoaștere.                                                               
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c. Regruparea elevilor în funcție de numărul fișei primite, în grupuri de experți, astfel încât elevii 
care au numărul 1, vor forma un grup, la fel cei cu numărul 2,3,4,5,6,7.                                                                                  

d. Învățarea prin cooperare a secțiunii care a revenit fiecărui grup. Strategiile de predare rămân la 
latitudinea grupului de experți, fiind foarte important ca fiecare membru al grupului să înțeleagă că 

este responsabil de predarea cunoștințelor membrilor grupului inițial.                                                                      
e. Revenirea în grupul inițial și predarea secțiunii pregătite pentru ceilalți.                                                                                     
f. Trecerea în revistă a unității de cunoaștere prin prezentare orală. Este important de monitorizat ca, 

în cazul predării, informațiile să fie transmise corect. 

 Pentru a cunoaște efectul acestei metode am utilizat la final metoda ciorchinelui, reușind să 

verific dacă elevii și-au însușit corect și complet cunoștințele esențiale pentru subiectul predat. 
3. SINELG este o metodă care permite eficientizarea lecturii și gândirii, reprezentând o modalitate 
de decodificare a textului, permițându-i celui care învață să asculte, să citească și să înțeleagă în 

mod activ și pragmatic, un anumit conținut. Ca metodă, este specifică etapei de realizare a sensului 

în cadrul unei lecții. Se folosesc ca bază de plecare pentru lectură sau ascultarea testului, 

cunoștințele anterioare ale elevilor. Ca avantaje ale acestei metode amintim facilitarea muncii în 

echipă, valorificarea cunoștințelor anterioare ale elevilor, asigurarea învățării conștiente, angajarea 
proceselor psihice complexe - analiză, sinteză, comparația. 
 Etapele aplicării metodei sunt:                                                                                                                               
a. În timpul lecturii sau ascultării, elevii marchează în text sau notează pe hârtie cunoștințele 
confirmate de text, cunoștințele infirmate sau contrazise de text, cunoștințele noi neîntâlnite până 

atunci, cunoștințele incerte, confuze care merită să fie cercetate.                                                         

b. După lectură se trec într-un tabel aceste cunoștințe marcate de elevi.                                                  
c. Informațiile obținute individual se discută în perechi sau grupuri, apoi se comunică de către 
perechi profesorului care le centralizează într-un tabel similar pe tablă.                                                                        

d. Cunoștințele incerte rămân ca temă de cercetare pentru lecțiile următoare. Această metodă poate 

fi folosită mai ales la analiza unor experimente virtuale. 

 Folosirea metodelor active atât în predare cât și evaluare, pe lângă avantajele menționate mai 
sus, implică și alte elemente cum ar fi o mai bună organizare a timpului în cadrul orelor, o reașezare 
a mobilierului în cadrul sălii de clasă, precum și implicarea elevilor indiferent de nivelul de 

pregătire. Utilizarea acestui tip de metode poate deveni, în timp, baza unui nou sistem de predare-

învățareîn învățământul preuniversitar. 
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CLASIC ȘI MODERN ÎN PREDAREA FIZICII 
 

 

Prof. Angela Pestrițu                                                                                                                         
Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel/  

Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeş                                                                                                                                

 

 

“O bună educație cere ca educatorul să inspire elevului stimă și respect, și nu se poate 
ajunge la aceasta prin nimicirea individualității elevilor și prin asuprirea stimei de sine”. Samuel 

Smiles 

 Activitatea  instructiv-educativă se desfășoară în baza unor finalități, este pusă în practică 
prin intermediul unui sistem de metode și procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de 
realizare, iar rezultatele sunt verificate și evaluate prin strategii specifice. Curriculum școlar 
integrează toate aceste componente, dintre care o poziție centrală revine metodelor care fac posibilă 
atingerea finalităților educaționale. Etimologic, termenul metodă provine din grecescul methodos= 
drum spre. Metodele de învățământ pot fi definite ca modalități de acțiune cu ajutorul cărora, elevii, 
în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi 
și deprinderi, aptitudini, atitudini, concepția despre lume și viață.( M. Ionescu, V. Chiş, p.126).                                                                                                                      

 Metodele tradiționale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar fi în pas cu noile 
principii ale participării active și conștiente ale elevului. Acestea pot dobândi o valoare deosebită în 
condițiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul la mesajul 

informațional transmis raportat la unitatea de timp. 
 Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă și conștientă a elevilor în 
procesul propriei formări și stimularea creativității acestora. Acum relația dinamică – deschisă 
constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este 
impusă de complexitatea procesului de învățare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcție de 
registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea 
accentului pe relațiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare și formare a 
personalității. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiționale vizează adaptarea lor în funcție de 
necesități și raportarea lor la evoluția științei. Metodele de predare – asimilare pot fi clasificate în: 

1. Tradiționale: expunerea didactică, conversația didactică, demonstrația, lucrul cu manualul, 

exercițiul, expunerea didactică; 
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de caz, 

metode de simulare ( jocurile, învățarea pe simulator), învățarea prin descoperire. 
Principala metodă de educare a gândirii în învățământul tradițional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 
susținându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la 

atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care știu că trebuie să o repete. Convorbirea cu 

întreaga clasă antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidați, nu știu ce se 
urmărește. Forma clasică a învățământului dezvoltă puțin gândirea elevilor. 

 La începutul secolului al XX-lea s-au preconizat diverse moduri de organizare a 

învățământului, denumite școli active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. 
Modul nou, activ, de organizare a învățământului se dovedește superior, dar solicită mult timp. 
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Odată cu descongestionarea programelor școlare în cadrul reformei învățământului, se va începe și 
activizarea predării în școala românească. 
 Metodele activ participative pun accent pe învățarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu 
metodele tradiționale de învățare. Educația pentru participare și democrație face parte din gama 
noilor educații, care reprezintă cel mai pertinent și mai util răspuns al sistemelor educative la 
imperativele generate de problematica lumii contemporane. Prin participare elevii își pot exprima 
opțiunile în domeniul educației, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanți la propria formare. 
Elevii nu sunt doar un receptor de informații, ci și un participant activ la educație. În procesul 
instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăța” la a 
„învăța să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face față situațiilor, dobândind dorința de 
angajare și acțiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea 
elevilor în actul didactic și formarea capacității acestora de a emite opinii și aprecieri asupra 
fenomenelor studiate. În acest mod, elevii vor dezvolta gândirea circumscrisă abilităților cognitive 
de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea și evaluarea 
soluțiilor posibile într-o situație dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A 
gândi critic înseamnă a deține cunoștințe valoroase și utile, a avea convingeri raționale, a propune 
opinii personale,a accepta că ideile proprii pot fi discutate și evaluate, a construi argumente 
suficiente propriilor opinii, a participa activ și a colabora la găsirea soluțiilor. Principalele metode 
de dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiți, lucrați în echipă, comunicați; Termeni cheie inițiali; 
Știu, vreau să știu-am învățat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul galeriei; Elaborarea 
unui referat/eseu; Jurnalul în trei părți; Tehnica predicției; Învățarea în grupuri mici; Turneul între 
echipe; Linia valorilor. 

 Pentru ca învățarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea 
unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuși să lucreze în 
echipă, se impune respectarea a două condiții: asigurarea unui climat pozitiv în clasă; formularea 
unor explicații complete și corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât să fie înțeleasă de toată 
lumea 

      În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 
impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea de 

expectante pozitive față de elevi; utilizarea unor strategii de management educațional eficient; 
stabilirea de obiective clare și comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim a timpului 
destinat predării; evaluarea obiectivă. 
      Eficiența muncii în grup depinde de claritatea explicației pentru sarcinile de lucru. Profesorii 
trebuie să ofere explicații cât mai clare și să se asigure că ele au fost corect înțelese de către elevi. 
V. Duțu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creeazăîntre metodele tradiționale și cele 
moderne utilizate în predare. Metodele tradiționale au următoarele caracteristici: - pun accentul pe 

însușirea conținutului, vizând, în principal, latura informativă a educației; - sunt centrate pe 

activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al instruirii; - sunt predominant 

comunicative, verbale şi livrești; - sunt orientate, în principal, spre produsul final; - au un caracter 

formal, sunt rigide și stimulează competiția; - stimulează motivația extrinsecă pentru predare; - 

relația profesor-elev este autocratică, disciplina școlară fiind impusă. 
      Metodele moderne se caracterizează prin: - acordă prioritate dezvoltării personalității 
elevilor, vizând latura formativă a educației; - sunt centrate pe activitatea de învățare a elevului, 
acesta devenind subiect al procesului educațional; - sunt centrate pe acțiune, pe învățare prin 
descoperire; - sunt orientate spre proces; - sunt flexibile, încurajează învățarea prin cooperare și 
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capacitatea de autoevaluare la elevi; - stimulează motivația intrinsecă; - relația profesor-elev este 

democratică, bazată pe respect și colaborare, iar disciplina derivă din modul de organizare a lecției. 
      Deci profesorul trebuie să-și schimbe concepția și metodologia instruirii și educării, să 
coopereze cu elevii, să devină un model real de integrare socio-profesională și educație permanentă, 
să se implice în deciziile educaționale, să asigure un învățământ de calitate. Pregătirea managerială 
a profesorului, însușirea culturii manageriale, nu numai cea tradițională psihopedagogică și 
metodică, pot asigura esențial înțelegerea și aplicarea relației autoritate-libertate, ca nou sens al 

educației, prin predare-învățare şi rezolvarea altor situații din procesul educațional școlar. 
 Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru și prin libertatea rațională și creativă, dacă el 
însuși nu o cunoaște, nu o înțelege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea relației 
autoritate-libertate, orientarea prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-educative au generat și 
o altă alternativă în sistemul concepțiilor educaționale - perspectiva umanistă asupra educației. 
Excesul de control dăunează conduitei firești, valorile morale trebuie să joace un rol mai important, 
omul trebuie format pentru schimbare, afirmarea sa trebuie să fie liberă și constructivă.  
În ultimii 3 ani am folosit predarea prin descoperire la fizică, adică pe baza unor experimente 
virtuale sau din viața de zi cu zi eleviii au reușit să "ghicească" noțiunea fizică ce trebuia asimilată 

în unitatea respectivă. După ce am reușit să notăm ceea ce ar trebui să învățăm în unitatea de 

învățare respectivă, am făcut jurnalul de învățare cu noțiunile asimilate în unitatea de învățare 
respectivă și apoi am completat tabelul cu Știu/ Vreau să știu/ Am învățat. Pentru aprofundarea și 
asimilarea mai ușor a noțiunilor predate am folosit jocul didactic, jocul interactiv. Am avut nevoie 

de noțiuni de folosire a computerelor atât eu ca profesor, dar și elevii. Am urmat diverse cursuri 
online despre folosirea computerelor, despre folosirea platformelor, despre diverse softuri 

educaționale utile predării fizicii. Am utilizat platforma Adservio și 24 EDU anul trecut pentru 

susținerea lecțiilor pe timp de pandemie, iar anul acesta Școala din valiză, Livresq și Classroom în 
realizarea lecțiilor în mediu online. 
 Am utilizat platforma Wordwall pentru a crea activități interactive și imprimabile. Cele 

interactive sunt redate pe orice dispozitiv activat pentru Web ca computer, tabletă, telefon sau tablă 
interactivă. Sunt redate individual de către elevi sau coordonate de profesori, iar elevii ajung pe 

rând în fața clasei. Cele imprimabile pot fi imprimate direct sau descărcate ca fișier PDF și însoțesc 

activitățile interactive  și cele independente. Am creat aceste activități folosind un sistem de 

șabloane, clasice familiare cum sunt Cuvinte încrucișate și Chestionarul, jocuri în stil arcade ca 

Maze Chase și Airplane, instrumente de gestionare a clasei ca Planul de locuri. 

 Pentru a efectua o activitate nouă, am început prin selectarea șablonului, apoi am introdus 

conținutul și am creat o activitate complet interactivă în doar câteva minute.  După ce am creat 

activitatea am comutat printr-un singur clic la un alt șablon, lucru care m-a ajutat să economisesc 

timp și mi-a folosit la diferențiere și consolidare de cunoștințe. Am creat 5 activități pe această 
platformă, pentru următorele capitolele din fizică: Fenomene mecanice, Fenomene magnetice, 

Fenomene electrice, Fenomene optice și o activitate dedicată formulelor matematice din fizica din 

gimnaziu. 

 De exemplu, dacă am creat o activitate de potrivire bazată pe noțiuni științifice de fizică, am 
putut să o transform în Cuvinte încrucișate cu aceleași noțiuni științifice de fizică, sau în Chestionar 

sau o Căutare de cuvinte și multe alte posibilități. Am putut personaliza ușor materialele făcute 

pentru a se potrivi cu clasa și stilul meu de predare. Șabloanele interactive pot fi prezentate în 

diferite teme. Fiecare team schimbă aspectul cu diferite grafice, fonturi și sunete. Am găsit opțiuni 
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suplimentare pentru a seta un cronometru sau pentru a schimba jocul. Șabloanele imprimate au și 
ele opțiuni, deci poți modifica fontul sau poți imprima mai multe copii pe pagină. 
 Activitățile Wordwall sunt utilizate pentru temele finalizate de elevi. Eu am dat tema, iar ei 

au fost îndrumați către acea activitate fără a vizita pagina principală de activitate. Acest lucru l-am 

folosit în clasă când elevii au acces la propriile dispozitive sau la tema pentru acasă. Rezultatele 

elevilor erau înregistrate și puse la dispoziția mea. Activitățile create de mine sunt private 
deocamdată deci le pot accesa doar eu, iar elevii mei primesc linkul paginii respective.  

 Eu pot să le fac publice prin partajare a linkului paginii activității prin e-mail, pe rețele 

sociale sau alte mijloace. Pot permite astfel altor colegi să găsească activitatea în rezultatele de 

căutare ale Comunității noastre, să-l joace și să se bazeze pe aceasta. Activitățile Wordwall pot fi 

plasate pe un alt site web folosind un fragment de cod HTML. Acesta funcționează în același mod 
ca și funcția de încorporare video de pe You Tube sau Vimeo, oferindu-ți o activitate care poate fi 
redată pe propriul site. Aceasta este o modalitate de îmbunătățire a propriului blog sau a mediului 
virtual de învățare al școlii (VLE). Am observat în urma aplicării acestor jocuri la clasă, o mai mare 
preocupare pentru orele de fizică. Eu predau și chimie. Am creat joculețe și pentru chimie. Lucrez 

cu elevi de gimnaziu. Așteaptă cu nerabdare ora de fizică, pentru a se juca. Se autoevaluează prin 
aceste jocuri și îşi evaluează și rapiditatea cu care reușesc să termine aceste jocuri, adică rapiditatea 
cu care folosesc calculatorul. Câteva dezavantaje ale folosirii acestor jocuri sunt: fiind mulți 
utilizatori este semnalul slab la internet, sau se intră foarte greu pe platforma respectivă din cauza 

existenței multor utilizatori, elevii nu dispun de mijloace performante (telefoane, tablete, 

computere, laptopuri etc.). În perioada stării de urgență și a stării de alertă când am fost nevoiți să 
lucrăm de acasă și online, eu am folosit tableta și jambordul prezentându-le lecția pe jambord prin 
videoconferință. La fel erau probleme de conectare, de microfonie, de microfon. Mai jos am 

fotografia activităților mele create pe platforma Wordwall. 
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TEST EXAMEN BACALAUREAT - BIOLOGIE VEGETALĂ ȘI ANIMALĂ 

 
Prof. Fănica Săceleanu 

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 
 

SUBIECTUL I (30 de puncte) 

 

A. Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația 
următoare, astfel încât aceasta să fie corectă:            4 puncte 

 La mamifere, urechea ___________   este alcătuită din conduct auditiv și ________ 

B. Numiți cele două tipuri de celule fotosensibile din retina ochiului mamiferelor; scrieți în  dreptul 
fiecărui tip de celule fotosensibile câte o caracteristică.  6 puncte                                                                    

C. 10 puncte  

Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură 
variantă de răspuns. 
1. Fotosinteza, la plante: 

a. constă în sinteza de substanțe anorganice 

b. este un tip de nutriție heterotrofă 

c. necesită prezența luminii 
d. se realizează în absența pigmenților asimilatori 
2. Gimnospermele aparțin regnului: 
a. Animale 

b. Fungi 

c. Monera 

d. Plante 

3. Peștii osoși sunt: 
a. anure 

b. cordate 

c. hidrozoare 

d. urodele 

4. Stomacul mamiferelor: 

a. este glandă anexă a sistemului digestiv 

b. este localizat în cavitatea abdominală 

c. participă la realizarea funcției de relație 

d. produce un suc digestiv lipsit de enzime 

5. Rinichii: 

a. sunt componente ale sistemului digestiv 

b. sunt componente ale sistemului excretor 

c. sunt localizați în cavitatea toracică 

d. sunt protejați de o pleură externă 
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D. Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe 
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciați că afirmația 
este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F și 
modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația 
știintifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.                                               10 puncte 

 

1. SIDA este o boală cu transmitere sexuală, provocată de o bacterie. 
2. Uterul este o componentă a sistemului reproducător masculin. 
3. Ereditatea și variabilitatea sunt însușiri ale lumii vii. 
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 

 

A.                                                                                                       18 puncte 

      Varicele, hipertensiunea arterială, ateroscleroza, infarctul miocardic sunt afecțiuni ale sistemului 
circulator al omului. 

a. Caracterizați varicele, precizând: o cauză, două manifestări, două măsuri de prevenire. 
b. Indicați o deosebire dintre artera aortă și artera pulmonară. 
c. Calculați conținutul în apă al plasmei sângelui unei persoane, știind următoarele: 
- sângele reprezintă 7% din greutatea corpului; 
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui; 
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine; 

- masa corpului persoanei este de 113 Kg. 

d. Completați problema de la pc. c) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații 
științifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o. 

B                                                                                                             12 puncte 

    Se încrucișează un soi de corcoduș cu fructe mici și roşii (mmRR) cu un soi de corcoduș cu fructe 
mari și galbene (MMrr). În prima generație, F1, se obțin organisme hibride. Prin încrucișarea între 
ei a hibrizilor din F1, se obțin, în F2, 16 combinații de factori ereditari. Stabiliți următoarele: 
a. tipurile de gameți formați de organismele din F1; 
b. raportul de segregare, după fenotip, din F2; 
c. numărul combinațiilor din F2 dublu heterozigote; genotipul organismelor din F2 cu fructe mari și 
rosii, heterozigote pentru mărime, homozigote pentru culoare. 
d. completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind informații   
științifice specifice biologiei; rezolvați cerința  pe care ați propus-o. 

Scrieți toate etapele rezolvării problemei. 
 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 

 

1.                                                                                                            14 puncte 

În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă și anaerobă. 
a. Dați un exemplu de viețuitoare cu respirație aerobă și un exemplu de viețuitoare cu respirație 
anaerobă. 
b. Precizați o asemănare și o deosebire între respirația aerobă și respirația anaerobă. 
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c. Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul știinţific 

adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi: 
- Inspirația. 
- Laringita: manifestări, prevenire. 
2.                                                                                                            16 puncte 

    Celula animală este alcătuită din mai multe componente care au o structură corespunzătoare 
rolului îndeplinit, ca de exemplu: membrană celulară, citoplasmă și nucleu. 
a. Numiți două componente comune celulei vegetale și celulei animale și o componentă specifică 
celulei vegetale. 

b. Evidențiați relația structură - funcție, în cazul cloroplastului; 
c) Alcătuiți un minieseu intitulat “Etapele meiozei” folosind informația științifică adecvată. În acest 
scop respectați următoarele etape: 
- enumerarea a șase noțiuni specifice acestei teme 

- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, 

folosind corect și în corelație noțiunile enumerate. 
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COMBINAȚII COMPLEXE  
-Proiect de lecție- 

 

 

Prof. Mirela Stroe 

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 

 

Clasa: a XII-a 

Titlul lecției: Combinații Complexe 

Tipul lecției: Lecție de formare și consolidare a unor deprinderi prin muncă intelecuală 

Competențe specifice: 

C1: să modeleze formulele chimice ale unor combinații complexe; 
C2: să denumească unele combinații complexe; 
C3: să verifice experimental obținerea unor combinații complexe; 
C4: să modeleze ecuațiile reacțiilor chimice de obținere a unor combinații complexe. 
Metode didactice: conversația, explicația, modelarea, algoritmizarea, experimentul de laborator, 
observarea sistematică a elevilor, exerciții. 
Mijloace didactice: fișă de lucru, ustensile de laborator (eprubete, stativ, pipetă) , substanțe 
chimice (CuSO4 NaOH, NH3, AgNO3,). 

Scenariu didactic (desfășurarea activității): 
1. Organizarea clasei. Profesorul notează absenții, pregătește materialul didactic pentru lecție. 
2. Reactualizarea cunoștințelor. Elevii primesc o fișă de lucru, sunt rugați să citească cu atenție 
cerințele, să efectueze prima sarcină de lucru din experimentul A și să noteze observațiile.  
3. Anunțarea titlului lecției: Combinații Complexe 

4. Captarea atenției: Combinațiile complexe sunt compuși ai metalelor cu multiple aplicații 
practice. Clorofila, care dă culoarea verde a plantelor este o combinație complexă a magneziului cu 
o moleculă organică formată şi din atomi de N care asigură formarea legaturii  covalente 
coordinative cu Mg; hemoglobina, colorantul din sânge responsabil de culoarea roșie a acestuia este 
o combinație complexă a fierului cu o moleculă organică, asemanatoare cu cea din clorofilă. 
5. Enunțarea obiectivelor la nivelul elevilor: La sfârșitul acestei ore va trebui să modelați 
formulele chimice ale unor combinații complexe, să le denumiți, să modelați ecuațiile reacțiilor  
chimice de obținere a unor combinații complexe. 
6. Desfășurarea lecției: 
 Profesorul întreabă elevii “Ce tipuri de legături chimice au întâlnit pe parcursul studiului 

chimiei? După ce răspund la întrebare sunt rugați să efectueze și cerinţa 2 din experimentul A și să 
noteze observațiile pe fișa de lucru și ecuația reacției chimice de obținere a combinației complexe 
[Cu(NH3)4](OH)2. Dacă se analizează structura acestei combinații complexe se observă că este 
formată din: 

- Ionul complex [Cu(NH3)4]
2+

 

- Ionul HO
-
 care neutralizează sarcina ionului comlex. Totdeauna sarcina ionului complex 

este neutralizată de ioni de semn contrar. 
 Ionul complex [Cu(NH3)4]

2+
 este format din ionul Cu

2+ 
(acceptor de electroni), legat prin 

patru legaturi covalente coordinative de patru molecule de NH3 (atomul de azot din amoniac este 

donorul de electroni, deoarece posedă un dublet de electroni neparticipanți la legătură). 
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                                                 NH3 

                                                 ↓ 

                              [  H3N   → Cu2+
  ← NH3 ]

2+
 

                                                 ↑ 

                                                 NH3 

 O combinație complexă este formată dintr-un ion metalic, numit ion central, care este unit 

prin legătură covalentă coordinativă de particule (molecule sau ioni) de ligand. 

 Liganzii pot fi: - Molecule  neutre: NH3, H2O, CO, molecule organice; - Anioni : F
-
, Cl

-
, 

HO
-
, CN

-
, SCN

-
. Numărul de particule de ligand care se leagă covalent coordinativ de ionul central 

se numește  număr de coordinare. 

            Sarcina electrică a ionului complex este determinată de sarcina particulelor componente. 

Dacă ligandul este o moleculă, sarcina ionului complex este egală cu sarcina ionului metalic.  
 [Cu 

2+
(NH3)4

0
] 

2+
   + 2(Cu

2+
) + 4*0 (NH3) = +2 

Dacă  ligandul este ion negativ, sarcina ionului complex este egală cu suma algebrică a sarcinilor 
ionilor componenți. 
 [Fe

+3
(CN)6

-1
]
3-

   +3(Fe) + 6(-1)(CN) = -3 

           La stabilirea unei combinații complexe se iau în considerare: clasa de compuși din care face 
parte combinația complexă (acid, bază,sare); numele ligandului; numele ionului central; numele 

ionului care neutralizează sarcina ionului complex și numărul acestora. 
          Totdeauna se denumește ionul cu sarcina negativă și apoi cel cu sarcina pozitivă legați prin    
prepoziția “de” , deși în scrierea combinației complexe scrierea este inversă. 
          [Cu(NH3)4](OH)2  - hidroxid de tetraaminocupru(II) 

          [Cr(NH3)6]Cl3 -  triclorura de hexaaminocrom(III) 

          K4[Fe(CN)6] – hexacianoferat(II) de potasiu 

          Na[Al(OH)4] – tetrahidroxoaluminat(III) de sodium 

         Elevii sunt rugați să efectueze experimentul B din fișa de lucru, să citească cu atenție modul 
de lucru și să completeze observațiile pe fișă, apoi să iasă la tablă să scrie ecuațiile reacțiilor 
chimice de obținere a combinațiilor complexe obținute. 

7. Întărirea retenției și asigurarea transferului: Elevii primesc un test de evaluare formativă. 
8. Tema pentru acasă: Efectuează activități de cercetare – documentare privind tema: “Combinații 
complexe cu rol esențial în viața plantelor și animalelor”. 

 

TEST DE EVALUARE 

I. Se consideră combinația complexă [Ag(NH3)2]OH: 

 a. Notați denumirea combinației complexe 

 b. Precizați numărul de coordinare 

 c. Scrieți ecuația reacției de obținere a combinației complexe din AgNO3, NaOH, NH3. 

II. Pentru fiecare item notează litera corespunzătoare răspunsului corect: 
 1. Reactivul Schweitzer are formula: 

a) [Cu(NH3)2]Cl                              c)  [Cu(NH3)4](OH)2 

b) Cu2[Fe(CN)6]                              d)   [Cu(H2O)2]Cl2 

 2. În combinația complexă  K3[Fe(CN)6]  numărul de coordinare este: 
a) 2                   c)  6 

b) 4                           d)   8 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

ROLUL DISCIPLINEI ISTORIE ÎN EDUCAREA ELEVILOR 

 

Prof. Klementina Ardelean  

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

 

 În sistemul de învățământ, istoria a avut și are un loc aparte. Din perspectiva idealului social 
urmărit, scopurile generale ale educației vizează dezvoltarea unei societăți deschise, bazate pe 
valorile democrației. 

Istoria unui popor este asemenea unei fântâni, din care generaţie după generaţie se adapă din 
faptele şi viaţa spirituală şi materială a înaintaşilor şi prin care se continuă neîntrerupt viaţa lor spre 
noi idealuri de realizat. Din ea se pot trage învăţăminte pentru felul cum să se poarte în viaţă 
generaţiile viitoare şi ce fapte să împlinească spre a păstra şi îmbogăţi ceea ce au realizat înaintaşii. 
 La formarea personalității elevului, fiecare disciplină de învățământ contribuie în funcție de 
conținutul ei, prin modalități și căi specifice. Prin natura sa, istoria trezește și cultivă sentimente, 

crează acele stări raționale și afective de care are nevoie orice ființă umană pentru a trăi și a-și 
valida capacitățile creatoare, în conformitate cu cerințele progresului și cu interesele societății. 
Istoriei îi revine rolul esențial în formarea personalității elevilor. Istoria nu doar transmite un volum 
de cunoștințe în informarea elevilor asupra curgerii datelor sau a desfășurării unor evenimente 
istorice, ci are și rolul important de a forma capacități de interpretare, înțelegere și acțiune. 

 Istoria vizează atât latura cognitivă cât și cea rațional-afectivă, contribuind la dezvoltarea 

cunoștințelor din toate sferele existenței sociale. Istoria este un exemplu pentru prezent, este o 
știință de sinteză, componentă esențială a culturii generale, operează cu concepte, noțiuni specifice 
și altor discipline și constituie fundament pentru cunoștințele dobândite la discipline ca: limba și 
literatura română, literatura universală etc. 
 Studierea istoriei permite formarea atitudinilor pozitive față de trecutul istoric, față de istoria 
națională, față de problemele globale ale omenirii, față de drepturile omului. Formarea trăsăturilor 
motivaționale se realizează prin stimularea motivelor cognitive (a ști, a cerceta, a descoperi). O 
trăsătură motivațională este patriotismul local și național. 
 Formarea trăsăturilor afective vizează posibilitatea descoperirii adevărului istoric, atracția 
pentru istorie, curiozitatea, plăcerea de a cunoaște mai multe fapte, evenimente din istoria 
universală și națională. Profesorii trebuie să insiste în cadrul lecțiilor de istorie asupra procesualității 
istorice, a descifrării mecanismului dezvoltării, înlănțuirii logice a faptelor și fenomenelor istorice. 
Școala este chemată să-l învețe pe elev să analizeze și să intepreteze un document istoric. Se oferă 
atât capacitatea de discernământ, cât și obișnuința apelului permanent la noi surse și cărți. 
Analfabetul de mâine este acela care nu are capacitatea de a se informa în timp util. 
 Înarmarea elevilor cu noțiuni și cunoștințe cu privire la dezvoltarea societății omenești și a 
devenirii sale istorice nu este totdeauna suficientă, deoarece prin lecție trebuie să se urmărească și 
ce trebuie să realizeze elevii în funcție de conținutul specific al fiecărei lecții, ca de exemplu, 

motivarea, cu argumente istorice bazate pe adevăr, a fiecărui moment în parte. În fiecare lecție se 
vor urmări ambele aspecte, informativ și formativ. Informația trebuie să fie selectivă și să 
urmărească criteriile eficienței și esențialității. Lecția nu trebuie să se bazeze pe o avalanșă de date 
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care să copleșească elevii, prefesorul având obligația selectării și esențializării faptelor în devenirea 
lor istorică pentru a putea eficientiza o lecție sau alta. 
 Întotdeauna s-a spus, pe drept cuvânt, că istoria este „marea carte” a omenirii, în sensul în 
care prezentul trăit este în strânsă interdependență cu trecutul, că actualitatea cu dimensiunea ei 
cotidiană, cu problematica și imperativele ei, nu poate fi înțeleasă fără o viziune clară a 
antecedentelor ce au generat-o sau au influențat asupra plăsmuirii ei. De asemenea, fără o viziune 
lucidă asupra prezentului care ne înconjoară, nu se poate detecta calea spre transformarea condițiilor 
existente în vederea asigurării unei ordini sociale mai demne, mai umane, în congruență cu tendința 
de schimbare, care este o trăsătură caracteristică a societății omenești. Predarea istoriei ajută tânăra 
generație să se cunoașcă pe sine, îi arată ce s-a petrecut și ce s-a realizat de-a lungul timpului. Mai 

mult decât atât, istoria este piatra de temelie pentru formarea unei conștiințe active, care să asocieze 
idealurile umanității cu cele ale comunităților. 
 Predarea modernă nu propune elevilor învățarea faptelor, ci înțelegerea evenimentelor și 
fenomenelor istorice, care nu este posibilă decât prin analiza cât mai independentă și prelucrarea cât 
mai științifică a faptelor și fenomenelor istorice. Istoria se desfășoară întotdeauna în timp și spațiu și 
se realizează în fapte și acțiuni. Astfel, factorul spațiu include mereu anumite cunoștințe 
cronologice, iar evenimentele, cunoștințe concrete. Nu există deci cunoaștere istorică fără însușirea 
unui anumite cantități de date cronologice, ani, întâmplări. Nu este vorba ca elevul să cunoască 
toate datele și evenimentele consemnate în manual, ci să știe să opereze cu ele în procesul 
cunoașterii istorice. 
 Respectul pentru fapte și date, precum și o gândire operativă sunt importante în predarea 
istoriei și în formarea unei concepții istorice. Reacția negativă la învățarea faptelor și datelor a avut 
cauze multiple și explicabile. Una din moștenirile negative ale predării istoriei în școli din deceniile 
anterioare era apelul la memoria mecanică a elevului și nu la inteligența lui. Stimularea creativității 
elevilor la lecțiile de istorie nu este o sarcină ușoară, pretinde energie din partea profesorului, o 
pregătire prealabilă temeinică și o susținută activitate educativă. 
 Rostul predării istoriei nu poate fi decât cunoașterea trecutului, precum și orientarea elevilor 
în problemele actuale ale societății, prin dezvoltarea legăturilor profunde dintre trecut și prezent. 
Acest lucru este posibil dacă elevii învață să cunoască dezvoltarea societății. 
 Un istoric sau un profesor de istorie nu poate cunoaște faptele studiate dacă nu face eforturi 

să le înțeleagă. Trecutul poate fi înțeles numai prin prisma prezentului, adică supralicitând valoarea 
educațională a existențialului. Subiectul care își propune să reconstuiască eșafodul faptelor istorice, 
fie că este profesor, fie că este elev trebuie să fie capabil să pătrundă epoca, esența ei, sesizând 
faptele fără prejudecăți. Cercetarea istorică are un rol important atât pentru istoric cât și pentru cei 
care învață istoria: și într-un caz și în celălalt, este angajată personalitatea celui care „caută”, care 
recurge la experiența sa și la experiența altor persoane. Istoria este gândită ca un proces în care 
oameni și culturi sunt angajați în căutarea și cercetarea semnificației fundamentale de orientare în 
existența personală și socială, fundamente care vor consolida actul educațional. 
 În ansamblul disciplinelor școlare, istoria ocupă un rol important în formarea tinerei 
generații, fiind un tezaur al învățămintelor trecutului. Ea apare ca preocupare încă din grădiniță, ca 
apoi să fie aprofundată în ciclul primar și de aici în gimanaziu și în liceu, constituind unul dintre 
mijloacele de reconstituire a trecutului și de făurire a identității culturale și o cale de acces către 
experiența și bogăția altor culturi. 

Împreună cu celelalte discipline, istoria contribuie la stimularea interesului pentru știință și 
la formarea gândirii logice, a spiritului critic. Studierea istoriei se adresează deopotrivă intelectului 
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și inimii, solicitând rațiunea și simțirea. Prin studierea istoriei elevii dezvoltă o serie de deprinderi 

de comunicare și de analiză a surselor, acestea fiind foarte apreciate de către adulți. 
 Valoarea și locul istoriei în ansamblul preocupărilor pentru formarea și educarea elevilor, ca 
și a fiecărui cetățean, sunt asigurate de conținutul ei. Istoria operează cu concepte, noțiuni specifice 
și altor discipline, apelează la cunoștințele dobândite de elevi la alte obiecte, aprofundând 
cunoștințele elevului, dezvoltându-i capacitățile intelectuale, punându-l în situația de a opera, în 
condiții diferite, cu noțiuni care au un grad mai mare de generalitate, evidențiind trăsăturile generale 
și particularitățile acestora. 
 Disciplina istorie permite achiziționarea unui sistem integrat de cunoștințe despre spațiu, 
timp istoric și cultură, despre evenimente istorice și cauzalitatea acestora, noțiuni și concepte 
specifice unui sistem, ierarhizare de reguli (principii, termeni, clasificări). 
 Un rol de bază al istoriei îl reprezintă formarea unei gândiri istorice, care implică realizarea 
a două obiective majore: reconstituirea trecutului și explorarea lui din punct de vedere genetic, 
funcțional și axiologic. A gândi istoric înseamnă a cunoaște și a analiza cauzele care au generat un 
eveniment istoric, a determina rolul pe care l-a jucat acesta în evoluția societății, ierarhizându-l, 

totodată.  
 Predarea istoriei în școală, în prezent, permite formarea și dezvoltarea unor capacități 
practice, prin care elevii pot:  

- să utilizeze o metodologie de cercetare a realității istorice prin documente de epocă; 
- să explice procese istorice, fapte, noțiuni, pornindu-se de la documente istorice; 

- să utilizeze conștient surse de informare (documente, hărți istorice, manuale, dicționare, 
planșe, imagini, monede etc.); 

- să întocmească rezumate, referate, concluzii, în urma studierii unor manuale, cărți, 
documente istorice, după vizite la muzeu, vizionarea unor filme documentare, întâlniri cu 
personalități marcante ale istoriei locale sau naționale etc.; 

- să devină conștienți de necesitatea conservării patrimoniului istoric al omenirii și a 
patrimoniului național; 

- să devină conștienți de necesitatea unei atitudini civice pozitive în ceea ce privește unele 
evenimente și evoluții social-politice la pare participă. 
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CARACTERUL 

-Proiectul activității de predare-învățare- 
 

Prof. psih. Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Clasa: a X a  

Aria curriculară: Om și societate 

Disciplina: Psihologie 

Subiectul: Caracterul 

Tipul lecției: transmiterea de noi cunoștințe 

Durata: 50 de minute 

Competențe generale:  
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere 
şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală; 
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii – problemă,  precum 
şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare; 
Competențe specifice: 
1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalităţii; 
2.3. Analizarea profilului propriei personalităţi şi a personalităţii celorlalţi; 
3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu ceilalţi, a unor trăsături ale personalităţii necesare reuşitei în 
activitate; 

4.2. Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală din perspectiva cunoştinţelor de psihologie. 
Obiective operaționale: 

- să definească corect conceptul de caracter; 
- să descrie formarea caracterului și a mecanismelor implicate; 

- să explice componența caracterului: atitudini și trăsături volitive; 
- sǎ identifice trei trăsături de caracter proprii; 

- să argumenteze importanţa cunoaşterii caracterului (relaţii interpersonale, sfera vocaţională). 
Elemente de strategie didactică: 
Resurse procedurale: conversaţia, expunerea, explicaţia, problematizarea, clasa răsturnată, munca în 
echipă, munca idependentă. 
Mijloace de învățământ: schema lecţiei, PC, Google Classroom, Mentimeter, tabla online 
interactivă Jamboard, caiet notiţe. 
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe (breakout rooms). 

 

Desfășurarea activității: 
1. Moment organizatoric – 2 min.  

Asigurarea climatului pentru buna desfășurare a orei de curs. Se reamintesc regulile de grup. Se 
descarcă lista de prezență.  

2. Reactualizarea cunoștințelor anterioare – 4 min. 

Am stabilit orele trecute că oamenii sunt diferiți. Fiecare este unic, original, fiecare are ceva 

specific. Vă propun un scurt chestionar, utilizând platforma interactivă digitală Mentimeter.  
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După conectarea elevilor, voi da startul, îndemnându-i să își privească telefonul și să răspundă, 
urmărind și clasamentul după fiecare întrebare.  
 

https://www.menti.com/b3v5tigi67 

https://www.mentimeter.com/s/8d910cfc0d1bcc224791ea6b68b298b9/9fbccf9d4599 

 

 

 
 

 Prin ce se diferențiază oamenii? (Prin personalitate). 
 Ce este personalitatea? (sistemul însușirilor specifice și stabile în timp al unei persoane care 

determină gândirea și comportamentul său caracteristic; sistem bio-psiho-socio-cultural). 

 Care sunt componentele (laturile) personalității învățate până în prezent? (temperamentul, 
aptitudinile). 

 Ce reprezintă temperamentul? (latura dinamico-energetică). Energia, activismul, vitalitatea, 

forța, viteza, dinamismul mișcărilor sunt indicatori ai temperamentului. 
 Care sunt cele patru temperamente identificate de Galenus și Hipocrate? (coleric, sangvinic, 

melancolic, flegmatic). 

 Ce sunt aptitudinile? (latura instrumental-operațională; însușiri psihice și fizice care 
determină performanțe în activitate). Ce aptitudini cunoașteți? Ce aptitudini considerați că detineți? 

 Ce ați putea face pentru a le valorifica mai bine? În ce meserie consideri că ți-ar fi de folos? 

3. Captarea atenţiei – 3 min. 

 Ce însuşiri de personalitate deduceţi din următoarele exemple? 

*Cineva întinde unui sărac o monedă. 
*Un elev îşi salută profesorul. 
*Un şofer părăseşte locul accidentului  pe care l-a comis.     

(milă, generozitate, politeţe, laşitate, lipsă  de responsabilitate) 

 Aceste însușiri aparțin temperamentului? Dar aptitudinilor? (Nu.) Acestea sunt însușiri 
caracteriale. 

https://www.menti.com/b3v5tigi67
https://www.mentimeter.com/s/8d910cfc0d1bcc224791ea6b68b298b9/9fbccf9d4599
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Voi deschide tabla Jamboard pe care invit elevii să efectueze exercițiul de mai sus. De asemenea, 

voi utiliza tabla interactivă și pentru rezolvarea altor sarcini de lucru. 

 

https://jamboard.google.com/d/1SANK3IOvQ17gBj7qnwX-WEKZuRYXSZljJWxp_a-

4TiU/edit?usp=sharing 

 

 
 

4. Prezentarea temei si a obiectivelor – 1 min. 

Tema lecției de astăzi este “Caracterul”. În cadrul acestei lecțtii veți afla definiția caracterului, veti 
compara temperamentul cu caracterul, veți enumera componentele caracterului, veți exemplifica 
atitudini și trăsături volitive, veți realiza un portret/ autoportret caracterial. 
5. Trasmiterea şi asimilarea noilor informaţii - 30 min 

Utilizând metoda clasei răsturnate și anexa 1, voi implica activ elevii în predarea-învățarea noilor 
cunoștințe. În acest sens, voi împărți clasa în echipe de lucru, fiecare grup are de analizat un aspect 
al lecției, urmând să prezinte, prin intermediul raportorului ales, concluziile. Ca resurse voi 

valorifica breakoutrooms și jamboard. 
1. Caracterul - definiție și caracterizare 

2. Formarea caracterului și rolul lui în relațiile interumane 

3. Analiza structurală a caracterului 
      a) Atitudini-categorii  

      b) Trăsături caracteriale: cardinale, principale și secundare. 
6. Asigurarea feed-back-ului – 5 min. 

Verific cu ajutorul resursei digitalizate Kahoot gradul de înţelegere a noilor informaţii printr-un set 

de întrebări. Totodată, verific utilitatea, aplicabilitatea noilor achiziţii în viaţa de zi cu zi. 

 

https://create.kahoot.it/creator/7c85ef35-3ffe-442e-9291-09df952448ea 

 

https://jamboard.google.com/d/1SANK3IOvQ17gBj7qnwX-WEKZuRYXSZljJWxp_a-4TiU/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1SANK3IOvQ17gBj7qnwX-WEKZuRYXSZljJWxp_a-4TiU/edit?usp=sharing
https://create.kahoot.it/creator/7c85ef35-3ffe-442e-9291-09df952448ea
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7. Tema pentru acasă – 5 min. 

Accesați link ul din chat-ul Google Meet pentru a viziona clipul Children see, children do. Realizați 
un text de aproximativ 15 de rânduri în care să analizați rolul mediului social în formarea 
caracterului.  

https://youtu.be/jOrGsB4qG_w 

 

ANEXA NR. 1 

SCHEMA LECŢIEI 

 

I. CARACTERUL – definiție și caracterizare 

 Caracterul reprezintă latura relaţional-valorică a personalității, totalitatea însușirilor 
psihice esențiale care se exprimă în valorile promovate și prin atitudinile omului în raport cu 
diferite domenii ale vieții sociale și în raport cu sine. 
 În timp ce temperamentul este neutral, nu implică orientări valorice – caracterul este încărcat 
valoric, el descrie profilul psiho-moral al personalităţii; temperamentul este înnăscut, însă caracterul 
este dobândit prin modelare socio-culturală. 
 Caracterul este alcătuit din trăsături care se desfăşoară pe un continuum, de la pozitiv la 
negativ; toţi oamenii au caracter, dar orientat valoric într-o manieră diferită. Puterea caracterului 

este dată de forţa convingerilor, de tăria cu care le apărăm şi susţinem, de constanţa şi persistenţa 
lor în timp şi în împrejurări variate, şi nu de încărcătura lui valorică. Caracterul este schimbător, el 
se poate modifica în timp – sub influenţa unor factori de mediu, socio-culturali. 

II. FORMAREA CARACTERULUI 

1. Mecanismul condiţionării – care are ca efecte fixarea unor comportamente mai simple, în primii 
ani ai copilăriei. Imediat după naştere începe formarea caracterului prin procesul învăţării sociale pe 
căi foarte variate. 

2. Mecanismul autorităţii – este sursa principală de formare a caracterului. 

https://youtu.be/jOrGsB4qG_w
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3. Mecanismul imitării şi al modelului – copilul va imita şi va adopta modelele de conduită din 
mediul lui familial Modelul – este o sursă puternică de formare a caracterului. 
 Geneza caracterului este legată de lumea în care intră copilul după naştere (reguli, norme 
ale familiei, ale societăţii), va trebui să le respecte, să le asimileze, învăţând ce este bine şi ce nu, de 
dorit sau nepotrivit, pe bază de recompensă sau pedeapsă şi pe bază de exercitarea autorităţii; 
modelele sunt importante şi contribuie la formarea caracterului, pentru ca la maturitate omul să fie 
capabil de autodeterminare, de alegeri în cunoştinţă de tindem să ne identificăm cu un model, să 
împrumutăm din calităţile lui (pozitive, negative). 

III. ANALIZA STRUCTURALĂ A CARACTERULUI  
 Caracterul este considerat mecanismul integrator-sintetic cel mai important al personalităţii, 
este orientativ şi reglator, reuneşte ansamblul de atitudini-valori definitorii pentru profilul 

psihomoral al personalităţii. Nu orice manifestare comportamentală este o trăsătură caracterială.  
 Conceptul de atitudine: atitudinea este un raport, o poziţie faţă de ceva anume, trăsăturile 
caracteriale se exprimă ca atitudini valorice. 
 Conceptul de valoare – atitudinea – valoare este o structură complexă de natură socio-

culturală în cadrul căreia primul element este formă, cel de-al doilea este conţinut; valoarea 
conferă conţinut atitudinii. 
 Tipuri de trăsături caracteriale: 

- trăsături secundare 

- trăsături principale 

- trăsături cardinale 

  Relaţiile dintre atitudini se structurează şi în raport cu obiectul atitudinii. 
  Fiecare om este caracterizat de: 

- atitudini faţă de societate, faţă de ceilalţi semeni 
- atitudinea faţă de muncă 

- atitudinea faţă de propria persoană 
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FOLOSIREA METODEI R.A.I. (RĂSPUNDE-ARUNCĂ-

INTEROGHEAZĂ) ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE 
 

 

Prof. Viorica Ciurea 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj  

 

 

 În activitatea didactică concretă, scopul evaluării poate fi determinat, în mod direct, prin 
raportarea la întrebarea „De ce evaluăm?”, întrebare care vizează finalitățile evaluării. Evaluarea 
reprezintă o componentă organică a procesului didactic, conceput ca proces de predare-învățare-

evaluare. Analizând conceptul de evaluare, Genevieve Meyer precizează că nicio evaluare nu este 

“pură” sau “perfectă” în sine sau în mod absolut. De aceea, prima întrebare care se impune în 
elaborarea unei strategii de evaluare este nu ce evaluăm, ci cum evaluăm, ci de ce evaluăm. Iar de 
răspunsul la această întrebare, depind răspunsurile la întrebările: ce?, când?, cum?, prin ce 
mijloace?, pe ce bază? etc.  

 Din perspectiva demersului educațional centrat pe competențe, programele școlare 
recomandă: utilizarea cu preponderență a evaluării continue, formative, utilizarea metodelor, 
formelor și instrumentelor clasice (tradiționale) de evaluare și a metodelor, formelor și 
instrumentelor complementare (alternative), modern de evaluare. 

 Metodele alternative/ complementare de evaluare se caracterizează prin faptul că realizează 
evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu învăţarea, de multe ori concomitent cu aceasta și 
privesc şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care vizează formarea unor capacităţi, 
dobândirea de competenţe și atitudini. Principalele metode alternative de evaluare sunt: hărţile 
conceptuale, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului, investigaţia, 
portofoliul, proiectul, studiul de caz, Metoda R.A,I., tehnica 3-2-1, interviul, referatul și 
autoevaluarea. 

 Metoda R.A.I. (Răspunde – Aruncă – Interoghează) este o metodă didactică de evaluare 
alternativă care are la bază ”stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin 

întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat”. Denumirea metodei provine de la iniţialele 
cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează și se poate utiliza în orice moment al activității 
didactice frontale sau de grup. Folosirea acestei metode didactice presupune parcurgerea mai multor 

etape: în cazul activității frontale se precizează tema sau conținutul supus evaluării, elevul desemnat 
să înceapă activitatea primește o minge pe care o aruncă unui coleg, iar acesta trebuie să ofere 
răspunsul la întrebare și la rândul său acesta va arunca mingea altui coleg, căruia îi va adresa o altă 
întrebare.  
 Elevul care nu va oferi răspunsul corect la întrebare, va ieși din joc, iar răspunsul corect 
trebuie formulat de cel care a adresat întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată 
mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care cel care interoghează este descoperit că 
nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat 

întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns, 
conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.  
           În realizarea metodei de evaluare R.A.I. este necesară parcurgerea etapelor următoare:   

 organizarea colectivului de elevii, în grupe de câte şase; 
 prezentarea sarcinii didactice care presupune anunţarea obiectivelor, explicarea sarcinilor; 
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 activitate în grupuri – fiecare membru al grupului va formula singur întrebări adresate în 
primă fază membrilor din grupul respectiv, apoi celorlalte grupe;  

 întrecerea între grupe – membrii celor două grupe se aşază faţă în faţă şi se pregătesc de 
întrecere, fiecare echipă prezintă, pe rând, câte o întrebare echipei adverse, evaluează răspunsul dat 
şi decide punctajul.  

 Profesorul apreciază atât întrebările, cât şi răspunsurile şi validează punctajul. Întrebările nu 
trebuie să se repete, iar pentru o evidenţă cât mai exactă, punctajele obţinute se trec într-un tabel. 

Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se 
verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către 
profesorul care asistă la joc și observă eventualele lacune în cunoştinţele elevilor şi reactualizează 
ideile – ancoră.  
 În cadrul acestei metode pot fi  sugerate următoarele întrebări:  

 Ce ştii despre ....................................?  

 Care sunt ideile principale ale lecţiei .................?  

 Despre ce ai învăţat în lecţia ........................?  
 Care este importanţa faptului că ...................?  

 Care crezi că sunt consecinţele faptului ..................?  

 Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată...................?  

 Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .........................? etc. 

 De exemplu, metoda poate fi utilizată în cadrul lecției de istorie de la clasa a VIII-a 

”România în Al Doilea Război Mondial”, elevii adresând întrebări de genul: Ce ştii despre 
pierderile teritoriale suferite de România în anul 1940?, Care este importanţa faptului că România 
a participat la campania din Vest?, Care crezi că sunt consecinţele faptului că România a întors 
armele împotriva Germaniei hitleriste la 23 august 1944? . 
  Un alt exemplu de folosire a metodei  R A. I. poate fi la clasa a V-a la unitatea de învățare/ 
domeniul de conținut „Orientul antic”, elevii pot adresa întrebări de tipul: Care sunt principalele 

tipuri de scriere inventate în Orientul antic?, Ce știi despre Piramidele din Gizah?, Care crezi că 
au fost cauzele apariției primelor state în Orientul antic?, Ce știi despre modalitățile de construire 
a piramidelor din Egiptul antic?, Ce întrebări ai în legătură cu ritualul de îmbălsămare din Egiptul 
antic?. 

  Metoda R.A.I. poate fi folosită și la clasa a VI-a la unitatea de învățare/ domeniul de 
conținut „Călători și călătorii”, elevii vor putea adresa întrebări de tipul: Ce știi despre cauzele 
marilor descoperiri geografice?, Ce importanță au avut marile descoperiri geografice pentru 

istoria omenirii? Ce consecințe au avut marile descoperiri geografice pentru evoluția omenirii?, Ce 
știți despre principalii mari descoperitori? 

 Această metodă alternativă de evaluare poate fi folosită atât cu elevii de nivel gimnazial, cât 
și la nivel liceal, solicitând în funcţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri 
complete. Întrebările pot să devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele.  
 Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute, 
modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu 
competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai 
puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ – 

ameliorative şi nu în vederea sancţionării prin notă sau calificativ. Profesorul supraveghează 
desfășurarea jocului și în final lămurește problemele unde nu s-au găsit soluții.  
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 Dintre avantajele acestei Metode R.A.I. trebuie menționate: este o metodă de evaluare, dar 

și o metodă de învățare, elementele de joc asociate transformă demersul evaluativ într-o activitate 

stimulativă pentru elevi, are caracter constatativ-ameliorativ, promovează interevaluarea și 
interînvățarea, contribuie la formarea deprinderilor de ascultare activă, formează competențe de 
comunicare și relaționare, există un oarecare suspans, deoarece niciun elev nu știe ce întrebări i se 
adresează, permite reactualizarea cunoștințelor și facilitează încurajarea elevilor timizi.  
 Limitele acestei metode didactice nu sunt de neglijat: este cronofagă, permite posibilitatea 
apariției atât a unor răspunsuri incomplete sau incorecte, cât și a neimplicării unor elevi în sarcinile 
didactice, dar și a marginalizării sau autoizolării unor elevi care au alte opinii, permite crearea unei 

aparente dezordini, dar și a apariției unor conflicte între elevi și nu în ultimul rând a dezinteresului 
din partea unor elevi etc.  

 Metoda R.A.I. este o metodă ușor de aplicat în cadrul orelor de istorie, iar prin caracterul său 

antrenant, realizată sub forma unui joc cu minge, menține trează atenția elevilor din grupă, 
participând și elevii mai timizi din grupă. Elevii sunt atrași de suspansul generat de întrebările 
neașteptate și de exercițiul de promptitudine la care îi solicită jocul.  
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LECȚIA DE ISTORIE LA MUZEU – MODERNĂ SAU 
TRADIȚIONALĂ? 

 

 

Prof. Floare Vaida  

Colegiul Național ”George Coșbuc” Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud 

 

 

Muzeul este considerat o sursă de învăţare și un loc de delectare, o oportunitate de 
formare şi dezvoltare a tinerilor și nu numai. Elevii care vizitează un muzeu sunt implicit 
membrii unei comunităţi, aflaţi într-o etapă importantă a evoluţiei lor, marcată de dorinţa de a 
învăţa. Familiarizarea lor cu experienţele de tip cognitiv oferite de reţeaua muzeală, permite o 
conştientizare a patrimoniului cultural local, naţional sau universal, o înţelegere estetică şi 
ştiinţifică, apartenenţa la o identitate locală.  

Vizitele organizate la muzee au un rol formativ-educativ și pot fi modalităţi de 
completare a cunoştinţelor istorice dobândite de elevi la clasă. Pentru ca vizita să-şi atingă 
obiectivele, trebuie să fie bine organizată, să fie din timp anunţată, să se stabilescă persoanele 
de contact, respectiv personalul instituției muzeale, să se discute impresiile și rezultatele 
cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Dintre tipologiile acestui gen de activitate amintim pe cea realizată în funcţie de 
criteriile instructive, demonstrative sau aplicative. Vizitele preliminare au rol introductiv, de 

inițiere în perspectiva temelor ce vor fi predate. Sunt numite curente cele care se organizează 
concomitent cu  parcurgerea lecţiilor, au rol complex, ilustrativ, aplicativ şi demonstrativ; iar 
cele  finale se desfășoară după parcurgerea temei și au rol de consolidare și autoevaluare.   

 Vizita cu caracter istoric se stabilește odată cu întocmirea planificării anuale şi 
semestriale, în aşa fel încât ea să nu răpească din timpul afectat altor activităţi de predare. 
Există totuși excepții, expozițiile temporare, care se pliază foarte bine pe anumite teme 
istorice; în asemenea cazuri se pot face modificări în planificare, la rubrica observații. În 
condiţiile în care avem de-a face cu activităţi didactice complexe, desfăşurate în afara şcolii, 
vizitele presupun o organizare şi proiectare coerentă, responsabilă şi eficientă. Din această  
perspectivă, structura unei vizite este alcătuită din trei etape principale: pregătirea, 
desfăşurarea și valorificarea rezultatelor.   

Exemple de bune practici aducem aici activitatea desfășurată conform proiectului  
educațional derulat, în parteneriat, între Colegiul Național ”George Coșbuc” și Complexul 
Muzeal Bistrița-Năsăud, respectiv, Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Argumente în favoarea 
acestei colaborări: creșterea gradului de atractivitate a lecțiilor de istorie; fixarea mai bună a 
cunoștințelor dobândite la școală; stimularea acţiunilor de cunoaştere şi conservare a valorilor 

locale, integrarea cunoștințelor de istorie locală în cele de istorie națională și universală; 
deschiderea apetitului pentru consumul de cultură; combaterea ofertei negative a străzii, 
televizorului, calculatorului prin acţiuni educative comune de conservare a valorilor 
tradiţionale. 

Lecția propusă s-a desfășurat la clasa a IX-a, fiind programată pentru unitatea de 
învățare: Forme de organizare politică în Antichitate, lecția Regatul dac. Invitat: arheologul 

George Marinescu, realizatorul expoziției vizată de noi. Locul de desfășurare: Muzeul 
Grăniceresc Năsăudean, sala cu expoziția: ”Descoperiri dacice pe meleaguri bistrițene”. 
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Scopul lecţiei: aprofundarea și integrarea cunoștințelor de istorie locală în cele predate la 
clasă. 

Competențe specifice urmărite: 3.1. Recunoașterea asemănărilor și diferențelor dintre 
sine și celălalt, dintre persoane, dintre grupuri; 4.1. Exprimarea unei opinii față de o operă 
culturală în cadrul unei dezbateri.; 4.2. Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la 

actualitate. 

Metode didactice folosite: expunerea, demonstrația, conversația, brainstorming, iar  

mijloace: artefactele și planșele din expoziție. Elevii au fost informați cu privire la regulile 
care trebuie respectate într-un muzeu, obiectivul vizitei lor și modul de desfășurare a acestei 
activități.  

Desfășurarea orei a avut loc în sala cu expoziția mai sus menționată, a debutat cu o 
introducere realizată de profesorul clasei, pentru a se face conexiunea între ceea ce s-a studiat 

la școală și tematica expoziției.  
Specialistul invitat ne prezintă expoziția realizată, expunerea este pe înțelesul elevilor, 

termenii de specialitate sunt atent explicați sau exemplificați cu ajutorul imaginilor de pe 

panourile expuse. Elevii au fost captați și au devenit curioși începând să pună întrebări. 
Discuțiile au mers pe diferite teme, spre exemplu despre cuptoarele dacice de ars ceramică, 
modul și durata de funcționare, tehnica folosită pentru obținerea diferitelor culori și modele, 
la metalurgia fierului, tipuri de unelte și arme la bijuterii sau monede. Artefactele din vitrine 

și planșele s-au dovedit extrem de utile. Pentru a respecta măsurile de distanțare necesare în 
prima parte din timpul lecției elevii s-au așezat pe podea, iar mai apoi pe rând s-au deplasat 

pentru a vizualiza mai de aproape obiectele expuse în vitrine. Astfel elevii sunt antrenaţi într-
o activitate de gândire creatoare, unde și-au etalat spiritul de independenţă, dezvoltându-și 
competențe de comunicare, civice, dar și sensibilizare culturală.  

Lecția s-a finalizat cu un eseu de 5 minute la școală. Considerăm că este o modalitate 
eficientă de a încheia activitatea, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate de tema 
lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ce s-a întâmplat, în plan 

intelectual, în acea oră. Printre avantajele acestei metode menționăm: oferă feedback; 

încurajează exprimarea personalităţii elevilor; stimulează învăţarea activă şi conştientă.   
Organizarea şi desfăşurarea vizitelor concordante cu nivelul şi pregătirea elevilor este 

o îmbinare între util şi activitatea didactică de dezvoltare multidimensională a elevilor. Aceste 
deplasări necesită un efort suplimentar, dar reprezintă pentru profesor un excelent mod de 

cunoaştere a elevilor, oferă ocazia dezvoltării unor relaţii de cooperare, înțelegere şi respect 
reciproc.  

Dacă o lecție desfășurată la muzeu poate fi considerată clasică sau modernă, depinde 

foarte mult de metodele pe care le aplicăm, și depinde de mai mulți factori. În cazul nostru 
considerăm că îmbinarea celor tradiționale cu cele moderne au reprezentat garanția 
succesului. Prin metodele clasice s-au reactivat și completat cunoștințele elevilor, iar cele 

moderne au declanșat în mintea elevilor o serie de controverse dovedite de întrebările lansate 

stimulând activitatea de învăţare. Împreună întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează 
în cadrul lecţiilor de la clasă. Prin finalizarea activității cu un eseu de 5 minute se pot afla și 
rezolva și alte curiozități, fie în cadrul orei de istorie, prin discuții libere sau prin crearea unui 

cerc la care să participe cei pasionați de istorie.    
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RELAȚIA PĂRINTE-COPIL ÎN PERIOADA ADOLESCENȚEI 

-Proiect didactic- 

 

 

Prof. Aureliana Vasile 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

 

Disciplina: Consiliere şi orientare 

Tema activităţii: Relația părinte - copil în perioada adolescenței 
Competențe: 

- Identificarea rolului și locului copilului în familie; 
- Identificarea concordanţei permanente între calitățile personale și cele ale părinților 

necesare stabilirii unui cadru optim familial. 

Obiective operaționale: 

- Să înţeleagă funcționalitatea familiei – sursă principală a adaptării și integrării sociale a 
adolescentului; 

- Să-și formeze convingeri că familia este locul unde se păstrează valorile morale, etice şi 
spirituale şi să identifice mijlocul de transmitere  a acestora în cadrul comunităţii; 

- Să conștientizeze rolul propriu și cel al părinților în cadrul familiei;  
- Să identifice calitățile ideale ale unui părinte și ale unui copil; 
- Să conştientizeze importanţa stabilirii unei relații familiale eficiente; 
- Să proiecteze o relaţie ideală cu părinții; 
- Să conştientizeze necesitatea comunicării eficiente cu membrii familiei; 
- Să dezvolte comportamente responsabile în mediul familial; 
- Să manifeste interes pentru activitate. 
Strategii didactice: conversația euristică, observația, explicația, dezbaterea, exercițiul, 

problematizarea, brainstormingul.  

 Mijloace de învățământ și materiale didactice: fișe de lucru, pliante, chestionare, laptop, 
video-proiector. 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

1. Momentul organizatoric  

Se face prezența elevilor, se distribuie materialul didactic, se stabilesc  grupurile de lucru și 
se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității. 

2. Captarea atenției  
Profesorul propune elevilor un exercițiu de sinceritate, să completeze testul inimii 

răspunzând la următoarele cerințe: 
A-    scrie numele unei persoane din familia ta pe care o respecți cel mai mult; 
B-    scrie o activitate pe care o realizezi cu plăcere în cadrul familiei; 
C-    numește un sentiment pe care îl simți față de familia ta; 
D-    numește o realizare a familiei tale cu care te mândrești. 
3. Anunțarea temei și a obiectivelor (2 minute): 
Profesorul diriginte anunță elevii că tema dezbătută va fi despre relația dintre copii și părinți 

în perioada adolescenței, pentru a conștientiza mai bine importanța construirii unei relații eficiente 
bazată pe încredere și suport afectiv. Scrie la tablă titlul și  obiectivele activității. 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

77 

 

4. Desfășurarea activității  
I. Se discută despre familie și rolul climatului din familie în educație. 
 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. 
 Alături de şcoală, familia, prin forţa sa afectivă, este cea care trebuie să asigure satisfacerea 

celor două nevoi esenţiale: securitatea şi evoluţia.  
 Rolul părintelui este 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.  

 Climatul familial autoritar nu este cel care va determina adolescentul să accepte atitudinea 
adultului; cel mult va provoca teamă şi anxietate care 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.   
 Există părinţi care au tendinţa de a impune copiilor propriile exigenţe şi dorinţe, modele. Un 

astfel de copil va deveni indiferent la dorinţele şi nevoile celorlalţi, devenind, nu de puţine ori, 
incapabil de a iniţia relaţii profunde cu aceştia.  

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. 

II. Se dezbat caracteristicile comportamentului copilului în perioada adolescenței. 
Adolescenţa reprezintă vârsta contestaţiei şi a conflictelor în relaţiile cu adulţii: acum apar 

frecvent conflicte de idei, conflicte afective sau conflicte de autoritate. În ciuda conflictelor care 
apar în relaţia sa cu adultul, de fapt, adolescentul nu doreşte să rupă relaţia ci să stabilească un 
contact „adevărat”, „autentic” cu celălalt. Practic, adolescentul încearcă să stabilească relaţii de 
egalitate şi nu un raport de tipul celui dintre educat şi educator.  

În adolescenţă, centrul de greutate al comunicării se deplasează de la nivelul exclusiv al 
familiei la nivelul grupului de colegi şi prieteni. Adolescentul petrece alături de prieteni de două ori 
mai mult timp decât cu părinţii, prietenii fiind totodată şi principalii săi confesori, pe când în relaţie 
cu părinţii, adolescentul devine de multe ori participant  la un dialog în care comunicarea autentică 
este minimă.  

Regulile cele mai simple care se învaţă şi se respectă în familie se reflectă în 
comportamentul din grup (şcoală, prieteni, stradă) şi reintră în circuitul de comunicare 
intrafamilială. 

Atunci când copiii sunt respinşi de părinţi  cresc dramatic şansele ca ei să evolueze la 
pubertate şi adolescenţă înspre delincvenţă, agresivitate, conduite nevrotice, conduite atipice şi, 
simultan, şansele lor de „a vira" spre conduite civilizate, de a fi prietenoşi, de a fi cooperanţi, de a 
purta de grijă altora sunt mult mai reduse.  

III. Se stabilesc câteva principii pe care se axează o familie. 
Se împarte clasa în 6 grupuri și fiecare grup  primește câte un principiu  pe care-l 

argumentează încercând să răspundă la întrebarea: “De ce este necesar acest principiu şi ce se poate 
întâmpla dacă este ignorat acesta?”. 
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Principii:  Respectul reciproc părinţi-copii; Claritate  și sinceritate în ceea ce facem;  
Comunicare deschisă;  Lipsa pedepselor fizice; Asigurarea dreptului la opinie; Repartizarea 
funcţiilor casnice între toţi membrii familiei. 

 

IV. EXERCIȚIU DE SPARGEREA GHEȚII 
Elevii vor primi o fișă in care se află o serie de propoziții neterminate. Cerința este ca ei să 

completeze aceste propoziții așa cum își doresc ei: 
1. Părinții mei… 

2. Cred că orice părinte… 

3. Un copil model… 

4. Cel mai adesea mi se reproșează… 

5. Nu-mi place când părinții… 

6. În familie mă simt bine când… 

V. Se împart elevii în 4 grupe și încearcă să răspundă la întrebările: “Care este momentul 

oportun când puteţi susţine că părintele vostru este foarte bun? Ce acţiuni, fapte trebuie să 
întreprindă el?” 

gr.1- părintele indulgent; gr.2- părintele autoritar; gr.3- părintele protector; gr.4- părintele 
democratic. 

Fiecare grupă formulează răspunsuri în funcție de tipul de părinte repartizat, se analizează 
răspunsurile și se formulează concluzii. 

VI. Se împart elevii pe grupe și se solicită acestora să discute în cadrul fiecărei grupe pentru 
a realiza următoarele teme: 

1. Părinții ideali; 2. Copilul ideal; 3. Relația ideală dintre părinte –copil. 

Se solicită ca fiecare lider al grupei să vină în fața clasei, cu planul realizat pentru a expune 

soluțiile găsite. După ce s-au prezentat toate ideile se evidențiază calitățile părintelui ideal, calitățile 
predominante ale copilului ideal, cât și caracteristicile relației optime din cadrul familiei. Se 
analizează opiniile elevilor și se desprind concluzii. 

Când faci parte dintr-o familie trebuie să ții cont de niște reguli: 
Trebuie să îți respecți părinții:  Să comunici eficient  și să colaborezi în orice situație cu 

membrii familiei; Să participi la activitățile familiei. 
Trebuie să îți răsplătești părinții – cu rezultatele la învățătură și disciplină. 
5. Asigurararea feed-back-ului  

Elevii vor primi un chestionar: „Familia mea” care are rolul de a măsura nivelul de 
relaționare dintre tineri și părinți. Se fac aprecieri și recomandări. 

Se trag concluziile referitoare la modul în care elevii au reuşit să clarifice problemele şi să 
conştientizeze adevăratele valori care presupun respect pentru societate, responsabilitate, familie, 
prietenie, educaţie. 

6. Încheierea activității și anunțarea temei următoare 

Se fac aprecieri asupra implicării elevilor în desfășurarea activității și se anunță tematica 
următoarei ore de consiliere. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

 

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ: MECANICĂ 

CLASA A X-A 

 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Numele și prenumele elevului: 
Data susținerii testului: 
 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. 

 Din oficiu se acordă 10 puncte. 

 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 

Partea I ___________________________________________________________40_puncte 

 

A. Identificați mijloacele de măsurare prezentate în figurile următoare: 

 
              a                                            b                                                                c 

 

B. Alegeți litera corespunzătoare răspunsului  corect: 
1. La găurirea tablelor subțiri suprapuse se folosesc: 

a. burghie elicoidale cu coada cilindrică; 
b. burghie elicoidale cu coada conică; 
c. burghie late. 

2. Mandrinele sunt utilizate pentru prinderea: 

a. burghie cu coada cilindrică; 
b. burghie cu coada conică; 
c. pieselor  

3. Liniile ajutătoare sunt așezate față de linia de cotă: 
a. paralel 

b. perpendicular 

c. înclinat 

d. la 45
0
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4. Vederea de sus se așază pe desen: 
a. Deasupra proiecției principale 

b. La dreapta proiecției principale 

c. Sub proiecția principală 

d. La dreapta proiecției principale 

5. O dimensiune de 2500 de mm reprezentată la scara 1:10 este de: 

a. 25000 mm 

b. 25 mm 

c. 2,5mm 

d. 250 mm 

6. Caracteristicile mecanice ale materialelor depind de: 

a. natura materialului, modul de solicitare, temperatură şi timp; 
b. numai de direcţia de acţiune a forţelor; 
c. numai de natura materialului; 

d. modul de rezemare a piesei şi modul de solicitare; 

e. de forma şi dimensiunile piesei. 
7. Sunt proprietăţi mecanice ale materialelor: 

a. magnetismul şi duritatea; 
b. fuzibilitatea şi rezistenţa la uzură; 
c. densitatea şi elasticitatea; 
d. duritatea şi rezilienţa. 

 8.  În cazul arsurilor termice se vor lua măsuri de: 

a. oprirea cât mai rapidă a arderii cu jet de apă; 

b. îndepărtarea hainelor accidentatului chiar dacă acestea s-au lipit de piele; 

c. asigurarea protecției accidentatului de hipotermie. 

 

C. Scrieţi în dreptul literei corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b) litera A, dacă apreciaţi că 
enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.  

a. Tablele se debitează, de obicei, după linii trasate. 
b. Elasticitatea este proprietatea materialelor metalice de a-şi schimba forma sub acțiunea 

unor forţe exterioare şi de a reveni la forma inițială după ce acestea nu mai acționează. 
 

Partea II____________________________________________________________50 puncte 

 

II.1. Efectuați următoarele transformări:       10 puncte 

a. 6,2 daN/m
2
 =………N/cm2

 

b. 1,6 cm = ………….m 

c. 67 m
2 = ………….cm2

 

d. 12kN = …………….N 

II.2. Calculați aria secțiunii circulare a unei bare din OLC45 pentru care este dat diametrul d 

= 10mm. Explicați simbolul OLC45.       10 puncte 

II.3. Pentru asamblarea din figură:       30 puncte 
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a. Identificați tipul asamblării și enumerați elementele componente. 

b. Descrieți modul de realizare în atelierul de lăcătușerie a elementului 1 (SDV-uri utilizate, 

tehnologia filelării). 
 

BAREM DE EVALUARE ȘI CORECTARE 

 

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

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

acordat la 10. 

Partea I ___________________________________________________________40_puncte 

A. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

a – micrometru, b – șubler, c – raportor mecanic 

B. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

1 –c, 2 –a, 3 – b, 4 –c, 5 – d, 6 – a, 7 – d, 8 – b 

C. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

a – A, b- A 

 

Partea II ___________________________________________________________50_puncte 

1. Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect (10p) 

6,2 daN/m
2
 =0,0062N/cm

2
 

1,6 cm = 0,016m 

67 m
2 

= 670000 cm
2
 

12kN = 12000 N 

2. Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect: (10p) 

Aria = 78,5 mm 
2
 

OLC45 – oţel laminat la cald de calitate cu 0,45 %C 

3. Se acordă:      (30p) 

 5 puncte – asamblare filetată 

 10 puncte – 2 puncte pentru fiecare element numit corect 

 5 puncte - pentru sculele, dispozitivele utilizate la filetare 

10 puncte – descrierea tehnologiei de filetare 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII ÎN 
ACTIVITATEA DE CONSILIERE 

 

 

Inform. Gabriela Bargan  

Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Schimbările la care asistăm în viața de zi cu zi, fie că sunt de natură economică, tehnologică 
sau culturală vin deopotrivă cu părți bune și părți mai dificile, dar invariabil ele implică nevoia de 
adaptare. Consilierea și orientarea sunt domenii care prin excelență își asumă facilitarea tranziției 
oamenilor între diferite stadii educaționale și de muncă și sprijinirea lor în a se adapta noilor 
realități. Înainte de a-și ajuta clienții să-și gestioneze evoluția socială, consilierea trebuie să 
reflecteze asupra propriei relații cu realitatea adusă de noile tehnologii. Introducerea TIC în 
consiliere a căpătat foarte repede un aer de inevitabilitate, majoritatea practicienilor și cercetătorilor 
din domeniu susținând puternic acest fenomen. Beneficiile incontestabile aduse de noile tehnologii 

au fost dublate de apariția unor probleme adesea insidioase, precum accesul limitat al anumitor 
categorii sociale și uzura morală a tehnicii. De aici a apărut o nevoie stringentă de asumare activă 
din partea factorilor de decizie a procesului de inserare a tehnologiei informației şi a comunicării în 
consiliere.  

 Ultimele două decenii au transformat tehnologia informației și comunicării (TIC) dintr-un 

produs destinat unui număr restrâns de indivizi, datorită costurilor ridicate de achiziție și a 
dimensiunilor relativ mari, într-un instrument omniprezent în viața profesională și personală a 
oamenilor. Avantajele TIC nu sunt deloc neglijabile, fapt care a atras răspândirea rapidă în activități 
educaționale, fie ele formale sau non-formale. Educația s-a folosit de oportunitatea oferită de TIC 
pentru a-și regândi modalitatea de furnizare a conținuturilor educaționale într-o manieră care să 
îmbunătățească performanțele elevilor fără costuri excesive pentru sistem.  
 Managementul beneficiarilor serviciilor educative poate fi îmbunătățit prin crearea de 
instrumente care să urmărească progresele obținute atât de fiecare individ în parte, cât și de grupuri 
mai mari. Indiferent că vorbim de grupuri care există în realitate (ex. o clasă de elevi) sau de unele 

construite în mod convențional (ex. elevi din mediul rural), bazele de date și instrumentele de 
procesare a informației ne permit să urmărim cu ușurință dinamicele apărute și să intervenim în caz 
că am considera oportun să aducem o schimbare.  

 Unul dintre cele mai vizibile beneficii pe care le aduce TIC este accesibilitatea informației. 
Creatorul informației este liber să limiteze răspândirea ei către anumite grupuri, dar de asemenea 
are la dispoziție instrumente prin care să o propage către persoane potențial interesate. Pentru 
consilier, TIC permite urmărirea parcursului și a progreselor fiecăruiclient și îi oferă posibilitatea de 
a furniza informațiile pertinente la momentul potrivit. În măsura în care interacțiunea clientului cu 
diversele instrumente TIC poate fi anticipată, ele pot fi adaptate să ofere informații și servicii bine 
țintite.  
 Prin intermediul noilor tehnologii se urmărește și promovarea autonomiei clienților, care 
sunt încurajați să se folosească de instrumentele puse la dispoziție pentru a-și planifica și monitoriza 
parcursul educațional și de carieră. Instrumentele TIC favorizează construirea unor practici bazate 
pe probe și feedback, fapt ce este de natură să crească nivelul serviciilor educaționale prin 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

83 

 

introducerea unui „cerc al calității” (proiectare, implementare, evaluare şi revizuirea activităților). 
Prin aceste instrumente, consilierul dobândește controlul întregului proces pe care îl gestionează și 
poate interveni asupra fiecărei părți a lui pentru a-l îmbunătăți și a-l face mai accesibil clienților.  
 Un studiu asupra nevoilor de formare ale consilierilor școlari indică o serie de bariere 
individuale și instituționale în calea integrării instrumentelor TIC în activitatea de consiliere. În ce 
privește practica, se constată că majoritatea consilierilor școlari utilizează foarte rar instrumente 
TIC în procesul de consiliere a carierei (educațională sau profesională), marea parte a activităților 
de consiliere desfășurându-se în cadrul unor sesiuni faţă-în-faţă individuale sau de grup, sau în 
cadrul orelor din Aria curriculară Consiliere şi orientare. În plus, oportunitățile de dezvoltare a 
competențelor specifice de integrare TIC în consiliere sunt limitate (ex. participarea în rețele online 
ale profesioniștilor). Faptul că majoritatea practicienilor din România nu beneficiază de formare 
inițială sau continuă relevantă în utilizarea TIC în consiliere conduce la riscul de a rămâne în urma 
recentelor dezvoltări tehnologice și de a nu răspunde adecvat așteptărilor noii generații de clienți. 
 Aceeași analiză indică faptul că practicienii au nevoie de formare specifică pentru 
dezvoltarea diferitelor elemente care compun competențele de utilizare TIC în consiliere în special 
pentru integrarea noilor tehnologii (utilizarea rețelelor sociale, portofoliilor electronice, platforme 
de e-learning). În plus, se indică un nivel înalt al încrederii practicienilor în utilizarea TIC în 
activitatea curentă și în special a noilor instrumente de tip web. Rămâne însă o discrepanță majoră 
între percepțiile practicienilor și ale clienților în ce privește rolul și utilizarea TIC. În timp ce tinerii 
utilizează pe scară largă TIC, mulți dintre consilieri încă nu valorifică în suficientă măsură 
potențialul noilor tehnologii, apărând riscul ca numărul elevilor care apelează la aceste servicii să se 
diminueze.  

 Cercetări asupra beneficiilor aduse de noile tehnologii de tip web în serviciile de consiliere 
arată faptul că există un potențial deosebit de fertilizare a domeniului consilierii prin aplicarea 
principiilor web de organizare a interacțiunilor sociale și educaționale. Printre aceste principii se 

numără:  
 experiența colectivă a clienţilor 

 valorificarea interacțiunilor informale  

 tehnicile de clasificare care reprezintă mai bine interesele individului și ale comunității spre 

deosebire de clasificările de tip taxonomic 

 sporirea interacțiunii prin tehnicile de semnalare a prezenţei online  

 încrederea în membrii comunității  
 inteligenţa colectivă - influențarea rezultatelor căutării de către rețea  

 posibilitatea recombinării conținuturilor  
 participarea auto-organizatoare etc.  

 În ce privește accesul la utilizarea noilor tehnologii, un studiu asupra implementării TIC în 
sistemul de învățământ realizat în 2014 confirmă faptul că elevii nu doar posedă bune abilități de 
utilizare a TIC, dar și că aceștia au început deja să utilizeze TIC în afara programului școlar pentru 
pregătirea temelor școlare: pentru proiecte; pentru realizarea de publicații școlare; pentru activități 
competitive și pentru activități de colaborare la distanță cu alte școli. Ca și în alte țări unde 

diviziunea digitală este cauzată mai degrabă de factori culturali, educaționali și de nivelul 
competențelor, decât de accesul la Internet, și în România, după cum arată un raport recent al UE, 

există un acces crescut la TIC pentru elevi, inclusiv pentru cei rezidenți în zone defavorizate. 

 Complexitatea procesului de adaptare a propriului serviciu de consiliere la nevoile clienţilor 

prin integrarea noilor tehnologii este cu atât mai dificilă cu cât profilul și experiența clienților cu 
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aceste tehnologii sunt foarte diferite. Consilierul trebuie să țină cont de nevoile specifice ale 
diferitelor categorii de beneficiari ai propriilor servicii - elevi, părinți și profesori cu diferite 
percepții asupra tehnologiei. 
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SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 

-Studiu de specialitate-  

 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Situaţia fluxurilor de trezorerie reflectă creşterea sau descreşterea netă a mijloacelor băneşti 
în cursul unui exerciţiu financiar. Principalul obiectiv al situaţiilor fluxurilor de trezorerie este de a 
reflecta influenţa activităţilor de exploatare, de investiţii şi de finanţare asupra mijloacelor băneşti 
ale unei entităţi, pe parcursul unui exerciţiu  financiar. 
 Situaţia fluxurilor de trezorerie clasifică încasările şi plăţile de mijloace băneşti pe trei 
activităţi: exploatare, investiţie şi finanţare. 
 Fluxurile provenite din activităţile de exploatare sunt generate de principala activitate 

producătoare de venituri ale entităţii şi, ca urmare, ele rezultă din tranzacţiile şi elementele care 
concură la formarea rezultatului net. Formula de principiu de calcul a indicatorului fluxul net de 
trezorerie privind exploatarea este: 

VENITURI  ÎNCASATE - CHELTUIELI  PLĂTITE 

 Mărimea fluxurilor de trezorerie implicate de activităţile de exploatare este un indicator 
cheie al măsurii în care entitatea a degajat, prin exploatarea sa, suficiente fluxuri de trezorerie, 
pentru a rambursa împrumuturile sale, a menţine capacitatea sa operaţională, a vărsa dividende şi a 
face investiţii, fără să recurgă la alte surse externe de finanţare. 
 Fluxurile de numerar din activităţile de exploatare pot proveni din: 
 - încasări de numerar din vânzarea de bunuri materiale şi prestarea de servicii; 
 - încasările în numerar din asigurarea împotriva cutremurelor; 
 - plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii;  

 - plăţile în numerar efectuate către şi în numele angajaţilor; 
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 - plăţile şi rambursările de impozite asupra profitului, cu condiţia ca ele să nu poată fi în 
mod specific asociate activităţilor de finanţare şi de investiţii; 
 - dobânzi plătite. 
 O entitate poate să deţină titluri în scopuri comerciale, caz în care acestea sunt asemănătoare 
stocurilor achiziţionate pentru a fi revândute. Ca atare, fluxurile de trezorerie care provin din 
achiziţia de titluri deţinute în scopuri comerciale sunt incluse în categoria activităţilor de exploatare. 
În mod asemănător, avansurile de trezorerie şi împrumuturile acordate de instituţiile financiare sunt 

clasificate, în general, în categoria activităţilor de exploatare. 
 Fluxurile care rezultă din activităţi de investiţii indică în ce măsură plăţile au fost efectuate 
pentru achiziţia de active destinate să genereze venituri şi fluxuri de trezorerie viitoare. Fluxurile de 

trezorerie generate de activităţile de investiţii oferă infomaţii privind maniera în care entitatea îşi 
asigură perenitatea şi creşterea. Ele se referă la: 
 - plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni; 
 - plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale; 
 - încasări din vânzarea de imobilizări corporale; 
 - dobânzi încasate; 
 - dividende încasate. 

Activităţile de finanţare sunt acele activităţi care antrenează schimburi în mărimea şi 
structura capitalurilor proprii şi împrumutate ale entităţii. Prezentarea separată a a acestor fluxuri în 

tabloul de trezorerie este dată de posibilitatea utilizării lor în previziunea sumelor pe care aportorii 
de capitaluri le vor retrage din fondurile (capitalurile) viitoare. 

 Mişcările de trezorerie generate de activităţile de finanţare se referă la: 
 - încasări din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capitaluri proprii; 
 - încasări din împrumuturi pe termen lung; 
 - plata datoriilor aferente leasing-ului financiar; 

 - dividende plătite. 
 În principiu, fluxurile de trezorerie trebuie să fie prezentate la nivelul mărimii lor brute. 
Altfel spus nu este posibil să se compenseze încasările şi plăţile din aceeaşi categorie chiar şi din 
categorii diferite. 

 Totuşi IAS7 admite două excepţii de la această regulă. Astfel, unele fuxuri de trezorerie care 

provin din activităţi de exploatare, de investiţii sau de finanţare pot să fie prezentate (nu este o 
obligaţie) în mărime netă. Este vorba despre: 

 ● încasările şi plăţile în contul clienţilor, atunci când fluxurile de trezorerie decurg din 

activităţile clientului, dar nu decurg din cele ale întreprinderii; 
● încasările şi plăţile referitoare la elemente ce au un ritm de rotaţie rapid, o valoare mare şi 

scadenţe scurte. 
 Fluxurile de trezorerie care provin din dobânzi şi dividende încasate sunt prezentate separat 
de cele care sunt generate de dobânzile şi dividendele plătite. 
 Pentru întocmirea şi prezentarea situaţiei financiare a fluxurilor de trezorerie se pot folosi 
două metode: directă şi indirectă. 
 Metoda directă utilizează numai informaţii de tip fluxuri de trezorerie (încasări şi plăţi), 
informaţii ce pot să fie utile pentru estimarea fluxurilor de trezorerie viitoare. Ea este preferată de 
investitori, chiar dacă preparatorii de conturi consideră că metoda indirectă le este mai la îndemână 
pentru întocmirea tabloului. 
 Se ajunge la următoarea prezentare tip: 
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SITUAŢIA  FLUXURILOR  DE  TREZORERIE 

           la data_________________________           

                                               -lei- 

Denumirea elementului Exerciţiul financiar 
Precedent Curent 

A 1 2 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare: X X 

Încasări de la clienţi X X 

Plăţi către furnizori şi angajaţi X X 

Dobânzi plătite X X 

Impozit pe profit plătit X X 

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor X X 

Trezoreria netă din activităţi de exploatare X X 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie: X X 

Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni X X 

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale X X 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale X X 

Dobânzi încasate X X 

Dividende încasate X X 

Trezorerie netă din activităţi de investiţie X X 

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare X X 

Încasări din emisiunea de acţiuni X X 

Încasări din împrumuturi X X 

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar X X 

Dividende plătite X X 

Trezorerie netă din activităţi de finanţare X X 

Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie X X 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului 
financiar 

X X 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului 
financiar 

X X 

 

 ADMINISTRATOR,      ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele____________________                Numele şi prenumele__________________ 

Semnătura_________________________                    Semnătura_____________________ 

         Nr. de înregistrare la organismul profesional 
   Ştampila entităţii 
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SUBIECTE LA DISCIPLINA CONTABILITATE PREZENTATE LA 

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN MAT-CONT  

CLASA A X-A  

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

I. Înregistrările contabile în contul 4111- Clienți se prezintă astfel: 
                                        

         D                                               4111 CLIENTI                                       C 

Si                                   

10.000 

                                        

5.000 

                                        

3.500 

                                          ? 

 

 

Rd                                    

8.800 

Rc  = ? 

                                             ? TSC = 0 

 SFd = 18.800 

 

În baza regulilor de funcționare a conturilor determinați elementele contului care lipsesc.                                                                                                      

1.5 p 

 

II. Pentru următoarea operație economico-financiară se cere să se înregistreze formula de 
stornare în roșu: 

    Se înregistrează achitarea furnizorilor din contul de la bancă în valoare de 2.500 lei, 
conform Ordinului de Plată şi Extrasului de Cont. 

 

                  4111 = 5311      2.500 lei                                                                      2 p                                                   

 

III.  Un agent economic prezintă următoarele operaţii economico-financiare:  

1. Se achiziţionează pe credit comercial un utilaj în valoare de 3.000 lei, TVA 19%, conform 
Facturii Fiscale şi Procesului Verbal de Recepţie. 

2. Se achită prin virament contravaloarea utilajului, conform Facturii Fiscale, Ordinului de 
Plată şi Extrasului de Cont. 

3. Se ridică numerar din contul curent și se depune în casierie în valoare de 1.000 lei, 
conform Cecului de numerar și Extrasului de Cont. 

4. Se încorporează în capitalul social prime de capital în valoare de 200 lei, conform 
hotărârii AGA. 
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5. Se contractează un credit bancar pe termen scurt în valoare de 5.000 lei, conform 

Contractului de credit și Extrasului de Cont. 

6. Se înregistrează plata prin casierie a salariilor datorate personalului în valoare de 2.700 
lei, conform Statului de salarii și Registrului de casă. 

Se cere analiza contabilă şi formulele contabile, precum şi tipul de modificare bilanțieră 
(bilanț orizontal) pentru operaţiile precedente. 10,5 p 

 

NOTĂ: Elevii au voie cu Planul General de Conturi FĂRĂ funcţia contabilă. 
 

Barem de corectare şi notare 

Concurs interjudeţean Mat-Cont 2021 

Contabilitate   14 puncte 

Clasa a X-a 

 

I.  1,5 p 

   D                                       4111 CLIENTI                                     C 

Si                                   

10.000 

                                        

5.000 

                                        

3.500 

                                           

300 

 

 

Rd                                    

8.800 

Rc   = 0 

TSD                                

18.800 

TSC = 0 

 SFd = 18.800 

 

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 p 

 

II.  2 p 

 

  4111 = 5311       -  2.500 lei          formula contabilă de stornare în roşu             1 p   

     401 = 5121      2.500 lei        formula contabilă corectă                                   1 p 

 

III. 10,5 p 

 

1.  2131 A + D                          %     =   404        3.570             A + x = P + x     

     4426  A+ D                         2131                     3.000 

       404   P +C                         4426                        570 

                                                                               

2.  5121 A - C                            
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     404   P - D                          404    =   5121       3.570             A - x = P - x       

 

3.  581   A +  D                        581 = 5121          1.000               A - x + x = P      

     5121 A - C 

 

     5311 A +  D                         5311 = 581          1.000               A - x + x = P     

      581  A - C 

 

4.  1012 P + C                            

     1041  P - D                          1041    =   1012       200             A  =  P - x + x   

 

 

5.  5121 A +  D                         5121 = 5191          5.000             A +  x = P + x     

     5191 P  +  C 

  

6.  5311 A - C                            

       421 P  - D                           421    =   5311       2.700              A - x = P - x    

 

 

Se acordă 0,50 puncte pentru analiza contabilă. 
Se acordă 0,50 puncte pentru formula contabilă. 
Se acordă 0,50 puncte pentru modificarea bilanţieră. 
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MICROSOFT EXCEL – NOŢIUNI GENERALE  
- Proiect didactic - 

 

 

Prof. Iulian Marian Cioroianu  

Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Clasa: a X-a 

Şcoala: Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia 

Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicațiilor  
Titlul lecţiei: Microsoft Excel – noţiuni generale  
Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe 

Profesor: Cioroianu Iulian 

Lista unităţilor de competenţă pentru modul: 
- identificarea structurii unui tabel; 

- operarea asupra structurii unui tabel; 

- prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel; 

- setarea documentului înainte de listare. 
Obiective cadru: 

- dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator; 

- cunoaşterea modului de utilizare a unui instrumentar informatic; 
- înţelegerea conexiunii dintre tehnologia informaţiei / utilizarea calculatorului şi 

societate. 

Nivelul de cunoştinţe al elevilor: Elevii fac pentru prima oară cunoştinţă cu o aplicaţie de calcul 
tabelar. 

Obiective operaţionale: 
- cognitive:  

 să definească un registru sau caiet 

 să definească o foaie de calcul  
 să ştie ce este o diagramă  
 să folosească meniul File 

- psiho-motorii: 

 să lanseze în execuţie programul MS Excel 
 să deschidă un nou registru (foaie de calcul) 

- afective: 

 să manifeste interes pentru lecţie  
 să conştientizeze necesitatea folosirii unei aplicaţii de calcul tabelar 

Metode şi procedee: Conversaţia şi explicaţia. 
Mijloace de învăţământ: calculatorul, fişe de lucru, set de aplicaţii 
Strategii didactice: Inductive. 

Forme de organizare: Frontală, individuală. 
Forma de evaluare: continuă. 
Locul desfăşurării lecţiei: laboratorul de informatică  
Durata: 50

’
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Scenariul desfășurării lecției: 
 

Etapele desfăşurării lecţiei: 
 Organizarea clasei 

 Anunţarea temei şi a obiectivelor 
 Dirijarea învăţării 

Activitatea profesorului: 

Stabilirea liniştii şi ordinii în clasă. 
Se face prezenţa. 
 Lecţia pentru astăzi se numeşte „Microsoft Excel – noţiuni generale”. 
 Astăzi veţi învăţa despre aplicaţia de calcul tabelar, modul în care se lansează în execuţie şi 
caracteristicile generale: 

 Microsoft Excel este un program de calcul tabelar. Acest tip de aplicaţii a fost dedicat iniţial 
memorării şi prelucrãrii datelor care pot fi organizate sub formă tabelară, pe linii şi coloane. 
Dezvoltarea ulterioară a aplicaţiilor de calcul tabelar a permis extinderea posibilităţilor de 
prelucrare, astfel încât aplicaţiile de ultimă generaţie nu mai pot fi considerate ca fiind limitate la 
prelucrări de tabele. Microsoft Excel este un instrument complex de analiză a datelor şi 
informaţiilor economice, tehnice sau ştiinţifice. 
 La pornirea aplicaţiei Excel se prezintă utilizatorului un spaţiu de lucru organizat la fel cu 
spaţiile de lucru ale celorlalte componente din Microsoft Office: 
 Bara de meniu, Bare de unelte, Bara de stare, Zona documentelor 

 

 Unitatea de bază pentru memorarea datelor este caietul – workbook. Un caiet este salvat ca 

un fişier cu extensia implicită .xls.  

 Într-o sesiune Excel se pot deschide simultan mai multe caiete, fiecare fiind identificat prin 

numele său. 
 Doar un caiet este activ la un moment dat, cel în care se lucrează. Fiecare caiet este afişat în 
cel puţin o fereastră proprie. Un caiet Excel este format din mai multe foi – sheets. Există trei tipuri 
de foi: – foi de calcul – worksheets –, cele care conţin datele primare şi rezultatele prelucrărilor; – 

foi diagramă – chart sheets –, care conţin grafice. 
 O foaie de calcul este alcătuită din celule – cells – care sunt organizate în linii şi coloane, 
similar unui tabel uzual. Coloanele sunt identificate prin litere: A, B, C etc.; liniile sunt identificate 

prin numere: 1, 2, 3 etc.  

 În acest sistem de referinţă fiecare celulă a foii de calcul este identificată printr-o  

combinaţie de tipul A1, litera indicând coloana, iar numărul indică linia celulei referite. De 

exemplu, D6 indică celula aflată în coloana a 4-a (coloana D) şi linia a 6-a. 
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 Lansarea în execuţie a aplicaţiei se face urmând paşii: Start → Programs → Microsoft 
Excel. 

 Meniul File constă în opțiunile: 

 New… Deschide un nou caiet (document). Se iniţiază un dialog care permite selectarea 
template-ului cel mai adecvat noului document. 

 Open… Deschide un caiet existent sau un fişier de tip spaţiu de lucru (.xlw). Se iniţiază 
dialogul standard de deschidere a unui fişier. Permite şi căutarea documentului dorit după 
cuvinte cheie, conţinut etc. 

 Close  Închide caietul curent. 

 Save  Salvează caietul curent. 
 Save As… Salvează documentul curent sub un nou nume. 
 Save Workspace… Salvează sub o singură denumire configuraţia existentă în mediul de 

lucru: caiete deschise, bare de unelte etc. Iniţiază un dialog care permite stabilirea numelui, 
calea etc. Se creează un fişier cu extensia .xlw care permite refacerea configuraţiei salvate 
printr-o singură operaţiune de deschidere. 

 Page Setup… Se iniţiază un dialog foarte complex, organizat pe fise, prin care se pot stabili 
formatul paginii, marginile, layout-ul. 

 Print Area Permite fixarea (sau anularea unei fixări anterioare) zonei care se tipăreşte. 
Explicaţii mai multe se dau în secţiunea dedicată tipăririi. 

 Print Preview Se afişează pe ecran o formă similară formei finale a documentului tipărit. 
Permite, în special, aranjarea finală a documentului. 

 Print… Iniţiază dialogul care controlează tipărirea documentului (alegerea imprimantei, 
domeniul paginilor de tipărit, calitatea tipăririi etc.). 

 Send To… Permite selectarea opţiunii privind rutarea documentului în reţea. 
 Properties Afişează dialogul cu atributele documentului (datele creării şi modificărilor, 

cuvinte cheie, autor etc.).Este de remarcată fişa Summary. 

 Exit Comandă părăsirea aplicaţiei Excel. Pentru documentele care nu au fost salvate, 
utilizatorul este întrebat asupra eventualei salvări. 
 

Activitatea elevului 

- Îşi pregăteşte cele necesare lecţiei 
- Elevii îşi notează titlul pe caietele de notiţe. 

- Sunt atenţi la lecţie. 
Metode şi procedee 

Conversaţia. 
Mijloace de învăţământ 

Caietul de notiţe. 
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Fișa de lucru: 

 

Situația elevilor clasei a X-a la sfârșitul anului şcolar 

 

Nr.

crt. 

Numele şi prenumele Media

1 

Media 

2 

Media Abs1 Abs2 Total 

abs. 

1 P. M. 6.70 7.45  13 21  

2 B. I. 8.35 9.12  17 18  

3 A. C. 6.40 6.87  14 11  

4 N. I.  8.25 8.59  8 6  

5 G. A. 6.50 7.10  5 14  

6 A. E. 7.89 7.56  7 9  

7 C. A. 6.50 5.89  13 5  

8 P. M. 8.35 8.96  7 5  

 

- Datele din coloana Nr. Crt. se vor completa cu ajutorul cursorului de umplere 

- Datele din coloana Media se vor calcula astfel: (Media 1 + Media 2)/2 

- Datele din coloana Total Abs sunt egale cu Abs1 + Abs2 

- Să se calculeze apoi media generală pe clasă (media datelor din coloana Media), 
Numărul total de absențe din semestrul 1 (media datelor din coloana Abs1), Numărul 
total de absențe din semestrul 2 (media datelor din coloana Abs2), Media absențelor 
(media datelor din coloana (Total abs) 

- Să se sorteze alfabetic datele din tabel. 
 

Vânzări produse 

          (mii lei) 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs Ian. Feb. Mar. Total 

1.  Bere 1000000 2000001 1000000  

2.  Ulei 2500000 2340000 2000000  

3.  Făină 3000000 845000 790000  

4.  Cartofi 2658000 458000 2000000  

5.  Ceapă 897000 190000 999000  

6.  Zahăr 1420000 2000000 1500000  

Media vânzărilor     

 

- Pe ultima linie se va scrie media vânzărilor în lunile respective. 
- În coloana Total se va calcula totalul vânzărilor Ian + Feb + Martie. 
- Să se facă graficul asociat tabelului selectând tabelul fără ultimul rând. 
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BAZELE CONTABILITĂŢII 

 

 
Adm. fin. Mariana-Luminiţa Nebunu  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 
 “Este absolut indispensabil omului modern de a se iniţia câtuşi de puţin în elementele 
contabilităţii. Toţi cei care lucrează în economie trebuie să fie în măsură să înţeleagă cele două 
relevee esenţiale, să ştie bilanţul şi contul de profit şi pierdere”. (P. Samuelson – laureat al 

Premiului Nobel pentru economie). 

 

1. ROLUL CONTABILITĂŢII CA ŞTIINŢĂ ŞI SCURT ISTORIC AL ACESTEIA 

  Din punct de vedere etimologic, cuvântul „contabilitate” provine din limba latină, de la 
computare (a număra), adoptat în limba română pe filiera franceză, de la verbul compter, cu acelaşi 
înţeles. Contabilitatea este, practic, limbajul codificat al afacerilor, la baza căruia stă etalonul 
monetar, care cuantifică orice activitate, de aşa manieră încât ea să poată fi înregistrată şi 
standardizată într-o formă concentrată.  
 Deşi oamenii au încercat încă din antichitate să ţină o evidenţă clară a valorilor pe care le 
deţineau sau le gestionau, contabilitatea a început să se dezvolte ca ştiinţă de abia în secolul al XV-

lea. Astfel, cel mai vechi 19 registru de contabilitate dublă atestat în Europa este cel al 
bancherilor cetăţii Genova (1340). 
  DE REŢINUT! În anul 1494, călugărul franciscan veneţian Luca Paciolo a publicat un tratat 

de matematică Summa de Arithmetica, Geometria, Proportione et Proportionalita, care reprezintă 
practic prima descriere a contabilităţii în partida dublă. Prima definiţie ştiinţifică a contabilităţii îi 
aparţine lui Paciolo, care o caracteriza ca fiind „fiecare mişcare sau tranziţie intervenită în masa 
averii şi, implicit, a capitalului este reprezentat ca un raport între primire şi dare, respectiv între 
debitor, cel care primeşte şi creditor, cel care avansează”.  

 După anul 1948 ştiinţele sociale, inclusiv contabilitatea, s-au subordonat paradigmei 

socialismului, ceea ce a condus la organizarea unui sistem contabil centralizat, organizat în mod 
unitar la nivelul întregii economii naţionale.  
 Revoluţia din decembrie 1989 a reprezentat punctul de cotitură spre economia de piaţă, 
România începând să îşi reformeze sistemul contabil, beneficiind în acest demers de asistenţa şi 
expertiza unor ţări membre ale UE (Franţa, Belgia, Marea Britanie). Obiectivul programului de 
reformă a fost implementarea standardelor internaţionale de contabilitate (International 
Accounting Standards). 

 1.1. DEFINIŢIA ŞI PROCEDEELE CONTABILITĂŢII. RELAŢIA CU ALTE ŞTIINŢE 

 Obiectul contabilităţii îl reprezintă evidenţa, calculaţia şi controlul, în expresie 

valorică, a stării şi mişcării patrimoniului, cu indicarea destinaţiei şi sursei lor de provenienţă, 
a mijloacelor economice, a proceselor economice, precum şi a rezultatelor financiare.  
 DE REŢINUT! Contabilitatea presupune înregistrarea, evaluarea, gestiunea şi controlul 
activelor, capitalurilor proprii şi al datoriilor, precum şi al rezultatelor obţinute. 
 Ea se clasifică în: contabilitatea curentǎ, care cuprinde lucrările ce se efectuează zi de zi, pe 

parcursul perioadei de gestiune şi contabilitatea periodică, care se realizează la sfârşitul 
perioadelor de gestiune.  
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Printre procedeele metodei contabilităţii se numără: 
1) Procedee specifice metodei contabilităţii  
2) Procedee specifice metodei contabilităţii 

 – contul;  

– bilanţul;  
– balanţa de verificare.  

3) Procedee comune cu alte discipline, cum ar fi:  

– documentele;  

– evaluarea; 

 – calculaţia;  
– inventarierea. 

 DE REŢINUT! Uneori, contabilitatea este confundată în mod eronat cu fiscalitatea. Deşi 
cele două se întrepătrund, trebuie făcută demarcaţia între cele două. O contabilitate modernă ar 
trebui să fie independentă şi deconectată de fiscalitate, să ţină cont de nişte principii contabile 
general acceptate (aşa cum americanii folosesc aşa-numitele „U.S.-GAAP, general accepted 

accounting principles”). 
1.2. SISTEME DE CONTABILITATE ŞI UTILIZATORII INFORMAŢIEI CONTABILE 

 De-a lungul timpului, ştiinţa contabilităţii a evoluat, dezvoltându-şi în permanenţă metodele 
şi tehnicile, în scopul servirii cât mai bune a necesităţilor utilizatorilor ei. 

DE REŢINUT! Principalele sisteme adoptate în practică sunt cele în partida simplă şi în partida 

dublă. 

 Contabilitatea în partidă simplă presupune înregistrarea unei operaţii economice într-un 

singur cont. De exemplu, intrarea unei sume de bani în contul bancar se înregistrează la partida 
„Banca”. Pentru aceasta se foloseşte un simplu jurnal de încasări şi plăţi, dar nu se reflectă 
angajamentele (creanţe, datorii), ci numai transferurile de numerar. 
 Contabilitatea în partidă dublă presupune reflectarea unei operaţii economice prin 
înregistrarea în două partide, concomitent, una indicând originea şi cealaltă destinaţia. În exemplul 
iniţial, dacă suma de bani a fost vărsată în contul bancar din casieria agentului economic, se vor 
folosi două partide: „Banca” (indicând destinaţia sumei) şi „Casa” (indicând originea sumei). 
Contabilitatea în partidă dublă foloseşte o multitudine de conturi deschise pentru toate elementele 
patrimoniale care înregistrează mişcări. După modul de organizare a conturilor, există sisteme de 
contabilitate cu un singur circuit şi cu două circuite. 
 Sistemul de contabilitate cu un singur circuit (monist) organizează conturile într-un flux 

unic al operaţiilor economice, fără să facă distincţie între operaţiile care fac obiectul contabilităţii 
financiare şi cele care privesc gestiunea internă. 
  Sistemul de contabilitate cu dublu circuit (dualist) organizează conturile într-un flux 

dublu, delimitând operaţiile cu terţii, precum şi rezultatele financiare (financial accounting), de 

circuitul gestiunii interne (managerial accounting) privind costurile, producţia şi rentabilitatea. 
  În România, la ora actuală, contabilitatea este organizată în sistem dualist, informaţia fiind 
clasificată astfel:  
– Informaţie contabilă financiară (publică sau generală), destinată utilizatorilor externi 
(acţionari, investitori, salariaţi, creditori, administraţia financiară, publicul larg). Contabilitatea 
financiară sau generală are caracter obligatoriu pentru toate unităţile patrimoniale. 
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 – Informaţie contabilă de gestiune destinată utilizatorilor interni (conducerea întreprinderii). 
Contabilitatea internă de gestiune se organizează de fiecare unitate patrimonială în funcţie de 
specificul activităţii ei şi de necesităţile proprii. 
- Informaţia contabilă financiară este cuprinsă în situaţiile financiare de sinteză: bilanţ, cont de 
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici 
contabile şi note explicative.  
- Informaţia contabilă de gestiune este nestandardizată, uneori şi nemonetară (în etalon natural-
metri cubi, kilograme, metri lineari), şi cuprinde informaţii despre costul unitar al produselor, 
profitul pe produs sau tendinţele pe care le au costurile în funcţie de volumul activităţii, având ca 

scop calcularea unor indicatori de eficienţă, de productivitate, de rotaţie a stocurilor, foarte utili 
managerilor atunci când iau decizii. 
 Principalii utilizatori ai informaţiei contabile sunt:  
– Conducerea întreprinderii care utilizează datele contabile în mod operativ pentru luarea unor 
decizii juste şi pentru întocmirea de planuri, prognoze şi bugete; 
– Investitorii, care sunt interesaţi de nivelul dividendelor care pot fi obţinute sau de pierderile 
probabile;  

– Salariaţii sau candidaţii potenţiali, care sunt interesaţi de dinamica locurilor de muncă sau de 
oportunităţi de promovare în viitor;  
– Clienţii, care urmăresc continuarea relaţiilor comerciale cu respectiva companie;  
– Creditorii comerciali, respectiv furnizorii de bunuri şi servicii, care sunt preocupaţi de 
lichiditatea pe termen scurt a întreprinderii, deoarece doresc să îşi recupereze creanţele cât mai 
rapid; 

– Creditorii financiari (băncile), care sunt interesaţi de capacitatea întreprinderii de a rambursa 
creditele şi dobânzile; 
 – Auditorii, care sunt chemaţi să îşi exprime o opinie independentă şi obiectivă asupra fidelităţii 
datelor cuprinse în situaţiile financiare. Tipurile de opinie favorabilă aferente auditului financiar se 
exprimă printr-una din formulele: «situaţiile financiare dau o imagine fidelă…» sau «situaţiile 
financiare prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative…». 
– Ministerul de Finanţe, care întocmeşte prognoze referitoare la veniturile statului, pe baza 
informaţiilor din contabilitatea financiară furnizate de unităţile patrimoniale;  
– Comisia Naţională de Statistică, care centralizează raportările statistice ale întreprinderilor 
având ca scop calcularea indicatorilor macroeconomici şi elaborarea conturilor naţionale;  
– Publicul, care este interesat să obţină informaţii privitoare la impactul activităţii întreprinderilor 
asupra mediului de afaceri, asupra mediului înconjurător ori asupra comunităţilor locale. 
1.3. REGLEMENTAREA CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA 

 DE REŢINUT! Autoritatea de reglementare a contabilităţii în ţara noastră este Ministerul 
Finanţelor Publice prin intermediul Direcţiei Generale de Legislaţie Contabilă. Sistemul contabil 
existent în România a fost reformat prin Legea contabilităţii nr. 82/1991 care l-a făcut compatibil cu 

Directiva a IV-a a CEE privind situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale. 
 Au mai fost elaborate:  

– Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii;  
– Planul de Conturi General;  

– Normele metodologice pentru utilizarea conturilor;  

– Modelele registrelor contabile şi ale situaţiilor de sinteză;  
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– Formularele comune privind activitatea financiar-contabilă şi normele de întocmire şi utilizare a 
acestora.  

 Pe plan naţional, cadrul juridic al contabilităţii se bazează pe reguli ierarhizate şi definite 
astfel:  

a) Textele legislative (legi şi ordonanţe). Legile sunt adoptate de Parlament şi se referă la 
probleme fundamentale, în limitele acordate de Constituţie. Ordonanţele se adoptă de către 
executiv, de regulă, în situaţii de urgenţă, urmând să treacă prin Parlament pentru validare.  
b) Texte de reglementare (decrete şi hotărâri) sunt emise de guvern pentru situaţii specifice;  
c) Elemente de jurisprudenţă (deciziile tribunalelor) au menirea de a stabili dacă dispoziţiile 
legale au fost corect aplicate în diverse speţe.  
d) Izvoare de doctrină (răspunsuri ministeriale, circulare administrative, alte surse) se constituie 
din ansamblul interpretărilor şi avizelor referitoare la situaţii asupra cărora textele legislative şi de 
reglementare nu au făcut precizări.  
 După 1989, procesul de tranziţie spre economia de piaţă a impus trecerea la un sistem nou, 
modern, adaptat la necesităţile de evidenţă şi raportare actuale. Deşi majoritatea unităţilor 
patrimoniale din România organizează contabilitatea în partidă dublă, sunt situaţii în care legea 
permite ţinerea ei în partidă simplă. Astfel, consiliile locale comunale, unităţile de cult, asociaţiile 
de proprietari, asociaţiile şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente pot 

ţine contabilitatea în partidă simplă (cu ajutorul unui jurnal de încasări şi plăţi). 
 Contabilii îşi pot exercita profesia în calitate de salariaţi ai unei întreprinderi (în baza unor 
contracte de muncă) sau ca experţi independenţi (în baza unor contracte de prestări de servicii cu 
clienţii lor). Experţii contabili şi contabilii autorizaţi (persoane fizice sau juridice) pot ţine 
contabilitatea unei întreprinderi, pe baza unui contract de prestări de servicii, fiind responsabili 
pentru ţinerea contabilităţii în conformitate cu prevederile legii.  
 În situaţia în care managerii au nevoie de consultanţă în ceea ce priveşte calculul impozitelor 
şi taxelor, ei pot apela la consiliere de specialitate, din partea consultanţilor fiscali, membri ai 
Camerei Consultanţilor Fiscali. Uneori, managerii pot apela la servicii de evaluare (a 
întreprinderilor, a proprietăţilor imobiliare, a bunurilor mobile, a activelor financiare), pentru care 
apelează la experţi autorizaţi, membrii ai C.E.C.C.A.R. sau A.N.E.V.A.R.  
 

 

 

Bibliografie: 
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Hyperion Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Economice  
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FIBRA DE BUMBAC 
 

  

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

        Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

Scurt istoric 

 Există o serie de teorii despre apariția acestei miraculoase plante. Se spune că ar fi apărut 
acum peste 12 000 de ani înainte de Hristos, în Egipt, fiind cultivată pe malul Nilului. 
Obținere 

 Fructul plantei de bumbac este o capsulă care atunci când ajunge la maturitate se deschide. 
În interior se găsesc semințele, iar pe acestea fibrele, care sunt prelungiri epidermice unicelulare ale 

semințelor. 
 

   
 

 După culegerea manuală sau mecanizată a bumbacului, acesta este supus mai multor 
operaţii, în staţii speciale de egrenare: 
- curăţarea de impurităţile vegetale şi minerale (coji, frunze, praf, pământ) prin destrămare şi 
ventilare; 

- egrenarea (separarea fibrelor de seminţe); 
- lintersarea (separarea de pe seminţele egrenate a lintersului); 
- presarea bumbacului egrenat în baloturi, în vederea livrării lui către filaturi; 
- presarea lintersului în baloturi. 
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Aspectul la microscop 

 

Tipul fibrei 
Aspectul fibrei la microscop 

În secţiune longitudinală În secţiune transversală 

bumbac nativ 

are formă de panglică răsucită 

 

este alungit, îndoit, curbat în 
forma literei S, lumenul 

urmează forma conturului; 

 
 

bumbacul mort 

este drept, cu îndoituri 
caracteristice într-un unghi de 90

0 

 

are perimetrul rotund, cu un 

cerc în interior; 

 

bumbacul mercerizat 

este cilindric, uşor ondulat 

 

are perimetrul rotund, cu un 

punct în interior 

 

 

Proprietăți 
 

Culoarea Albă-gălbuie, crem, bronz. 
Luciul De la mat până la puternic. 
Lungimea (mm) 5-56 

Higroscopicitatea  

- absorbția apei în mediu saturat de vapori (%) 
- repriza (%) 

 

20-24 

7-8 

Comportarea la temperatură 
Rezistă până la 130 grade C. 
La temperaturi mai mari se descompun. 

Comportarea la ardere 

Comportament – ard repede cu flacără; 
Miros degajat – de hârtie arsă; 
Reziduu – cenuşă uşoară. 

Lungimea de rupere (km) 27-44  

Alungirea la rupere (%) 3-10 

Comportarea la agenți chimici 
- substanțe alcaline 

- acizi 

- substanțe oxidante 

 

rezistente 

sensibile 

sensibile 

Conținutul de celuloză (%) 95-98 
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Utilizări 
 

 Articole de îmbrăcăminte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Articole de lenjerie, uz casnic și decoraţiuni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Articole tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 Articole sanitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Ţiglea Lupaşcu, R. ș.a. - Industrie textilă și pielărie - manual pentru clasa a IX-a, Editura CD 

PRESS, Bucureşti, 2011 

2. http://www.dex-tex.info/fibrele-naturale/fibra-de-bumbac#h1-lungimea-fibrei-de-bumbac 
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Succesul unui magazin tradițional depinde de diverși factori, cum ar fi: numărul de 
vizitatori, prețurile practicate, promovarea, amenajarea, pregătirea vânzătorilor etc. Dintre aceștia, 
numărul de vizitatori este probabil cel mai important. 

Pentru ca un vizitator să intre într-un magazin există două variante: 
- Trece întâmplător prin faţa magazinului și decide să intre. 
- Vine în mod special, deoarece cunoaște magazinul și caută un anumit produs pe care 

dorește să îl cumpere. 
Numărul de vizitatori din primul caz depinde foarte mult de locaţia magazinului. O zonă 

accesibilă (cum este zona centrală a unui oraș) garantează un flux mare de trecători și, în consecinţă, 
un volum proporţional al vânzărilor. 

Pe lângă locaţie însă, "sfera de acoperire" este un alt factor important. Aceasta reprezintă 
distanța maximă pe care un potenţial cumpărător este dispus să o parcurgă pentru a cumpăra din 
acel magazin și într-o zonă centrală și la periferie, un chioșc de ziare va acoperi o zonă relativ 
restrânsă, comparativ de exemplu cu un supermarket, al cărui clienţi sunt dispuși să vină de la o 
distanță mai mare pentru a beneficia de prețuri reduse și un sortiment variat de mărfuri oferite. În 
concluzie, numărul de vizitatori depinde de zona acoperită și de traficul pietonal din aceasta. 

Vânzările unui magazin electronic sunt influenţate în principiu de aceiași factori ca și cele 
ale unui magazin normal. Numărul de vizitatori rămâne un element cheie al succesului, urmat de 
preţuri, de eficiența prezentării produselor, a preluării și prelucrării comenzilor. 

Comerţul electronic este un fenomen ce se extinde la nivel global. În sens restrâns, se 
defineşte ca o formă de tranzacţie electronică în cadrul căreia cel puţin faza de comandare a 
produsului (din cele 4 faze: căutare; comandă; plată şi livrare) se realizează online indiferent de 
modul în care a fost parcursă prima fază. 

Impactul puternic al comerţului electronic se datorează avantajelor competitive reale pe care 
le aduce tuturor categoriilor de participanţi, inclusiv IMM-urilor, prin: 

 posibilitatea de a concura firmele mari prin eliminarea în mare măsură a barierelor de intrare 
pe piaţă, îndeosebi prin reducerea diferitelor categorii de costuri ca: cele legate de înfiinţarea şi 
operarea unei firme virtuale (comparativ cu cea fizică); costurile de stocare (datorită diminuării 
timpului de înregistrare şi onorare a comenzilor); costurile de distribuţie, costurile salariale etc. 

 asigurarea contactului permanent cu clienţii şi îmbunătăţirea comunicării cu aceştia, prin 
furnizarea de informaţii prin site-ul firmei, respectiv preluarea şi procesarea unei comenzi 24 de ore 
din 24, respectiv 7 zile din 7, fără a plăti salarii suplimentare pentru personal angajat; astfel, clienţii 
nu mai depind de un anumit program al firmei; 

 accesul relativ facil pe pieţele externe cu investiţii minime, prin dispariţia practic a 
constrângerilor de spaţiu şi timp şi prin costurile reduse de comunicare rapidă în orice parte a 
globului cu partenerii de afaceri; 
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 extinderea posibilităţilor de utilizare a marketingului direct, prin utilizarea informaţiilor 
(privind clienţii, obiceiurile lor de navigare etc.) stocate în bazele de date, care favorizează 
personalizarea ofertelor, în funcţie de profilul fiecărui client. 

Strategia IMM-urilor trebuie să determine segmentul-ţintă de potenţiali clienţi care au acces 
curent la liniile telefonice şi la un computer sau să se pregătească pentru pasul următor în funcţie de 
evoluţia tehnologiei în regiunea vizată. În stabilirea şi menţinerea contactului cu clienţii este 
necesară anticiparea posibilităţilor tehnologice ale acestora. Îndată ce clienţii au intrat pe site se vor 
folosi toate mijloacele de a le atrage atenţia prin designul paginii, grafică, text. Sunt însă avantaje şi 
dezavantaje ale unei asemenea abordări. 

Procesul de dezvoltare a unei afaceri globale de talie mică sau mijlocie are ca principale 
etape: 

• Identificarea oportunităţii de afaceri. Internetul este practic o sursă inepuizabilă de 
posibile oportunităţi, oferind totodată posibilitatea contactelor cu parteneri străini, cu alte IMM-uri. 

Firmele virtuale au devenit o realitate, relevantă şi din punct de vedere economic, iar tendinţa de 
dezvoltarea a acestora se va accentua. 

• Reperarea segmentului ţintă eventual printr-o firmă locală; care nu trebuie redus ca 

până acum la cartier, oraş sau regiune, ci la întreaga lume; firmele locale sunt mai aproape de 
grupurile mici de consumatori, cărora le cunosc gusturile, obiceiurile, mai bine decât oricine 
altcineva şi cu care pot intra uşor şi rapid în contact. 

• Culegerea de informaţii despre segmentul-ţintă de consumatori; se vor folosi 

motoarele de căutare; sau prin permanentizarea de legături cu comunităţile virtuale (grupuri de 
persoane, din zone geografice foarte variate care împărtăşesc un set comun de valori, interese, 
exclusiv folosind Internetul). 

• „Ajungerea” la consumator; lansarea site-ului firmei nu echivalează cu a deveni 
cunoscut; este ca şi cum ai aştepta să-ţi bată clienţii la uşă; marketing-ul pe Internet este cu adevărat 
efectiv, global şi la costuri similare cu cele de publicitate într-un ziar; arhitectura site-ului este însă 
crucială pentru reuşită. 

• Prezentarea firmei online; este obligatorie actualizarea periodică a site-ului; accentuarea 

identităţii produselor şi serviciilor prin imagini sugestive, reuşite; decisivă este şi viteza de acces la 
site; eficienţa prezenţei pe Web poate fi maximizată folosindu-i interactivitatea prin solicitarea de 

opinii, impresii, din partea internauţilor; vizitatorii îndrăgesc anonimatul specific Internetului şi 
renunţă la el doar dacă sunt convinşi că au suficiente motive. 

• Încheierea afacerii, livrarea (DHL, FedEx, United Parcel Service) şi plata (ce poate fi 

făcută utilizând diferite forme sofisticate de plată electronică sau cu plata la livrare). 
• Furnizarea serviciilor postvânzare (posibilă pentru o parte a serviciilor, tot pe Internet). 
Potrivit estimărilor ARMO (Asociația Română a Magazinelor Online), sectorul de e-

commerce a depășit pragul de 4,3 miliarde de euro la finalul anului 2019, cu 20-22% mai mult decât 
în 2018 când valoarea comerțului online a fost estimată la aproximativ 3,6 miliarde de euro. Ritmul 
de creștere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, când rata de creștere de la 
un an la altul a fost de aproximativ 30%. Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la 

toate tranzacțiile generate din România atât către comercianții autohtoni, precum și către 

magazinele online din afara granițelor țării. Însă, potrivit Eurostat, doar 23% din populația 
României a făcut cumpărături online în 2019, ceea ce ne situează pe penultimul loc din Uniunea 
Europeană, devansând doar Bulgaria cu 22% - fapt care ne arată că e-commerce-ul românesc mai 
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are mult loc de creștere. Cifra de 4,3 miliarde euro reprezintă strict segmentul e-tail, adică produsele 
fizice (tangibile) care au fost cumpărate prin internet.  

În cazul comerţului electronic există avantaje atât pentru vânzător, cât şi pentru cumpărător. 
Avantajele pentru vânzător sunt următoarele:  

• dispariţia limitelor geografice de vânzare;  
• publicitatea online poate atinge publicul ţintă mai uşor;  
• dezvoltarea de noi produse se poate realiza mai uşor în concordanţă cu cerinţele 

consumatorului;  

• adaptarea la schimbări este mai rapidă;  
• disponibilitatea informaţiilor despre clienţi;  
• economii la vânzarea produsului;  
• îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii;  
• reducerea erorilor prin automatizarea proceselor de plată;  
• operabilitate 24 ore/zi, 7 zile pe săptămână.  
Pentru cumpărător, comerţul electronic aduce următoarele avantaje:  
• timpul redus de acces la produs;  
• identificarea mult mai uşoară de furnizori şi parteneri de afaceri;  
• economii la cumpărarea produsului;  
• negocierea preţurilor se face mai uşor; 
• scăderea costurilor tranzacţiilor prin creşterea vitezei de transfer a informaţiei;  
• distribuirea online pentru produse digitale;  
• lucrul la distanţă;  
• accesul la produse/servicii din zone aflate la distanţă (exemplu: învăţământ la distanţă).  
Dezavantaje: • imposibilitatea de a realiza cu succes transferuri online a unor produse şi 

servicii (exemplu: produse alimentare perisabile, bijuterii unicat, alte produse imposibil de inspectat 

la distanţă, indiferent de tehnologiile curente); • posibilitatea de non-profit în cazul anumitor 
produse; • credibilitate scăzută; • integrarea greoaie a bazelor de date şi a software-ului de procesare 

a tranzacţiilor tradiţionale cu software pentru comerţ electronic (aceste servicii de integrare pot fi 
costisitoare).  

Un magazin electronic nu este similar cu un magazin tradiţional. Este însă o modalitate 
eficientă de a extinde accesibilitatea la informaţii privind produsele oferite și poate contribui direct 

și indirect la creșterea vânzărilor și la reducerea costurilor cu prezentarea ofertei. Orice client poate 
vizita pagina, fără a mai fi nevoie să  sune sau să  scrie, economisind timp și bani de ambele părţi. 
Transmiterea comenzilor poate fi de asemenea simplificată, clienţii având posibilitatea de a 
comanda oricând și de oriunde. Un magazin electronic poate fi de asemenea folosit și pentru a vinde 
articole cu prețuri mari și viteză mică de circulaţie, a căror stocare ar implica costuri ridicate și 
blocarea de fonduri. Un magazin electronic este folosit cel mai bine în combinaţie cu un magazin 
fizic sau mai multe, contribuind la promovarea ofertei și creșterea satisfacţiei clienţilor și necesitând 
investiţii relativ reduse. 
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Costurile au o influenţă multiplă asupra valorii firmei şi, din acest motiv, li se acordă o 
atenţie deosebită. În primul rând, valoarea firmei depinde de capacitatea ei de a obţine profit. 
Acesta, la rândul lui, depinde de venituri şi de costuri. În consecinţă, pe măsura reducerii costurilor 
relative, valoarea unei firme creşte. Reducerea costurilor nu trebuie să fie în sens absolut pentru că 
valoarea firmei depinde de dimensiunea sa, iar costurile în valoare absolută mai mică reprezintă de 
regulă venituri mai mici, deci valoare mai mică a firmei. Costurile vor fi, în primul rând, 
raţionalizate, în sensul că vor fi eliminate cele care nu sunt aferente veniturilor realizate. 

1. Analiza costurilor efective în comparaţie cu cele programate 

Analiza costurilor efective în comparaţie cu cele programate este de obicei parte a metodei 
bugetelor sau a analizei bugetare. În măsura în care componenta bugete nu este dezvoltată la o 
anumită firmă care are totuşi nevoie de o analiză detaliată a costurilor se procedează la integrarea 
analizei costurilor efective în comparaţie cu cele programate în sistemul general de analiză 
economică. 

În cadrul analizei costurilor efective în comparaţie cu cele programate se calculează şi se 
urmăresc: indicele de încadrare în costurile programate iniţial pe total şi pe categorii, diferenţa 
absolută (economie sau depăşire) dintre costurile efective şi cele programate pe total şi pe categorii, 
indicele de încadrare în costurile programate actualizate pe total şi pe categorii, diferenţa absolută 
(economie sau depăşire) dintre costurile efective şi cele programate actualizate pe total şi pe 
categorii. 

a) Indicele de încadrare în costurile programate pe total şi pe categorii  
În unele entităţi patrimoniale are loc o grupare a poziţiilor cu depăşire şi alta a celor cu 

economie, respectiv a celor cu indice peste 1 (în cazul calculului pe bază de coeficient) sau 100% 
(în cazul calculului pe bază de procent) şi a celor cu indice sub 1 sau 100%. Se calculează în acest 
tip de raportare un indice pentru subtotalul elementelor de cost care au depăşire (peste 1 sau 100%) 
şi un indice al elementelor de cost care au economie (sub 1 sau 100%).  

b) Diferenţa absolută (economie sau depăşire) dintre costurile efective şi cele programate pe 
total şi pe categorii. 

Se pot  găsi: 
– diferenţe pozitive dintre costurile realizate şi cele programate ceea ce reprezintă depăşiri 

absolute, respectiv o situaţie care nu se încadrează în evoluţiile anticipate şi care va fi supusă 
analizei. 

– diferenţe negative între costurile realizate şi cele programate ceea ce reprezintă economii 
absolute, respectiv o situaţie care se încadrează în evoluţiile anticipate. În sistemele de prelucrare 
automată este posibil să fie tipărite rapoarte numai cu abaterile peste anumite limite.  

c) Indicele de încadrare în costurile programate actualizate pe total şi pe categorii este 
similar indicelui prezentat la punctul a). Deosebirea constă în faptul că primul ia în calcul şi în 
mecanismul de raportare valoarea bugetară aşa cum a fost stabilită prin act administrativ formal, iar 
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indicele de încadrare în costurile programate actualizate realizează o recalculare a valorilor bugetare 

pe baza unor indicatori de referinţă.  
d) Diferenţa absolută dintre costurile efective şi cele programate actualizate pe total şi pe 

categorii are în vedere aceleaşi particularităţi precizate la punctul c). 
2. Analiza costurilor în corelare cu indicatorii de performanţă specifici ai centrelor de 

profit, de venit sau de responsabilitate 

Frecvent este posibil să existe o legătură flexibilă între costurile alocate şi nivelul unor 
indicatori de performanţă. În mod deosebit în sistemul public şi în cel al organizaţiilor non-profit ar 

trebui să fie avută în vedere o astfel de analiză. Aplicarea acestei metode presupune stabilirea la 
începutul unui exerciţiu a obiectivelor de performanţă ale fiecărui centru de responsabilitate. De 
asemenea, are loc alocarea costurilor defalcate din buget. Între cele două componente se stabileşte 
astfel o anumită corelaţie. Îndeplinirea obiectivelor de performanţă dă dreptul utilizării integrale a 
costurilor bugetate. Depăşirea indicatorilor de performanţă justifică costuri suplimentare la acele 

articole care sunt în dependenţă directă cu volumul de activitate. Nerealizarea indicatorilor de 
performanţă dă dreptul responsabilului de buget să blocheze anumite costuri alocate centrului de 
responsabilitate respectiv. Este foarte importantă însă stabilirea corectă a indicatorilor de 
performanţă şi identificarea articolelor de costuri care au o dependenţă direct proporţională cu 
indicatorii de performanţă. 

3. Analiza costurilor în comparaţie cu media naţională 

Unul din elementele de referinţă în calculaţia costurilor este dat de realizările firmelor care 
acţionează în acelaşi spaţiu economic. În funcţie de sistemul fiscal, legislaţia muncii, accesul la 
resurse, evoluţiile pe pieţele specifice există anumite tendinţe obiective ale costurilor. Comparaţia 
faţă de media naţională ţine cont de faptul că celelalte firme din economia naţională au aplicat 
aceleaşi norme fiscale, au respectat rigorile aceleiaşi legislaţii a muncii, au avut acces la resurse în 
aceleaşi condiţii, s-au întâlnit pe aceeaşi piaţă. Gama concurenţilor potenţiali nu se reduce la firmele 
care produc sau comercializează acelaşi bun economic. Reducerea drastică a costurilor la înlocuitori 
reprezintă un element de concurenţă directă, demn de luat în calcul. De exemplu, dezvoltarea 

reţelelor comerciale universale pe baza unor costuri mici sporesc capacitatea de pătrundere pe piaţa 
naţională a unor noi competitori. 

Toate aceste argumente fac din comparaţia cu media naţională a costurilor un punct 
important de analiză managerială. O astfel de analiză este utilă şi în probleme macroeconomice sau 
regionale. Rezultatele sub media naţională sau peste media naţională vor trebui apreciate prin 
diferenţele în costul resurselor sau calitatea managementului. Stimularea sau inhibarea unui sector 

trebuie să pornească de la analiza costului faţă de media naţională. În ultimii ani s-a pus, de 

exemplu, problema întreprinderilor mici şi mijlocii, a investiţiilor străine directe, a firmelor din 
zonele cu regim fiscal special.  

4. Analiza costurilor în comparaţie cu medii de ramură 

Una din comparaţiile majore este făcută în domeniul costurilor la nivel de ramură. O serie de 
consideraţii îndreptăţesc centrarea atenţiei pe acest tip de analiză. 

În primul rând, cea mai mare parte a concurenţei provine din aceeaşi ramură. Nevoia 
calculaţiilor de cost sporeşte exponenţial în funcţie de intensitatea concurenţei. 

În al doilea rând, întreprinderile din aceeaşi ramură se întâlnesc cu realităţi similare privind 
resursele de muncă necesare, tehnologii, resurse materiale necesare, preţuri de achiziţie practicate 
de furnizori, cadrul de bază fiscal şi financiar, logistica şi activele corporale alocate, alte resurse 
blocate. 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

106 

 

Diferenţierile depind exclusiv de calitatea managementului sau de locaţie. În măsura în care 
amplasarea în teritoriu nu are relevanţă, structura şi nivelul costurilor la nivel de ramură trebuie să 
fie perfect compatibile. Conţinutul analizei costurilor în comparaţie cu media de ramură este dat de 
costurile totale, unitare, marginale sau de indicatorii structurali ai costurilor. Se face comparaţie 
între nivelul realizat la entitatea de referinţă comparativ cu media de ramură.  

Este posibil ca o astfel de analiză să fie făcută din faza de previziune. În această situaţie se 
poate compara nivelul costului din bugetul entităţii de referinţă cu bugete medii pe ramură, cu 
realizări medii ale perioadei anterioare sau cu un preliminat al perioadei curente, în funcţie de datele 

disponibile. În principiu, datele privind costurile pot fi obţinute în economia liberă de piaţă din 
anchete selective. Costul astfel obţinut poate avea un grad de eroare de reprezentativitate şi unul de 
inexactitate. 

5. Analiza costurilor în comparaţie cu standarde la nivelul grupurilor sau brandurilor de 
prestigiu 

Una din tendinţele sistemului de comercializare este apariţia şi dezvoltarea unor branduri de 
prestigiu. Prezenţa brandurilor a indus modificări în relaţiile comerciale statornicite de-a lungul 

timpului, dar şi în normele interne privind costurile. Competiţia se desfăşoară pe două planuri: la 
nivelul costurilor vizibile pentru consumator şi la nivelul celor strict confidenţiale. Valoarea unui 
brand ţine, dintr-un punct de vedere, de nivelul costurilor incluse în formarea unei anumite linii 
generale de relaţie cu o clientelă mai mult sau mai puţin determinată. Există categorii de costuri 
obligatorii la unele grupuri sau branduri de prestigiu şi alte elemente ale costurilor care sunt 
eliminate în cât mai mare măsură. Orientarea către anumite costuri porneşte de la ipoteza că acestea 
pot determina reduceri mai mari la alte capitole. De exemplu, marile corporaţii nu fac economie la 
costurile cu auditul de orice tip (financiar, al calităţii, de mediu etc.). Costuri mici ale serviciilor de 
audit reprezintă formalism în activitatea respectivă, ceea ce face să nu-şi atingă scopul. Costuri mari 
ale auditului reprezintă, de regulă, profesionalism şi identificarea unor puncte slabe ale corporaţiei.  

6. Analiza costurilor pe baza indicatorilor bursieri 

Analiza costurilor la nivel de firmă este un obiectiv important al sistemului informaţional. 
Orice nou criteriu de analiză aduce un plus de cunoaştere util. Aparent, pare un nonsens să analizezi 
costurile din perspectiva unor indicatori pur financiari cum sunt cei bursieri. În realitate, are loc prin 
acest procedeu identificarea unui comportament standard al costurilor faţă de care se raportează 
evoluţia sa reală. 

În practica şi în teoria economică se acceptă tot mai mult ideea că cel care stăpâneşte şi 
controlează costurile are posibilităţile cele mai mari de a învinge în competiţia mondială pentru 
supremaţie. În esenţă, progresul de orice natură trebuie să determine realizarea bunurilor economice 
cu costuri cât mai mici. Acele firme care reuşesc mai bine să-şi reducă costurile vor fi învingătoare 
în aprigul război pentru supravieţuire.  
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Depășirea 

Depășirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altuia ori pe lângă un obstacol, 
aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de 

circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. 
Depășirea se execută, de regulă, pe partea stângă. Pe partea dreaptă pot fi depășite vehiculele 

care semnalizează intenția schimbării de mers spre stânga și se încadrează cât mai mult spre axul 
drumului – dacă pe partea dreaptă este loc – precum și tramvaiele în mers. Tramvaiele în mers pot fi 
depășite și pe stânga, atunci când drumul este cu sens unic sau dacă pe partea dreaptă nu este loc. 

Faptul că un vehicul circulă pe o bandă mai repede decât un alt vehicul care circulă pe o altă 
bandă, nu se consideră depășire. 

Obligații la efectuarea manevrei 
a) ale celui ce efectuează depășirea: 
1. asigurare că manevra este permisă și că cel care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat 

intenția începerii unei manevre similare, putând depăși fără a pune în pericol sau stânjeni circulația 
din sens opus; 

2. semnalizare, cu cel puțin 50 m, în localități și cu cel puțin 100 m, în afara localităților, 
distanță parcursă pe aceeași traiectorie, din momentul acționării semnalizatoarelor și până în 
momentul schimbării direcției de mers; 

3. asigurare definitivă, realizată pe parcursul distanței de semnalizare; 
4. înscrierea pe noua traiectorie printr-un viraj progresiv, păstrând față de vehiculul depășit o 

distanță laterală suficientă; 
5. reintrarea pe vechea traiectorie, după ce a semnalizat și s-a asigurat că poate efectua 

manevra în condiții de siguranță pentru cel depășit ori pentru ceilalți participanți la trafic; 
b) ale celui depășit: 
1. să nu mărească viteza de deplasare; 
2. să se angajeze, cât mai mult posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a părții 

carosabile sau a benzii pe care circulă. 
Interzicerea manevrei 

1. în intersecții cu circulație nedirijată; 
2. în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m, 
3. în curbe și în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m; 
4. pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri și în tuneluri; 
Obs. Prin excepție, pot fi depășite în aceste locuri vehiculele cu tracțiune animală, 

motocicletele fără ataș, mopedele și bicicletele, dacă vizibilitatea asupra drumului este asigurată 
pe o distanță mai mare de 20 m, iar lățimea drumului este de cel puțin 7 m; 
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5. pe treceri pentru pietoni; 

6. pe treceri la nivel cu calea ferată curentă și la mai puțin de 50 m înainte de acestea; 
7. în dreptul stației pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar stația nu este prevăzută 

cu refugiu pentru pietoni. 

Obs. Dacă tramvaiul este oprit într-o stație fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să 
oprească în ordinea sosirii, în spatele acestuia, reluând deplasarea numai după ce ușile 
tramvaiului au fost închise și s-au asigurat că nu pun în pericol siguranța pietonilor angajați în 
traversarea drumului public; 

8. în zona de acțiune a indicatoarelor „Depășirea interzisă”; 
9. când pentru efectuarea manevrei se trece peste marcajul continuu care desparte sensurile 

de mers, iar autovehiculul circulă, chiar și parțial pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care 
delimitează spațiul de interzicere; 

10. când din sens opus se apropie un alt vehicul al cărui conducător este obligat să efectueze 

manevre de evitare a coliziunii; 

11. pe sectorul de drum unde s-a format o coloană de vehicule în așteptare, dacă prin aceasta 
se intră pe sensul opus de circulație. 

Se interzice depășirea coloanei oficiale asigurată cu echipaje ale poliției. 
Oprirea voluntară 

Oprirea voluntară este imobilizarea unui vehicul pe partea carosabilă a drumului public, 

pentru o durată de cel mult 5 minute. 
Nu se consideră oprire voluntară: 
a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesar pentru îmbarcarea sau debarcarea unor 

persoane, dacă prin această manevră nu a fost perturbată circulația pe drumul public respectiv; 

b) imobilizarea autovehiculului având o masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, 
atât timp cât este necesar pentru operațiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unitățile 
comerciale. 

Oprirea voluntară se face, de regulă, pe partea dreaptă a drumului, în sensul de mers. 
Vehiculele se așează unele după altele, cu excepția motocicletelor fără ataș, mopedelor și 
bicicletelor, care se așează, câte două, unele lângă altele. Oprirea voluntară se poate face și pe 
partea stângă, pe drumurile cu sens unic din localități, cu condiția să se asigure o bandă de circulație 
pentru celelalte vehicule. 

Obligații specifice opririi voluntare: 
1. alegerea locului de oprire să nu constituie un pericol sau stânjenire pentru circulație; 
2. în localități, imobilizarea autovehiculului se face strict lângă bordură; 
3. în afara localităților, oprirea voluntară se face în afara părții carosabile sau cât mai 

aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia. 

Interzicerea manevrei: 

1. în zona de acțiune a indicatorului „Oprirea interzisă” și a marcajului cu semnificația de 
interzicere a opririi; 

2. pe trecerile pentru pietoni, semnalizate prin indicator sau marcate, ori la mai puțin de 25 
m înainte și după acestea; 

3. pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă și la o distanță mai mică de 50 m înainte și 
după acestea; 

4. în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m; 
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5. în intersecții, inclusiv în cele cu circulație în sens giratoriu și pe toată lungimea marcajelor 
continue din zona de preselecție, iar în lipsa acestora la o distanță mai mică de 25 m de colțul 
intersecției; 

6. în stațiile mijloacelor de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 m 
înainte și după acestea; 

7. pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte ori în tuneluri; 
8. în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește 

circulația a două vehicule venind din sensuri opuse, precum și în dreptul marcajului continuu, dacă 
ceilalți conducători care circulă în același sens ar fi determinați să încalce marcajul; 

9. în locurile unde observarea unui indicator sau a unui semnal luminos ar fi împiedicată; 
10. pe sectoarele de drum îngustat, semnalizate; 
11. pe pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști ori pe benzile rezervate unor anumite 

categorii de vehicule, semnalizate ca atare; 

12. pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puțin de 50 m de acestea, 
dacă circulația vehiculelor pe șine ar putea fi stânjenită sau împiedicată; 

13. pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres și a celor naționale europene; 
14. pe trotuar, dacă nu se asigură spațiu de cel puțin 1 m pentru circulația pietonilor; 
15. pe pistele pentru biciclete; 

16. în locurile unde este interzisă depășirea. 
Staționarea voluntară 

Staționarea voluntară este imobilizarea unui vehicul pe drumul public pentru o durată mai 
mare de 5 minute. 

Staționarea voluntară se face în aceleași condiții ca și oprirea voluntară. 
Interzicerea manevrei: 

1. în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară; 
2. în zona de acțiune a indicatorului „Staționarea interzisă” și a marcajului cu semnificația 

de interzicere a staționării; 
3. pe drumurile publice cu o lățime mai mică de 6 m; 
4. în pante și în rampe; 
5. în dreptul căilor de acces ce deservesc proprietăți alăturate drumului; 
6. în zona de acțiune a indicatoarelor „Staționare alternantă” și „Zonă de staționare cu durată 

limitată”. 
Se interzice staționarea pe partea carosabilă, pe timpul nopții, a tractoarelor, remorcilor, 

mopedelor, bicicletelor, a mașinilor și utilajelor pentru lucrări, a vehiculelor cu tracțiune animală ori 
a celor trase sau împinse cu mâna. 

Parcarea 

Parcarea este imobilizarea vehiculelor numai în locuri special destinate, semnalizate prin 
indicator sau marcate. 

Conducătorii au obligația să respecte și celelalte reguli stabilite pentru imobilizarea 
vehiculelor. 

Întoarcerea 

Întoarcerea este manevra prin care un vehicul trece de pe un sens de circulație pe celălalt 
sens, folosind direcția de mers normală. 

Manevra de întoarcere se execută prin viraj. Dacă însă, drumul nu este suficient de lat, 
manevra se poate executa prin mișcări înainte-înapoi. 
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Obligații la efectuarea manevrei: 
1. asigurarea că manevra este permisă și posibilă; 
2. încadrare corespunzătoare; 
Obs. Dacă drumul are o singură bandă pe sens, încadrarea se face cât mai pe dreapta iar 

dacă drumul are două sau mai multe benzi pe sens, încadrarea se face lângă ax; 
3. semnalizare stânga; 
4. asigurare definitivă. 
Interzicerea manevrei: 

1) în locurile în care este interzisă oprirea voluntară, cu excepția cazurilor intersecțiilor; 
2) în intersecțiile în care este interzis virajul la stânga, precum și în cele în care, pentru 

efectuare, este necesară manevrarea înainte și înapoi a vehiculului; 
3) în locurile unde soliditatea drumului nu permite; 
4) pe drumurile cu sens unic; 

5) în zona de acțiune a indicatorului „Întoarcerea interzisă”. 
Mersul înapoi 
Mersul înapoi se poate face pe o distanță de cel mult 50 m. 
Mersul înapoi se interzice la ieșirea de pe proprietăți alăturate drumurilor publice. 
În locurile în care mersul înapoi este permis, dar vizibilitatea în spate este împiedicată, 

manevra se poate executa prin pilotare de către o altă persoană aflată în afara vehiculului. 
Mersul înapoi se interzice și în toate situațiile în care este interzisă întoarcerea, cu excepția 

drumurilor cu sens unic. 

Manevra se semnalizează cu lumina sau cu luminile din dotare. Se recomandă și montarea 
unor dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre. 

Regimul de viteze 

Conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de 
drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, precum și cea 
impusă prin mijloacele de semnalizare. În localități, pe anumite sectoare, se pot stabili pentru 

autoturisme și motociclete, prin indicatoare, alte limite maxime de viteză, care nu pot depăși însă 80 
km/h. 

Nu este permisă limitarea vitezei sub 30 km/h pentru autovehicule și 10 km/h pentru 
tramvaie. 

Autovehiculele cu regim de circulație prioritar pot folosi viteza impusă de necesități, când se 
deplasează la intervenții. 

Reducerea vitezei 

a) la indicatoarele: Limitare de viteză și Limitare de viteză diferențiată pe categorii de 
autovehicule; 

b) în localități, o viteză care să nu depășească 30 km/h iar în afara localităților 50 km/h, în 
următoarele situații: 

1) la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată; 
2) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai 

mică de 50 m; 

3) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă 
acestea se află în mers sau staționează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de 
circulație pe sens; 

4) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament; 
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5) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră 
cubică umedă; 

6) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare; 
7) în zona de acțiune a indicatorului de avertizare „Copii”, în intervalul orar 7.00 – 22.00, 

precum și a indicatorului de avertizare „Accident”; 
8) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare și marcaje, când 

drumul public are cel mult o bandă pe sens, iar pietonii aflați pe trotuar, în imediata apropiere a 
părții carosabile, intenționează să se angajeze în traversare; 

9) la schimbarea direcției de mers prin viraje; 
10) când vizibilitatea este sub 100 m în condiții de ceață, ploi torențiale, ninsori abundente; 
c) în alte situații: 
1. ori de câte ori este nevoie pentru evitarea unui pericol imediat; 
2. pe timpul nopții, la întâlnirea cu un alt autovehicul care circulă din sens opus; 
3. la semnalele polițistului care dirijează circulația, date prin balansarea brațului în plan 

vertical; 

4. la semnalele autovehiculelor prevăzute cu lumini giratorii albastre; 
5. la treceri la nivel cu calea ferată curentă; 
6. la apropierea de o stație de troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveolă, din care 

conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenția de a ieși, pentru a reintra în trafic; 
7. la marcajul transversal de reducere a vitezei. 

Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus (Art. 153) 
(1) La întâlnirea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt 

obligați să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părții carosabile, în sensul lor de mers. 
(2) Dacă mersul înainte este obturat de un obstacol sau de prezența altor participanți la 

trafic, care impune trecerea pe sensul opus, conducătorul vehiculului este obligat să reducă viteza și, 
la nevoie, să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus. 

(3) Pe drumurile publice înguste, unde trecerea vehiculelor care circulă din sensuri opuse, 
unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, conducătorii acestora se vor conforma 
semnalizării existente. 

(4) Pe drumurile publice cu declivități pronunțate, unde trecerea vehiculelor care circulă din 
sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, cele care coboară sunt obligate 
să oprească pentru a permite trecerea vehiculelor care urcă. 

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) și (4), dacă unul dintre vehicule trebuie să execute o 
manevră de mers înapoi, ansamblul de vehicule trece înaintea oricărui alt vehicul, vehiculul greu 

înaintea celui ușor, iar autobuzul înaintea autovehiculului de transport mărfuri. 
(6) La vehiculele de aceeași categorie, obligația de a efectua o manevră de mers înapoi 

revine conducătorului care coboară, cu excepția cazului când este mai ușor și există condiții pentru 
conducătorul care urcă să execute această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un 
refugiu. 
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V. VOCAŢIONAL  

 

REGULAMENTUL JOCULUI DE VOLEI 
 

 

Prof. Dumitru Amacsinoae 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan, jud. Hunedoara 

   
                                                                                                 

 Voleiul este un sport în care două echipe, separate de 
un fileu înalt, trebuie să treacă o minge pe deasupra acestuia, 

folosind doar mâinile, cu scopul de a face ca mingea să atingă 
terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri 
pentru a trimite mingea către terenul celeilalte echipe. Un 
punct se câștigă dacă mingea atinge terenul advers sau dacă 
nu se respectă regula celor trei atingeri. 
CONDIȚII MATERIALE ȘI TEHNICA JOCULUI 

Terenul de joc este un dreptunghi de 18 m pe 9 m, împărțit în două pătrate egale printr-o 

linie de mijloc. Liniile de marcare ale terenului sunt late de 5 cm și fac parte din terenul de joc. Se 
poate juca pe pamânt, pe iarbă, pe bitum, zgură sau în săli de sport.  

Fileul care separă cele două terenuri de joc are înălțimea (la marginea sa superioară), de 2,43 
m pentru bărbați, 2,24 m pentru femei.  

Mingea este confecționată din benzi de piele având o cameră de cauciuc în interior, o 
circumferință de 65-68 cm și o greutate de 250 g.  

Echipa este formată din 6 jucători titulari (care 
sunt pe teren) și încă 6 jucători de rezervă, care pot fi 
introduși oricând în timpul jocului (dar nu mai mult de 6 
schimbări într-un set). Jucătorii unei echipe stau pe teren 
astfel încât să acopere întreaga suprafață de 81 mp. În 
timpul efectuării serviciului, jucătorii sunt obligați să stea 
pe teren în ordinea numerelor anunțate de către antrenor 
la arbitrul scorer.  

Pentru a ușura înțelegerea unui joc, cele 6 zone de pe teren au fost numerotate de la 1-6 în 
sensul invers de mișcare a acelor ceasornicului. Ori de câte ori o echipă câștigă serviciul de la 
adversari, jucătorii își schimbă locurile pe teren, efectuând o rotație în sensul acelor ceasornicului. 
Echipele aflate față în față, încearcă să-și trimită astfel mingea de joc, încât adversarul să nu o poată 
returna în condiții regulamentare.  

Mingea se pune în joc printr-un servici care este executat din afara terenului (din spațiul 
special destinat) de către jucătorul aflat în dreapta, pe linia de fund a terenului. Echipa care este în 
posesia mingii este obligată ca, prin maximum trei lovituri, să o trimită în terenul advers. Se obține 
un punct de către echipa care a servit în cazul când echipa adversă nu reușește să-i retransmită 
mingea regulamentar. Un set se încheie atunci când o echipă a totalizat 15 puncte (cu condiția 
departajării cu 2 puncte la scorul de 14:14, 15:15 etc.). Victoria este obținută de către echipa care 
câștigă prima doua seturi (din trei) sau trei din cinci. 

Cele mai frecvente greșeli ce pot fi făcute in jocul de volei sunt: 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sport
https://ro.wikipedia.org/wiki/Minge
https://ro.wikipedia.org/wiki/Minge
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-La executarea serviciului: dacă jucătorul care servește aruncă mingea în aer, dar n-o 

lovește, ci o reprinde sau mingea în cădere își atinge orice parte a corpului, se consideră serviciu 
greșit și mingea va fi dată echipei adverse spre a servi, de asemenea atingerea liniei de fund a 
terenului sau ieșirea din zona de serviciu, trimiterea mingii prin afara benzilor laterale ale fileului, 
atingerea cu mingea servită a unor obstacole existente în sala sau teren, serviciul care nu cade în 
intervalul terenului advers. 

-La pasarea mingii: lovirea de către același jucător de două ori consecutiv a mingii (singura 
excepție admisă se referă la efectuarea blocajului care dă dreptul la o a două lovitură jucătorilor care 

au participat la blocaj), ținerea, împingerea, conducerea mingii în momentul pasei, atingerea mingii 
cu o parte a corpului aflată sub nivelul mijiocului. 

-La lovirea mingii (lovitura de atac): atingerea fileului cu mâna, atacarea mingii aflate în 
terenul advers, ținerea sau conducerea mingii; jucătorul din linia a II-a, trecut pe parcursul jocului în 
prima linie, nu are voie să atace și să participe la blocaj. El poate pasa sau trimite mingea peste fileu 

la adversar. 

-La efectuarea blocajului atingerea fileului, participarea la blocaj a jucătorilor din linia a II-
a.  

Mai sunt considerate greșeli: depășirea liniei de mijloc a terenului, călcarea liniilor de 
demarcare a terenului în momentul efetuării serviciului (de către oricare dintre jucători), emiterea 

unor sunete, efectuarea unor gesturi care să distragă sau să deruteze adversarul (bătaie din palme, 
bătaia picioarelor în podea etc.). 

Principalele elemente tehnice care sunt folosite in jocul de volei sunt: 

- Serviciul - care poate fi efectuat de sus sau de jos, din față și din lateral (în funcție de poziția 
jucătorului față de fileu).  
- Preluarea (manșeta) cu două mâini de sus sau de jos, din serviciu sau din atac  
- Ridicarea pentru lovitura de atac sau pasarea mingii.  

- Lovitura de atac - procedeu drept, întors sau prin rotarea brațului  
- Blocajul - individual, în 2 și 3 jucători  
- Dublarea pasei loviturii de atac sau blocajului. 

Vocabular 

Dubla - lovirea consecutivă a mingii de către același jucător. 
Dublare - plasamentul unui jucător în spatele celui care trage (atacă). 
Intrare - trecerea unui jucător din linia a II-a în linia I, pentru a ridica mingea în vederea atacului. 
Sextet - cei 6 jucători de volei din teren. 
Aut (engl. out = afara) - mingea căzută în afara terenului de joc. 

Coordonator de joc - jucător în teren care a fost desemnat de antrenor să dirijeze jocul echipei 
(cine ridică, cine va trage, plasament, dublaj s.a.). 

 

Bibliografie: 

1. https://www.frvolei.ro/ 

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Volei 
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DALI: EXTRAVAGANȚĂ ȘI IMAGINAȚIE FĂRĂ LIMITE 

 

Prof. Ramona Buzea 

Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 Știai că ceasurile care se topesc din cea mai renumită pictură a 
lui Dali au fost concepute pornind de la o bucată de brânză? Ei bine, 
în acest articol vei află cum gândește Dali, ce drum a parcurs el până 
să își pună o puternică amprenta în istoria artei. 
 Cel pe care îl numin “Dali”, și pe care îl cunoaștem datorită 
extravaganței și nebuniei sale, este un artist complex, de o mare 

valoare artistică, care ne-a lăsat o veritabilă moștenire culturală și 
spirituală. Această moștenire cuprinde în special picturi suprarealiste, 
care depășesc rodul imaginației, și șochează simțurile.  Dali se 

autointitulează “geniu”. Și este unul. Modestia nu face parte din 
calitățile sale. 
 

 Cine este Salvador Dali? 

 Salvador Dali alături de renumitul ceas din pictura “Persistența memoriei”. 
            Salvador Dali s-a născut la 11 mai 1904 și a murit la 23 ianuarie 1989. Pentru a-l putea 

înțelege pe acest geniu, trebuie să știm câteva lucruri legate de viață sa. Dali se mândrea că era 
catalan (s-a născut și a copilărit în Catalonia) și că avea toate caracteristicile tipice locuitorilor din 

această zonă: mândrie și materialism. Personalitatea lui excentrică, narcisismul său inegalabil și 
stilul modern sunt elementele care stau la baza creațiilor sale. 
            A studiat la Academia de Arte Frumoase din Madrid, dar, din cauza firii sale rebele, Dali a 

fost exmatriculat de două ori și petrece două săptămâni în închisoare. Familia nu l-a sprijinit în 
vocația sa pentru pictură, dar asta nu l-a determinat să renunțe. Încăpățânat în ideile sale, a cucerit în 
cele din urmă lumea. 
 

Autoportret în stil “rafaelit”. 
       Dali nu a pictat doar în stilul suprarealist 

 Privind picturile care îl reprezintă în istorie, este 
destul de greu să-ți poți imagina că în primii săi ani că artist 
plastic, Dali s-a inspirat din pictură impresionistă. Temele 
sale preferate la început erau natură statică și peisajele, iar 
pictorii pe care îi consideră adevărate genii, nimeni alții 
decât Monet, Pissarro și Renoir. După impresionism, a 
încercat și alte stiluri și curente artistice: pointilism, 
futurism, cubism, fovism, reușind să obțină de fiecare dată 
rezultate deosebite. 

 

 

 

 

https://www.curspictura.ro/wp-content/uploads/dali-autoportrete-cu-ceasul-topit.jpg
https://www.curspictura.ro/wp-content/uploads/dali-autoportret-in-stil-rafaelit.jpg


Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

115 

 

Metamorfoza lui Narcis (1937) 

       Cum a ajuns Dali la suprarealism 

 Picturi precum ale lui Dali pot face doar cei 

dotați cu o imaginație vizionară specială, cu o 
inteligență creatoare deosebită. Să mergem însă pe 
urmele sale și să pătrundem secretele care ne-ar putea 

ghida către înțelegerea și interpretarea picturilor 
daliesciene. 

 După ce a încercat toate acele stiluri, și a 
studiat lucrările pictorilor care l-au precedat, Dali a 

constatat că îi plac următoarele trăsături: 

 Tușele compacte 

 Compozițiile clare, curate 

 Subiectele extrase din realitatea cotidiană, transformate apoi cu ajutorul imaginației 
 Combinând aceste trăsături, a ajuns la estetica curentului suprarealist. 

 Esența subiectului din picturile lui Dali – Caracterul pragmatic al vieții  
            Sensul concret și pragmatic al vieții, care te îndeamnă să te supui celor cinci simțuri, este 
mai mult decât sesizabil în operele sale. 
 Să vedem ce a gândit artistul când a pictat renumita pictură intitulată “Persistența memoriei” 
– 1930 

 

Dali – “Persistenţa memoriei” – 1930 

 “În ziua în care m-am hotărât să pictez 
ceasuri, le-am pictat moi. Într-o seară mă simțeam 
obosit și mă durea capul. […] După cină mâncasem 
camembert și imediat ce au plecat musafirii, eu am 
mai rămas la masă, gândindu-mă la problema 
filosofică a moliciunii acelui tip de brânză. M-am 

ridicat, m-am dus în atelier, și, ca de obicei, am 

aprins lumina pentru a mai arunca o privire la 

tabloul la care lucram. Știam că atmosfera pe care 
am reușit să o redau în acel tablou trebuia să fie 

fundalul unei idei, dar încă nu știam care. Voiam să sting lumina, când, dintr -o dată, “am 
văzut” soluția. Am văzut două ceasuri moi, unul dintre ele atârnând pe creanga măslinului. În 
ciuda faptului că mă durea capul îngrozitor, mi-am pregătit șevaletul și am început să 
pictez.” 

            Totul a pornit de la o bucată de brânză “descompusă”, de la un obiect comestibil care devine 
metafora aspectului psihologic al timpului. 

            Topirea ceasurilor arată scurgerea rapidă a timpului. Faptul că avem trei ceasuri și nu doar 

unul amplifică trecerea timpului. Insistența și detalierea acestor ceasuri indică și frustrarea 

artistului: timpul se scurge împotriva voinței noastre. Restul scenariului, obiectele fără viață, sunt 

vlăguite parcă de viteza cu care zboară acest timp necruțător. 

https://www.curspictura.ro/wp-content/uploads/dali-Metamorphosis_of_Narcissus.jpg
https://www.curspictura.ro/wp-content/uploads/dali-persistenta-memoriei.jpg
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Autoportret în stil cubist 

 Până în 1920, așadar, picturile sale aveau trăsăturile 
enumerate mai sus. Ceea ce se întâmplă după acest an de cumpănă 

este o puternică influență cubistă, marcată de interesul său pentru 

picturile lui Pablo Picasso, Georges Braque și Juan Gris. Elementele 
pictate își pierd efectul realist și fotografic, adoptând o percepție 
transfigurată a realității. Și totuși, Dali și Picasso nu au fost tocmai 
prieteni. Iată ce spune Dali: 
  “Cred că magia din operele lui Picasso este romantică, 
bazată pe schimbări radicale, în timp ce magia din operele mele 

se datorează tradiției. Sunt total diferit de Picasso pentru că el 

nu se ocupă de frumusețe, ci de urât. Totuși, în cazul unor genii 

ca Picasso și mine, frumosul-urât și urâtul-frumos pot fi de 

natură angelică“. 
 

Sfaturile lui Dali pentru pictorii în devenire 

 În “Jurnalul unui geniu”, artistul le spune 
contemporanilor săi: “Dacă refuzați să studiați 
anatomia, arta desenului și a perspectivei, matematica 

esteticii și știința culorii, o faceți din comoditate, și nu 

pentru că sunteți genii.” 

 Prin această judecată, perfect valabilă și în zilele 
noastre, Dali respinge toate curentele neoavangardiste, 

aparent în contrast cu principiile inovatoare pe care le 
abordase în perioada suprarealistă. 
            Oricât de non-conformist pare a fi stilul său, la 
bază stă însă mult studiu “clasic”. Însușirea tehnicilor 

tradiționale nu înseamnă întoarcerea la renascentism sau clasicism, ci o reevaluare a picturilor, o 
reinterpretare. 

            La o privire mai de ansamblu, Dali nu a fost singurul care a aplicat acest principiu. Mulți 
pictori au ajuns departe tocmai pentru că mai întâi și-au însușit tehnicile clasice, și apoi le-au 

reinterpretat prin filtrul propriei creativități. 
            Ca o notă personală de final, mai pot adăuga: “Odată ce ți-ai format mâna în clasicism, 

tot ceea ce îți mai trebuie pentru a fi tu însuți pe pânză este o mare doză de curaj și încredere 

în sine.” 
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VIZITELE ȘI EXCURSIILE LA BISERICI, MĂNĂSTIRI 
 

 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel 
Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

 

Vizitele și excursiile la biserici și mănăstiri oferă elevilor posibilitatea dobândirii sau 
aprofundării cunoștințelor religioase. Elevii pot afla direct modul în care a fost și este trăită credința 
ortodoxă. 

Se realizează cu elevi dintr-o clasă, din clase paralele sau cu nivel de școlaritate 
apropiat. Formă de organizare a procesului de învățământ, vizitele și excursiile la biserici și 
mănăstiri urmăresc dobândirea și fixarea cunoștințelor. 

În funcție de sarcina didactică fundamentală se disting următoarele tipuri de vizite și 
excursii: 

a) Vizite și excursii introductive 

Sunt organizate cu scopul de a-i pregăti pe elevi pentru înțelegerea cunoștințelor ce 
urmează a fi predate. Elevii vor fi orientați să urmărească aspectele legate de viața personalităților 
religioase, să asculte sfaturile preoților duhovnici, să rețină explicațiile ghidului, să culeagă 
informații, să achițizioneze mate rial intuitiv (icoane, cruci, vederi, CD, casete video, cărți, hărți, 
etc.) care poate fi folosit în lecțiile de religie. Profesorul va urmări modul în care elevii exersează 
deprinderile formate în timpul orelor cu privire la actele de cult extern. 

b) Vizite și excursii organizate în vederea comunicării de cunoștințe 

Aceste vizite și excursii se realizează în vederea însușirii unor cunoștințe referitoare la 
locașul de cult, la viața unor sfinți, a unor personalități bisericești (de ex. lecția despre Mitropolitul 
Andrei Șaguna poate fi predată într-o excursie organizată la Sibiu și Rășinari, cu vizitarea 
Mitropoliei, a Facultății de Teologie, a Bibliotecii A.S.T.R.A., a mormântului mitropolitului), a 

stilurilor arhitecturale (de ex. la lecția despre monumente reprezentative de artă religioasă din 
România poate fi predată  prin vizitarea Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc - cea mai veche biserică 
păstrată în forma originală până azi, monumentul cel mai de valoare al artei bizantine și a Mănăstirii 
Curtea de Argeș - zidită de Neagoe Basarab). Datorită faptului că vizitele oferă o mare varietate de 
informații, profesorul trebuie să valorifice din plin acest lucru și să puncteze esențialul. 

c) Vizite și excursii de consolidare și fixare a cunoștințelor  
Se organizează la sfârșitul unui capitol sau a unei teme. Prezintă avantajul că elevii au 

deja multe informații, știu ce să urmărească și încearcă să afle mai multe amănunte. Scopul 
fundamental urmărit fiind acela de concretizare a cunoștințelor predate, de sistematizare și fixare a 
lor. Aceste vizite și excursii se pot organiza și în Școala Altfel. 

d) Taberele școlare 

Se organizează în vacanță, la sfârșit de an școlar, pe baza unui program stabilit în 
funcție de categoriile de vârstă ale elevilor și de cunoștințele dobândite în anii de studiu. 

Concluzii 

Excursiile și vizitele didactice oferă elevilor prilejul de a efectua observații asupra 
creației divine, asupra monumentelor de artă creștină, a obiectelor de artă bisericească, asupra unor 
momente legate de trecutul nostru religios, de viața și activitatea unor personalități de seamă ale 
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vieții religioase și de implicarea lor în viața socială, culturală, atât la nivel național cât și universal, 
asupra relațiilor dintre oameni. 

Ele au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și desăvârși ceea ce 
elevii au acumulat în cadrul lecțiilor. 

Bisericile de lemn sunt considerate monumente de excepție ale artei și arhitecturii 
noastre populare românești. 

Mănăstirile și bisericile sunt monumente ale artei religioase europene și românești, 
datorită valorii lor materiale și spirituale, fac parte din patrimoniul artistic religios universal, fiind 

ocrotite prin lege și având rolul de a ne descoperi frumusețea divină spre care tindem. 
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VIAŢA ÎN CULORI 

 
Prof. Ancuţa Iacob  

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

  

 „Culoarea trebuie să existe întotdeauna pe noi. Nu trebuie să ne fie frică să purtăm culori, 
fie că sunt pe unghii, pe păr, îmbrăcăminte sau accesorii.” – John Wood 

 

 Viaţa noastră e compusă în mare parte din culori: nuanţele hainelor, tonurile folosite în 
decorarea casei, culorile impresionante ale naturii sau chiar modul în care ne percepem existenţa, 
toate pot fi descrise prin culori. 

 Culorile reprezintă una din cele mai sugestive şi mai puternice forme de comunicare non-

verbală, ne pot influenţa în mod pozitiv sau negativ starea de spirit, ilustrează emoţii, sentimente, 
reacţii, fiecare dintre noi avem o culoare preferată şi ori de câte ori avem ocazia ne cumpărăm haine 
de acea culoare, ne zugrăvim pereţii, cumpărăm flori şi cadouri, dar şi obiecte hand-made care să 

aibă acea culoare. 
 Tonuri, nuanţe, tentă, cromatică, pigment, spectru toate sunt noţiuni care definesc culorile, 
care în sens fizic reprezintă componenta structurală a lumii solare ce se descompune în şase culori 
principale în ordine naturală: ROGVAIV (care sunt şi culorile curcubeului), iar în sens psiho-

fiziologic reprezintă o percepţie vizuală condiţionată de lumină, de calitate, locul, momentul şi 
timpul în care este emisă direct sau reflectată de suprafaţa obiectelor. Există două non-culori: alb şi 
negru, trei culori primare (care nu se pot obţine amestecând alte culori): roşu, galben şi albastru, trei 
culori secundare sau binare (rezultă din amestecarea culorilor primare, iar amestecate între ele dau 
culoarea gri, se neutralizează): portocaliu (sau oranj), verde şi violet şi culori terţiare sau trenare 
care rezultă din amestecul primarelor cu binarele care sunt mai mult nuanţe în funcţie de culoarea 
dominantă, de exemplu: galben-verzui sau verde-gălbui, albastru-violet sau violet-albăstrui, roşu-

oranj sau oranj-roşiatic, albastru-verzui sau verde-albăstrui, roşu-oranj sau oranj-roşiatic, roşu-violet 

şi violet-roşiatic. Se spune că din amestecul fizic, pe paletă, al celor trei primare cu cele trei 
secundare rezultă aproximativ 900 de tente distincte. 
 Albul reprezintă prin excelenţă  puritatea, aduce speranţă, bucurie, succes. Este non-culoarea 

copilăriei şi a reînnoirii. Albul semnifică vindecare, purificare, nou, neatins, calm. Totodată, albul 
sugerează şi sinceritatea. Are efecte de expansivitate, uşurinţă, suavitate, robusteţe, puritate, răceală; 
exprimă pace, împăcare, linişte, inocenţă, curăţenie, sobrietate. 

 Negru - reprezintă concretul, neantul. Negrul absoarbe celelalte culori, este simbol de 
austeritate şi rigoare. Simbolizează noaptea, tenebrele şi moartea. Pe de altă parte, evocă adesea 
calmul şi meditaţia. Negrul este o culoare care sugerează confuzie, nehotărâre, durere, despărţire. 
Această culoare are o vibraţie negativă. Ea are efecte psihologice de nelinişte, reţinere, depresie, 
introversie; impresie de adâncime, greutate; are o semnificaţie psiho-afectivă de tristeţe, sfârşit, 
singurătate, despărţire, doliu. Poate fi utilizată ca element de delimitare, contrast sau fond pentru 
celelalte culori. 

 Gri - este culoarea tristeţii şi a pierderii speranţei, dar şi a depresiei. Griul este culoarea 

specifică bancherilor, finanţiştilor şi celor din domeniul asigurărilor, fiind culoarea care sugerează 
sprijin financiar şi putere. De aceea atunci când mergeţi la bancă pentru a contracta un credit 
(împrumut bancar) este indicat să îmbrăcaţi haine de culoare gri, maro, albastru şi albastru închis. 
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 Albastru - este culoarea apei şi a cerului, a înţelepciunii, a păcii, dar şi a profunzimii, a 
necunoscutului şi a frumuseţii. Este, de asemenea, culoarea protecţiei şi a dragostei sincere. 
Albastrul este o culoare liniştitoare, fiind culoarea intelectualului. Este, de altfel, şi simbolul unei 
iubiri ascunse. Această culoare favorizează dezvoltarea proceselor de inhibiţie şi de încetinire a 
ritmului activităţii; îndeamnă la calm şi reverie, concentrare şi linişte interioară, seriozitate, 
meditaţie. În exces, conduce la depresie. Se caracterizează prin profunzimea trăirilor şi 
sentimentelor. Caracteristică pentru tipul pasiv, senzitiv, perceptiv. Albastrul obişnuit marchează 
începutul contactului spiritual. Albastrul deschis sugerează setea de cunoaştere, dar şi nevoia de 

odihnă şi relaxare. Albastrul electric este culoarea care se potriveşte unei persoane care e mulţumită 
cu nivelul său existent de cunoaştere sau doreşte realizări intelectuale mai înalte. Această culoare 
este foarte bună pentru oratori, căci atrage publicul. Este totodată şi o culoare potrivită pentru un om 
disponibil întotdeauna şi mai ales atunci când este nevoie. Albastrul pulverizat este culoarea 
potrivită pentru un visător, pentru artistul creator, arareori preocupat de lucruri materiale. Albastrul 
închis se potriveşte mai mult persoanelor care nu sunt satisfăcute de acţiunile altora. Deseori 

albastrul se foloseşte ca o culoare neutră, pentru a produce îmbinarea mai multor culori. 
 Galben - este culoarea soarelui care străluceşte şi încălzeşte. Simbolizează bogăţia şi 
succesul. Cu cât galbenul este mai pur, cu atât semnificaţia lui este mai pozitivă. Galbenul este o 

culoare benefică, iar în combinaţie cu albul pur se obţine galben pal. Este totodată şi culoarea 
geloziei. Se ştie că această culoare stimulează şi întreţine starea de vigilenţă, sporeşte capacitatea de 
mobilizare şi concentrare a atenţiei, predispune la comunicativitate; dă senzaţia de căldură şi de 
intimitate. Galbenul este culoarea  caracteristică tipului activ, expansiv, investigativ şi cu un nivel 

ridicat de aspiraţie. Privită mult timp, dă senzaţia de oboseală, dar în tonuri palide este suportabilă.   
 Auriul - este culoarea perfecţiunii spirituale, culoarea sfinţeniei. Pentru a înţelege mai bine 
semnificaţia acestei culori este de ajuns să ne gândim la icoane. 
 Portocaliu (orange) - este rezultatul amestecului dintre roşu şi galben, ceea ce îi dă o dublă 
semnificaţie. Indică în aceeaşi măsură pasiunea, brutalitatea, căldura, ipocrizia şi acţiunea. Este 
culoarea focului, a soarelui care se trezeşte şi apune, sinonim cu dimineaţa şi seara. Portocaliu este 

culoarea care îndeamnă la un puternic simţământ matern, la nevoia de a oferi protecţie, fiind 
culoarea fericirii. Totodată, această culoare are un efect stimulator emotiv, dă senzatie de apropiere. 

Este o culoare sociabilă, mai activă decât galbenul, care lasă impresia de optimism, veselie, însă pe 
suprafeţe întinse poate fi iritant. 

 Roz - este o culoare ştrengară, inocentă şi dulce. Este semnul iertării şi al prieteniei. Ca şi 
portocaliul, este rezultatul unui amestec de culori, roşu şi alb, culori opuse, dar care se completează 
foarte bine. Rozul este o culoare care îl face pe cel care îl poartă să iubească lumea, fiind deci 
culoarea dragostei şi totodată cea mai romantică şi afectivă culoare. Totodată, rozul este şi culoarea 
sexualităţii. Este de altfel şi simbolul unei iubiri în tăcere. El are rolul de a calma şi de a îmbuna 
sentimentele. Studiile efectuate în mai multe închisori au arătat că atunci când celulele prizonierilor 

sunt vopsite în roz, atitudinea agresivă se diminuează vizibil, dar efectul nu este durabil. O expunere 

mai îndelungată la această culoare poate duce în final la o explozie de violenţă. 
 De asemenea se spune că rozul decolorat este culoarea care marchează cel mai bine 

începutul marii dezvoltări intelectuale, fiind totodată şi cea mai potrivită culoare în domeniul 
investiţiilor. 
 Roşu - este o culoare vie. Evocă vitalitatea, energia, forţa, dar şi brutalitatea, violenţa, 
dificultăţile, orgoliul, suferinţa. Nu trebuie să uităm că roşul este, de asemenea, culoarea dragostei. 
O dragoste pasională, arzătoare şi fără sfârşit, scoate în evidenţă sensibilităţile observatorului, fiind 
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deci o culoare foarte puternică. De aceea roşul captează foarte repede atenţia. În acest caz se 

recomandă ca persoanele care optează pentru o îmbrăcăminte de această culoare să fie stăpâne pe 
sine şi nu prea timide. Totodată, roşul este şi culoarea pasiunii, însă el nu trebuie folosit în exces. 
Roşu  are un efect stimulator general, provoacă, incită la acţiune, îndeosebi în plan psihomotor, 

stimulator intelectual. El este o culoare specifică tipului activ, autonom, locomotor, competitiv, 

operativ. Roşu simbolizează căldură, foc, pasiune, entuziasm şi agresiune. El poate mări presiunea 
sângelui şi ritmul respiraţiei. Are efectul de a stimula oamenii să ia decizii în mod rapid şi creşte 
speranţele. Este indicat ca atunci când aveţi de dus la capăt un proiect amânat să purtaţi haine de 
culoare roşie. Trebuie precizat şi faptul că obiectele care au culoarea roşie sunt imediat observate. 
Ele sunt deseori utilizate în decorarea interioarelor. Se ştie că în ceea ce priveşte maşinile există o 
corelaţie între culoarea roşie şi rata furturilor. Roşu este o culoare foarte intensă care naşte 

sentimente extreme. Hainele roşii pot da senzaţia de putere, dar şi pe cea de conflict, agresiune. 
Culoarea roşie ar trebui folosită doar pentru a sublinia ceva şi nu ca o culoare principală. Încăperile 
în care predomină culoarea roşie creează nervozitate. În încăperile în care se foloseşte doar sporadic 
roşu oamenii pierd şirul timpului, motiv pentru care se întâlneşte des în cazul casinourilor şi 
barurilor. Şi restaurantele utilizează adesea roşu  pentru a-şi atrage clienţii şi pentru a le stimula 
apetitul. 

 Verde - este culoarea naturii şi a vieţii. Adesea asociată cu banii, culoarea verde anunţă 
bunăstare şi reuşită. Reprezintă calmul, înţelepciunea, echilibrul şi speranţa. Verdele este o culoare 

excelentă pentru realizări financiare, fiind deci culoarea câştigului financiar. Se spune că persoana 
care-l poartă e înclinată să ia iniţiative bune, pozitive. Culoarea are efect de linişte, bună dispoziţie, 
relaxare, meditaţie, echilibru, siguranţă. Verdele facilitează deconectarea nervoasă. Caracterizează 

tipul pasiv, defensiv, autonom, reţinut. Exprimă concentrare, siguranţă, introspecţie. Important de 

ştiut este faptul că verdele este culoarea potrivită hainelor ce trebuie îmbrăcate atunci când mergeţi 
să daţi un interviu pentru angajare. Verdele este totodată şi culoarea speranţei, fiind o culoare foarte 
potrivită spre a fi utilizată la zugrăvirea dormitoarelor. Se spune că verdele închis este culoarea care 
indică o concentrare puternică, dar care durează doar un moment.   
 Violet (mov)  - este culoarea independenţei personale. Rezultă în urma amestecului dintre 
roşu şi albastru, simbolizând pasiunea care se stinge. Reprezintă, de asemenea, singurătatea şi 
individualismul. Violetul este culoarea legată de paranormal, dar este şi o culoare a suferinţei. Are 
un efect stimulator, neliniştitor şi descurajator, dând senzaţia de gravitate. Semnificaţia psihologică 
este de tristeţe şi melancolie. 
 Maroul - este culoarea care înfrânge extravaganţa. În unele cazuri, această culoare creează o 
senzaţie de tensiune. Totodată maroul este culoarea pământului şi pădurii. Este solid, de încredere şi 

ajută la crearea unei atmosfere neutre, confortabile şi primitoare. Este culoarea care comunică 
sinceritate, putere, maturitate. 
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SCHIMBARE PRIN RUGĂCIUNE 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Mirela Turcescu  

Școala Gimnazială „Traian” Pitești, jud. Argeș 

 

 

        Încă din primele secole creștine și până astăzi, credincioșii au înțeles importanța crucială a 
rugăciunii pe care o au cu propriul lor Creator. Așa cum trupul are nevoie de hrană și aer pentru a 
putea trăi, tot așa și sufletul are nevoie de rugăciune, ca hrană spirituală, pentru a se putea înălța la 
Dumnezeu. Iar „tot omul care se roagă stă de vorbă cu Dumnezeu”, rugăciunea fiind „începutul 
oricărui bine și pricina mântuirii și a vieții veșnice.” (Sf. Ioan Gură de Aur) 
        Dumnezeu vine în întâmpinarea rugăciunilor noastre iar noi, oricât de păcătoși am fi, trebuie 
să ne rugăm neîncetat, cu umilință, căci Domnul ne va da harul vindecării de toată boala trupească 
și sufletească. Să ne întoarcem la Hristos așa cum s-a întors păcătoasa care, zdrobită de povara 
păcatelor, nici nu vorbea de durere, ci ștergea picioarele Mântuitorului pe care le udase cu lacrimile 
sale; sau tâlharul de pe cruce care a recunoscut în Iisus pe Mesia și zicea: „Pomenește-mă Doamne, 
când vei veni întru împărăția Ta”, ori Zaheu vameșul, care mult se trudea să vadă pe Marele 
Duhovnic și să-și mărturisească toate păcatele, cât și alți păcătoși de-a lungul veacurilor, care s-au 

întors, s-au rugat și s-au mântuit, dobândind astfel împărăția cerurilor. Și de a căror întoarcere și 
vindecare S-a bucurat și Domnul care zice: „Că tot așa va fi bucuria pentru un păcătos care se 
pocăiește, decât pentru nouăzeci și nouă de drepți, care n-au nevoie de pocăință.” (Luca 16,7). 
        Sfânta Tereza mărturisea acum aproape o mie de ani: „A te ruga vrea să spună a fi în 
legătură cu Dumnezeu, ca și cu un prieten. ”Așadar, rugăciunea este ca o vorbire cu Cel de Sus, prin 
care îți deschizi sufletul deplin, aidoma copilului părintelui său, în numele unei „prietenii” mai 
presus de fire. Iar din această legătură, din această comuniune cu Dumnezeu, răsar toate virtuțile 
atât de necesare omului în dobândirea mântuirii. 
        Părintele Cleopa arată că orice rugăciune decurge chiar din una dintre formele sale, anume 

cererea, mulțumirea sau lauda. Atunci când apostolii îi cer Mântuitorului „învață-ne să ne rugăm”, 
Acesta îi sfătuieșe să nu rostească vorbe multe și le dăruiește „Rugăciunea Domnească” care a 
rămas cea mai concisă, dar și cea mai completă rugăciune rostită vreodată. Prin Mântuitorul, Care 
mereu a practicat-o, rugăciunea se ridică pe cele mai înalte culmi prin: căldură, sinceritate, putere, 
profunzime, credință. În rugăciune ne înălțăm cu mintea la Dumnezeu, deși El este pretutindeni, în 
noi și cu noi. Când spunem că ne înălțăm înseamnă că ne trudim, ne ostenim, ne concentrăm cu 
toate puterile noastre sufletești, pentru a putea fi în dialog cu Creatorul nostru. 
        Dar credinciosul trebuie să se roage lui Dumnezeu, nu numai ca ființă creată de El, ci și 
pentru aceea că este o creatură născută în păcat și supusă astfel ispitei. Pentru a scăpa de păcat, 
pentru a-l combate, pentru a scăpa de toate ispitirile și slăbiciunile trupești trebuie să cerem ajutorul 
Domnului: „Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide” (Matei 7,7). Iar 
sufletul, eliberat de povara sa, de păcatele sale care, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel aduc 
moartea, poate să se concentreze acum numai în realizarea binelui atât pentru el, cât și pentru 
semenii săi. 
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        Adevărata rugăciune presupune îndeplinirea mai multor condiții: mediul în care este făcută, 
credința care o însoțește, cuvintele rostite de credincios, împletirea ei cu postul și milostenia. 
Creștinul care stă de vorbă cu Creatorul trebuie să se găsească într-o atmosferă de liniște și pace 
exterioară și interioară. În acest sens, mediul cel mai bun pentru rugăciune este singurătatea, 
retragerea în locuri liniștite. Sfânta Scriptură ne spune că Moise, fiind rugat de regele Egiptului să 
îndepărteze pedeapsa ce era asupra sa, răspunde acestuia: „îndată ce voi ieși di n oraș, voi întide 
mâna mea spre cer, către Domnul” (Ieșire, 9,29). La fel procedează și Mântuitorul Hristos, adesea 
retrăgându-se în pustiu (Matei 4,1), în liniștea și singurătatea Muntelui Măslinilor. (Matei 26, 36) 
        De asemenea, marii pustnici și primii creștini se retrăgeau în pustiu și se rugau zi și noapte, 
împletind rugăciunea cu munca și faptele bune și modelându-și astfel viața după învățătura și 
poruncile Domnului. Dintre marii pustnici amintim pe Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Vasile cel 
Mare, Sfântul Macarie cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur etc. Toți aceștia, prin rugăciunile și 
curăția vieții lor îndemnau și întăreau la rugăciune pe cei de o credință cu ei. 
        Pentru rugăciune, nu este de ajuns numai liniștea naturii, ci este deosebit de necesară pacea 
cu noi înșine. Mântuitorul ne învață ca atunci când ne rugăm să ne retragem în sinea noastră: „Tu 
însă, când te rogi, întră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, și 
Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.” (Matei VI,6). Despre aceasta ne vorbește și 
Nicolae Cabasila: „Omul care se roagă fără pace în suflet, nu poate să se roage cum se cuvine și nici 
nu folosește nimic dintr-o asemenea rugăciune, căci: ori îl tulbură mânia și ura, care-i alungă din 
suflet pacea, și atunci rugăciunea nu-i va aduce nici iertarea păcatelor și, cu atât mai mult nu va 
dobândi nici vreun alt dar; ori îl mustră cugetul și-l osândește inima pentru păcatele făcute și atunci 
această neliniște care-l frământă îl face să nu aibă îndrăzneală față de Dumnezeu.” (Nicolae 

Cabasila în „Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii”). Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă „să 
uităm, în vremea rugăciunii, că suntem oameni prinși de râvnă și de frică, să nu mai vedem nimic 
din cele de pe pământ, să socotim că stăm în mijlocul îngerilor și săvârșim aceeași slujbă ca și ei.” 

        Rugăciunea trebuie rostită cu credință. Există o strânsă legătură între ele, prima fiind „roada 
și aroma” celei de-a doua. Atunci când ne rugăm, nu-I poruncim lui Dumnezeu, ci-L rugăm după 
cuviință, cu smerenie, cu credință și nădejde în ceea ce-I cerem. Iar El, ca un Bun Părinte, știe de ce 

avem noi trebuință, după cum spune și Domnul: „că știe Tatăl nostru de cele ce aveți trebuință mai 
înainte ca voi să cereți.” (Matei 6,8). Și ne va răsplăti pentru rugăciunile făcute, pe măsura 
smereniei și credinței noastre: „Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi.” (Matei 
21,22). În epistola sa, Sfântul Apostol Iacob arată că „rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav 
și Domnul îl va ridica și, de va fi făcut păcate, se vor ierta lui.” (Iacob 5,15) 
        Mântuitorul ne îndeamnă în repetate rânduri să împletim rugăciunea cu postul. Acesta din 
urmă are menirea de a ne curăți de toată întinăciunea, iar cel ce postește, atunci când se roagă, poate 
să rămână mult mai ușor în duhul rugăciunii. Numai împreună, postul și rugăciunea alungă toate 
ispitele ce pot apărea în calea noastră. Un exemplu elocvent în acest sens ni-L dă Însuși Iisus 
Hristos când, după Botezul Său, a fost în pustie unde, după patruzeci de zile și nopți de post și 
rugăciune, a ieșit victorios din confruntarea cu cel rău. Sfânta Tradiție confirmă și ea necesitatea 
practicării postului și a rugăciunii pentru mântuirea noastră. Astfel, Sfântul Ioan Gură de Aur spune 
că „diavolul nu îndrăznește să se apropie, când vede că sufletul e întărit de rugăciuni; se teme de 
tăria și puterea pe care i le-au dat rugăciunile, care-l hrănesc mai bine de cum hrănesc mâncărurile 
trupului. ” 

        O latură importantă a rugăciunii o constituie și cuvintele pe care le rostește fiecare 
credincios. Nu trebuie rostite multe vorbe, trebuie avute în vedere lucrurile spirituale care ne ajută 
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să dobândim viața veșnică. Iisus Hristos ne îndeamnă: „Când vă rugați, nu spuneți multe ca păgânii, 
căci ei cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultați.” (Matei 6,7); iar altă dată ne avertizează: „nu 
oricine Îmi zice Doamne! Doamne! va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu 
din ceruri.” (Matei 7,21). 
        Atunci când rugăciunea îndeplinește toate aceste condiții, ea rodește în viețile noastre: ne 
apropie de Dumnezeu, naște în sufletul nostru o stare de smerenie ce ne ajută să intrăm în 
comuniune cu Acesta, ne întărește voința, atenția și răbdarea, dezvoltă în noi sentimente de iubire 
față de persoanele cărora ne rugăm, ne ferește de ispitele și rătăcirile vieții, ne unește cu frații noștri 
întru Hristos, ne face mai sensibili față de aceștia și față de probleme cu care ei se confruntă, ne 
întărește convingerea că nu suntem singuri și că numai împreună putem reuși. Ținând cont de toate 
aceste foloase ale rugăciunii, trebuie să ne rugăm neîncetat, așa cum spunea și Sfântul Apostol 
Pavel în epistolele sale. Iar îndemnul Mântuitorului „Privegheați, dar în toată vremea, rugându-vă” 
(Luca 21,36) să îl purtăm întotdeauna în inimile noastre, spre dobândirea harului divin și a vieții 
veșnice. 
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DECALOGUL – IMPORTANȚA LUI ÎN VIAȚA OMULUI (II) 
-Proiect didactic- 

 

Prof. Mirela Turcescu  

Școala Gimnazială „Traian” Pitești, jud. Argeș 

 

 

Data: 17.02.2021 

Disciplina: Religie-cult ortodox 

Clasa: a V-a 

Tema activității didactice: Decalogul-importanța lui în viața omului (II) 
Categoria lecției: mixtă 

 

Competența cheie vizată: competențe sociale și civice 

Competența generală: manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în 
acord cu valorile religioase 

Competențe specifice: 
- Selectarea unor reguli de comportament moral-religios în diferite contexte de viață, din 

perspectiva unor criterii date; 

- Identificarea unor responsabilități față de sine și față de comunitate, după repere date, prin 
raportare la valorile moral-religioase. 

Obiective operaționale: la sfârșitul activității elevii vor fi capabili: 
- O1: să identifice cinci căi de îndeplinire a poruncilor divine referitoare la relația cu semenii, în 

urma textului lecturat; 

- O2: să enumere cel puțin trei modalități de cooperare cu colegii, pe baza propriei experiențe; 
- O3: să prezinte trei exemple de sfinți care au pus în practică porunca iubirii față de semeni, în 

urma vizionării PPT-ului prezentat la clasă. 
 

Strategia didactică: 
 Metode utilizate: conversația, explicația, argumentarea, jocul didactic, lectura 

 Mijloace de învățământ: Sfânta Scriptură, Manualul de religie, calculator, videoproiector 
 Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală și individuală 

Bibliografia: 

1. Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013 

2. Cristina Benga, Aurora Ciachir, Mihaela Ghițiu, Ioana Niculae, Manual pentru clasa a V-a, 

Editura Corint, București, 2017 

3. www.resurse-ortodoxe.ro 
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Descrierea activității 
 

1. Momentul organizatoric: salutul, notarea absențelor, pregătirea mijloacelor didactice și rostirea 
rugăciunii în vederea asigurării atmosferei pentru începerea orei. 
2. Verificarea cunoștințelor din lecția anterioară „Decalogul-importanța lui în viața omului (I)” se 
face prin întrebări: 

 Cui a dat Dumnezu Decalogul și unde? 

 Ce reprezintă acesta? 

 Pe ce a scris Dumnezeu cele zece porunci? 

 Unde păstrau evreii cele două table de piatră? 

 Cum se împărțeau cele zece porunci? 

 Care sunt primele patru? 

3. Pregătirea/ captarea atenției: 
          În vederea aplicării acestui demers didactic se va folosi metoda jocului, și anume, un joc de 

colaborare și comunicare „Conviețuirea în grup”. 
          Elevii primesc instrucțiuni să deseneze fiecare pe o coală de hârtie animalul său preferat. La 
finalizarea desenului vin în fața clasei să îl prezinte și să răspundă la următoarele întrebări:   

 Ce vă place la acest animal? 

 Trăsăturile voastre personale de caracter seamănă cu animalul desenat?  
 Dacă da, care trăsături se aseamănă?  

 Ce există în comportamentul vostru și lipsește la animalul desenat? 

 Cum trăiesc animalele prezentate de voi? 

 Cum reacționează ele în caz de pericol? 

          În urma răspunsurilor copiilor, se concluzionează: majoritatea animalelor desenate trăiesc în grupuri 
pentru a supraviețui. Ele respectă anumite reguli care le ajută să trăiască și să lucreze împreună. Tot așa și 
oamenii, trebuie să respecte anumite reguli morale și de comportament pentru a putea colabora și a avansa 
în drumul lor spre mântuire. 
4. Anunțarea titlului lecției noi „Decalogul-importanța lui în viața omului (II)” și precizarea obiectivelor cu 
rol în stimularea participării active a elevilor la activitate. 
5. Transmiterea/ dobândirea noilor cunoștințe/ formarea de abilități/ atitudini 

           Se va da citire Decalogului (poruncile V-X) și se va explica fiecare poruncă a sa: 
 Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta! 

Omul este dator să-și cinstească părinții, atât trupești cât și spirituali, ascultarea față de aceștia fiind 
o mare binecuvântare. Cinstea se arată prin purtare cuviincioasă, mângâiere în suferință și necazuri, 
ajutor la nevoie, rugăciuni pentru mântuirea lor. 

 Să nu ucizi! 
Viața este cel mai de preț dar dat de Dumnezeu oamenilor, El fiind adevăratul Stăpân al vieții 
noastre. Suntem datori să prețuim și să ocrotim orice formă de viață.  

 Să nu fii desfrânat! 
Dumnezeu a binecuvântat legătura dintre bărbat și femeie, cei doi fiind datori să se iubească, să se 
respecte și să se ajute reciproc. Infidelitatea nu este plăcută înaintea Domnului. 

 Să nu furi! 
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Furtul este un păcat și un delict pedepsit atât de legea divină, cât și de legea omenească. Fiecare om 
este dator să muncească pentru a se întreține, să mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ce are și să 
respecte munca celorlalți. 

 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 
Dumnezeu oprește mărturia mincinoasă împotriva celor din jur, aceasta ducând la neîncredere și 
respingere din partea lor. Adevărul trebuie spus cu orice preț, în orice moment și împrejurare. 

 Să nu dorești nimic din câte are aproapele tău! 
Nu trebuie să invidiem pe ceilalți pentru ceea ce au. Dumnezeu dă fiecăruia ce i se cuvine și ce are 
nevoie pentru îndreptarea sa. 

          Concluzie: respectarea acestora ne ajută să îndeplinim cu succes toare regulile, sarcinile pe care le 
întâlnim în viața de zi cu zi. Punem astfel în practică porunca iubirii dată de Dumnezeu.  
6. Fixarea noilor cunoștințe/ asigurarea feedback-ului 

        Aplicație: elevii să alcătuiască un regulament al clasei care să conțină zece reguli/ legi ce vor fi afișate 
într-un loc vizibil și puse în aplicare la nivelul clasei. (reguli așteptate: să se accepte, să nu se jignească sau 
să nu lovească, să se ajute la greu, să-și asculte părerile, să nu fure unii de la alții etc.) 
7. Aprecierea rezultatelor elevilor: se fac aprecieri verbale și se notează elevii care s-au remarcat prin 

răspunsurile date. 
8. Activitate suplimentară: elevii vor rezolva următorul exercițiu, completând enunțurile după modelul dat: 

 Îmi respect părinții, deoarece ........................................................................... . 

 Îi respect pe ceilalți oameni, deoarece ............................................................. . 

 Respect cele zece porunci, deoarece ................................................................ . 

9. Încheierea activității: câteva gânduri/ urări de final, rostirea rugăciunii și salutul. 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  

 

SPECIFICUL  RECEPTĂRII  TEXTULUI  EPIC  ÎN  ÎNVĂŢĂMÂNTUL  
PRIMAR 

                                                                                        

 

Prof. înv. primar Ionela Iagăru  
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

 Literatura ca ramură a artei reprezintă obiectul investigării didactico-metodice, o viziune  

modernă pentru procesul restructurării însuşirii de către elev a specificului literaturii. În acest  

context problematic, apare firesc întrebarea: cu ce trebuie să se ocupe metodica literaturii în şcoală: 
cu predarea sau cu receptarea literaturii? Prin predare se înţelege, în general, emiterea de  
informaţii despre o anumită realitate, proces în care emiţătorul deţine un rol activ, iar cel ce ascultă  
un rol pasiv. Or, cum s-ar vorbi  de  predare  în  cazul  unei  partituri  muzicale,  al  unui  tablou  

sau, în ceea ce ne interesează aici, al unui text literar care implică universuri imaginare, fictive, 

menite să sensibilizeze cititorul, să-i stimuleze imaginaţia? În nici un fel. În cazul predării unei 

opere literare, este vorba despre transmiterea unor impresii sau judecăţi critice ale emiţătorului cu 
dorinţa de a fi învăţate de elevi ca unicele interpretări posibile, ceea ce este iarăşi un nonsens. Prin 
limbajul ei conotativ, literatura favorizează lecturile multiple, în funcţie de gradul receptivităţii 
literar-artistice a cititorilor. O metodică modernă a însuşirii limbajului specific al literaturii trebuie 
să se ocupe de procesul receptării artistice a operelor, de metodele, procedeele şi mijloacele  
specifice ale acestui proces, de  înlesnirea contactului direct al elevului cu opera literară. 

 Susţinând ideea introducerii elevilor din ciclul primar în analiza textelor de citire în funcţie 
de diversitatea lor, de apartenenţa lor la un anume gen sau specie literară, nu se are în vedere 
renunţarea la metodele specifice lecţiilor de citire în ciclul primar. Lectura explicativă rămâne 
metoda care poate asigura atât dezvăluirea mesajului unui text, cât şi familiarizarea elevilor cu 

instrumente ale muncii cu cartea. Componentele lecturii explicative oferă resurse multiple de 
valorificare deplină a conţinutului unui text de citire, indiferent de genul sau specia din care  face 

parte. Ceea ce apare deosebit va fi ponderea pe care o va avea, în efectuarea analizei textului, 

fiecare din elementele componente ale lecturii explicative.  

Închegată şi unitară, fiind rezultatul unui proces unic de creaţie, opera literară în general, şi 
cea epică în special are elementele componente într-o legătură indestructibilă, detaliul şi părţile  
fiind armonizate, esenţiale, de neînlocuit. Înlocuindu-se semnificativ, părţile unei opere literare  se  

cheamă şi se leagă reciproc, luminând întregul. Receptarea textului epic cere evidenţierea unor  
caracteristici ale operelor literare în funcţie de specie, dar şi realizarea, în acelaşi timp, a unora  
dintre obiectivele cognitive (a cunoaşte, a aplica, a analiza, a sintetiza) şi  afective (a reacţiona, a 

recepta, a valorifica, a interioriza valorile) ale educării şi instruirii în literatura română. Textul  
trebuie adus în universul sensibil al elevilor, să se folosească criterii de investigare şi valorificare a  

operelor, de descoperire şi apreciere a gândurilor şi sentimentelor încorporate creaţiei. Metodologia 

modernă a receptării optime a unui text epic trebuie să ţină seama de principiul tratării diferenţiate  
a textelor, de principiul analizei simultane a relaţiei dintre conţinut şi expresie, de principiul  
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participării active, conştiente şi creatoare a elevului, toate acestea ducând la o viziune analitică şi 
sintetică a operei literare. 

Pornind de la aceste considerente teoretice şi metodice în acelaşi timp, în cercetarea  
întreprinsă am pornit de la următoarea ipoteză: dacă în cadrul orei de Limba şi literatura română 
se vor lucra intensiv texte narative, aplicând oră de oră teste formative şi utilizând în mod creator 
lectura explicativă, se va îmbunătăţi în mod real capacitatea de receptare activă a textelor epice. 

Faptul că elevii mici pot descoperi diferite semnificaţii ale situaţiilor prezentate impune să 
organizăm, pornind de la alcătuirea planului de  idei, momente de adâncire a analizei textului, de 
interpretare a faptelor, de cunoaştere a personajelor prin acţiunile lor, de reliefare a plusului pe care 

îl aduc mijloacele artistice pe linia realizării şi transmiterii mesajului. Toate acestea constituie 

sarcini de bază pentru receptarea eficientă a textului  epic. 
Pentru realizarea cercetării am folosit următoarele metode: observaţia, conversaţia, metoda  

analizei produselor activităţii şi cercetării documentelor, metoda testelor. 

Pentru a verifica eficacitatea demersului metodic folosit în munca instructiv-educativă cu  
scopul de a recepta optim textul epic la vârsta şcolară mică s-a procedat la o comparaţie a  
rezultatelor obţinute de eşantionul experimental cu cele obţinute de eşantionul de control. Clasa  

experimentală este formată din 22 elevi, iar clasa de control este formată din 23 de elevi, cele două  
colective fiind alcătuite din copii cu o dezvoltare intelectuală eterogenă. 

Experimentul s-a desfăşurat în trei etape: etapa iniţială, constatativă; etapa formativ-

ameliorativă şi etapa finală. Eşantionul de control (clasa de control) s-a ales din aceeaşi unitate de 
învăţământ, cu elevi având aproximativ acelaşi nivel de pregătire intelectuală ca cel al elevilor din  

clasa experimentală. Se ştie din practica educaţională că, de obicei, calificativele ce se regăsesc în 
catalog cuprind o doză de subiectivism, fiind influenţate de exigenţa mai mare sau mai mică a  
învăţătorului. Din acest motiv, aplicarea testelor la cele două eşantioane s-a desfăşurat în aceeaşi 
etapă a perioadei de studiu, au cuprins probe gradate ca dificultate prin care s-au verificat  

cunoştinţele şi competenţele elevilor în ceea ce priveşte receptarea cu succes a unui text epic şi au  
fost evaluate după aceiaşi descriptori de performanţă şi de către acelaşi cadru didactic. 

Etapa iniţială, constatativă 

În această etapă am aplicat un test de evaluare iniţială, elaborat în concordanţă cu  
obiectivele de referinţă ale clasei a III-a, pentru a se stabili nivelul de pregătire al elevilor. 

Elevii de la cele două clase au fost puşi în aceleaşi condiţii de lucru: au fost testaţi în  
aceeaşi zi, la aceeaşi oră, li s-a acordat acelaşi timp necesar rezolvării sarcinilor de lucru, nu li s-au 

dat indicaţii. 
În etapa iniţială, constatativă a nivelului de cunoştinţe literare ale elevilor şi aplicare a lor în 

situaţii practice, de evaluare, rezultatele au indicat că elevii ambelor clase au nivele asemănătoare 
de pregătire, fiind omogene din acest punct de vedere – condiţie esenţială pentru dezvoltarea  
investigaţiei propuse. Rezultatele iniţiale evidenţiază faptul că doar un procent de 72,72%  dintre  

elevi -  pentru clasa experimentală şi 74,48% dintre elevi - pentru clasa de control demonstrau un  

nivel ridicat al cunoştinţelor în ceea ce priveşte textul epic şi receptarea lui. 

Etapa  formativ-ameliorativă 

În această etapă, la clasa de control lecţiile ce aveau ca subiect un text epic s-au desfăşurat  
în mod obişnuit, iar la clasa experimentală s-a lucrat intens textul epic, s-a folosit în mod creator  
lectura explicativă şi alte metode activ-participative, jocuri didactice, metode moderne, interactive  

care să asigure o învăţare eficientă şi un progres real al nivelului cunoştinţelor. 
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La lecţiile de literatură în care se studia un text epic, indiferent de specia căreia îi aparţinea, 
am aplicat teste de evaluare formativă în mod periodic, la majoritatea textelor studiate şi la alte 
texte epice, din afara manualului, pe care le studiasem anterior cu elevii, folosind în mod creator 
lectura explicativă şi alte metode activ-participative. Aceste texte şi rezultatele lor mi-au permis  

cunoaşterea imediată a greşelilor, a dificultăţilor de învăţare ale elevilor, îndreptarea şi eliminarea 

lor din mers prin îmbunătăţirea demersului metodic şi  a calităţii metodologiei aplicate. 

Etapa finală 

În această etapă am propus celor două eşantioane (clasa de control şi clasa experimentală)  
acelaşi test de evaluare sumativă aplicat în condiţii similare; am înregistrat şi prelucrat rezultatele 
obţinute în vederea confirmării sau infirmării progresului prin raportarea la testul iniţial şi la 
obiectivele stabilite în desfăşurarea cercetării. 

Concluzii: 

În etapa de evaluare finală a nivelului de dezvoltare a capacităţilor elevilor de receptare a 

textului epic, de lucru individual în analiza acestui tip de text, rezultatele au indicat o creştere 
semnificativă la clasa experimentală. Dacă rezultatele iniţiale evidenţiau doar un procent de  

72,72% pentru clasa experimentală şi 74,48% pentru clasa de control de realizare a sarcinilor de  

lucru pentru receptarea optimă a textului epic, rezultatele finale indică o creştere la  82,72%  pentru  
eşantionul  experimental şi, respectiv, 80,00%  pentru eşantionul de control. 

Comparând rezultatele la probele date, se constată că performanţele elevilor clasei  

experimentale sunt superioare celor ale  elevilor clasei de control, care la începutul perioadei aveau 
aproximativ acelaşi nivel de pregătire în ceea ce priveşte receptarea textului epic. Lucrul acesta 

dovedeşte faptul că aplicând în activitatea instructiv-educativă un demers metodic bazat pe folosirea  
în mod creator a lecturii explicative în ceea ce priveşte receptarea textului epic în şcoala primară,  
folosirea unui complex de metode activ-participative şi interactive precum şi aplicarea intensivă a 
unui set de teste formative specifice fiecărei specii a genului  epic, se vor obţine progrese reale în 
ceea ce priveşte capacitatea micilor şcolari de a recepta eficient şi corect mesajul fiecărui text în  
parte şi le va fi un real ajutor în munca viitoare cu textul, la ciclul gimnazial şi liceal. 
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PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT 

 
 

 

Prof. Nicoleta Monica Alexe  

 Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” București   
 

 

 

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu”   
Numele elevei: PSM 

Data naşterii: 16.04.2005 

Starea de sănătate: deficit funcțional accentuat, retard psihic ușor, discalculie, dislexie, tulburări de 
comportament. 

 Se lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei a IX-a la disciplina Calitatea produselor și 
serviciilor, fără sprijinul părinţilor. 
 Informaţii generale 

 Eleva urmează în prezent, anul şcolar 2020-2021, cursurile Colegiului Economic “Costin C. 
Kirițescu”, la clasa a IX- a învățământ profesional. Provine dintr-un mediu familial cu potențial 
intelectual scăzut. Eleva este în plasament la bunicii materni după ce a fost abandonată de mamă, 
tatăl fiind necunoscut. Bunica se interesează de situația școlară a elevei și răspunde la toate 
solicitările școlii. 
 Încă de la începutul clasei a IX a s-a integrat repede în colectivul clasei, însă adesea 
manifestă reținere și timiditate în comunicarea cu cadrele didactice. Comunicarea elevei este 

greoaie, exprimarea fiind scurtă, cu dezacorduri gramaticale. La matematică rezolvă doar exerciții 
simple de adunare și scădere, cu sprijinul profesorului. 
  INFORMAŢII EDUCAŢIONALE 

Comportament cognitiv 

  Nu are formate deprinderi de comunicare, nu citeşte cursiv, transcrie şi copiază dar nu are auz  
fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică sintetică în scrierea independentă. Nu 
povesteşte, nu comunică sentimente, păreri, iar capacitatea de reproducere a mesajelor orale este 

foarte redusă. 
  Înțelege, definește și operează cu noțiuni simple. 
  Are memorie de scurtă durată, tulburări de atenție, cu stabilitate fluctuantă, distrasă ușor de 
diferiți factori. 
  Nu este interesată de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică, ci doar 
ce se bazează pe propria-i experienţă şi atunci cu întrebări de orientare. 
  Eleva înregistrează rezultate slabe la învățătură, nereușind să atingă standardele minimale de 
performanță propuse de Planul de învățământ. 
 Relaţii sociale 
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Eleva dezvoltă relații interumane atât cu membrii familiei, cât și cu colegii. La școală este acceptată 
de colectivul clasei, are un grup de trei colege cu care își petrece pauzele și care o ajută când are 
nevoie. 

 Capacităţi, competenţe, abilităţi, puncte slabe, nevoi 
  Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample. 
  Nu are abilităţi de natură tehnologică. 
  Nu reţine decât cu material concret. 
  Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii, are un vocabular slab, se exprimă prin cuvinte scurte, cu 
dezacorduri gramaticale. 

  Pronunţă greșit unele cuvinte, confundând unele litere. 
  Nu face decât calcule simple de adunare și scădere, cu ajutorul profesorului. 
  Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute. 
  Imaginaţia lipseşte, fiind ancorată în prezent. 
  Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică. 
  Își ia notițe însă scrie greșit unele cuvinte. 
  Are nevoie de sprijin. 
 Obiective pe termen lung 

1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite,  

2. Însuşirea noţiunilor de bază din domeniul economic. 

3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale. 
4. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de relaţii 
cauză-efect). 

 

Domenii de intervenţie recomandate pentru eleva: CGE 

Domeniul cognitiv 

 

Obiective 

pe termen 

scurt 

Metode şi mijloace 
didactice 

Perioada de 

timp 

 

Criterii de evaluare 

Metode şi instrumente 
de evaluare 

 

-Să citească 
şi să scrie 
corect în 

limba 

română. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Să formuleze propoziţii 
în mod corect. 
-Exerciţii de înţelegere a 
sensului propoziţiei  
(prin întrebări ajutătoare). 
-Să se exprime corect în 
propoziţii. 
- Să exprime în cuvinte 
proprii păreri despre 
lucruri, fapte cunoscute. 

-Formularea unor 

propoziţii cu cuvinte date 
din materiile de 

specialitate. 

-Exerciţii de scriere a 
propoziţiilor respectând 

regulile de punctuaţie şi 
ortografie. 

-Formarea deprinderilor 

6 luni, cu 

prelungire 

după 

caz 

-Formulează propoziţii 
din 4-5 cuvinte. 

-Recunoaşte în text 
propoziţiile. 
-Formulează, oral, 
propoziţii cu sens. 

-Răspunde în 

propoziţii. 
-Exprimă corect o părere. 
-Transcrie selectiv după 

indicii date. 

-Rezolvă probleme cu 

sprijin. 

-Rezolvă individual 
probleme. 

-Exprimă enunţul prin 
care se rezolvă problema. 
-Scrie rezolvarea. 

-Aprecieri stimulative. 

-Evaluări scrise cu 

sprijin, individual. 

-Probe scrise. 

-Evaluări orale, 
alternate cu cele 

scrise. 

-Evaluări curente 

formative. 

-Probe scrise, fişe de 
lucru. 

-Aprecieri stimulative. 
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-Să-şi 
însuşească 

noţiunile de 
bază din 
domeniul 

economic. 

 

de auto-corectare. 

- Să efectueze calcule 
orale. 

-Exerciţii de calcul în 
scris, scrierea rezultatelor 

parţiale. 
-Exerciţii de recunoaştere 
a termenilor de 

specialitate din domeniul 

economic. 

- Să utilizeze corect 
materialul didactic 

( concret şi intuitiv) 
- Exerciţii de învăţare a 
tehnicii de obținere a 

unor produse, folosind 

materialul didactic 

concret. 

-Să 
colaboreze 

cu colegii în 
rezolvarea 

unor sarcini 

de grup. 

-Să participe 
la jocuri de 

echipă în 
cadrul 

diverselor 

discipline de 

studiu. 

-Încadrarea elevului într-
un grup de lucru 

(periodic) şi încredin-

ţarea unor sarcini pe 

măsură. 
-Exprimarea unei opinii, 

păreri 
asupra unor lucruri 

cunoscute. 

-Povestirea unor fapte, 

întâmplări personale. 

-Să respecte voluntar 
regulile jocului. 

 -Rezolvă cu sprijin o 

problemă practică. 
-Recunoaşte operaţia. 
-Desenează. 
-Colaborează, discută, 
-Povesteşte. 
-Se integrează în grupul 
clasei. 

-Probe orale şi scrise, 
-Evaluări orale. 
-Probe scrise formative. 

-Activitate practică. 
-Evaluări orale. 
-Activităţi 
practice/sportive. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ VERSUS ȘCOALA MODERNĂ 

– Studiu de specialitate – 
 

 

Prof. Doina Andrei 

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

 

 

În școala modernă, procesul de învățământ se dorește a fi unul axat pe modelul interactiv, ce 

presupune corelația și interacțiunea reciprocă predare-învățare-evaluare. 

Predarea și învățarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar la care se adaugă evaluarea, 
cele trei acțiuni fiind complementare și surprinzând astfel întreaga activitate. 

Didactica modernă insistă asupra perfecționării relației predare-învățare-evaluare, deoarece 

numai în acest mod relația obiective-conținuturi-metodologie-rezultate-reglare devine logică, 
unitară și perfectibilă. 

Profesorul Ioan Cerghit definea predarea ca pe „un ansamblu complex de acțiuni și 
comportamente didactice specifice, destinate învățării”. 

Dacă în școala tradițională, accentul cădea pe acțiunea de predare, rolul central revenind 
profesorului, școala modernă plasează în centru elevul care își îmbogățește, consolidează, 
corectează și transformă experiența cognitivă, cu scopul perfecționării, profesorului revenindu-i 

rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-motivațional-atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru 

predare-învățare. 
Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea reușitei învățării. 

Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea și descoperirea, iar elevii se vor ocupa de 
activitățile de căutare și descoperire, ei participând activ și conștient la asimilarea cunoștințelor și 
formarea personalității. Astfel, se creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a 
unui standard cât mai înalt în educație. Lucrând împreună cu elevii săi, profesorul poate regla și 
ameliora activitatea pe parcursul desfășurării procesului de predare - învățare și, nu în ultimul rând, 
poate aprecia just valoarea eforturilor de învățare depuse de către elevi pe parcursul activităților 
desfășurate. 

Analizând comparativ actul educațional în școala clasică și cea modernă, putem face 
următoarele distincții: 

 

ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘCOALA MODERNĂ 

 Educatorii sunt transmițătorii cunoașterii. 
 Cunoașterea înseamnă putere. 
 Relațiile pedagogice sunt bazate pe 

autoritatea impusă a profesorului și pe 
dominarea elevului de către cel care se 

constituie ca sursă unică, veritabilă, de 
cunoaștere. 

 Educatorii sunt facilitatorii cunoașterii și 
participă la construirea cunoașterii. 
 Cunoașterea se realizează pentru că este utilă. 
 Relațiile profesor-elev sunt deschise, bazate 

pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv și pe 
cooperare. Autoritatea profesorului este 

subînțeleasă și nu impusă. 
 Structurarea monodisciplinară a 

disciplinelor de învățământ în planul 
curricular. 

 Favorizarea legăturilor și abordărilor 
transdisciplinare și pluridisciplinare. 
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ȘCOALA TRADIȚIONALĂ ȘCOALA MODERNĂ 

 Se accentuează caracterul informativ al 

instruirii în raport cu funcția formativ-

educativă. 

 Accentul se pune pe formativ, pe dezvoltarea 

proceselor cognitive. Important este cum 

folosește elevul ceea ce a învățat. 
 Profesorul decide cum, cât și de ce 
transmite cunoștințele. 
 Momentele de inițiativă și de autonomie ale 

elevilor sunt reduse. 

 Relația profesor-elev se bazează pe dialog și 
pe procesele de negociere. 

 Favorizează învățarea autonomă. 

 Elevul intervine permanent în deciziile 
privind ce vrea să învețe, cum va folosi ceea ce a 
dobândit și care vor fi modalitățile de evaluare. 

 Lecția este proiectată ca o succesiune de 
momente standardizate, rezultat al 

perspectivei determinist-mecaniciste între 
obiective și situațiile de învățare create. 

 Lecția este un proces dinamic care se pliază 
după specificul nevoilor, preferințelor și 
rezistențelor elevilor. Se încurajează participarea 
elevilor la construirea ei. 

 Elevii sunt educați în spiritul valorilor 

universale și profesorul îi ajută să le înțeleagă. 
 Educatorul sprijină elevul să-și construiască 
propriile valori care să le fie utile în viață. 

 Predarea-învățarea se desfășoară de obicei 
în sala de clasă. 

 Profesorul este cel care domină, controlează 
și ierarhizează elevii. 

 Activitățile au locații variate; învățarea se 
realizează nu numai în clasă ci și în comunitate. 

Predarea presupune asigurarea sinergiei între 
informațiile provenite pe căi formale cu cele din 

surse nonformale și informate, interconectarea 

experiențelor de învățare prin excursii, prezența 
unor invitați în clasă, vizite la muzee, vizionarea 
de filme. Reîntoarcerea elevilor către lume, 
promovând investigațiile, interogațiile, 
discuțiile. 
 Se renunță la control, punându-se accent pe 

proces. Profesorul este animator, moderator. 

 Elevul este obiect al învățării.  Elevul este subiect activ, coparticipant la 

propria-i formare (învățarea este centrată pe 
elev). 

 Mijloacele de învățământ utilizate în lecție 
sunt în general cele clasice. 

 Se utilizează în mod preponderent mijloace 

IT. 

 Învățarea se bazează pe memorare.  Învățarea este euristică. 
 Evaluarea este standardizată. Se folosesc 
bănci de teste grilă. Profesorul este cel care 
deține controlul asupra modului cum, când și 
din ce se realizează evaluarea. 

 În evaluare sunt favorizate procesele de 

negociere care implică conlucrarea decizională 
dintre elevi și profesorul evaluator. Se evaluează 
în comun munca realizată împreună și efectele 
reale ale formării. Sancțiunile vin din însăși 

finalitatea și calitatea muncii. 
 

Din cele prezentate mai sus rezultă că școala modernă este ancorată în prezent și orientată 
spre viitor (educație prospectivă), se observă tendința de prospectare și reconstrucție a structurilor 
de învățare, și o preocupare pentru formarea competențelor. Școala tradițională este focalizată pe 
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trecut (educație de menținere), caracterizată de tendința de conservare și reproducere a structurilor 
de învățare, fiind preocupată pentru transmiterea și însușirea cunoștințelor. 
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I. Manifestările preadolescenței și adolescenței din punct de vedere al dezvoltării 
fiziologice, cognitive, afective și sociale 

Vom prezenta analitic caracteristicile fizice, cognitive, afective/emoționale și socio-morale 

ale preadolescenței și adolescenței. 

a) Preadolescența (10/11 - 14/15 ani) 

1. Caracteristici fizice 

Preadolescența este caracterizată prin marile transformări anatomo-fiziologice, semnul 

declanșării ei constituindu-l „puseul de creștere a staturii” care se produce între 10 - 12 ani. Are loc 

o creștere explozivă în înălțime, greutate și o dezvoltare a musculaturii și scheletului. Specifice 

acestei vârste sunt transformările endocrine, determinate de intensificarea activității glandei tiroide 

și a glandelor sexuale. Primele semne ale dezvoltării sexuale apar la fete între 10 - 11 ani, cel mai 

devreme, dar pot întârzia și până la 15 ani, în timp ce la băieți dezvoltarea sexuală începe cu l - 2 

ani mai târziu. 
Este, plastic vorbind, etapa hainelor veșnic mici. Este interesant de semnalat fenomenul 

diferențelor între copiii de aceeași vârstă, dar care prezintă fie o precocitate pubertară, fie o formă 
tardivă de manifestare a acesteia. Cercetările care au urmărit fenomenul prezintă o serie de rezultate 
interesante: băieții cu dezvoltare precoce atrag o atitudine favorabilă din partea adulților, ceea ce le 

stimulează și le întărește încrederea în sine. Băieții cu debut tardiv sunt preocupați să câștige atenția 

adulților. Fetele cu pubertate precoce sunt fie nepopulare, fie tind să ocupe o poziție de lider, în 
funcție de situația socială. Fetele cu pubertate tardivă sunt percepute ca fiind de încredere, populare, 
demne de a fi alese drept lideri. 
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Legat de noul aspect pe care corpul îl capătă și de caracterele sexuale secundare care fixează 
schema corporală în liniile identității de sex, apare ca extrem de frecventă preocuparea pentru 
propria înfățișare. 

2. Caracteristici cognitive 

În această perioadă începe să se consolideze gândirea logică, formală, se remarcă 
dezvoltarea spiritului de observație și a acuității senzoriale, creșterea capacității de memorare și a 

selectivității memoriei, asimilarea unor tehnici de învățare și de rezolvare a problemelor, 

perfecționarea limbajului, paralel cu tendința de utilizare a unui limbaj specific grupului (argoul), 

semn al tendinței de independență față de adult. 
3. Caracteristici afective/emoționale 

În plan afectiv este evidentă instabilitatea și hipersensibilitatea emoțională, furtunile afective 
alternând cu perioade de apatie. Această perioadă poate fi denumită ca fiind „furtună și stres”. Fie 
că sunt stări depresive sau de confuzie și anxietate, este cert că nu este una a „păcii și calmului”. 
Impulsivitatea necenzurată încă suficient de inhibițiile impuse de normele sociale, poate fi la 

originea fenomenelor de vandalism cu care școala începe să se confrunte într-o măsură mai mare. 
Activitățile centrate pe interesele reale ale elevilor, inițiate de profesori pentru valorificarea 

timpului școlar sau al celui liber al elevilor poate fi un factor de prevenire. 

Metafora cea mai potrivită a acestei etape este aceea a cactusului extrem de țepos, dar care a 

ajuns să îmbrace această haină „nesuferită” tocmai pentru a-și apăra fragilitatea interioară. 
Întrebarea la care un profesor trebuie să răspundă este aceea dacă „poate și acceptă să îmbrățișeze 

cactusul?”. 
4. Caracteristici socio-morale 

Regulile grupului devin sursa generală a normelor de comportament. Dezvoltarea unui cod 
comportamental specific trebuie văzută ca o tentativă de câștigare a independenței. De aceea este 

util ca profesorul să-i încurajeze pe elevi să participe la stabilirea normelor orei, clasei, activităților 

comune. Impunerea unor norme exterioare lor nu mai are șanse de reușită. 
Conformismul la normele grupului poate lua forme diferite, de la îmbrăcăminte și până la 

jargonul verbal sau gestual. 

În ciuda aparențelor, la această vârstă elevii sunt preocupați foarte mult de ceea ce gândesc 
ceilalți despre ei. Prieteniile, supărările și certurile sunt mai intense și cu urmări mult mai profunde. 

Preadolescentul se detașează de familie, descoperind plăcerea vieții de grup, aici se simte 

mai puternic fiind apărat de egalii care-i aprobă comportamentele și îi oferă o imagine pozitivă a 
personalității sale. Grupul ajută la maturizare, oferind suport afectiv și confirmare, dar constituie, 

uneori, și mediul în care se încearcă țigările, alcoolul sau unde începe delincvența juvenilă. 
Preadolescentul este foarte critic cu adulții (părinți, profesori) cărora le descoperă 

numeroase defecte, conflictele fiind mai dese între l1 și 15 ani. 

b) Adolescența (14/15 - 18/19 ani) 

1. Caracteristici fizice 

Adolescența începe cu 14 ani și se caracterizează printr-un ritm mai lent de creștere și prin 

armonizarea progresivă a diverselor părți ale corpului. 

Din punct de vedere biologic, organismului, ajuns în faza maturității sexuale, i se alătură 
stimulările oferite de mediul social, relativ liberalizat în această privință. Ca atare, adolescenții sunt 

motivați către această componentă naturală, dar și „puși sub semnul păcatului”. De aici, sentimentul 
confuziei și vinovăției. La aceasta se adaugă presiunile grupului de vârstă, care poate incita și 

valoriza astfel de experiențe. 
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Dată fiind creșterea ratei maternității adolescentine, a celei a avorturilor și a bolilor cu 

transmisie sexuală, cât și a implicațiilor psihosociale pe care acestea le au, este cert că profesorul 
contemporan ca și instituția școlară nu se mai pot situa pe poziții de indiferență. 

2. Caracteristici cognitive 

Procesele cognitive se perfecționează, adolescentul fiind capabil să gândească fără a folosi 
un suport concret și să-și analizeze corectitudinea propriei gândiri. Pedagogic, este momentul 
parteneriatului cognitiv în care respectul pentru cel care se formează îmbracă forma găsirii unor 
oportunități care să-i stimuleze și să-i mențină trează forța minții. 

3. Caracteristici afective/emoționale 

Adolescentul devine mai echilibrat afectiv reușind, spre deosebire de preadolescent, să-și 

controleze reacțiile impulsive; se dezvoltă voința fiind posibile eforturi voluntare intense și de lungă 
durată. 

Cea mai comună tulburare emoțională este depresia. Simptomele ei sunt autodeprecierea, 
crizele de plâns, gândurile și tentativele de suicid. La această vârstă supremul gest autodistructiv 
poate fi considerat mai mult ca o cerere de ajutor, ca o neputință de a zări o ieșire dintr-o situație, 

decât ca o pierdere a sensului existențial, ca la adult. 

Nevoia înțelegerii și a sprijinului discret, al adultului rămâne o sursă prețioasă. 
4. Caracteristici socio-morale 

În planul relațiilor interpersonale adolescentul este preocupat de înțelegerea prieteniei, 

iubirii sau a solidarității umane, relațiile cu ceilalți constituind prilejuri de autocunoaștere și 

intercunoaștere. În relațiile de prietenie, fetele simt nevoia angajării reale, fiind mult mai atente și 

critice la aspectele pozitive și negative ale relației. 

În ceea ce privește influența părinților față de cea a colegilor depinde de miza în atenție. 

Părinții sunt prezențe mai puternice în ceea ce privește planurile adolescentului pe termen lung, în 
timp ce colegii sunt mai importanți pentru comportamentul imediat. 

În ceea ce privește moralitatea, acum crește tendința de a gândi regulile ca înțelegeri 

mutuale și de a le circumstanțializa. 

 

II. Sugestii și recomandări pentru cadrele didactice 

Ținând cont de aceste manifestări, în relația cu adolescenții profesorii trebuie: 

 să aleagă momentul și modul cel mai potrivit de a prezenta cerințele; 

 să prevină interpretările eronate pe care le-ar putea face/da copilul; 

 să-l dirijeze în luarea deciziilor evitând impulsurile; 
 să corecteze imediat eroarea, făcându-l să înțeleagă demersul propriu adoptat care l-ar 

conduce la eroare; 

 să pretindă răspunsuri concrete și complete; 

 să solicite copilului numărul cel mai mare de răspunsuri posibile, profitând de avantajele 
instruirii individuale; 

 să evite șocurile emoționale în procesul învățării, prin prevenirea răspunsurilor incorecte, 
prin corectarea celor greșite, introducând cât mai puține elemente traumatizante posibile; 

 să folosească cât mai puțin posibil cuvintele care caracterizează eșecul (nu); 

 să termine lecția pe un ton plăcut, nu morocănos sau certăreț, imprimându-le elevilor 

senzația că au fost la înălțime prin efortul depus; 

 să folosească explicațiile concise, ușor de urmărit, pentru a permite copilului să învețe la 

toate nivelurile de abstractizare; 
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 să-l ajute să se dezvolte pe plan fizic și intelectual, pentru că aptitudinile fizice îl fac să 
fie acceptat; 

 să-și recunoască propriile limite; 
 să arate solidaritate față de copil dar să nu se identifice cu el sufocându-l; 

 să nu trateze copilul ca un dușman, încercând să-l stăpânească; 
 să nu uite că un copil mustrat deseori și pedepsit pentru orice greșeală devine nesigur pe 

sine și un nefericit; 

 să nu încerce să intre cu „bocancii” în sufletul copilului; 
 să-l învețe pe copil reguli eficace pentru relațiile interpersonale; 

 să-l învețe și să-l ajute să se cunoască pe sine, să-și formeze o părere pozitivă dar 

realistă; 
 să fie consecvent, uman în educația copilului; 

 să nu-l mintă pe copil; 
 să încerce să răspundă șirurilor de „de ce-uri” iar când devine sâcâitor sau întrerupe 

conversația persoanelor adulte, să se străduiască să-i arate că există limite în acțiunea de a întreba; 
 să nu cedeze în fața șiretlicurilor copilului care prin întrebări repetate poate conduce la 

crize de autoritate și la amenințări; 
 să nu se teamă să recunoască că nu știe răspunsurile la unele întrebări și să caute 

lămuririle necesare în enciclopedii sau dicționare, chiar în prezența copilului; 

 să nu uite că fiecare copil este o identitate; 
 să nu-i spună că este prost și să nu-l compare cu alt copil; 

 să-i modeleze personalitatea ajutându-l să fie sociabil, să se apropie de lume; 
 să nu încerce să scutească copilul de suferință permițându-i să necăjească el anturajul 

prin îmbufnare și obiceiuri urâte; 
 să încurajeze perseverența, răsplătindu-l cu laude binemeritate; 

 să recompenseze umorul, delicatețea, toleranța și orice altă caracteristică care-l face pe 

copil sociabil. 

În concluzie, profesorul NU trebuie să uite că: 
 pedepsele paralizează imaginația; dar nu orice reducere de imaginație duce la un 

comportament dorit; 

 poate coborî între elevi, dar nu trebuie să se confunde cu ei. Contrariul produce confuzie, 

dezorientare! Empatia este necesară pentru a-l putea înțelege pe elev în orice situație! 

 trebuie să fie răbdător și să dovedească stăpânire de sine; aceasta mai ales în momentele 
de criză; 

 atitudinea îngăduitoare a profesorului nu trebuie să izvorască din indiferență, ci din 
înțelepciune, competență și pasiune; 

 nu trebuie să ridiculizeze în public nereușita elevilor; trebuie să le acorde șansa. 

Profesorul trebuie să fie întotdeauna obiectiv! 
 trebuie să stimuleze ideile valoroase ale elevilor; să nu se facă că nu le pricepe sau, și 

mai rău, că nu îl privesc. Ideile lor pot fi surse de inspirație pentru sine! 

 trebuie să manifeste admirație pentru valorile autentice; modelele sale de viață pot fi și 
modelele elevilor; 

 trebuie să manifeste o atitudine pozitivă față de elevi; încurajarea, lauda pot aduce de 
cele mai multe ori o energie suplimentară pentru depășirea greutăților de către elevi; 

 trebuie să fie autoritar în relațiile cu elevii; autoritatea trebuie să fie câștigată prin 
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pregătirea profesională și iubire față de elevi. 
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Profilaxia comportamentelor deviante este un proces multiplu şi complex. E. Albu prezintă 
măsurile de prevenire în funcţie de caracterul specializat, etapa şi situaţiile pe care le vizează:  

 Măsurile de ordin socio-psihologic şi psihopedagogic vizează inserţia sociofamilială 
pozitivă prin socioterapia şi psihoterapia familiei, prin acţiuni cu caracter de asistenţă socială. 

 Măsurile socio-profesionale au drept scop prevenirea riscurilor de eşec adaptativ 
generate de alegerea unei profesii în dezacord cu aptitudinile sau cu interesele elevilor. În ceea ce 
priveşte contribuţia şcolii, aceasta prevede optimizarea activităţii de orientare profesională. 

 Măsurile psihoprofilactice sau medico-psihologice prevăd depistarea, înlăturarea sau 
atenuarea acţiunii unor factori de natură organică, neuropsihologică, cu conţinut patologic, care 
predispun la conduite deviante (tulburări caracteriale, instabilitate emotivă, tendinţe agresive, 
psihopatii). În cazuri extreme în cadrul acestor măsuri intră şi dispensarizarea pentru examinarea 
neuropsihiatrică şi endocrinologică. În cazurile date este important să se evite efectele 
ospitalismului. 

Deosebit de efective şi necesare pentru implementare pot fi măsurile demonstrate în schema 
de sinteză propusă de V. Dragomirescu (vezi Figura 1.). Acest complex de măsuri este binevenit 
mai cu seamă atunci când devierile de comportament sunt cauzate de tulburări psihice. 
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Fig. 1. Metode de asistență complexă a proceselor de prevenție și terapie a comportamentului deviant (după V. 
Dragomirescu) 

 

În general, activitatea de prevenţie şi recuperare a copiilor cu devieri comportamentale se 

desfăşoară pe planuri deosebite, sub diferite aspecte, în mod individual sau în ansamblu şi în 
corespundere cu etiologia modificărilor respective şi cu gradul lor de gravitate. 

În mediul şcolar profilaxia devianţei necesită înlăturarea unor deficienţe în organizarea 
procesului instructiv-educativ şi raporturile incorecte ce se formează adesea atât între elevi cât între 
elevi şi profesori. O atenţie deosebită în acest sens implică măsurile pedagogice menite să 
depăşească discordanţa dintre volumul mare de cunoştinţe, prevăzut de programă şi capacitatea 
intelectuală a elevului, dintre nivelul ridicat al clasei şi pregătirea insuficientă anterioară al elevului, 
dintre tehnica predării cunoştinţelor şi mecanismele de percepere a acestora precum şi dintre 
regimul de zi aplicat în familie şi cel aplicat în instituţiile de învăţământ. 

Activitatea şcolară necesită o atentă organizare a locului de muncă şi o justă adaptare a 
regimului de activitate intelectuală la particularităţile psihofiziologice ale copilului. În primul caz 
este vorba de măsuri care privesc condiţiile de activitate zilnică a elevului, începând cu cele de 
mediu fizic (mobilier, iluminat, aerisit) şi până la cele psihologice privind tehnica pregătirii lecţiilor 
şi executării temelor. În cel de-al doilea caz se pune problema organizării efortului intelectual al 
elevului după normele psihoigienei şi ale pedagogiei. De asemenea, este important pentru copilul de 
vârstă şcolară stabilirea minuţioasă a volumului de sarcini şi a duratei efortului intelectual în raport 
cu vârsta, precum şi diferenţierea tehnicilor didactice potrivit cu legile activităţii nervoase 
superioare. În această privinţă, un interes aparte prezintă problema repartizării sarcinilor cerebrale a 
celor două sisteme de semnalizare, evitându-se supraîncărcarea sistemului secund care, în 
comparaţie cu primul sistem este mai vulnerabil. Aceasta se referă la elaborarea programelor de 
învăţământ şi a orarelor şcolare, folosirea în procesul predării a procedeelor pedagogice care previn 
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suprasolicitarea cerebrală. 
O parte dintre devierile comportamentale manifestate în mediul şcolar se află în legătură cu 

greşelile de educaţie ale cadrelor didactice şi cu stabilirea relaţiilor incorecte între elevi. Ele pot fi 
prevenite printr-o organizare corectă a vieţii şi a raporturilor intraşcolare, deoarece un bun climat 
şcolar influenţează totdeauna pozitiv sfera emoţională a stării psihice a elevului. Educarea 
conştiinţei şi a conduitei morale nu e posibilă fără încredere, relaţii principiale, disciplină bună şi 
evitarea oricăror traume psihice. Activitatea de prevenţie a devierilor comportamentale la elevi este 
legată nu numai de igiena activităţii intelectuale, dar, în egală măsură, şi de asigurarea unei 
dezvoltări echilibrate a vieţii afective în cadrul relaţiilor intraşcolare. Greşelile de educaţie privind 
sfera afectivă, comise în perioada formării personalităţii, întârzie maturizarea trăsăturilor pozitive 
de caracter şi, prin aceasta, generează deficienţe în reglarea a manifestărilor emoţionale în procesul 

de integrare socială. 
Valoare psihoprofilactică importantă o are organizarea în şcoală a unui regim de activitate 

disciplinată prin supraveghere şi control, prin gradarea sarcinilor, prin neadmiterea abaterilor, a 
dezordinii, precum şi prin cultivarea constantă a acţiunii ferme, perseverente, principiale şi prompte 
a colectivului de elevi cu scopul menţinerii unui nivel ridicat de ordine şi muncă. 

În general, prevenirea devierilor caracteriale, ca de altfel a oricăror modificări psihice 
infantile, necesită o bună organizare şi coordonare a tuturor eforturilor întreprinse în acest sens. 
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STRATEGIES TEACHERS MAY USE TO PREVENT SCHOOL DROPOUT 

-Studiu de specialitate- 
 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

Introduction 

The national high school dropout rate in Romania is far too high, and many students are 

leaving high school without the skills they need to become successful, productive members of 

society. However, teachers have a unique ability to reach students on a personal level. A concerned 

teacher can make the difference between a student’s staying in school or dropping out. 
Unfortunately, many teachers do not know how to help prevent students from dropping out. 

Research 

Here are some effective strategies teachers may use to encourage their students to finish 

high school. 

 Engage and partner with parents 

Parent involvement declines as students get older and become more independent. But 

although the role of parents changes in high school, their ongoing engagement, from regular 

communication with school staff to familiarity with their child’s schedule, courses, and progress 
toward graduation, remains central to student’s success.  

 Individualized attention 

When students are struggling and falling behind their peers, they may drop out of school 

because they feel hopeless. Teachers can prevent this tragedy by working with the student one-on-

one to help him or her catch up to the rest of the class. This process may involve tutoring, assigning 

make-up work or offering extra credit.  

 Being proactive 

Teachers often believe that they only need to worry about high school dropouts if they work 

with high school students. Unfortunately, many students start on the path to dropping out much 

earlier. Key indicators among eighth graders are a failing final grade in Romanian or math and 

being absent for more than 20% of school days. To prevent future failures, teachers of primary and 

lower secondary school students should always look for students who seem to be struggling with 

the subject matter, as well as those who are uninterested in school. Identifying these students early 

on and working to improve their educational experience may prevent them from dropping out of 

high school years later. 

 Offering encouragement 

Students who drop out of high school often suffer from low self-esteem. Teachers can 

address this problem by working to build each struggling student’s confidence in his or her abilities. 
With a little encouragement from a caring teacher, some students find the strength to keep going 

until graduation. 

 Emphasizing the importance of education 

Few students realize just how important it is to finish high school. If a teacher learns that a 

student is struggling or planning to drop out, he or she can help prevent the student from leaving by 

talking to the student about the importance of graduation. Some effective strategies include showing 

the student jobs that require a high school degree, reading statistics about high school dropouts and 
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simply asking the student what careers he or she is most interested in. Chances are, the student’s 
ideal career will require a high school diploma.  

 Alternative schooling 

Some students drop out of high school because they do not believe they are learning 

anything useful. They do not plan to go to university, and they feel that the subject matter being 

taught is inappropriate for their future. If a teacher identifies this problem, he or she can encourage 

the student to transfer to a vocational school. Such programs award high school diplomas, but allow 

students to learn skills for certain careers they plan to pursue. 

Conclusion 

Students who drop out of high school often struggle to find jobs, support themselves and 

create a successful, enjoyable life. By taking an interest, however, teachers can prevent many of 

these students from ever leaving high school in the first place. Teachers need more skills and 

competences, also strong motivation in understanding and dealing with students at risk of school 

leaving. They have to be able to identify with the necessary apprehension the appearance of the risk 

factors leading to school leaving and to apply the necessary initiatives to deal the problem. 
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TEACHING SPECIAL NEEDS STUDENTS WHO HAVE EMOTIONAL 

PROBLEMS OR ADHD 

-Studiu de specialitate- 
 

 

Prof. Elena Andrei  

Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Introduction 

Teaching special education students can be challenging. Students with special needs often 

require more attention than students without special needs to ensure they are making progress, so 

teachers are susceptible to being spread too thin. Providing for the needs of special education 

students will certainly be one of their greatest challenges as professional educators.  

Research 

Students with emotional problems are those who demonstrate an inability to build or 

maintain satisfactory interpersonal relationships, develop physical symptoms or fears associated 

with personal or school problems, exhibit a pervasive mood of unhappiness under normal 

circumstances, or show inappropriate types of behavior under normal circumstances. 
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Although teachers will certainly not be expected to remediate all the emotional difficulties 

of students, they need to understand that they can and do have a positive impact on students’ ability 
to seek solutions and work in concert with those trying to help them. Here are some guidelines: 

 Whenever possible, give the student a sense of responsibility. Put the student in charge 

of something (operating an overhead projector, cleaning the classroom aquarium, repotting a plant), 

and be sure to recognize the effort the student put into completing the assigned task. 

 Provide opportunities for the student to self-select an activity or two he or she would like 

to pursue independently. Invite the student to share his or her findings or discoveries with the rest of 

the class. 

 Get the student involved in activities with other students – particularly those students 

who can serve as good role models for the child. It is important that the emotionally disturbed child 

has opportunities to interact with fellow students who can provide appropriate behavioral guidelines 

through their actions. 

 Discuss appropriate classroom behavior at frequent intervals. Do not expect students to 

remember in May all the classroom rules that were established in September. Provide “refresher 
courses” on expected behavior throughout the year. 

 Emotionally disabled students benefit from a highly structured program – one in which 

the sequence of activities and procedures is constant and stable. You will certainly want to consider 

a varied academic program for all your students, but you will also want to think about an internal 

structure that provides the support emotionally impaired youngsters need. 

 Be sure to seat an emotionally impaired child away from any distractions (highly verbal 

students, equipment, tools, etc.). 

 Whenever possible, keep the activities short and quick. Provide immediate feedback, 

reinforcement, and a sufficient amount of praise. 

Students with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) offer significant and often 

perplexing challenges for many teachers. However, it is interesting to note that the definition of 

students with disabilities does not include students with ADHD.  

ADHD students comprise approximately 3 to 5 percent of the school-age population. 

Significantly more boys than girls are affected, although reasons for this difference are not yet clear. 

Students with ADHD generally have difficulties with attention, hyperactivity, impulse control, 

emotional stability, or a combination of those factors. 

As teachers consider this list of signs of ADHD, they should know that several of these traits 

must be present in combination before a diagnosis of ADHD can be made. A student who has 

ADHD… 

 has difficulty following directions; 

 has difficulty playing quietly; 

 talks excessively; 

 fidgets or squirms when sitting; 

 blurts out things; 

 is easily distracted; 

 often engages in dangerous play without thinking about the consequences; 

 has difficulty awaiting turns; 

 interrupts or intrudes; 

 does not seem to listen; 

 has difficulty paying attention; 
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 has difficulty remaining seated; 

 often shifts from one activity to another. 

When working with ADHD students in their classrooms, teachers should keep the following 

in mind: 

 Make instructions brief and clear, and teach one step at a time. 

 Be sure to make behavioral expectations clear. 

 Carefully monitor work, especially when students move from one activity to another. 

 Make frequent eye contact. Interestingly, students in the second row are more focused 

then those in the first. 

 Adjust work time so it matches attention spans. Provide frequent breaks as necessary. 

 Provide a quiet work area where students can move for better concentration. 

 Establish and use a secret signal to let students know when they are off task or 

misbehaving. 

 Use physical contact (a hand on the shoulder) to focus attention. 

 Combine both visual and auditory information when giving directions. 

 Ease transitions by providing cues and warnings. 

 Teach relaxation techniques for longer work periods or tests. 

 Each day be sure students have one task they can complete successfully. 

 Limit the amount of homework. 

 Whenever possible, break an assignment into manageable segments. 

Conclusion 

When working with special needs students who have emotional problems or ADHD it is 

important for teachers to be fully committed to their work. If they have the right attitude and are 

willing to put in the work, they are well on their way to working in this demanding but gratifying 

career. 
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ÎNVĂȚAREA DIFERENȚIATĂ 

 

 

Prof. înv. primar Carmen Aromânesei 
Școala Gimnazială Nr. 24 Timișoara, jud. Timiș 

 

   

 O preocupare majoră a fiecărui dascăl – deschizător de drumuri – este cunoaşterea reală a 
individualităţii elevilor cu care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor 
pedagogice, la o tratare diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 
 Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea 
gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă 
caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării acesteia la 
nivelul standardelor şcolare. 
 Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de muncă independentă în 
clasă sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor. 
 Diferenţierea conţinutului se realizează prin: trunchi comun, curriculum la decizia şcolii, 
cursuri, activităţi complementare celor din programul obligatoriu pentru toţi, cursuri diferite ca 
nivel pentru aceeaşi disciplină, activitate extracurriculară corelată cu cea şcolară. Exemple de 
diferenţieri de conţinut: 
 a) sistemul unităţilor capitalizate (credite): conţinutul e divizat în unităţi care corespund 
unui semestru / an / ciclu. Anumite unităţi sunt obligatorii, altele nu, din care elevul alege cele care 
îi convin. La sfârşitul perioadei de timp elevul susţine un examen care îi conferă un număr de 
credite. Unităţile prevăd: 
 - planul general = unităţi indispensabile formării de bază; 
 - planul special = unităţi specifice conţinutului; 
 - planul cultural = unităţi care îmbogăţesc universul cultural al elevului. 
 b) sistemul modular: conţinutul este divizat în subunităţi bine structurate, cu relaţii specifice 
între ele. Fiecare modul cuprinde obiective exprimate în cunoştinţe, activităţi, are variante ca ritm, 
nivel de dezvoltare, de recuperare, are probe de intrare (ce este nevoie să ştie), finale (ce trebuie să 
ştie) şi intermediare (ce ştie). 
 c) activităţi extracurriculare: ştim că educaţia se realizează în mod formal (activitate 
şcolară), informal (experienţa cotidiană), non-formal (perişcolar). Edgar Faure spunea : « In vremea 

noastră se recunoaşte imposibilitatea de a considera educaţia ca un proces limitat în timp şi spaţiu. » 

 Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, a activităţii 
didactice şi prin metodologia didactică aplicată. Distingem patru moduri de organizare a activităţii: 
 a) activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaţiei de la învăţător către elevi; 
 b) activitate pe grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu; 
 c) activitate pe echipe, grupe eterogene, constituite după preferinţa elevilor pentru o 
activitate; 

 d) activitate individuală, independentă. 
 Activitatea pe grupe: 

 în constituirea grupelor numărul de elevi să nu depăşească 6-7, gruparea elevilor să se 
realizeze după un criteriu (ex. natura activităţii) sau la libera alegere a elevilor şi se stabilesc 
relaţiile dintre membrii grupului (ex. coordonatorul poate fi un elev sau învăţătorul); 
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 tipuri de activităţi pentru grup: rezolvarea de probleme, lucrări practice, studiu de 
documente, proiecte, anchete; 

 relaţia învăţător-elev se modifică astfel: învăţătorul sprijină elevul, îi stabileşte conţinuturile 
şi materialele necesare, învăţătorul pregăteşte activitatea, îndrumă în punctele cheie, dar NU 
conduce activitatea. 

 Jean Vial: « Activitatea în grup se caracterizează prin specificarea sarcinilor după motivaţiile 
şi capacităţile membrilor grupului, asigurarea unităţii conţinutului activităţii, coordonarea, 
convergenţa efortului, existenţa unui responsabil şi a unui colectiv. » 

 Exemple de situaţii în care se pot organiza activităţi pe grupe: la limba romană, la exerciţii 
de consolidare, la ştiinţele naturii, aplicaţii în consolidare şi recapitulare la orice disciplină. 
 J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate 
intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o 

sarcină de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2 minute 1/2  pentru exerciţii uşoare de adunare, 
pentru rezolvarea unor probleme de aritmetică, 11 minute. 
 E. Planchard spune că în general “linia de conduită a profesorului este aceea de a-i frâna pe 
aceia care se arată prea inteligenţi, de a-i stimula pe cei care nu sunt destul de dezvoltaţi, pentru 
realizarea unor norme unice.” Elevii diferă din punct de vedere al aptitudinilor, a ritmului de 
învăţare, a gradului de înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, alţii sunt superficiali), a 
capacităţii de învăţare, a rezultatelor obţinute. 
 Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca: 

 elevii cu capacitate de învăţare scăzută să fie cuprinşi în activităţi frontale, dar trataţi 
individual; 

 elevii cu dificultăţi accentuate ale capacităţii de învăţare să fie instruiţi în grupe, dar cu teme 
diferenţiate pentru activitatea independentă; 

 elevii cu capacitate de învăţare mai redusă să fie incluşi în clase speciale; 
 Individualizarea prin muncă independentă se poate realiza prin: 
 - teme individuale / acasă; 
 - muncă personalizată, activităţi cu conţinut diferenţiat, realizată individual. 
 În mod obişnuit elevii lucrează individual mai ales pentru fixarea şi consolidarea 
cunoştinţelor, pentru aplicarea lor în practică, pentru formarea de priceperi şi deprinderi, pentru 
exersarea unor operaţii mintale, rezolvând exerciţii şi probleme, efectuând măsurători, desene, 
schiţe, compuneri. De multe ori activitatea individuală se organizează dându-li-se elevilor spre 

rezolvare teme comune, învăţătorul având grijă ca acestea să fie variate, de dificultate crescândă, 
substanţiale. 

 În ultimul timp un rol important îl ocupă activitatea individuală pe grupe de nivel. In acest 
caz temele sunt alese astfel încât unele să fie potrivite pentru elevii buni care n-au nevoie de 

explicaţii suplimentare, altele pentru elevii cu nivel mediu, iar altele să fie adecvate pentru elevii 
mai slabi, cu anumite goluri la obiectul respectiv, care au nevoie de mai multe îndrumări, ajutor şi 
control. 

 În organizarea individuală a procesului de învăţământ, se poate ca temele ce se dau elevilor 
să fie diferite de la un nivel la altul. Se spune că învăţământul este individualizat sau personalizat. 
Este greu însă ca învăţătorul să dea teme de muncă independentă adecvate posibilităţilor fiecărui 
elev în parte, de aceea se recurge la munca diferenţiată pe grupe de nivel. 

 În cadrul unei lecţii organizate frontal, învăţătorul îndrumă şi conduce activitatea tuturor 
elevilor din clasă. Acest mod de învăţare asigură însuşirea temeinică şi sistematică a cunoştinţelor 
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predate. Cadrul didactic, cunoscând dificultăţile lecţiei pe care o predă, modulează ritmul predării, 
astfel încât elevii să înţeleagă şi să-şi însuşească noile cunoştinţe. 
 Tot în cadrul învăţământului frontal, elevii învaţă cum se folosesc instrumentele de muncă 
intelectuală: cum să se folosească de cărţi şi dicţionare, de atlase, diagrame, cum să observe, să 
analizeze şi să prezinte un obiect ori un fenomen, cum să realizeze o schiţă, o hartă, un experiment. 
 Învăţământul frontal mai are şi însemnate efecte educative asupra elevilor. Transmiterea 
cunoştinţelor de către învăţător este însoţită adesea de dezvoltarea sentimentelor, de formarea 
convingerilor şi atitudinilor acestora. Mesajul transmis de învăţător exprimă şi convingerile lui 
morale, le indică elevilor la care valori aderă şi pe care le respinge, ceea ce îi influenţează şi pe 
elevi. 
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STRATEGII ȘI METODE EDUCAȚIONALE DE SUCCES PENTRU 
INCLUZIUNEA COPIILOR CU C.E.S. 

 

Prof. Virginica Barabaș 

Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Problematica educaţiei copiilor cu CES a devenit în ultimii ani o preocupare aparte în rândul 
specialiştilor. Apariţia conceptelor de educaţie integrată şi şcoală incluzivă a determinat modificări 
fundamentale în percepţia actului educativ. Integrarea elevilor cu CES în unităţile obişnuite de 
învăţământ este unul dintre subiectele de primă importanţă atât în lume, cât şi în România. Prin 
“cerinţe educative speciale” (CES) înţelegem acele „necesităţi educaţionale complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată 
particularităţilor individuale şi /sau caracteristice unei deficienţe (ori tulburări de învăţare), precum 
şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare” (T. Vrăjmaş, 2001, p. 27).  

Învăţământul incluziv presupune ca tinerii şi copiii cu dizabilităţi şi ceilalţi fără probleme să 
înveţe împreună în instituţiile de învăţământ având sprijinul corespunzător. Abordarea incluzivă are 
în vedere îndepărtarea sau diminuarea barierelor de orice tip din calea învăţării şi participarea în 
egală măsură a tuturor copiilor, atenţie specială acordându-se celor din familii cu grad ridicat de 

vulnerabilitate sau cu risc de excluziune şi marginalizare. Este o abordare strategică, concepută 
pentru a facilita succesul în învăţare pentru toţi copiii şi la toate nivelurile de educaţie. Scopul 
educaţiei incluzive este de a le permite atât cadrelor didactice, cât şi copiilor să se simtă în largul lor 
atunci când au de a face cu diversitatea şi să o considere mai degrabă o provocare decât o problemă, 
o oportunitate şi nu un factor de blocaj. Pentru aceasta şcoala trebuie să dispună de strategii 
funcţionale pentru a aborda măsuri practice care să faciliteze îndepărtarea barierelor cu care se 
confruntă elevii în calea participării lor la educaţie.  

În abordarea incluzivă, ar trebui să primeze următoarele axiome:  
 fiecare elev este capabil să înveţe şi rostul educaţiei este de a dezvolta potenţialul 

fiecăruia;  
 abilităţile copiilor pot fi dezvoltate printr-o instruire individualizată și diferenţiată 

eficace;  

 inteligenţa nu este distribuită diferit (unii copii sunt mai inteligenţi, alţii mai puţin 
inteligenţi), ci există mai multe tipuri de inteligenţă ce trebuie identificate, dezvoltate 
şi valorizate pentru fiecare copil;  

 rolul educaţiei nu este de a-i selecta pe cei capabili, ci de a dezvolta potenţialul 
fiecărui copil.  

În procesul educativ, din perspectiva instruirii diferenţiate, profesorul trebuie şi poate să 
devină un sfătuitor, un consilier al elevului. El indică acestuia sursele de informare, îl asistă în 
autoformare şi totodată organizează activitatea didactică. Unul dintre cele mai importante lucruri pe 
care trebuie să le deprindă o persoană menită să se ocupe de educaţie este acela de a înţelege 
nevoile elevilor. Modificarea practicii de predare-învăţare-evaluare şi de management al clasei de 

elevi în care sunt integraţi copii cu CES vizează nu doar o schimbare de strategie didactică şi de 
adaptarea procesului educaţional la cerinţele educaţionale speciale ale copilului, ci şi una de 
comportament didactic. În primul caz, este vorba de proiectarea şi realizarea unui proces 
educațional diferenţiat, centrat cu adevărat pe necesitățile şi capacităţile de învăţare ale fiecărui 
copil, în care cadrul didactic se angajează să lucreze în cooperare cu alţii (cu cadrul didactic de 
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sprijin, cu părinții etc.) şi să respecte în cadrul acestui proces principiile educaţiei incluzive: accesul 

egal la educaţie, non-discriminare, individualizare, abilitare (reabilitarea, readaptarea) etc. În al 
doilea rând, schimbarea de comportament în clasă vizează atât cadrul didactic, cât şi elevii. Elevii 

trebuie ajutaţi de profesor să se acomodeze la cerinţele educaţiei incluzive, adică să accepte 
diversitatea, să colaboreze, să se respecte şi să se ajute reciproc, să dea dovadă de toleranţă etc.  

Pentru a spori şansa de reuşită a elevilor cu CES, o primă soluţie o constituie diferenţierea 

sau individualizarea curriculară la clasă. În funcţie de dificultăţile pe care aceştia le au şi de nivelul 
cunoştinţelor şcolare, vor fi adaptate: conţinuturile, procesele didactice, mediul de învăţare (fizic, 
psihologic, social) şi procesul de evaluare. Pentru a sprijini învăţarea sau nevoile comportamentale, 
este absolut necesară întocmirea instrumentelor de planificare. Astfel, profesorul de la clasă, în 
colaborare cu profesorul itinerant sau consilierul psihopedagog al şcolii, trebuie să realizeze 
programa şcolară adaptată şi planul educaţional de intervenţie individualizată. Analizând 
particularităţile specifice procesului de învăţare a copiilor cu diferite tipuri de deficienţă, se ajunge 
la concluzia că una dintre calităţile esenţiale ale curriculum-ului şcolar vizează un grad cât mai 
mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în 
funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, 
stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea 
elevilor să se facă diferenţiat. 

Metodele şi procedeele de predare-învăţare trebuie să fie selectate în raport cu scopul şi 
obiectivele activităţii didactice, conţinutul lecţiei şi particularităţile elevilor (vârsta, nivelul 
dezvoltării psihice, tipul şi gradul deficienţelor/ tulburărilor, tipul de percepţie al elevilor – analitic 

sau sintetic), stilul de lucru al profesorului. Întrucât este destul de greu să asigurăm sprijin 

individual elevilor cu CES, se pot utiliza anumite metode de lucru la clasă, care să permită 
integrarea acestora. În activităţile didactice se pot folosi metodele expozitive (povestirea, 
expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj 
adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale; prezentarea să fie clară, precisă, concisă; 
ideile să fie sistematizate; să se recurgă la procedee şi materiale intuitive; să se antreneze elevii prin 
întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către aceştia şi pentru a 
interveni cu noi explicaţii atunci când se impune acest lucru. 

Cunoaşterea şi folosirea strategiilor este obligatorie în cadrul procesului didactic. Toţi copiii 
au nevoie de sprijin, dar şi profesorii, şcoala şi familia au nevoie de sprijin în îndeplinirea 
responsabilităţilor lor de predare şi învăţare. Scopul final al activităţii didactice, prin rolul 
profesorului, este acela de a-l ajuta pe elev să-şi joace propriul rol în lume, acela de a aduce 
societăţii, din care face parte, un plus de valoare.  
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DEZVOLTAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE LA ELEVI 
 

 

Prof. Octavia Barbu  

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

 

 

În zilele noastre, mai mult decât oricând, şcolile ar trebui să îşi regândească modalitatea de 

a concepe procesul educaţional. Flexiblitatea, creativitatea, viziunea, iniţiativa sunt la îndemâna 

oricărui manager şi/ sau profesor care, alături de alţi specialişti angajaţi astăzi în şcolile din 
România (consilieri, psihologi), pot reuşi prin eforturi comune să revoluţioneze sistemul de 

educaţie, acordându-le elevilor şansa de a deveni responsabili, abili în a-şi manageria emoţiile 
(pozitive şi negative), capabili de a face faţă provocărilor inerente. 

Cu toţii ne dorim elevi care să atingă înalte standarde academice, elevi care să strălucească 

înconjuraţi de coroniţe, medalii, diplome, gândindu-ne că o mică contribuiţe din acest succes 

raportat la performanţele acceptate şi aclamate social ne aparţine şi nouă, profesorilor, dar câţi 
dintre noi ne aplecăm şi asupra rezultatelor mai puţin vizibile care îi fac pe elevi să fie fericiţi, 
echilibraţi, responsabili, creativi, sensibili şi atenţi?  

Specialiștii în psihologia copilului şi adolescentului, cercetători şi experți în dezvoltarea 
emoţională şi socială insistă asupra necesităţii introducerii în şcoli a programelor sociale şi 
emoţionale adresate elevilor, pe motiv că multe din problemele şcolilor sunt rezultatul dificultăţilor 
sociale şi emoţionale pe care le întâmpină copiii şi ale căror consecinţe continuă să se manifeste pe 
tot parcursul vieţii acestora. 

Abuzul de substanţe psihotrope, tentativele de suicid şi chiar suicidul, delincvenţa juvenilă, 
violenţa interpersonală şi intrapersonală (automutilarea), standarde academice sub aşteptări, 
abandonuri frecvente, iată o listă lungă de probleme care stau în stand-by şi aşteaptă ca educaţia 
contemporană să le înfrunte având la dispoziţie un arsenal de metode tradiţionale care adesea nu 

sunt eficiente. Tocmai din acest motiv s-a încercat o abordare diferită prin implementarea 
programelor de dezvoltare a inteligenţei emoţionale. Acest context încurajează astfel elevii să 
exploreze noi domenii de cunoaştere, le oferă accesibilitate în a găsi oportunităţi care să răspundă 
nevoilor personale şi le oferă suportul necesar pentru a dezvolta relaţii interpersonale pozitive. Ca 
rezultat elevii se simt în siguranţă, nu se tem să comită greşeli şi devin mai creativi rezolvându-şi 
problemele, găsind noi strategii şi răspunsuri provocărilor vieţii şcolare şi nu numai, în consecinţă 
succesul nu va ezita să apară.  

Şi poate cel mai complex program de învăţare a competenţelor emoţionale vine din SUA, 

program care a fost elaborat încă din 1994 și care se numeşte SEL (Social and Emotional learning-

Învăţarea socială şi emoţională), program ce vizează promovarea unor aptitudini sociale şi de 
adaptare emoţională şi oferă în acelaşi timp suportul de mediu necesar, care să favorizeze eforturile 
de prevenţie şi promovare a sănătăţii mentale şi fizice. În viziunea SEL educaţia emoţională şi 
socială implică deprinderea unui grup fundamental de competenţe de viaţă, cognitive, afective şi 
comportamentale care promovează dezvoltarea pozitivă a copilului. 

De altfel, numeroase cercetări întreprinse în urma aplicării programelor SEL în şcoală, au 
scos în evidenţă următoarele beneficii rezultate în urma implementării acestuia: 
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 o mai bună conexiune între rezultatele academice şi adoptarea unor comportamente pozitive: 
o frecvenţă crescută la cursuri; reducerea stresului emoţional concomitent cu scăderea  numărului 
de elevi cu depresii, anxietate, retragere din viaţa socială; 

 creşterea motivaţiei pentru studiu, responsabilitate şi implicare în viaţa şcolară; 
 creşterea frecvenţei la orele de curs şi implicit scădrea ratei absenteismului şcolar, reducerea 

numărului de corigenţe; 
 o reducere substanţială a comportemenelor problematice şi a manifestărilor violente. 

Dacă scopul major al educaţiei este de a asigura pregătirea pentru viaţă a educabillor, 
indiferent de stadiul dezvoltării şi a particularităţilor de vârstă, atunci o condiţie esenţială pentru o 
educaţie de calitate este ca ea să răspundă nevoilor educaţionale, psihologice şi sociale ale acestora, 
asigurând cadrul optim pentru integrarea competenţelor emoţionale şi sociale, în vederea prevenirii 
apariţiei comportamentelor de risc. 

Competenţele emoţionale care trebuie incluse în programul de dezvoltare a inteligenţei 
emoţionale pot fi grupate în 5 mari categorii: a fi conştient de sine şi de alţii; atitudini şi valori 
pozitive; decizii responsabile; aptitudini de comunicare; aptitudini sociale. La rândul lor 
competenţele cheie suportă şi ele structurări de ansamblu pe obiective operaţionale, astfel încât: 

 a fi conştient de sine şi de alţii presupune: conştientizarea proprilor sentimente,  
managementul emoţiilor, schimbarea perspectivei, analiza normelor sociale; 

 atitudini şi valori pozitive: imagine de sine constructivă, responsabilitate, grija faţă de alţii, 
respectul pentru cei din jur; 

 decizii responsabile: identificarea problemelor, stabilirea obiectivelor adaptative, rezolvarea 

de probleme (problem-solving); 

 aptitudini de comunicare: comunicarea receptivă şi comunicarea expresivă, respectând 
princiipile comunicării asertive; 

 aptitudini sociale: cooperarea, negocierea, refuzul (a învăţa să spui nu), căutarea ajutorului 
(solicitarea/ oferirea suportului social). 

 Iată mai jos câteva din posibile lecţii care ar putea fi predate în cadrul unui astfel de 
program: Mintea raţională versus mintea emoţională/ Reactivitatea emoţională şi gândirea 
reflectivă/ Eu şi emoţile mele/ Cum facem faţă emoţilor negative/ Managementul furiei 

/Comunicarea asertivă/  Ce este empatia? /Eu, tu, noi, voi/ Un  prieten în plus, un sprijin la nevoie / 
Paşi spre respect/ Rezolvăm creativ conflictele/ Conflict şi negociere/ Învăţăm să luăm decizii/ 
Violenţa, o atitudine la modă?/ Stima de sine/ Puncte slabe, puncte tari/ Managementul timpului. 

 Există o mare varietate de conţinuturi şi titluri care pot contura cu succes conţinuturile ce pot 
fi predate, permiţând iniţierea şi implementarea unui program de dezvoltare a inteligenţei 
emoţionale  în şcoală. Condiţia esenţială este ca să avem deschidere, viziune, suport şi înţelegere 
pentru că orice schimbare propusă necesită timp, asimilare de competenţe, pregătire şi depunerea 
unui efort substanţial pentru a ne atinge obiectivele.  
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ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

Interpretarea rezultatelor obținute în cadrul studiului realizat la elevii unei clase 
de a IX-a 

 

 

Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu  
Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Absenteismul este un fenomen care preocupă tot mai mult atât cadrele didactice, cât și 
părinții dată fiind frecvența acestuia, dar și implicațiile profund negative pe care le are asupra 
rezultatelor școlare, asupra  dezvoltării ulterioare a elevilor, dar și asupra formării la aceștia a unui 
comportament moral dezirabil.  

Nu este un fenomen nou și, prin urmare, nici preocupările legate de existența și combaterea 
lui nu sunt recente. Nouă este amploarea pe care a luat-o absenteismul în ultimul timp și probabil 
motivația elevului de a face acest lucru, incluzând aici mai ales preocupările lui extrașcolare care 
sunt prioritare pentru el.  

Pentru că ceea ce ne interesează este să găsim o soluție viabilă care să reducă acest 
fenomen, am căutat să răspundem la o serie de întrebări cum ar fi: 

 De ce chiulește elevul? 

 Cine îl influențează în opțiunea sa? 

 Își dă seama de consecințele acțiunilor sale? 

 Ce face când lipsește de la ore? 

 Care este atitudinea familiei față de absenteism  (așa cum este ea percepută de elevi)? 

Instrumentul prin care am căutat răspunsurile a fost chestionarul în cadrul căruia elevii au fost 
solicitați să răspundă sincer la întrebările închise propuse. 

Iată cum ajung elevii respondenți la ideea că trebuie să chiulească: 
 63% dintre cei investigați consideră că sunt încurajați în cea mai mare măsură de colegi; 

 37% consideră că sunt foarte mult încurajați și de prieteni. 

Procentajele sunt foarte mari, iar acest lucru nu este surprinzător dacă avem în vedere 
dorința adolescentului de a fi ca ceilalți de vârsta lui, ajungând până la a se îmbrăca la fel și a juca 
aceleași jocuri.  
 Dorința de a se conforma grupului, de a nu se opune celorlalți este absolut normală la 
această vârstă și reiese, în plus, din faptul că 30% dintre răspunsurile elevilor subliniază că n-ar 

vrea să chiulească, dar nu vor nici să fie ironizați de ceilalți. 
 Este o situație deloc încurajatoare nici pentru ei, dar, cu siguranță, nici pentru noi care dorim 
să remediem situația. Se impune efortul susținut pentru a le atrage mai des atenția elevilor noștri că 
respectați sunt cei care își apără cu tărie convingerile și nu cei care renunță cu ușurință la ele. 

 Analiza răspunsurilor a relevat că inițiativa chiulului aparține: 
- Celui care chiulește, în majoritatea cazurilor; 
- Grupului, dar în această situație cel în cauză de abia așteaptă ca ceilalți să ia inițiativa. 
 Deși recunosc că absentează de la orice oră, totuși există o ierarhie care pune în evidență  

faptul că orele de la care se pleacă cel mai des sunt, fie prea grele, fie neimportante în viziunea lor, 
fie de la orele unde profesorii le dau prea mult de învățat.  
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 Această fugă de muncă și de efort este subliniată și de modul în care elevii își folosesc 

timpul obținut prin abentare: 

 Majoritatea elevilor care chiulesc recunosc că cel mai adesea pierd timpul; 
 59% din cazuri merg să se distreze cu prietenii; 
 30% din cazuri își ajută părinții. 

 Grav este că 2 elevi consideră că au mai mult de câștigat dacă chiulesc decât dacă rămân la 
ore. E necesar un efort mai mare pentru a-i convinge de modul cum stau lucrurile, de implicațiile 
acestui fenomen reprobabil, chiulul. 

 De asemenea, numai 60% dintre ei sunt conștienți că rezultatele lor școlare au de suferit de 
pe urma absenteismului, 16% sunt nesiguri de cum stau lucrurile, iar 24% fiind siguri că rezultatele 
lor școlare nu vor fi influențate. 
 În ceea ce privește atitudinea lor după ce au absentat (dacă își iau sau nu lecțiile de la 
colegi):  

 În 62%  dintre cazuri susțin că își iau lecțiile de la colegi; 
 În 38% dintre cazuri se bucură că au scăpat de încă o lecție de învățat; acest procent este cu 

atât mai semnificativ cu cât trebuie să avem în vedere ce înseamnă fiecare chiul pentru 
pregătirea elevului. 

 Tocmai de aceea se iau diverse și aspre măsuri împotriva absenteismului, dar efectele nu se 
văd atâta timp cât elevii nu-și dau seama de consecințele grave ale acestora pentru viitorul lor, așa 
cum am subliniat mai înainte și cum reiese din următoarea situație: 

 Numai 30% dintre elevi au recunoscut că se simt vinovați într-o mare măsură atunci când 
chiulesc și își propun să se îndrepte; 

 37% consideră că școala este cea care îi trage la răspundere pentru absențele lor; 
 60% sunt sancționați și de părinți pentru absențe. 
 Bineînțeles că prietenii / colegii nu se trag la răspundere între ei pentru a nu mai chiuli. Deci, 

dacă nu reușesc să se influențeze să chiulească, nu-i interesează să se ajute între ei. Iată, deci, un 
aspect unde ar trebui lucrat mai mult, având în vedere puterea de influență a grupului de prieteni / 
colegi. 

 Există însă un aspect care, dacă nu încurajează chiulul în mod direct, cel puțin nu face nimic 
pentru a-l stopa: analiza răspunsurilor elevilor a arătat că numai 75% dintre ei au recunoscut că au 
părinți care îi ceartă (sancționează) și le cer să nu mai absenteze, iar 14% dintre ei au spus că pe 
părinții lor nu-i interesează absențele. Apare astfel un cerc vicios – este nevoie de foarte puțini 
părinți neinteresați sau prea ocupați pentru a se interesa de activitatea  școlară a copiilor lor, aceștia, 
copiii, îi influențează pe ceilalți mai sugestibili sau, așa cum subliniam mai înainte, pe cei care nu 

au curajul să-i înfrunte, iar primii, obținând încredere, continuă procesul. 
 Se impun, așadar, câțiva factori asupra cărora trebuie să acționăm pentru a diminua 

amploarea acestui fenomen: 

 Ignoranța elevilor asupra conecințelor acestui fenomen complex – absenteismul, dat fiind 

faptul că nu conștientizează adevărata semnificație a învățării pentru dezvoltarea lor 
ulterioară; 

 Lipsa motivației pentru învățare, într-o perioadă în care lozinca adolescenților (și nu numai) 
este “trăiesc ca să mă distrez”, iar aceasta este susținută de o ofertă a distracțiilor pe măsură, 
în plus, există numeroase prejudecăți care circulă la nivelul societății zilelor noastre și care, 
nu numai că nu stimulează elevul să învețe, ci dimpotrivă îl împing spre anumite atitudini și 
comportamente puțin constructive; 
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 Existența unei relații profesor-elev prea autoritară, prea formală, o relație care nu 
încurajează creativitatea și curiozitatea elevilor; 

 Preocuparea insuficientă din partea părinților față de comportamentul școlar al copiilor lor. 

 Aceste concluzii impun luarea în considerare în clasa de elevi a noi strategii de 

control al absenteismului, cu accent pe construirea unei relații mai active între școală – familie 

și, mai ales, pe implicarea totală a elevului, ca partener în activitatea de combatere a acestui 

fenomen, iar nu numai ca obiect al deciziilor profesorale; astfel, luarea în considerare a 
propunerilor elevilor referitoare la acest fenomen, în contextul în care sunt ajutați să devină 
conștienți de gravitatea lui, constituie o modalitate reală și eficientă în combaterea 
absenteismului. 

 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu, Mihaela - Managementul clasei. Un pas mai departe… Învățarea bazată pe proiect, 
Centrul Educația 2000+, Editura Humanitas, București, 2003 

2. Șchiopu, U.; Verza, E. - Psihologia vârstelor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

157 

 

PREVENIREA ȘI ÎNLĂTURAREA VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
 Colegiul Economic Buzău, jud. Buzău 

 

 

Capacitatea de a dispune de „tact pedagogic” este recunoscută acelor categorii de educatori 
care reuşesc să călăuzească cu grijă eforturile elevului, care manifestă înţelegere faţă de eşecurile 
sale şi îl ajută cu răbdare să le depăşească, fără să facă însă concesii cu privire la respectarea 
normelor autorităţii şcolare sau a obligaţiilor de instruire pe care le impune programa de 
învăţământ. 

Elevii clasei şi profesorul formează împreună un sistem în cadrul căruia relaţiile ce se 
stabilesc între „elemente” sunt deosebit de complexe. Elevii sunt elevi şi profesorii sunt profesori 
numai în măsura în care se află în corelaţie. 

„În sistemul profesor-elevi elementele pot comporta şi disfuncţii. Astfel, relaţiile negative 
ale profesorului cu elevii (tutelare, autoritarism, lipsă de respect, lipsă de înţelegere, ironie, toleranţă 
exagerată etc.) pot frâna dezvoltarea liberă a personalităţii elevilor, la rândul său, prin faptele şi 
atitudinile sale, elevul poate împiedica adaptarea grupului şi integrarea lui în contextul social mai 
larg, […], dezvoltarea plenară a indivizilor (Marcus, G.; David, T.; Predescu, A., 1987, p 116). 

Influenţarea indivizilor prin intermediul grupului presupune şi porneşte de la cunoaşterea 
profilului psihosocial al grupului. Fără a pretinde o cunoaştere exhaustivă a grupului, ceea ce este 
imposibil şi pentru cercetătorul specializat, un minimum de informaţii privind particularităţile 
grupului real cu care lucrează este indispensabil practicianului. Este vorba de informaţii care-i 

permit educatorului formularea unor aprecieri privind orientarea generală, pozitivă sau negativă a 
grupului, cauzele probabile care au generat situaţia grupului la momentul respectiv şi elementele 
pozitive pe care se pot întemeia intervenţiile educative. 

În relaţiile interpersonale se intervine pentru că în clasă există, de obicei şi statute deficitare, 
pentru că uneori există subgrupuri care trebuie integrate în clasă. 

Prezint un exemplu de intervenţie a mea în calitate de diriginte în dirijarea relaţiilor 
interpersonale în clasa de elevi: 

De la preluarea clasei m-am confruntat cu rolul nociv în clasă al unui grup informal închis 
cu tendinţe deviante. 

Personalitatea clasei avea ca trăsături dominante: atitudine de nepăsare faţă de sarcinile 
şcolare; lipsă de coeziune la nivelul grupului; existenţa grupului cu tendinţe deviante, autonom, 
omogen şi impermeabil; absenţa unor obiective comune; preocupări extraşcolare pozitive. 

Într-o asemenea situaţie am acţionat în două direcţii clar conturate: pe de o parte, sustragerea 

de sub influenţa subgrupului a celor mai „vulnerabili”membri şi a celor al căror statut are cât de 
puţin o deschidere spre exterior şi, pe de altă parte, încurajarea şi susţinerea preocupărilor 
extraşcolare ale elevilor prin acţiuni colective. 

Acţiunile s-au desfăşurat astfel: 
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La începutul clasei a IX-a, exista în clasă un subgrup informal închis cu tendinţe deviante 
alcătuit din C.I., P.M., C.C. şi R.T. Cei patru prieteni veneau de la aceeaşi şcoală generală şi din 
aceeaşi clasă. 

La primul test sociometric, la toate criteriile (coleg de bancă, partener de distracţie, 
tovarăş de muncă) nici unul dintre ei nu exprimă vreo preferinţă în afară de grup şi, singur, C.C. 
primeşte din afara grupului două preferinţe, una la criteriul „coleg de bancă” şi alta la „partener de 
distracţie”. 

Toţi membrii grupului se preferau reciproc. C.I. s-a dovedit a fi lider, un lider deosebit de 

influent, care în fapt dicta comportamentul şi atitudinile celorlalţi trei. 
Conduita generală a grupului era negativă şi negativistă. Grupul era refractar la orice cerinţă 

exprimată autoritar de către profesor, dur şi violent în relaţiile cu colegii, necuviincios cu profesorii. 
C.I. conducea din umbră. Profita de impulsivitatea lui P.M., pe care îl stârnea împotriva 
profesorilor, de docilitatea lui R.T., pe care îl mânuia după bunul său plac. Ceva mai independent în 
raport cu grupul se dovedea a fi C.C. 

C.I., liderul, se manifesta cel mai puţin indisciplinat şi avea, dintre membrii grupului, cele 
mai bune rezultate la învăţătură. Puterea de disimulare, pe care o avea, făcea ca C.I. să treacă în 
ochii profesorilor drept un elev fără probleme şi, în orice caz, „inofensiv”. Cu atât mai dificilă avea 
să fie acţiunea de reeducare a lui. Calităţile lui reale de lider impuneau atragerea lui în conducerea 

clasei, dar clasa nu-l accepta. De aceea ne-am concentrat atenţia şi eforturile în sensul diminuării 
influenţei lui în grup. 

Cel mai „vulnerabil” părea a fi P.M., boxer de performanţă. Trebuia să-i trezim ambiţia de a 
se descurca fără permanenta dirijare din partea lui C.I. În acelaşi timp am încurajat consolidarea 
relaţiei C.C. – M.C. (M.C. fiind unul din cei doi elevi care şi-au exprimat preferinţa pentru C.C.). 

 Treptat şi din ce în ce mai mult, P.M. şi C.C. ies de sub tutela şi autoritatea lui C.I. şi devin 
mai receptivi la cerinţele şcolare. R.T. continuă să fie cel mai ascultător dintre prieteni până la 
sfârşitul clasei a X-a, dar abaterile lui de la disciplină nu au fost niciodată cele mai grave din grup, 
poate şi pentru că era un tip fricos. 

Nevoia de autoritate a lui C.I. şi-a găsit câmp de acţiune în anumite sarcini ocazionale. 
Acordarea însă de asemenea sarcini nu era niciodată lipsită de risc. Astfel, la un moment dat am 
cerut ajutorul clasei pentru a-l împiedica pe elevul L. M. să mai fugă de la ore. C.I. s-a oferit să se 
ocupe el de această problemă, iar când L.M. a încercat din nou să fugă de la şcoală, C.I. l-a bătut. 
Într-o asemenea situaţie am acţionat în două direcţii clar conturate: pe de o parte, sustragerea pur şi 
simplu şi l-a reţinut. Aşa că la problema chiulului de la ore s-a mai adăugat una: folosirea violenţei 
în relaţiile dintre colegi. C.I. nu a ajuns nici model de comportare şi nici fruntaş la învăţătură, dar 
conduita lui s-a îmbunătăţit mult şi elevul a fost deseori de folos clasei. 

La sfârşitul clasei a X-a grupul era relativ integrat în clasă, iar abaterile de la disciplină, deşi 
mai existau, erau minore şi mai mult ale indivizilor decât ale grupului. Poziţia subgrupului în 
structura sociometrică a clasei s-a îmbunătăţit mult. 

Anumite condiţii favorabile ne-au permis desfăşurarea unei frumoase şi bogate activităţi 
extraşcolare în care pe de o parte s-au valorificat calităţile unora dintre elevi şi pe de altă parte au 
sudat colectivul clasei. 

Cu forţele proprii ale clasei s-au organizat serbări şcolare şi excursii. Intervenţia mea în 
organizarea acestora s-a diminuat treptat, sarcinile fiind preluate în mare parte de elevii înşişi. 
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Am dorit să ilustrez prin situaţia prezentată faptul că o intervenţie ameliorativă este eficientă 
dacă situaţia educativă şi starea psihosocială a clasei sunt cunoscute şi dacă se exploatează resursele 
personale ale elevilor şi ale colegilor. 
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METODE INOVATIVE DE REZOLVARE 

 A CONFLICTELOR ȘCOLARE 
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În relaţia profesor-elev, situaţiile conflictuale reprezintă adevărate teste de abilitate şi 
deontologie profesională pe care educatorul trebuie să le susţină. 

Ce este un conflict?  CONFLICTUS (lat.) = a se lovi unul pe altul. 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFLICT 

dezacord ciocnire de interese 
neînţelegere 

diferend 

discuţie (marcată 

de violenţă) 

confruntare antagonism înfruntare 

dispută 

ceartă 
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Comunicarea are implicaţii atât asupra canalelor de comunicare cât şi asupra mediului în 
care evoluează participanţii. 

Deoarece profesorul şi elevul dezvoltă activităţi comune bazate în esenţă pe comunicare, 
este important de ştiut şi acceptat următoarele: 

 comunicarea este o realitate firească a vieţii cotidiene, inerentă în relaţiile interumane; 
 conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative: 

 abordat pozitiv, conflictul, de regulă ideatic, poate determina creşterea personală, 
afirmarea personalităţii, schimbarea socială. 
 abordat negativ, conflictul are rezultate distinctive asupra psihicului, fizicului, 

spiritului. 

 într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante (îndeosebi cele neconştientizate, 
patimile, vanitatea etc.); 

 întotdeauna, un conflict poate fi soluţionat dacă i se cunoaşte sursele şi dacă se doreşte 
efectiv detensionarea sa; 

 conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o soluţie 
acceptabilă pentru ambele părţi. 

Surse ale conflictelor şcolare: 
 nevoile fundamentale: libertatea, afirmarea, succesul (încălcarea lor generează 

conflicte), cunoaşterea, acţiunea; 

 valorile diferite: profesorul şi şcolarul aparţin unor timpuri diferite; au credinţe diferite, 
gândesc diferit, raportându-se la valori diferite; 

 percepţiile diferite: când oamenii văd diferit un anumit lucru, sau gândesc diferit despre 
el, pot apare situaţii conflictuale; 

 interese diferite: determină preocupări diferite, abordări diferite, explicaţii diferite; 
 resursele limitate: gen spaţii, logistică, timp, disponibilitate – alterează relaţia profesor-

elev; 

 nevoile psihologice: respectul de sine, liniştea interioară, buna înţelegere, afecţiunea, 
fericirea. Alterarea acestor nevoi atrage apariţia conflictelor interioare, care pot provoca conflicte cu 

ceilalţi actori educaţionali. 
Concluzie: sursele conflictuale sunt limitate ca număr, dar determină o varietate de conflicte 

(conflictul cu noi înşine, cu familia, cu prietenii, cu colegii, cu partenerul educaţional). 
Factori de escaladare şi de diminuare a conflictului: 
Conflictul poate fi angajat sau rezolvat, bazându-se pe: putere, drepturi, interese. 

Un conflict va fi accentuat dacă: Un conflict va fi diminuat dacă: 
1. Cealaltă parte este considerat un inamic 
sau o persoană „rea”. 

1. Persoanele implicate sunt de bună 
credinţă, imparţiale şi capabile să asculte 
activ. 

2. Se implică – direct sau indirect – alte 

persoane (diriginte, director, alţi profesori, 
alţi elevi). 

2. Părţile se concentrează exclusiv asupra 
problemelor aflate în discuţie şi nu 
procedează la etichetări. 

3. Una din ambele persoane se simt 

ameninţate de cealaltă parte (fără 
posibilitate de reacţie). 

3. Se renunţă la ameninţări sau dacă deja au 
fost spuse – să fie la timp retrase (eventual 
cu scuze). 

4 .Părţile nu sunt interesate să menţină o 4. Persoanele implicate au cooperat în 
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Un conflict va fi accentuat dacă: Un conflict va fi diminuat dacă: 
relaţie trecut şi vor să continue relaţia. 
5. Problemele implicate în conflict sunt în 
mod exagerat notate ca extrem de 

importante (neconcordant cu realitatea).  

5. Interesele – deşi diferite – sunt văzute ca 
posibil de negociat în mod amiabil. 

6. Există o lipsă de abilităţi de rezolvare a 
conflictului. 

6. Persoanele implicate acceptă ajutor 
extern pentru rezolvarea conflictului. 

 

Cauze ale comportamentului perturbator al elevilor (Emil Stan, 1997, pg. 89) 

 modul de manifestare a profesorului; 

 antipatia faţă de şcoală (eventual învăţare); 
 comportamentul impulsiv (elev agresiv); 

 ignorarea regulilor (elev rebel); 

 conflictele între sistemele de reguli opuse (reguli ale profesorului – reguli tabu ale 

elevilor); 

 izolarea socială (chiar marginalizare); 
 nevoia expresă de recunoaştere socială; 
 agresivitatea umană înnăscută; 
 anxietatea. 

Una din modalităţile de diminuare sau chiar rezolvare a unui conflict o constituie 
ASCULTAREA  ACTIVĂ  – care este crucială într-o comunicare eficientă, lipsită de conflicte. 
Dezvoltarea acuităţii de a asculta activ este o expresie bună pentru cel care doreşte să rezolve un 
conflict pentru că: 

 cel care vorbeşte doreşte să i se acorde atenţie; 
 cel care vorbeşte are impresia că este important, respectat; 
 este o bună practică să nu iei notiţe, ci doar să asculţi şi să reţii idei. Aşa vorbitorul nu se 

va intimida, ci se va relaxa şi va fi firesc, cu mintea deschisă. 
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ANXIETATEA SOCIALĂ ȘI COMUNICAREA ONLINE 

 
          

Prof. Daniel Fănică  
Școala Gimnazială Cândești, jud. Buzău  

 
 

 Secolul comunicării și al revoluției tehnologice a adus după sine o dezvoltare a mediilor de 
comunicare online, care au devenit repede una dintre cele mai populare și mai larg răspândite 
moduri de interacțiune socială. În timp ce pentru unele persoane comunicarea online reprezintă o 
prelungire, o completare a relațiilor formate față-în-față și un mod de a extinde cercul relațiilor deja 
existente, pentru altele, mediul online înlocuiește interacțiunea tradițională, față-în-față, oferind 
protecție de riscurile pe care situațiile sociale directe le aduc. 
 Anxietatea socială este unul dintre factorii care pot determina oamenii să se retragă în 
spatele ecranului, în spatele unor poze de profil reușite și a unor răspunsuri bine gândite, compuse 
cu timp, în defavoarea interacțiunilor tradiționale față-în-față, spontane, imprevizibile și supuse 
scrutării celorlalți. Numeroase studii, printre care și cel al lui Weidman și colaboratorii (2012), scot 

la iveală faptul că persoanele cu anxietate socială utilizează frecvent mediile de socializare online ca 
substitut pentru relaționarea față în față, dar și ca o modalitate de a le evita și de a-și regla fricile pe 
care le trăiesc în situațiile sociale reale. 
 Ce anume îi face pe cei care se simt inconfortabil în situații sociale să apeleze la mijloacele 
media pentru a relaționa cu ceilalți? Weidman și colab. (2012) identifică 3 caracteristici ale 
comunicării online care o fac calitativ diferită de comunicarea față în față: 
[1]. Anonimitatea și dezindividualizarea – mediul online nu forțează individul să dezvăluie mai 
multă informație personală decât este dispus să o facă. Așadar, mediul online este propice pentru 
detașarea de propriile defecte percepute și accentuarea acelor trăsături și caracteristici personale 
favorabile. Se controlează astfel în mai mare măsură evaluările pe care ceilalți le fac și opiniile pe 
care aceștia le formează. 
[2]. Indicii vizuale și auditive reduse (importanța scăzută a aspectului fizic) – atunci când suntem 
față în față cu cineva, o mare parte a impactului pe care mesajul nostru îl are asupra interlocutorului 
vine din indicii non-verbali pe care îi afișăm (aspectul nostru, gestica, tonul vocii, ritmul în care 
vorbim etc.). Pentru că scoate din ecuație aceste neajunsuri, mediul online reduce presiunea 
resimțită în interacțiune și permite o comunicare mai dezinvoltă. 
[3]. Comunicare asincronă – situațiile sociale față în față sunt dinamice, necesită spontaneitate și 
răspuns imediat, caracteristici care pot precipita manifestări ale anxietății sociale precum bâlbâitul, 
răspunsurile fugare și incomplete sau nepotrivite. În contrast, în mediile de comunicare online nu 
există o presiune explicită pentru a da un răspuns imediat. Astfel, persoana are răgazul de a gândi 
un răspuns potrivit și a-l pune în cuvinte care să transmită mai bine mesajul dorit. 

 Pentru că își doresc să transmită o imagine pozitivă despre sine, persoanele cu anxietate 

socială vor căuta acele medii în care riscurile sociale sunt minime, adică acolo unde pot fi relativ 

siguri că pot transmite imaginea pe care și-o doresc, controlând informația disponibilă despre ei. Ei 
își protejează astfel sinele de posibilele efecte negative ale interacțiunilor cu ceilalți. Mediul de 
comunicare online permite toate aceste lucruri și contribuie astfel la creșterea încrederii pe care o au 
persoanele cu anxietate socială în abilitatea lor de a se prezenta într-un mod mai favorabil, generând 
astfel acele opinii pozitive pe care le doresc. 

https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
https://www.tratamentanxietate.ro/anxietatea-sociala-si-comunicarea-online/#ref5
https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
https://www.tratamentanxietate.ro/anxietatea-sociala-si-comunicarea-online/#ref5
https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
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https://www.tratamentanxietate.ro/fobie-sociala/
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 În plus față de caracteristicile mediului online care permit controlul informațiilor 
disponibile, cercetătoarea Tamyra Pierce de la Universitatea de Stat California descoperă într-
un studiu din 2009 și alte motive pentru care oamenii cu anxietate socială aleg să comunice mai ales 
prin intermediul tehnologiei, începând acest comportament încă din adolescență. Aceste medii de 
comunicare joacă un rol dublu, permițând oamenilor să evite acele aspecte sociale care îi deranjează 
(evaluarea directă, scrutării celorlalți, presiunea de a răspunde, roșeața, bâlbâielile, limitările fizice 
și interpersonale pe care le percep), în timp ce le satisface nevoia de apartenență și contact social 

și le crește încrederea în abilitatea de a comunica cu ceilalti. La acestea se adaugă și suportul 

social pe care oamenii îl percep ca venind din mediul online și care substituie, în parte, suportul 
social venit din relațiile față în față. 
 Ca urmare a tuturor acestor factori, persoanele cu anxietate socială se simt mai confortabil să 
discute online decât față-în-față, sunt mai dispuse să vorbească despre sine prin acest canal, resimt 

mai multă întimitate în comunicare și mia puțină presiune socială. 
 În ciuda acestor efecte favorabile și a funcției pozitive pe care substituirea interacțiunilor 
față-în-față cu cele online le poate avea, persoanele cu anxietate socială care preferă comunicarea 
online nu se simt neapărat mai bine din punct de vedere psihologic. Dimpotrivă, datorită faptului că 
aceste persoane tind să se focalizeze mai mult pe sine, pe protecția propriului sine de amenințări 
sociale și mai puțin pe ceilalți (ex. răspund mai puțin la auto-dezvăluirile celorlalți), ei pot părea 
distanți și detașați chiar și în conversațiile online și pot provoca mai puțină satisfacție și mai puține 

emoții pozitive interlocutorilor. Aici se adaugă și faptul că persoanele cu anxietate socială scrutează 
mereu mediul social (online) pentru detectarea unor posibile amenințări din partea celorlalți și 
reacționează imediat (deseori negativ) la percepția unor asemenea stimuli. Toate aceste lucruri îi 
poate face parteneri de conversație mai puțin doriți, iar șansele legării unor relații mai apropiate mai 
mici. Reacțiile negative pe care ceilalți le afișează chiar și în mediul online pot spori astfel 
sentimentul de izolare socială pe care persoanele cu această fobie îl resimt deseori și scad starea de 
bine a acestora, ne spune același studiu al lui Weidman și colaboratorii (2012). 
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TEORIA INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

 

Prof. înv. preșcolar Ligia Lăpădat 
Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Mangalia, jud. Constanța 

 

Howard Gardner, psiholog care activează în domeniul psihologiei stadiale, a formulat o 
teorie cu privire la natura inteligenţei, care vine în contradicţie cu perspectiva psihometrică 
anterioară. Această teorie a inteligenţelor multiple enunţată în cartea Frames of Mind: The Theory 

of Multiple Intelligences (1993) a insistat asupra faptului că inteligenţa nu trebuie concepută ca un 
construct unidimensional, ci ca o serie de şapte inteligenţe independente, permițând individului să 
„manifeste transformările şi modificările percepţiilor individuale” şi să „recreeze aspecte ale 
propriilor experienţe” (Gardner, 1993, p.173).  

Cele şapte tipuri de inteligenţă sunt:  
 Inteligenţa verbală/ lingvistică – aceasta reprezintă capacitatea de a folosi eficient 

cuvintele, fie în registrul oral (ca moderator TV, orator, politician, povestitor), fie în registrul scris 
(ca jurnalist, dramaturg, poet, editor). Un elev cu acest tip de inteligenţă va agrea în mod deosebit să 
citească, să scrie, să povestească, să facă jocuri de cuvinte. Va avea, de asemenea, abilitatea de a 

opera cu structurile şi regulile de structurare a limbajului, nivelurile fonetic (aliteraţii), semantic 
(sensurile duble) și pragmatic ale acestuia. 

 Inteligenţa logică/ matematică – aceasta include capacitatea de a utiliza raţionamente 
inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile complexe dintre 
concepte, idei şi lucruri. Deprinderea de a emite raţionamente are aplicabilitate în multe arii ale 
cunoaşterii, incluzând și capacitatea de a utiliza gândirea logică în ştiinţă, studii sociale, literatură.   

Acest tip de inteligenţă cuprinde şi capacitatea de a clasifica, a anticipa, a stabili priorităţi, a 
formula ipoteze ştiinţifice şi a înţelege relaţiile de cauzalitate. Preșcolarul și școlarul mic îşi 
dezvoltă aceste capacităţi prin activităţi concrete, prin înţelegerea relaţiei de corespondenţă 
biunivocă, prin operaţiunea de numărare.  

 Inteligenţa vizuală/ spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” cuprinde 
capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum şi capacitatea de a 
recrea propriile experienţe vizuale. Acest tip de inteligenţă începe să se dezvolte odată cu acutizarea 
percepţiilor senzorio-motorii. Pictorul, sculptorul, arhitectul, grădinarul, cartograful, proiectantul, 
graficianul, cu toţii transferă imagini mentale asupra unui obiect pe care îl creează ori îl 
îmbunătăţesc. Percepţia vizuală se combină cu un set de cunoştinţe prealabile, cu experienţa, cu 
reacţiile emoţionale, cu imagini preexistente, pentru a crea o nouă viziune oferită celorlalţi ca 
experienţă.  Copiii cu inteligenţă spaţială au capacitatea de a percepe cu deosebită acuitate culorile, 
liniile, formele, spaţiul, pot percepe relaţiile dintre aceste elemente. De asemenea, ei pot vizualiza, 

pot reprezenta grafic imagini în spaţiu, pot să-şi înţeleagă propria poziţie într-un spaţiu matriceal. 
 Inteligenţa corporală/ kinestezică – inteligenţa la nivelul corpului şi al mâinilor ne permite 

să controlăm şi să interpretăm mişcările corpului, să manevrăm obiecte, să realizăm coordonarea 
(armonia) dintre trup şi spirit. Acest tip de inteligenţă nu se regăseşte numai la atleţi, ci poate fi 
întâlnit în mişcările de fineţe ale chirurgului care realizează o operaţie pe cord sau la un pilot care 

îşi reglează cu fineţe aparatura de bord.  
 Inteligenţa muzicală/ ritmică – acest tip se conturează prin gradul de sensibilitate pe care 

individul îl are la sunet şi prin capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură 



Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

165 

 

ce preșcolarii și elevii îşi dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fundamentele acestui tip de 
inteligenţă, devenind capabili să creeze variaţiuni pornind de la un inventar limitat de sunete, să 
cânte la un instrument, să compună. Ea se dezvoltă şi pe măsură ce copiii dobândesc, în urma 
audiţiilor, un gust rafinat.  

 Inteligenţa interpersonală – reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu rapiditate 
stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Aceasta include sesizarea expresiei faciale, a 

inflexiunilor vocii, a gesturilor; include şi capacitatea de a distinge între diferite tipuri de relaţii 
interpersonale şi capacitatea de a reacţiona eficient la situaţiile respective.  

La un nivel simplu, acest tip de inteligenţă este sesizabil la copilul care observă şi reacţionează 
la stările şi dispoziţiile adulţilor din jurul său. La nivel complex, se traduce prin capacitatea 
adultului de a „citi” şi interpreta intenţiile ascunse ale celorlalţi.  

 Inteligenţa intrapersonală – aceasta presupune capacitatea de a avea o reprezentare de sine 

corectă (de a cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor interioare, a 
propriilor intenţii, motivaţii, de a-ţi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; de asemenea, capacitatea 
de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. 

În 1991, Gardner a adăugat sistemului său un alt tip de inteligenţă.  
 Inteligenţa naturalistă – aceasta este sesizabilă la copiii care învaţă cel mai bine prin 

contactul direct cu natura. Pentru aceştia, cele mai potrivite lecţii sunt cele din aer liber. Acestor 
preșcolari și elevi le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe naturale, cum ar fi observarea păsărilor, 
alcătuirea insectarelor, îngrijirea copacilor sau a animalelor. Ei preferă ecologia, zoologia, botanica, 
devenind sarcina grădiniței și a şcolii să „aducă” natura în clase şi în alte spaţii de învăţământ. 
 Impactul teoriei lui Gardner. Prin aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în procesul de 
învăţământ, curriculumul se organizează în jurul celor şapte abilităţi: lingvistică, logico-matematică, 
corporal-kinestezică, spaţială, muzicală, interpersonală şi intrapersonală. Conceptul de inteligenţe 
multiple a oferit baza dezvoltării curriculare și în învăţământul preuniversitar. Printre avantajele 
acestei abordări se numără: crearea mai multor ocazii pentru dezvoltarea talentelor copiilor şi pentru 
obţinerea performanţelor de către aceştia; mai mult timp pentru realizarea conexiunilor între diverse 
arii curriculare în procesul didactic; un material suplimentar pentru îmbunătăţirea evaluării. 

 Teoria lui Gardner a avut un efect catalizator asupra educaţiei, constituind un imbold pentru 
valorificarea diversităţii culturale. Scopul teoriei inteligenţelor multiple este de a evidenţia faptul că 
suntem toţi atât de diferiţi deoarece avem diferite combinaţii de inteligenţe şi, dacă vom recunoaşte 
aceasta, conform lui Gardner, „vom avea cel puţin o şansă mai bună de a face faţă mai bine 
numeroaselor probleme cu care ne confruntăm în lume. (...) Poate că, dacă reuşim să mobilizăm 
întreaga gamă de inteligenţe umane şi să le aliem cu un sens etic, vom putea să contribuim la 
mărirea probabilităţii de supravieţuire pe această planetă şi poate chiar să contribuim la progresul 
nostru ca specie umană.” 
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EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

 

Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, jud. Suceava 

 

 

Motto:”Dă unui om un peşte și îl hrăneşti o zi. Învață-l să pescuiască și îl hrăneşti pentru toată 
viaţa.” Andrew Carnegie 

 

 

Conceptul de educaţie se utilizează în sensul de: 

„formarea într-un domeniu de activitate; totalitatea 

cunoştinţelor intelectuale, culturale, morale acumulate în 
domeniul respectiv de către un individ, un grup etc. 
(Grand Larouuse Universel). 

Conceptul de învăţământ se utilizează în sensul: 
acţiunea, modul de a preda, de a transmite cunoştinţele în 
principal, în cadrul procesului de şcolarizare. 

Asumarea rolului de formator în educarea copiilor 
şi alegerea celor mai potrivite alternative educaţionale sunt 
subiecte care interesează din ce în ce mai mult societatea 
românească.  

Educația diferă de la o etapă istorică la alta în 
funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății 

fiind un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o anumită necesitate 

proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă socială. 
Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile 

educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. Educația este deci supusă schimbărilor 
istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă. 

În momentul în care strămoșii îndepărtați ai omului au început să muncească, prin aceasta, 
felul lor de viață a început să se deosebească fundamental de cel al animalelor. Acestea din urmă au 
continuat să se adapteze și să se comporte față de mediul natural în mod instinctiv. Omul însă a 
adoptat față de mediu o atitudine activă, transformându-l cu ajutorul uneltelor pe care le 

confecționa. Astfel, apare atitudinea activă a omului față de propria sa dezvoltare, simțul de 
răspundere pentru generația viitoare, exprimat prin grija adulților de a transmite celor tineri 
experiența de confecționare și utilizare a uneltelor în vederea formării lor ca forță de muncă.  

Între muncă și educație s-a stabilit astfel un raport de intercondiționare, raport care se află la 
baza perfecționării uneltelor de muncă. 

Dezvoltarea vieții sociale, îmbogățirea experienței umane fac să se complice însuși procesul 
de transmitere a experienței acumulate. Generațiile adulte transmit tinerelor generații nu numai 
experiența de muncă, ci și limba și regulile de comportare. Acest proces intenționat de formare a 
tinerelor generații este tocmai ceea ce înțelegem prin educația în comuna primitivă. 

De-a lungul istoriei, educația și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, 
culturii umanității, pentru creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, pentru 
cultivarea valorilor spirituale și conferirea în acest fel a unui statut elevat condiției umane. 
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Școala joacă un rol foarte important în viața oamenilor dar, din păcate, multe persoane nu au 
șansa să meargă la școală.  

Motivele pot fi unele din următoarele:  
 nu există școli în locaitatea de reședința sau în aproiere și apelează la cursuri prin 

corespondență;  
 părinții lucrează cu copii în particular, sau angajează un meditator care să facă toate 

materiile cu ei;  

 dacă învață în mediul rural, există probabilitatea ca cei mici să poată face doar patru 
clase, deoarece au doar învățători în sat, nu și profesori;  

 există copii cu dizabilități de învățare care merg la școli speciale, nu la cele unde 
merg majoritatea copiilor. 

Educația are și a avut dintotdeauna roluri multiple pentru individ și pentru societate:  
 în primul rând, educația are implicații semnificative în prosperitatea economică a 

fiecărui individ în parte, a fiecărei comunități, a fiecărei 
națiuni;  

 educația are apoi un rol și implicații culturale 
esențiale fiind  principala cale prin care valorile și tradițiile se 
transmit din generație în generație, se modelează pentru a 
reflecta evoluțiile culturale și economice și se ancorează în 
realitățile sociale contemporane;  

 un alt rol al educației este cel social oferind 

fiecărui individ oportunitatea de a acumula cunoștințele și de a își dezvolta 
atitudinile și abilitățile necesare pentru a deveni un cetățean informat și activ, care 
contribuie la propășirea comunității sale și a națiunii;   

 un rol fundamental al educației se referă la dezvoltarea personală care prin învățare 

pe tot parcursul vieții este esențială în societatea contemporană. 
Valorile pe care se construiește educația în România sunt cele de încredere, echitate, 

solidaritate, eficacitate și autonomie. 
  Încrederea este o valoare esențială, care definește respectul reciproc și interdependența 

între toți actorii implicați în educație, de la elev și profesor până la familie și comunitatea largă.  
Echitatea înseamnă respectarea dreptului fiecărui elev de a avea șanse egale de acces pentru 

atingerea potențialului său maxim, indiferent de statutul socioeconomic, de aptitudini sau 
caracteristici fizice și psihice.  

Solidaritatea este acțiunea comună, coordonată, prin care toți membrii și actorii societății 
formează o comunitate de învățare incluzivă și lucrează împreună, ca egali, în folosul serviciului 
public de educație.  

 Eficacitatea este preocuparea ca educația să aibă impactul dorit, respectiv copiii să învețe și 
să progreseze spre potențialul lor maxim, astfel încât viitorii cetățeni să aibă o viață de calitate. 

Autonomia profesională este asumarea procesului și parcursului decizional la nivel de elev, 
profesor, curriculum și administrare a serviciului public de educație. Aceasta presupune 
responsabilizarea fiecărui actor implicat în educație, comunicare transparentă şi urmărirea 
interesului beneficiarilor actului educațional.  

Școala oferă suportul  de bază pentru ceea ce alege fiecare să facă fiecare, ca profesie. De 
exemplu, nu ai cum să ajungi să-ţi doreşti să fii inginer dacă nu te-ai întâlnit niciodată cu fizica, sau 
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doctor, dacă n-ai avut ocazia să fii cucerit de experienţe sau de logica după care se compun 
moleculele diferitelor substanţe, la chimie sau de corpul uman, la biologie. 

Matematica nu este doar învăţarea unor formule, ci dezvoltă capacitatea de a gândi logic, 
organizat, pornind de la „ce se dă şi ce se cere”. 

Limba și literatura română te ajută să vorbești, exprimi și să scrii corect. 
 Istoria românilor te învață momentele cheie care au schimbat cursul societății noastre iar 
geografia îți oferă multe informații despre locuri minunate pe care poți să le vizitezi la noi in țară. 
 Desenul şi muzica ajută la dezoltarea spiritul estetic, artistic, gustul pentru forme, culori şi 
sunete. 

 Educația fizică și sportul te ajută sa te dezvolți sănătos, iar activitatea fizică este o formă 
de relaxare. Prin jocurile de echipă (fotbal, baschet, volei, handbal) se consolidează relațiile între 
colegi și îți poți face prieteni noi. 

Limbile străine  ajută cel mai mult în această lume modernă în care informațiile vin din 
multe țări unde engleza, spaniola și franceza sunt cele mai folosite. 

În condițiile în care fiecare copil încearcă să acumuleze un minim de cunoștiințe din toate 
disciplinele va putea stabili ceea ce își dorește și ce îi place să facă în viața.  

Dacă ai “gustat” din fiecare materie, atunci îţi va fi mult mai uşor să îți alegi ulterior drumul 
– facultatea și profesia pe care vrei să o urmezi. Materiile numeroase din școală și liceu te ajută să 
îți descoperi pasiuni noi care te vor motiva să studiezi mai mult acele subiecte interesante pentru 
tine, folosindu-te de materialele de la bibliotecă, reviste de specialitate și mai ales internetul.  
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TINERII ŞI CONFLICTUL ÎNTRE GENERAŢII  
 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

Motto: „Părinţii au multe de învăţat de la copiii lor despre cum să facă faţă vieţii!”  

(Muriel Spark) 

 

 Despre conflictul între generaţii s-a vorbit dintotdeauna, mereu a existat o prăpastie între 
adolescenţi şi generaţia adultă. Totuşi, se pare că în societatea actuală acest fenomen s-a acutizat, 

poate şi datorită faptului că lumea s-a schimbat într-un ritm atât de rapid în ultimii 50 de ani, încât 
generaţia adultă, respectiv vârstnică, nu mai face faţă schimbării, iar tinerii le reproşează deseori că 
nici măcar nu încearcă să-i înţeleagă, pentru că se consideră atotştiutori, le dictează cum să se 
îmbrace, cum să trăiască sau să gândească, ce să le placă şi ce nu.  
 Prinşi între două identităţi, între ipostaza copilului şi aceea a adultului, căutându-şi propria 
identitate, în drumul lor către maturizare adolescenţii vor răspunsuri la o serie de întrebări mărunte 
din punctul de vedere al adultului, dar extrem de tulburătoare pentru ei, răspunsuri pe care deseori 

nu le caută la părinţi sau la rude, ci la prietenii de la şcoală sau din cartier, la eroii din revistele la 

modă pe care le citesc, la vedetele mai mult sau mai puţin autentice promovate de mass-media. În 
societatea actuală, supusă unui ritm rapid de dezvoltare, pe lângă provocările determinate de 
trecerea prin această vârstă a contradicţiilor, apar alte provocări impuse de lumea contemporană. 
 Astfel, probleme legate de aspectul exterior (cum mă îmbrac, ce se poartă), de comunicarea 
cu adulţii, de drepturi şi responsabilităţi, de preocupări pentru viitoarea carieră, de succesul sau 
insuccesul şcolar, de întâlnirile sentimentale, de independenţă şi autonomie, de integrarea într-un 

grup etc. se asociază cu schimbări ale mentalităţii societăţii şi acestea vor influenţa pozitiv sau 
negativ dezvoltarea adolescentului: banii, situaţia materială a familiei care poate avea un rol 

important în evoluţia spirituală a tânărului, ducând nu numai la obţinerea unor avantaje materiale, ci 
şi la abordarea unei anumite atitudini a tânărului faţă de cei din jur; armele pot deveni un punct de 
atracţie pentru unii adolescenţi care pot încerca să exercite control asupra celorlalţi prin forţă; 
băutura, la modă la toate petrecerile adolescenţilor; drogurile şi substanţele etnobotanice devenite 
cu adevărat o problemă în şcoala românească actuală; fumatul, homosexualitatea, internetul, 
sinuciderea, tatuajele şi body-piercing-ul, violenţa şi agresivitatea, bullying-ul, toate constituie doar 

o parte dintre factorii care pot influenţa evoluţia tânărului în această perioadă şi pot avea consecinţe 
în viaţa lui ulterioară, punându-şi amprenta asupra întregii lui vieţi. 
 Dacă în foarte multe familii cu adolescenţi apar probleme de comunicare, pe de altă parte 
trebuie spus că nici relaţia şcolii, a profesorilor cu noul tip de adolescent nu este una mai bună şi 
asistăm la dificultăţi majore atât din partea familiei, cât şi a şcolii în educarea noilor generaţii. 
Plictiseala în spaţiul şcolar, lipsa de încredere în profesori şi părinţi, regulile care trebuie respectate 
atât acasă, cât şi la şcoală şi în societate, încercarea de a li se impune un mod de viaţă într-un fel 

autoritar nu pot duce decât la respingerea de către tineri a tuturor normelor de conduită şi, uneori la 
manifestarea necontrolată a furiei, nemulţumirii, insatisfacţiilor. 
 Şcoala, ca instituţie socială educativă, este locul unde se întâlnesc tineri din medii sociale 
diferite, este locul care preia problemele şi tensiunile familiale, conflictele şi dilemele societăţii în 
general. Şcoala înseamnă însă şi respectarea unor norme prevăzute în regulamentul şcolar, norme pe 
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care din instinct tinerii le resping, le încalcă, se revoltă împotriva lor. Nu este de mirare, aşadar, că 
micile acte de indisciplină şi neglijare a unor reguli de conduită se transformă la un moment dat în 
agresivitate, în violenţă. Suntem cu toţii conştienţi de faptul că mass-media promovează în mod 
frecvent comportamente agresive, indecente, vulgare. Şi totuşi, chiar dacă acestea nu ar mai fi 
mediatizate, şcoala tot ar putea rămâne locul unde se exprimă violenţa, pentru că asemenea 
comportamente sunt simptome ale unei patologii sociale influenţate de mai mulţi factori: probleme 
în funcţionarea familiei, presiunea grupului din care tinerii fac parte sau în care doresc să acceadă 
pentru a se simţi importanţi şi apreciaţi, amestecarea valorilor cu nonvalorile, lipsa unei educaţii 
parentale adecvate etc. În societatea consumeristă în care trăim, societate care promovează banul, 
prosperitatea financiară dobândită pe căi obscure, nonvalorile capătă statut de valori autentice şi se 
numesc „vise”, „idealuri”, „aspiraţii”.  

 Poate că de aceea la şcoală nu se mai vine cu plăcere, din acelaşi motiv elevii găsesc orele 
plictisitoare şi le consideră timp pierdut, de aceea pleacă de la ore şi preferă să-şi petreacă timpul cu 

prietenii de grup, iar când rămân totuşi la ore, o fac pentru socializare, pentru a expune opulenţa 
situaţiei materiale părinteşti, pentru a-şi exprima rivalitatea sau invidia prin reuşita socială expusă 
public. Idealurile sociale de altădată promovate de şcoală nu mai au ecou, modelele prezentului 
fiind mult mai puternice şi mai adânc înrădăcinate în sufletele tinerilor de astăzi. Valorile tânărului 
în formare sunt influenţate de contextul mai larg al societăţii, al culturii locale sau al subculturii, 
exprimate prin versurile manelelor sau chiar ale hit-urilor moderne, ceea ce îi îndeamnă pe tineri să 
vrea să fie liberi, să nu se supună niciunei norme de conduită, să fie pe cont propriu, fără niciun fel 
de interdicţii. În acest context, teribilismul, nevoia de afirmare, respingerea sfaturilor adulţilor sau 
regulilor, trăirea clipei, gustarea vieţii, curiozitatea faţă de necunoscut devin punctul de atracţie al 
tinerilor. 

 Totuşi, trebuie spus că nu toţi adolescenţii se conformează tablei de nonvalori a societăţii 
moderne. Avem încă elevi care, supuşi aceluiaşi ritm de dezvoltare a societăţii şi aceloraşi 
provocări, nu se lasă convinşi de elementele subculturii, ci reuşesc să discearnă între bine şi rău, 
între valoare şi kitsch, între adevăr şi minciună, între adevăratul ideal de viaţă şi „visul” uşor de 
obţinut prin bani sau aspect fizic. Poate părea surprinzător, dar există tineri care nu agreează nici 
manelele, nici aşa-zisele hit-uri, ci preferă muzica veche, a anilor ’70-’80, există tineri atraşi de 

muzică clasică sau simfonică, de pictură sau sculptură, de teatru, de literatură. Și există tineri 
preocupați cu adevărat de viitorul lor, tineri care au deja un ideal încă de pe băncile liceului, tineri 
care și-au creat deja un plan minuţios pentru a-şi atinge ţelurile. Iar aceşti tineri nu provin numai din 
şcolile elitiste rămase fidele educaţiei, ci şi din şcolile care se confruntă cu probleme grave de 
recuperare a copiilor cu risc de abandon şcolar, cu acte de agresivitate sau violenţă şi pentru care 
principala problemă o constituie, de fapt, recuperarea socială, nu cea didactică sau academică. 
 În ciuda tuturor provocărilor impuse de lumea actuală, preocuparea permanentă a 
profesorilor rămâne aceea de a-i învăţa pe adolescenţi să gândească atunci când sunt puşi în faţa 
unei alegeri care presupune comportamente extreme sau de risc, să înţeleagă că viaţa este 
importantă şi fragilă. Printr-o bună comunicare, prin deschiderea către lumea lor şi a problemelor cu 
care se confruntă, a frământărilor pe care le trăiesc, totul devine posibil. Implicarea tinerilor cu 
probleme de comportament, cu risc de abandon în activităţile extraşcolare (programe artistice, 
cercuri/ateliere culturale, activităţi de voluntariat şi campanii umanitare, proiecte educaţionale 
vizând problematica drogurilor sau acţiuni de protecţie a mediului, concursuri, festivaluri cu 

tematică diversă), organizarea unor dezbateri privind alcoolul, fumatul, traficul de persoane, 
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sexualitatea, drogurile sau noile dependenţe (Internetul, calculatorul), toate, în definitiv, provocări 
ale lumii contemporane, pot preveni şi combate comportamentele de risc. 

 Orice generaţie de liceeni adolescenţi are propriul ei sistem de valori şi încearcă să se 
adapteze „spiritului vremii”. Unele dintre valori rămân constante de la o generaţie la alta, altele se 
modifică mai mult sau mai puţin. Ce rămâne însă la fel, pentru toţi adolescenţii, este nevoia lor de a 
se înţelege pe sine, de a-şi căuta un loc în societate şi de a-şi exprima propriile dorinţe. Unii reuşesc 
şi alţii nu. Unii adoptă calea studiului şi a perseverenţei, iar alţii adoptă căi mai facile. 
Comportamentele unora frizează absurdul şi ridicolul, iar alţii preferă consecvenţa şi un anumit 
spirit de sacrificiu. Ce rămâne este veşnica lor căutare şi permanenta lor nerăbdare de a deveni 
adulţi: responsabili sau nu! Fără îndoială că adolescentul român de astăzi trăieşte sub ameninţarea 
multor dileme, silit să se adapteze la o diversitate de impulsuri venite dinspre o societate încă în 
căutare de repere morale. Este sarcina educatorilor de a umple măcar o parte din golul acesta şi de a 

le oferi o alternativă pozitivă pentru viitorul lor. 
 

 

 

 

STRATEGII DIDACTICE: IMITATIVE, DE CERCETARE, CREATIVE ȘI 
ACTIVE 

 

 

Prof. Adriana Mitrea  

Școala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanța 

      

 

 Cuvântul „strategie” derivă din termenul grecesc antic „stratēgia” care înseamnă „arta 
conducătorului armatei” și derivă la rândul său din „strategós” care înseamnă „lider al armatei” sau 
„general”. De-a lungul timpului, termenul a pătruns în diferite sectoare ale societății, inclusiv în cel 
pedagogic: în acest domeniu, el ia sensul „orientării profesorului către procesul de învățare al 
elevului”. 
     Prin urmare, este o linie comportamentală pe care profesorul decide să o stabilească a priori 

și să o adopte, pentru a atinge anumite obiective didactice într-un context dat (care ține cont de 
situația inițială a elevilor, de mijloacele și resursele, inclusiv cele temporale, disponibile). În acest 
sens, strategia este adesea asimilată termenului de metodologie și, de fapt, cele două concepte sunt 
similare, dacă nu pentru o mică nuanță: strategia privește atitudinea profesorului față de o cale 
didactică specifică, ceea ce implică și o metodologie, adică o serie de proceduri utile pentru tratarea 
unităților de predare. Evident, una implică existența celeilalte: totuși, încadrările strategiilor și 
metodologiilor didactice sunt diferite.  

 Strategii expozitive / strategii euristice 

   O primă alegere majoră pe care profesorul o poate face este între strategiile expozitive 
(lecția frontală clasică, de exemplu) și cele euristice (din „heurískō”, adică „găsesc”). 
   Din acest punct de vedere, profesorul va trebui să înțeleagă dacă pentru clasa în fața căreia 
se află trebuie să încorporeze conținutul predării într-o formă teoretică, sau să predea implicând 
elevul într-o descoperire empirică a unității didactice. Aceasta din urmă este, conform unui alt tip de 

clasificare este și o strategie activă, participativă, deoarece necesită o activare senzorial-motorie și 
mentală a elevului, care lucrează în modul de laborator cu colegii săi. Totuși, strategia euristică nu 
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asigură aceeași sistematizare ca și strategia expozitivă (mai recomandată pentru subiecte cu un 

anumit ritm cronologic, precum la istorie, la literatura română și literatura latină / greacă). 

   Euristica este tipul de strategie pe care științele naturale o folosesc foarte mult. Totuși, 
acestea au și câteva teorii și ipoteze de bază de învățat: profesorii care doresc asimilarea unor 
concepte de fizică sau chimie sunt adesea chemați să experimenteze cu elevii lor, așa că pot apoi să 
privească formula sau teoria care trebuie învățată cu o mai bună înțelegere a faptelor. 

 Strategii didactice imitative, de cercetare și creative 

 O altă clasificare a strategiilor o regăsim în: 
 Imitativ: aici, profesorul (sau un invitat în timpul lecției, dar și o idee, un exemplu istoric) 

reprezintă sau propune un model pe care elevii ar trebui să-l urmeze, pentru a analiza 

comportamentele ce decurg din acest model, al diviza  în părți care pot fi, de asemenea, asimilate la 

un nivel teoretic  precum și intuitiv. 
 Cercetare: acestea sunt strategii care au ca scop dezvoltarea rezolvării problemelor elevilor 

pe baza unei serii de date pe care le dețin; au ca scop principal stimularea curiozității empirice și a 
procesului euristic și, de obicei, necesită un scurt raport al experimentului de cercetare pe care elevii 
l-au efectuat. 

 Creativ: și acestea se bazează pe învățarea prin intuiție, dar nu necesită - spre deosebire de 

cele imitative - să urmeze un model, ci să îl interiorizeze. Aceste demersuri sunt importante pentru a 

stimula elevii să-și pună o problemă de natură teoretică (dar și practică, uneori) și să o rezolve 
autonom cu gândirea lor laterală - de fapt, în acest caz, profesorul nu le oferă elevilor instrumente 

pentru a rezolva problema (nici modele, nici alte instrumente). 

 Strategii active de predare 

 În cele din urmă, o scurtă incursiune printre strategiile de predare active, incluzând 
conversația ghidată (de către profesor, între doi elevi), îndrumarea de la egal la egal (peer-

tutoring), brainstorming (reunirea liberă a ideilor), joc de rol (role playing), studiu de caz - case-

study (studiul unui caz în clasă), în coș - in-basket (simularea unei zile de lucru la birou) și 
incident progress progresul  incidentului (rezolvarea problemelor pe baza unui caz real). În plus, 
Richard Felder și Rebecca Brent, în articolul lor academic „Învățarea activă: o introducere”, 
evidențiază câteva metodologii de predare activă: 

 Think-Pair-Share- (gândiți, potriviți și împărtășiți), în care profesorul dă un stimul clasei și 
fiecare dintre ei este rugat apoi să se gândească la asta individual, să se reunească în perechi și să 
cadă de acord asupra soluției; 

 TAPPS (gândirea cu voce tare a rezolvării problemelor în perechi), care este similară cu cea 
anterioară, dar necesită rezolvarea problemelor în perechi de la început și gândirea cu voce tare: 
dinamica și raționamentul cuplului au loc între elevul care decide să pună întrebările (interogator) și 
cel care ar trebui să-i dea un răspuns din când în când (explicator). 
  Ce greșeli fac cadrele didactice atunci când implementează învățarea activă? 

 Cele mai frecvente două greșeli sunt (1) efectuarea de exerciții prea lungi (mai mult de trei 
minute) și (2) apelarea voluntarilor pentru a răspunde după fiecare activitate. Dacă acordați elevilor, 
să zicem, zece minute pentru a rezolva o problemă, unele grupuri vor termina în două și vor pierde 
opt minute de timp valoros la clasă, iar altele se vor lupta pentru cele zece minute complete, ceea ce 

este extrem de frustrant și, de asemenea, o pierdere de timp de către clasă. Menținerea activităților 
scurte evită ambele probleme. Dacă apelezi întotdeauna la voluntari, elevii învață repede că nu 
trebuie să se gândească la ceea ce le-ai cerut să facă - se pot relaxa și vorbi despre jocul de fotbal și, 
în cele din urmă, altcineva va oferi răspunsul. Pe de altă parte, dacă știu că oricare dintre ei ar putea 
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fi pus să răspundă  după un minut sau două, majoritatea sau toți vor face tot posibilul pentru a fi 
gata. Evitați aceste două greșeli și învățarea activă este aproape garantată că va funcționa. 

 Puteți aloca cât de mult sau cât de puțin timp doriți. Doar câteva minute de activitate în 
fiecare etapă din lecție, vor face o diferență substanțială în învățarea care are loc în clasă (cu cel 

mult un impact minor asupra programului). 

      Pentru a evita –Nu am reuțit să predau tot!-, luați cea mai mare parte a materialului la care 

ati pierde mult timp - pasaje lungi de proză, derivări complexe și diagrame etc. - și puneți-l în fișele 
presărate cu întrebări și lacune. Puneți-i pe elevi să citească materialul din clasă (pot citi mult mai 
repede decât puteți scrie sau prezenta prin diapozitive PowerPoint) și fie prelegeți despre lacune, fie 
(mai bine) folosiți-le ca baze pentru activități. Veți acoperi mai multe materiale decât ați făcut 
vreodată când ați fi spus fiecare cuvânt, ați făcut personal fiecare calcul, iar calitatea învățării va fi 

mult mai mare. 

 Prima dată când faceți un exercițiu activ într-o clasă neobișnuită cu învățarea activă, pe 

mulți dintre elevi va trebui să îi încurajați personal să lucreze în echipă. A doua sau a treia oară, 
dispare orice îndoială. În acest moment, încetați să vă mai faceți griji. Cercetarea arată că elevii 
învață mult mai mult lucrând  la rezolvarea unei cerințe și obținând un feedback decât urmărind și 
ascultând cum cineva le spune ce ar trebui să știe. În activitățile din clasă, oferiți practică și 
feedback la acele noțiuni, care fac dificilă rezolvarea unor teme și teste. Dacă unii aleg să nu profite 
de aceste oportunități, este pierderea lor - nu pierdeți cinci secunde de somn îngrijorându-vă.  
Educatorii care trec la învățarea activă și respectă aceste recomandări spun aproape întotdeauna că 
orele lor sunt mult mai pline de viață și mai plăcute, iar calitatea învățării crește dramatic. Încercați-
l la prima oră la clasă și vedeți dacă nu aveți o poveste similară de spus până la sfârșitul 
semestrului? 

 

 

Bibliografie: 

1. https://ro.warbletoncouncil.org/aprendizaje-activo-9594 

2.https://www.academia.edu/13375128/Stilurile_de_invatare_Caracteristici_si_strategii_de_invatare 

3.https://www.engr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/drive/1jK7Aw77LPVnJ9JiZcVccr6Mv2ELYCR2v/

2002-LiberatoInterview(JSciEd).pdf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.warbletoncouncil.org/aprendizaje-activo-9594
https://www.academia.edu/13375128/Stilurile_de_invatare_Caracteristici_si_strategii_de_invatare
https://www.engr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/drive/1jK7Aw77LPVnJ9JiZcVccr6Mv2ELYCR2v/2002-LiberatoInterview(JSciEd).pdf/
https://www.engr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/drive/1jK7Aw77LPVnJ9JiZcVccr6Mv2ELYCR2v/2002-LiberatoInterview(JSciEd).pdf/
https://www.engr.ncsu.edu/wpcontent/uploads/drive/1jK7Aw77LPVnJ9JiZcVccr6Mv2ELYCR2v/2002-LiberatoInterview(JSciEd).pdf/


Dialoguri Didactice – Nr. 15, iunie 2021 

 

 

 

174 

 

ROLUL EDUCAȚIEI ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ 
 

 

Prof. Claudia Morar 

Liceul Tehnologic Construcții Mașini Mioveni, jud. Argeș 

 

           

 Educaţia este un fenomen social care a însoţit istoria omenirii de la începuturile ei şi va 
continua să existe de-a lungul existenţei acesteia. Ea conservă şi transmite experienţa de cunoaştere 
teoretică şi practică, valorile culturii şi civilizaţiei de la o generaţie la alta. 
 Din punct de vedere etimologic termenul „educaţie” poate fi dedus din termenii latineşti 
„educo-educare” (a alimenta, a îngriji, a creşte), ca şi „educo-educare” (a duce, a ridica, a conduce); 
ambele semnificaţii iniţiale au sensuri apropiate de ceea ce înţelegem astăzi prin termenul educaţie: 
creşterea, modelarea copilului hrănirea (spirituală), conducerea prin cultură spre cultură, scoaterea 
din starea de natură şi înălţarea la starea de cultură. 
 Educaţia omului şi transformările sociale pe care le realizează sunt într-o relaţie de 
reciprocitate, în sensul că omul educat, acţionând asupra societăţii, paralel cu transformarea 
acesteia, se transformă pe el însuşi, rezultat care, la rândul său, se repercutează din nou asupra 
societăţii. 
            În societate, educaţia are trei mari funcţii: 
♦ Selectarea şi transmiterea valorilor de la societate la individ;  
♦ Dezvoltarea conştientă a potenţialului biopsihic al omului.  
♦ Pregătirea omului pentru integrarea activă în viaţa socială, întrucât educaţia are sarcina de a 
pregăti omul ca element activ al vieţii sociale, ca forţă de muncă, ca subiect al vieţii sociale,  
      Educaţia formală reprezintă un ansamblu de activităţi pedagogice, care sunt proiectate 
instituţional ca expresie a unei politici educaţionale care stabileşte finalităţile, fiind legiferate şi 
desfăşurate în cadrul unui sistem naţional de învăţământ precis structurat, ierarhizat gradual pe 
stadii de vârstă, cuprinzând unităţi şi instituţii de învăţământ de diferite tipuri şi niveluri. 

        Educaţia nonformală este reprezentată de orice activitate organizată în mod sistematic, 
creată în afara sistemului formal şi care oferă tipuri selectate de învăţare subgrupelor specifice 
populaţiei (atât adulţilor cât şi copiilor). 
      Educaţia informală este procesul ce durează o viaţă, prin care fiecare persoană dobândeşte 
cunoştinţe, îndemânări, aptitudini şi înţelegere din experienţele zilnice. 
      Educaţia permanentă  este definită în dicţionarele de specialitate ca fiind un „ansamblu de 

activităţi pedagogice organizate, care asigură formarea pe tot parcursul vieţii. 
      Autoeducaţia denumită şi educaţie pentru sine însuşi, reprezintă o componentă a educaţiei 
permanente, ea asigurându-i  continuarea şi finalizarea. Saltul spre autoeducaţie se realizează în 
adolescenţă, odată cu tendinţa tânărului de emancipare şi de afirmare a propriei personalităţi. 
       Educaţia trebuie înţeleasă ca „tot”, ca experienţă globală - în plan cognitiv, practic, personal 
şi social, deoarece scopul final este să sporească calitatea vieţii. 
       Evoluția societății din punct de vedere istoric reactualizează problema valorilor. 
       1. Educația pentru valoare, care își propune formarea și dezvoltarea acelor structuri 
congnitive, afectivă, volitiv-caracteriale complexe, dinamice, flexibile, cum ar fi gândirea creativă, 
afectivitatea echilibrată, voința puternică, caracterul pozitiv și matur în așa fel încât adaptarea socio-

profesională să se realizeze cu maxim de eficiență și cu minim de risc 
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        2. Educația prin comunicare se realizează în toate mediile educaționale, în modalități mai 
mult sau mai puțin conștiente și organizate. Astfel putem diferenția: 
- educația în familie: predominant afectivă 

- educația în școală: predominant cognitivă 

- educația în societate: predominant comportamentală, atitudinală       
       3. Educația pentru schimbare reprezintă atât procesul, cât și produsul vieții, al evoluției, al 

dinamicii și transformării universale.  
             Strategia educației pentru schimbare este reprezentată de stilurile didactice democratice de 
metodele activ-participative, de informatizarea procesului de învățământ şi educațional. 
       4. Educația pentru societatea cunoașterii reprezintă forma actuală a educației intelectuale, 
răspunsul educației la provocările societății cunoașterii. 
            Ea accentuează acele caracteristici ale educației intelectuale ca: interculturalitatea, Inter și 

trasdisciplinaritatea, Echilibrul, Creativitatea, Proactivismul, Conștientizarea, Raționalitatea, 
Comprehensiunea, Dinamismul, Cooperarea. 

       5. Educația interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile democratice și 
vizează pregătirea subiecților educaționali pentru recunoașterea diferențelor culturale în 
interacțiunea și unitatea lor superioară. 
      6. Educația intelectuală este latura educației care constă în transmiterea cunoștințelor 
științifice, formarea și dezvoltarea structurilor cognitive ale subiecților educaționali, în modelarea 
cognitivă a personalității lor. 
     7. Educația morală este componenta educației care se ocupă de formarea profilului moral 
al subiecților educaționali, de formarea și dezvoltarea personalității morale. Urmărește 
transformarea normelor morale obiective în mobiluri morale subiective. 
      8. Educația religioasă constă în transmiterea și dobândirea informațiilor despre conceptele 
fundamentale, despre istoria religiei și cultelor religioase, despre practicile religioase.             

        9. Educația juridică își propune pregătirea subiecților educaționali pentru înțelegerea 
noțiunii de lege în general, dar mai ales pentru respectarea legii, pentru aplicarea condițiilor ei 
restrictive. 

       10. Educația prin și pentru muncă. Ca latură a educației morale, atitudinea față de muncă 
include un sistem de idei, concepții, convingeri, stări de spirit cu privire la valoarea socială și 
individuală a muncii. 
        11. Educația pentru disciplină își propune transmiterea cunoștințelor morale, despre 
semnificațiile pozitive ale disciplinei ca acceptare, asumare, înțelegere, responsabilitate în relația cu 
normele sociale. 

      12. Educația patriotică reprezintă latura educației care pe baza identității naturale a omului, 

indiferent de etnia sa își propune să dezvolte identitatea sa socială, să realizeze interiorizarea 
patriotismului, să structureze conștiința și conduita patriotică. 
      13. Educația tehnologică asigură pregătirea tehnologică și pentru muncă a tinerei generații, 
prin cunoașterea bazelor științifice ale tehnologiei producției moderne, formarea gândirii tehnice, a 
atitudinii investigative, a abilităților tehnice și de muncă, prin dezvoltarea unui comportament 
adecvat și responsabil de producție. 
       14. Educația profesională constă în formarea culturii generale și tehnice specifice unei 
anumite profesiuni și dezvoltarea unor capacități, priceperi și deprinderi necesare exercitării ei. 
       15. Educația economică are rolul de a pregăti subiecții educaționali pentru a se integra într-
un nou sistem economic, dar și pentru a participa la edificarea lui. 
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      16. Educația estetică urmărește pregătirea subiectului educațional pentru actul de 
valorificare, dar și pentru cel de creare a valorilor estetice. 

       17. Educația fizică – MENS SANA IN CORPORE SANO 

       Necesitatea educației fizice este determinată în primul rând de complexitatea ființei umane 

(lut și spirit), dar și de neglijarea acestei laturi a educației în societatea modernă.  
         Noile educații din societatea contemporană sunt: educația pentru mediu, democratică și 
pentru participare, educația pentru schimbare, pentru pace, pentru respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului, educația demografică, pentru timp liber, pentru sănătate, educația 
nutrițională. 
          Educația contemporană, parte integrantă a educației se înscrie în jocul autoînvățării și al 
învățării creative, al valorii autentice și comunicării eficiente, al schimbării benefice și formative. 
         Prin structură, obiective și conținut, educația trebuie să răspundă necontenit unor exigențe 
ale evoluției realității naționale și internaționale. Semnificațiile și eficiența actului educativ, în sine, 
sunt date de disponibilitățile educației de adaptare și autoreglare față de sfidările tot mai numeroase 
ale spațiului social. 
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SECRETARIATUL – NODUL INFORMAŢIONAL AL UNEI ŞCOLI 

 

Secr. Daniela Plohod  

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa 

 

 

 Ce reprezintă pentru mine educația? 

 E un „modus vivendi” și în același timp e dezvoltare perpetuă, este schimbare și fiecare zi 
este o surpriză și o provocare. 
 Viața m-a adus înapoi în școală într-un moment în care îmi definitivasem educația (sau așa 
credeam eu), când societatea nu mai era așezată nici pe fostele valori, dar nici pe actualele, când 
modernismul lua locul tradiționalismului, când „a fi pro” înseamnă, de fapt, „a fi contra”, când 
nimeni nu mai credea în nimic. 
 Am intrat stingheră și cu emoția unui elev, în biroul directorului, deși aveam experienţă 
profesională. Poziția de interfață între director și cancelarie, liant între părinți și cancelarie, sursă de 
informație pentru elevi, toate acestea m-au obligat în fiecare zi să lucrez eu cu mine, să înțeleg și să 
aplic procedurile, să exprim blând și totuși ferm toate infomațiile care trebuiau transmise. 
 Am învățat în fiecare zi că relațiile cu oamenii se construiesc și se dărâmă cu o vorbă, dar că 
sistemul poate crește doar dacă toți mergem în aceeași direcție, educația copiilor. E un consum și 
totodată o bucurie să te afli în mijlocul copiilor, să-i vezi crescând, maturizându-se, și să știi că tu 
le-ai făcut prima dată cunoștinţă cu doamna învățătoare. 
 Când te gândești la o secretară de școală, te gândești la o profesie simplă, însă nimic nu e 
simplu în viața unei secretare, a unei unități de învățământ. De la raportările de început de an, 
înscrierea elevilor, formarea claselor, relațiile cu învățătorii și diriginții, statistici de vacanță, dosare 
de bursă, raportări ministeriale, evidențe zilnice și săptămânale, perioade de evaluare, examene și 
un concediu frugal, alături de toate sarcinile zilnice, toate asezonează activitatea „unei simple 
secretare”. 
 Când spui „Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanța”, spui performanță, spui 
talent și muncă, dar e important să spui formare, un drum lung al unor copii care vin ca sportivi ai 
școlii, urmându-și visul de a deveni campioni. Apoi spui maturizare şi-i vezi transformându-se din 

copii în adolescenți, trecând prin examenele şcolii și ale vieții, apoi spui excelență; când îi vezi 
aruncându-și toca de absolvenți și plecând apoi fiecare pe drumul lui în viață. 
 Ce înseamnă admiterea pentru clasa a IX-a la Liceul cu Program Sportiv? 

 Pornind de la promovarea ofertei educaționale, depunerea dosarelor candidaților, continuând 
cu susținerea probelor specifice, afișarea rezultatelor parțiale, apoi primul examen al absolvenților 
de clasa a VIII-a, trierea celor mai buni elevi ce vor urma cursurile liceale la LPS Constanța, este un 
întreg proces. Este munca unei echipe compacte, formată din management, secretariat, profesori-
antrenori, profesori-diriginți, elevi și părinți, în care fiecare verigă e important să-și facă partea de 
activitate, cu responsabilitate și profesionalism, astfel încât sistemul să se dezvolte. 
 Se știe că nodul informațional într-o școală este biroul secretariat. Este foarte important ca o 
secretară să fie atentă la legislație și proceduri, la felul în care acestea sunt puse în aplicare, 
reprezintă momentul de început și finalitatea procesului de admitere. 
 Susținerea și promovarea examenului de certificare a competențelor profesionale de nivel 4 
reprezintă un întreg proces. Un alt tip de proces. Promovarea tematicii, înscrierea candidaților, care, 

deși sunt elevi în ultimul an al liceului, nu cunosc însemnatatea promovării și susținerii acestui 
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examen, pregătirea lucrărilor și susținerea lor, toate trec prin mâna secretarei, inclusiv arhivarea 
documentelor cu termene și proceduri clare. 
 Și toate acestea pentru ca absolvenții claselor a XII-a de la Liceul cu Program Sportiv 

„Nicolae Rotaru” să aibă o meserie frumoasă (și sănătoasă). Recunoscută în nomenclatorul 
meseriilor, a fi instructor sportiv – îți deschide calea spre sport, spre sănătate, spre relații 
interumane. 

 Începând cu înscrierea în clasa pregătitoare, admiterea în clasa a V-a cu probe sportive și 
terminând cu examenul de bacalaureat, aceste procese necesită atenție, cunoașterea procedurilor și 
organizarea timpului de lucru. Nimic nu este simplu și nimic nu poate fi lăsat la voia întâmplării. 
Sunt termene precise, sunt dosare de primit și de analizat, de făcut decizii pentru comisiile de 
evaluare a elevilor de clasa a V-a și a IX-a sportiv. 

 Elevii iau vacanță, dar niciodată munca în secretariatul Liceului cu Program Sportiv 
„Nicolae Rotaru” nu se termină. A fi liceu cu profil sportiv, cu clasele 0-XII presupune muncă 
intensă și mult timp petrecut peste programul de lucru. 
 Nicio zi nu seamănă una cu alta, niciun an şcolar nu se aseamănă unul cu altul.  
 Dar nimic nu se compară cu bucuria și satisfacția pe care le simți când vezi elevul înscris în 
clasa pregătitoare cu 12 ani în urmă, că are astăzi festivitatea de absolvire. 
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LUCRUL CU COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 
 

Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

 

 

 Școala incluzivă  trebuie să fie deschisă către orice elev,  să îl valorizeze. Este „şcoala care 
recunoaşte  dreptul fiecărui elev“,  şcoala care-i primeşte pe toţi cu căldură, care oferă sprijin tuturor 

copiilor, în special celor care au nevoie în mod deosebit. Dascălii trebuie să desfăşoare activităţi 
bazate pe lucrul în echipă, pe cooperare, pe monitorizarea constantă a eficacității activităților de 
predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărui copil. De asemenea, trebuie respectate  programele de 

sprijin și remediere școlară, utilizarea posibilităților oferite de curriculum-ul la decizia școlii şi 

implicarea părințilorîn diverse activități extracurriculare. 

 Metodele activ-participative utilizate trebuie să permită elevilor să-şi satisfacă cerințele 

educaționale prin efort personal sau în colaborare cu alţii.  Utilizarea metodelor de învăţare prin 

cooperare, a evidențiat o serie de rezultate, cele mai evidente fiind: creşterea motivației elevilor 

pentru activitatea de învăţare,  încrederea în sine bazată  pe acceptarea de sine, atitudine pozitivă, 
relații mai bune. 

 Cadrele didactice trebuie să identifice elevii cu nevoi educaționale speciale (CES), 

săîncercesă-i cunoască, să-i descopere, să le acorde atenție, să descopere  factorii care susțin sau 

împiedică învățarea. Principalul  obiectiv însă  este de a „construi încrederea copiilor “, de a crea un 
mediu educaţional stimulativ din punct de vedere  intelectual, emoţional, de a găsi strategii prin care 

să dezvoltăm  empatia și înțelegerea. 
 Elevii cu cerinţe speciale prezintă multiple  tulburări asociate, de intelect şi hipoacuzie care 
fac dificilă organizarea şi realizarea  actului lexico-grafic în ceea ce priveşte comunicarea. Este 
nevoie de o activitate susţinută atent monitorizată şi coordonată de o echipă de specialişti,  în care 
fiecare are un rol bine determinat în elaborarea şi realizarea programelor individualizate de învăţare. 
Activitatea elevilor cu nevoi speciale reprezintă o permanentă provocare pentru cadrele didactice în  
ceea ce priveşte diferenţierea demersurilor curriculare, adaptarea la capacităţile lor de 
comprehensiune, găsirea celor mai potrivite strategii de intervenţie care facilitează recuperarea şi 
permit în condiţii optime realizarea învăţării şi parcurgerea conţinuturilor.  
 Dorința de integrare școlară în școlile de masă a elevilor cu cerințe educaționale speciale 
este binecunoscută atât în Uniunea Europeană și a devenit o prioritate încă din anii 2000, ulterior 
această tendință a ajuns și România, încă din 2005-2010. Complexitatea manifestărilor determinate 
de realitatea dintre normalitate și integrare a dus la interpretări, amânări, experimente, reușite și 
eșecuri în acțiunea de integrare a copiilor cu CES în școala de masă. 
 Educația are rolul de a integracopii cu cerințe educaționale speciale în structurile 

învățământului de masă care să poată oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase a acestor 

copii și o echilibrare a personalității acestora.  

 Un factor deosebit de important în facilitarea integrării copiilor cu CES îl constituie 

identificarea celor mai adecvate strategii educaționale. În acest context, este absolut necesar ca 

specialiştii în domeniu să cunoască clasificarea tehnologiilor didactice, modalitățile de adecvare a 

acestora la necesitățile copiilor, să monitorizeze şi să estimeze impactul utilizării unei anumite 

metode/ procedeu în lucrul cu copilul şi, respectiv, să decidă care sunt cele mai relevante, mai 

eficiente, pentru a le promova în activitățile de incluziune educațională. 
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 Metodele utilizate în procesul educațional în general, şi, în particular, cele selectate pentru 

asistența individualizată a copiilor cu CES, trebuie să aibă un caracter funcțional, să se bazeze pe 

buna cunoaştere a particularităților de dezvoltare a copilului, să fie orientate spre asigurarea 

progresului în dezvoltarea acestuia.  Un aspect care urmează a fi examinat şi cunoscut îl reprezintă 

identificarea tehnologiilor educaționale adecvate, în funcție de tipul de inteligență caracteristic 

copilului. Softurile educaționale, utilizate de tot mai multe cadre didactice, devin tot mai atractive în 

actul învățării şi al evaluării progresului copiilor. 

 Este important să se utilizeze tehnologiile educaționale într-o manieră flexibilă, prin 
adecvarea/ adaptarea acestora la necesitățile copilului. 
 Adaptarea materialelor didactice este, fără îndoială, un proces proiectat şi realizat, înainte de 
toate, pentru formarea competențelor de învățare ale elevilor cu cerințe speciale. Cu toate acestea, 

unele adaptări se dovedesc a fi tehnologii educaționale adecvate pentru toți copiii din clasă. Practica 

educațională demonstrează că materialele didactice, elaborate pentru copiii cu CES, pot fi aplicate, 

în egală măsură, şi pentru copiii care nu prezintă dificultăți de învățare sau alte cerințe specifice. De 

exemplu, unele recomandări, ghiduri, algoritme care să îi ajute pe elevi să citească şi să înțeleagă 
materii complicate, pot fi utile pentru absolut toți copiii, nu doar pentru cei cu CES. 
 Atunci cînd analizează şi selectează materialele adaptate pentru una sau altă intervenție 
educațională/ formativă, cadrul didactic va considera necesitățile tuturor elevilor. Totuşi, de la caz 
la caz, situațiile de învățare urmează a fi abordate diferențiat şi individualizat, pentru a nu diminua 
importanța adaptărilor în calitate de strategii educaționale de sprijin. 
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CURRICULUM PENTRU COPIII CU CES INTEGRAȚI ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ 

 
 

Prof. înv. primar Iuliana Stahei 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, jud. Constanța  
 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate 
aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai 
agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect... ”                                                       

                                                                                                   Comenius 

 

Societatea este într-o permanentă mișcare, iar provocarea ce îi îndeamnă pe profesori să 
apeleze la o schimbare este reprezentată de educaţia incluzivă a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, încadrați în învățământul general. Aceștia au rolul de a realiza un învăţământ diferenţiat şi 
de a asigura o educaţie de calitate pentru toţi şi pentru fiecare. De aceea, consider că este important 
ca fiecare cadru didactic să cunoască oportunitățile de intervenție educațională, cu precădere a ceea 
ce desemnează componenta de curriculum. 

Filip (2010, p. 66) afirmă că „Prezenţa copiilor cu dificultăţi de învăţare confirmă încă o 

dată în plus cât de diferiţi suntem. În acest spectru al diversităţii fiecare trebuie să îşi definească 
propria cale de învăţare, iar şcoala – să îi ofere această şansă. Astfel, la proiectarea intervenţiei 
didactice de sprijin se va ţine cont de situaţie şi de tipul dificultăţii de învăţare, de cauzele ce au 
provocat-o, dar şi de punctele forte ale copilului”. 

Hotărârea înscrierii copilului într-o şcoală specială este luată cu multă greutate de părinţi şi 
au nevoie de timp să ia această decizie. Unele familii, pentru care dizabilitatea copilului reprezintă 
una dintre principalele surse de venit, refuză în mod constant şcoala specială, care presupune 
cazarea copilului în centrul de plasament pe durata şcolarizării, deoarece în această perioadă nu mai 
beneficiază de drepturi băneşti. În cazul în care copilul este diagnosticat cu deficienţă mentală 
uşoară, cu hiperkinezie, cu autism, cu intelect conservat se preferă ca el să frecventeze învăţământul 
de masă. În schimb, nu este recomandată integrarea în şcoala de masă a copiilor cu deficienţe 
mentale moderate sau severe. Chiar şi susţinătorii incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale 
sunt de părere că „nu toţi copiii pot şi nu toţi copiii trebuie menţinuţi în şcoala de masă” (Bolea, 
2007: 244). 

În şcolile de masă, sarcina principală în incluziunea copiilor cu CES le revine cadrelor 
didactice care predau la clasă. Ei trebuie să organizeze clasa şi să proiecteze strategia didactică, 
astfel încât toţi copiii să dobândească un minim de cunoştinţe. 

Deoarece se pune accent atât pe performanţă şi pe educaţie de calitate, cât şi pe 
individualizarea educaţiei pentru elevii cu CES, este nevoie de o pregătire a cadrelor didactice să fie 
flexibile, rezistente la stres şi să utilizeze metode moderne de predare–învăţare–evaluare. 

Conceptul de educaţie incluzivă s-a dezvoltat din cel al învățământului integrat. Identificarea 

diferenţelor specifice ambelor concepte oferă posibilitatea evidenţierii unor aspecte principial 
importante. Compararea conceptelor ne permite să constatăm că integrarea presupune adaptarea 
copilului la condițiile școlii generale, în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, 
neschimbată, iar incluziunea prevede ca instituţiile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe 
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şi să se adapteze continuu necesităţilor copiilor. Astfel, realizarea unui învăţămînt bazat pe valorile 
educației incluzive nu înseamnă că aceeaşi educaţie, acelaşi curriculum poate fi oferit fiecărui copil. 
Aceasta presupune diferenţierea traseelor curriculare şi promovarea unei educaţii individualizate în 
scopul valorificării maxime a potenţialului fiecărui copil, stimularea modificărilor în profunzime, 
diversificarea parcursului şcolar, activarea metodelor participative de instruire (Vrăsmaș, 2001). 

Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional pentru copiii cu CES în şcolile obişnuite, 
inclusiv adaptarea curriculară, implică respectarea unor principii care au menirea de a eficientiza 
acest proces deosebit de complex şi de a-l realiza cu maximă responsabilitate și competenţă, 
pornind de la principiile moderne impuse de noile orientări în domeniul asistenţei și educației 
persoanelor cu cerinţe speciale.  

Principiile de bază care trebuie să ghideze activitatea de adaptare curriculară sunt (Hodîrcă 
et all., 2012):  

a) principiul drepturilor egale în educație;  
b) principiul interesului superior al copilului;  

c) principiul egalizării şanselor;  
d) principiul nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;  
e) principiul intervenţiei timpurii;  
f) principiul individualizării procesului de educaţie şi dezvoltării la maximum a 

potenţialului fiecărui copil;  
g) principiul flexibilității curriculare;  
h) principiul asigurării serviciilor de sprijin;  
i) principiul flexibilităţii în activitatea didactică;  
j) principiul managementului educaţional participativ;  
k) principiul cooperării şi parteneriatului social. 
Modificarea practicii de predare-învăţare-evaluare şi de management al clasei de elevi în 

care sunt integraţi copii cu CES vizează nu doar o schimbare de strategie didactică şi de adaptare a 
procesului educaţional la cerinţele educaţionale speciale ale copilului, ci şi una de comportament 
didactic. În primul caz, este vorba de proiectarea şi realizarea unui proces educațional diferenţiat, 
centrat cu adevărat pe necesitățile şi capacităţile de învăţare ale fiecărui copil, în care cadrul 
didactic se angajează să lucreze în cooperare cu alţii (cu cadrul didactic de sprijin, cu părinții etc.) şi 
să respecte în cadrul acestui proces principiile educaţiei incluzive: accesul egal la educaţie, non-

discriminare, individualizare, abilitare (reabilitarea, readaptarea) etc. 

 În al doilea rând, schimbarea de comportament în clasă vizează atât cadrul didactic cât şi 
elevii. Elevii trebuie ajutaţi de profesor să se acomodeze la cerinţele educaţiei incluzive, adică să 
accepte diversitatea, să colaboreze, să se respecte şi să se ajute reciproc, să dea dovadă de toleranţă 
etc. 

A realiza o instruire diferențiată înseamnă a flexibiliza instruirea, a diferenţia metodele 
aplicate în activitatea educaţională, pentru a asigura dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor fiecărui 
elev, în raport cu propriul potențial. Prin urmare, şcoala incluzivă este chemată în mod expres să 
organizeze procesul de predare-învăţare-evaluare în aşa fel, încât să-l pună pe elev cât mai devreme 
posibil în posesia unor mijloace proprii de însuşire a cunoştinţelor de bază şi de aplicare a acestora 
în practică în mod constant şi creator (ibidem, p. 18).  

Instruirea diferenţiată, potrivit lui Cristea (2005), are drept scop adaptarea activităţii de 
predare-învăţare-evaluare îndeosebi, sub raportul conţinutului, al formelor de organizare şi al 
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metodologiei didactice, la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere, ritmul de 
lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar a fiecărui elev în parte. 

Rolul evaluării în proiectarea şi realizarea instruirii diferenţiate este decisiv în cadrul 
procesului de incluziune şcolară şi de elaborare a diagnosticului iniţial necesar pentru cunoaşterea 
nivelului real de dezvoltare a elevului, aceasta fiind premisa viitoarelor itinerarii de învăţare, 
individualizate într-un timp şi spaţiu pedagogic optim. 

În ultimele decenii se acordă o importanţă din ce în ce mai mare incluziunii copiilor cu 

dizabilităţi în şcolile de masă. Fiind un fenomen complex, constituie o provocare pentru instituţiile 
implicate şi pentru societatea în ansamblu şi are drept consecinţă nevoia de schimbare atât a 
mentalităţilor cât şi a politicilor educaţionale.  
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COMPETENȚELE CADRULUI DIDACTIC 

 
 

Prof. înv. primar Minodora Ungureanu  
Liceul Teoretic ,,Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Competenţele profesorului au constituit dintodeauna şi rămân o problemă, deoarece, deşi 
există sintagma ”profesor ideal”, în realitate acesta nu există, din păcate. Competenţele necesare 
unui bun cadru didactic, ancorat în realităţile mileniului III, sunt de ordin general şi se consideră că 
ele se referă la anumite caracteristici ale educaţiei și ale sistemului de învăţământ preuniversitar 
actual. 

Articolul încearcă să readucă în atenție subiectul ,,profesorul ideal”. 
Competenţele unui profesor diferă de nivelul său de experienţă, debutant sau expert şi de 

obiectul pe care-l predă. 
O detaliere a lor ne permite să le organizăm în: 

1. competențe privitoare la subiectul și conținutul învățării; 
2. competențe referitioare la clasă; 
3. competențe cu privire la școală și la sistemul educativ; 
4. valorile, atributele și abilitățile implicate de profesia didactică; 
5. competențele de comunicare se bazaeză pe abilitatea de a înțelege, de a exprima și de a interpreta 
gânduri, sentimente și fapte pe cale orală cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o 

gamă potrivită de contexte sociale – la serviciu, acasă, în educație și instruire – conform cu 

dorințele sau nevoile individului. 
Comunicarea într-o limbă străină de asemenea apelează la abilităţi de mediere şi înţelegere 

culturală. Nivelul performanţei va varia între cele patru dimensiuni, între diferitele limbi şi conform 
cu moştenirea şi cadrul lingvistic al individului. 

a. Competenţe ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice: 
 să conducă procesul de predare-învăţare-evaluare şi să valorifice cunoştinţele ştiinţifice de 

specialitate, psihopedagogice şi metodice la nivel înalt; 
 să dovedească autoritate profesională recunoscută de către elevi, părinţi şi cadre didactice de 

specialitate; 

 să demonstreze că poate lucra cu elevi de diferite vârste şi îi poate motiva pentru realizarea 
obiectivelor propuse. Exemple: participarea la concursuri şcolare, realizarea de proiecte pe 

tema Francofoniei, a Zilei Limbilor Europene; 

 să elaboreze şi să folosească instrumentele de evaluare specifice procesului instructiv-

educativ şi nivelului de pregătire a elevilor; 
 să formeze elevilor competenţele cheie: aptitudini şi competenţe lingvistice, de învăţare, 

civice, interpersonale, interculturale şi sociale, de exprimare culturală. Exemple: participarea 
la acţiuni cu caracter civic “Tambours de la Paix”, concursuri de culturǎ generalǎ pe site-ul 

Francophonie 2012; 

 să posede cunoştinţe de psihologie şi de metodică. 
b. Competenţe manageriale: 

 să respecte legislaţia în domeniul învăţământului; 
 să fie receptiv la nou şi creativ; 
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 să fie capabil să coordoneze activităţi diverse; 
 să fie capabil să se autoevalueze periodic şi să realizeze schimbări în urma autoevaluării; 
 să realizeze diagnoza, prognoza şi proiectarea activităţilor la disciplina pentru care este 

profesor; 

 să posede abilitatea de a da şi ierarhiza sarcini; 
 să gestioneze corect bugetul de timp al celor cu care comunică. 

c. Competenţe de evaluare 

 să stăpânească tehnicile de control, de apreciere, de îndrumare, de  perfecţionare, de 
autoperfecţionare; 

 să deţină capacităţi de analiză şi sinteză, de construire a unor alternative, de luare a unor 
decizii optime în funcţie de contextual dat; 

 să respecte specificul fiecărui tip de lecţie; 
 să poată aplica normele de deontologie profesională; 
 să stăpânească tehnicile de verificare a îndeplinirii şi respectării deciziilor, a măsurilor şi 

îndrumărilor. 
d. Competenţe decizionale: 

 să stabilească variante ale deciziei şi să o aleagă pe cea mai potrivită în momentul 
comunicării unor aspecte; 

 să lucreze în grup sau în echipă; 
 să motiveze elevul pentru a-l urma ca lider; 

 să dovedească flexibilitate şi curaj în luarea deciziei corecte în momentul evaluării; 
 să-şi asume responsabilitatea pentru toate aprecierile şi recomandările făcute, acţiunile 

întreprinse; 
 să cunoască/stăpânească legislaţia, în general şi legislaţia şcolară, în special. 

e. Competenţe de relaţionare: 
 să manifeste încredere şi respect faţă de cei pe care îi educă; 
 să comunice deschis cu elevii şi să manifeste corectitudine în relaţiile cu aceştia; 
 să colaboreze cu elevii şi cadrele didactice; 
 să consilieze elevii pe diverse probleme; 
 să aibă capacitate organizatorică, de persuasiune şi rezistenţă la stres. 

f. Competenţe de formare: 
 să participe la  cursurile de formare recomandate pentru cadrele didactice; 

 să realizeze momente de formare a cadrelor didactice debutante; 
 să motiveze cadrele didactice pentru propria dezvoltare profesională; 
 să consilieze cadrele didactice pentru realizarea schimbărilor în procesul de predare-învăţare-

evaluare. 
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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. înv. primar Carmen Aromânesei – Şcoala Gimnazială Nr. 24 Timişoara, Timiş 

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 

Prof. Corina Gabriela Cojocaru – Colegiul Economic Administrativ Iași 
Prof. Claudia Mihaela Cojocărel – Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş, Argeş 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel – Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş, Argeş 

Prof. Livia Costache - Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Iuliana Cozma – Şc. Gimn. Nr. 3/ Liceul Tehnologic “Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. preuniv. dr. Cerasela Liliana Cozoş – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Elev Ioana Iasmina Cubaniţă, clasa a XII-a – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Silvia Cuseac – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. preşcolar Mihaela David - Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” Rm. Sărat, Buzău  

Prof. Mirela Emilia Diaconescu – Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

Prof. Adela Diaconu – Şcoala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, Dolj 
Prof. Maria Marilena Diaconu - Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Valeria Diaconu – Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt 
Prof. Isabela Mihaela Dihoru – Colegiul  Naţional „Carol I” Craiova, Dolj 
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 
Prof. Mihaela Elena Duică – Liceul Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte”, Dâmboviţa 

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. Daniel Fănică – Şcoala Gimnazială Cândeşti, Buzău 

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 
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Prof. Mădălina Mirela Grosu – Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” Bucureşti 
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. înv. primar Ionela Iagăru – Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti, Argeş 

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 

Prof. Violeta Lica – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Florin Gabriel Linca – Liceul de Arte „Sabin Păuța” Reșița, Caraș Severin 

Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Elev Lupuleţ Nicoleta - Şcoala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, Argeş 

Prof. Vasilica Georgeta Magaz – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Constanţa 

Prof. Elena Iuliana Mandiuc – Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași  
Prof. Marioara Manea – Şcoala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanţa 

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. Adriana Mitrea – Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, Constanţa 

Prof. înv. preşcolar Irina-Elena Mitrovici – Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Buzău 

Prof. Emilia Mladin – Grădinița cu Program Prelungit Nr. 53 Constanța 

Prof. Claudia Morar – Liceul Tehnologic Construcţii Maşini Mioveni, Argeş 

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 

Adm. fin. Mariana-Luminiţa Nebunu – Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia 

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 
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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. Gabriela Mădălina Niţulescu – Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti, Argeş 

Prof. înv. primar Angela Viorela Oltean – Şcoala Gimnazială Coroisânmărtin, Mureş 

Prof. Dorina Mariana Olteanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Mihaela Simona Ona – Liceul Tehnologic „Marmaţia” Sighetu-Marmaţiei, Maramureş 

Prof. Gabriela Nicoleta Onofrei – Şcoala Gimnazială „Gala Galaction” Mangalia, Constanţa 

Prof. Angela Pârvulescu - Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” Bucureşti 
Prof. Luiza Peptea – Liceul Tehnologic „C. A. Rosetti” Constanța 

Prof. Angela Pestrițu – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel, Argeș 

Prof. Daniela Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Prof. Dumitru Pietrariu – Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, Constanţa 

Bibl. Emilia Mădălina Pieleanu – Liceul Teoretic Videle, Teleorman 

Prof. Cătălina Dumitrița Pîntea – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iași   
Prof. Otilia Pîntea – Școala Profesională Holboca, Iași 
Prof. Violeta Pîntea – Colegiul Tehnic „I. C. Ştefănescu” Iași 
Secr. Daniela Plohod – Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa 

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. Fănica Săceleanu – Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, Ialomiţa 

Prof. Anca Sântimbrean – Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş, Alba 
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