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

Corina Mihalache 

 

NU EXISTĂ TAXĂ DE PUBLICARE! 
 

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

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

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

Puteţi trimite materiale ca: 

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

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

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

orientare PORTRAIT - OBLIGATORIU  

-2-3 pagini 

-Caractere româneşti OBLIGATORIU 

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

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

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

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

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

-Documentul va fi salvat în Word 97-2003 

-Lucrarea va fi trimisă împreună cu fişa de înscriere completată 

mailto:iulcor@yahoo.com
https://ltibanescu.ro/reviste-scolare/


Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

3 

 

COORDONATORI: 
  

CORINA MIHALACHE                    VIRGINICA BARABAŞ 

        

ALINA BĂIAŞU 
 

 

 

 

 

 

DIALOGURI DIDACTICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTĂ DIDACTICĂ ELECTRONICĂ PENTRU 

TOATE ARIILE CURRICULARE 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL 16 

DECEMBRIE 2021  
 

 

 

 

 

        ISSN 2360 – 5537 

ISSN-L 2360 - 5537 
 

 

 

 

MANGALIA 
 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATORI: 

 

 

- Prof. Corina Mihalache – Prof. de Limba şi literatura română, grad 

didactic I, Liceul Teoretic „Callatis‖ Mangalia 

 

- Prof. Virginica Barabaş – Prof. Discipline tehnice de specialitate, grad 

didactic I, Liceul Tehnologic „Ion Bănescu‖ Mangalia 

 

- Prof. Alina Băiaşu – Prof. Psiholog, grad didactic I, Centrul Judeţean 

de Asistenţă Psihopedagogică Constanţa, Liceul Tehnologic „Ion 

Bănescu‖ Mangalia 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

5 

 

 

 

A. ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE  

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

1. Proiectarea unităţii de învăţare Ma nouvelle chambre …………………………………….. 
Prof. Iulia Clemence Chirea  

Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

11 

2. “Cuvânt de învățătură la Dumineca lăsatului de brânză” de Antim Ivireanul – analiză 
pe text ................................................................................................................................... 

Ioana-Iasmina Cubaniță, anul I  
Facultatea de Litere, Universitatea București 

 

15 

3. How do egyptian bedouins get married? ........................................................................... 

Ioana-Iasmina Cubaniță, anul I  
Facultatea de Litere, Universitatea București 

23 

4. Cum să predai în mod interactiv literatura engleză prin intermediul metodelor 
moderne ................................................................................................................................ 

Prof. Adela Diaconu 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

 

27 

5. Sextil Puşcariu de la A la Z ............................................................................................... 
Prof. dr. Mirela Dumitru-Savin 

Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa 

30 

6. Perioada paşoptistă ........................................................................................................... 

Prof. dr. Mirela Dumitru-Savin 

Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa  

34 

7. Verbul – Test .....................................................................................................................  

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

37 

8. Designul activității. Didactica infuzării ............................................................................. 
Prof. Anca-Cristina Mihai  

Liceul „Voltaire” Craiova, jud. Dolj 

38 

9. Registre lingvistice/ stilistice ale limbii .............................................................................. 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

44 

10. „O scrisoare pierdută” – I. L. Caragiale ......................................................................... 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

47 

11. Emil Cioran – inovatorul abuziv al imperfecţiunii – Studiu de specialitate .................... 

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

53 

12. Aspecte ale stilului în romanul “Ion” de Liviu Rebreanu – Studiu de specialitate ..........  

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

55 

13. Dimitrie Anghel și diaspora ............................................................................................. 

Prof. Anne-Marie Răcoare 

Școala CEIP La Esperanza, Spania 

57 
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I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 

 

PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE MA NOUVELLE CHAMBRE 

 
Prof. Iulia Clemence Chirea  

Liceul Teoretic ,,Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 

Clasa a VI- a,  L2 

Manual : Limba franceză, Editura Litera 

Profesor : Chirea Iulia Clemence 

Unitatea de învățare: MA NOUVELLE CHAMBRE 

Număr de ore alocate: 8 

 

Conţi-
nuturi 

Competenţe 
specifice 

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare 

Ora 1,  

Ora 2 

Ma 

nouvelle 

chambre 

3.4. Manifestarea 

deschiderii pentru 

receptarea de mesaje 

scrise simple în limba 
străină 

-Descoperirea 

mesajelor ilustrate 

printr-o imagine 

-Exerciții de asociere a 
cuvântului cu imaginea 
corespunzătoare 

Manual digital ex.1a), b) 

/p.30   
https://manuale.litera.ro/manu

ale/franceza-6-1/index.html 

Feedback 

oral 

2.3. Descrierea 

simplă a unei camere/ 
persoane/ unui 

personaj 

-Exerciții de producere 
de mesaje orale 

asociate unei imagini 

date-descrierea camerei  

Manual digital 

ex.1a)/p.30   

 

Feedback 

individual 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei globale 
a unui mesaj oral clar 

articulat în contexte 
familiare 

-Utilizarea unui 

document audio 

autentic ca suport 

pentru completarea 

unui text lacunar, pe 

baza mesajului audiat 

Manual digital ex.2/p.31   
https://manuale.litera.ro/manu

ale/franceza-6-1/index.html 
 

Aprecieri 

verbale 

3.3. Identificarea 

datelor cuprinse într-
un formular simplu 

-Oferirea de răspunsuri 
scurte la întrebări pe 
marginea textului 

Manual digital ex.3/p.31   

 

Feedback 

individual 

Devoir 

Ora 3 

Voici ma 

maison 
 

 

3.1. Identificarea 

informațiilor din 
panouri și semne 
aflate în locuri 
publice pentru 

facilitarea 

orientării 
 

-Exercițiu de 
identificare a 

poziționării unei 
camere având ca suport 
o imagine 

Manual digital ex.1/p.32   

 

Aprecieri 

verbale 

3.2. Identificarea -Exercițiu de asociere a Manual digital ex.2/p.32   Feedback 

https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
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unor elemente 

importante de 

reperare a unui 

eveniment pe un afiș 
(inclusiv afiș digital) 
sau pe un alt suport 

 

camerelor unei case cu 

membrii familiei care 

se regăsesc în aceasta 

-Exerciții de tipul: 
Vrai/ Faux pentru 

enunțuri în care sunt 
utilizate prepoziții 
spațiale 

 

 

 

oral și 
individual 

 

Flash 

gramma-

tical: 

Localiser 

dans 

l’espace 

3.3. Identificarea 

datelor cuprinse într-
un formular simplu 

-Exercițiu de asociere a 
prepozițiilor spațiale 
din limba franceză cu 
traducerea cuvântului 
în limba română, 
conform unor imagini 

Exercițiu interactiv 
https://wordwall.net/ro/resourc

e/7097380/localiser-dans-

lespace 

Feedback 

oral 

Ora 4 

Parler des 

activités 
quotidien

nes 

 
 

Flash 

gramma-

tical: 

Les verbes 

faire et 

prendre 

au présent 
systématis
ation 

3.4. Manifestarea 

deschiderii pentru 

receptarea de mesaje 

scrise simple în limba 
străină 

-Exercițiu de asociere a 
activităților cotidiene 
cu momentele zilei 

Manual digital ex.3/p.33   

 

Aprecieri 

verbale 

3.3. Identificarea 

datelor cuprinse într-
un formular simplu 

-Exercițiu de 
identificare a imaginii 

corespunzătoare unei 
activități cotidiene 

Manual digital ex.4/p.33  

  

Exercițiu interactiv 
https://wordwall.net/resource/

5120825/les-

activit%C3%A9s-quotidiennes 

Feedback 

oral 

4.2. Redactarea de 

mesaje simple 

-Exercițiu de 
completare a spațiului 
lacunar cu forma 

verbală 
corespunzătoare, la 
timpul prezent 

Manual digital 

exercice/p.33   

 

Feedback 

individual 

Devoir 

Ora 5 

Les 

meubles  

et les 

décora-

tions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demander 

/ Dire 

l’heure 

3.2. Identificarea 

unor elemente 

importante de 

reperare a unui 

eveniment pe un afiș 
(inclusiv afiș digital) 
sau pe un alt suport 

-Exercițiu de asociere a 
cuvântului cu imaginea 
care desemnează 
mobila/ decorațiunile 
camerei   

 

Manual digital ex.1/p.34  

 

Feedback 

oral 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei globale 
a unui mesaj oral clar 

articulat în contexte 
familiare 

-Răspuns la o întrebare 
simple despre anumite 

elemente din mesaje 

audiate- mobila/ 

decorațiunile camerei   

Manual digital ex.2/p.34  

 

Feedback 

oral 

4.2. Redactarea de 

mesaje simple 

-Exercițiu de redactare 
a unui text pentru 

descrierea camerei, 

făcând referire la 
mobila și decorațiunile 
camerei   

Manual digital ex.3/p.34  

 

Aprecieri 

verbale 

4.1. Completarea de 

date personale 

-Exercițiu de redactare 
a unui mesaj scris-

exprimarea orei 

Manual digital 

exercice/p.35   

 

Feedback 

individual 

 

https://wordwall.net/ro/resource/7097380/localiser-dans-lespace
https://wordwall.net/ro/resource/7097380/localiser-dans-lespace
https://wordwall.net/ro/resource/7097380/localiser-dans-lespace
https://wordwall.net/resource/5120825/les-activit%C3%A9s-quotidiennes
https://wordwall.net/resource/5120825/les-activit%C3%A9s-quotidiennes
https://wordwall.net/resource/5120825/les-activit%C3%A9s-quotidiennes
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conform unei imagini 

3.2. Identificarea 

unor elemente 

importante de 

reperare a unui 

eveniment pe un afiș 
(inclusiv afiș digital) 
sau pe un alt suport 

 

-Exercițiu de asociere a 
propozițiilor care 
indică ora/ solicită 
ora/indică o oră cu 
mesajul corespunzător 

Exercițiu interactiv 

 
https://wordwall.net/ro/resourc

e/1845065/francuski-

jezik/demander-et-dire-lheure 

Feedback 

oral 

Ora 6 

 

Comparer 

et dire ce 

qu'on 

préfère 

 
Flash 

gramma-

tical: 

Le verbe 

préférer 

(présent) 
 

3.4. Manifestarea 

deschiderii pentru 

receptarea de mesaje 

scrise simple în limba 
străină 

-Exerciții de tipul: 
Vrai/Faux pe baza 

dialogului 

-Redactarea de 

răspunsuri la întrebări 
pe baza unui text 

Manual digital ex.5 

a,b/p.35  

 
https://manuale.litera.ro/manu

ale/franceza-6-1/index.html 
 

Feedback 

oral 

-Exerciții de redactare a 
unui mesaj scris-

utilizarea verbului 

préférer 
 

Fișă de lucru 
https://fr.islcollective.com/fran

cais-fle-fiches-

pedagogiques/competence/exp

ression-

orale/aimer/preferer/adorer/det

ester/102428 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

Devoir 

Ora 7 

 

Flash 

gramma-

tical: 

L’impéra-

tif 

 

Les verbes 

lire et 

écrire 

(présent) 

1.1. Identificarea 

semnificaţiei globale 
a unui mesaj oral clar 

articulat în contexte 
familiare 

-Exercițiu de indicare a 
infinitivului 

corespunzător unui 
verb la imperativ 

Manual digital 

exercice/p.36   

 

Feedback 

individual 

 

4.2. Redactarea de 

mesaje simple 

-Exercițiu de 
completare a spațiului 
lacunar cu forma 

verbală 
corespunzătoare a 
verbelor lire și écrire, 

la timpul prezent 

Manual digital 

exercice/p.37   

 

Feedback 

oral și 
individual 

 

4.3. Manifestarea 

disponibilității pentru 
schimbul de mesaje 

scrise simple 

-Exercițiu de redactare 

a unui dialog după o 
imagine dată, utilizând 
verbe la modul 

imperativ 

Manual digital ex.2/p.37   

 

Feedback 

oral și 
individual 

 

4.2. Redactarea de 

mesaje simple 

-Proiect: -Exercițiu de 
redactare a unor reguli 

care se folosesc la ora 

de limba franceză, 
utilizând verbe la 
imperativ, forma 

afirmativă și negativă 

Réalise le projet:  
Quelles sont les règles de 
la classe de français ? 
Trouvez cinq règles à 
l'impératif affirmatif et 
cinq autres à l'impératif 
négatif. 

Devoir 

 

Grila de 

evaluare a 

proiectului 

https://wordwall.net/ro/resource/1845065/francuski-jezik/demander-et-dire-lheure
https://wordwall.net/ro/resource/1845065/francuski-jezik/demander-et-dire-lheure
https://wordwall.net/ro/resource/1845065/francuski-jezik/demander-et-dire-lheure
https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
https://manuale.litera.ro/manuale/franceza-6-1/index.html
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
https://fr.islcollective.com/francais-fle-fiches-pedagogiques/competence/expression-orale/aimer/preferer/adorer/detester/102428
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Ora 8 

 

Evaluare 

scrisă și 
orală 
(proiect) 

4.3. Manifestarea 

disponibilității pentru 
schimbul de mesaje 

scrise simple 

-Redactarea de mesaje 

scrise care să prezinte 
tipuri de case 

tradiționale din țara 
noastră. 

Projet:  

Les maisons 

traditionnelles de notre 

pays. 

 

Nous formons des 

équipes – une équipe 
pour 

chaque région du pays. 
 Nous faisons des 

recherches, nous 

apportons des images / 

des dessins des maisons 

traditionnelles de chaque 

région. 
 Nous écrivons de petits 
textes de présentation 
pour chaque type de 

maison. 

 Nous regroupons nos 

productions dans un 

album. 

Devoir 

 2.4. Manifestarea 

deschiderii pentru a 

participa la scurte 

interacțiuni sociale 

Prezentarea proiectului: 

Les maisons 

traditionnelles de notre 

pays. 

Le projet: Les maisons 

traditionnelles de notre 

pays. 

 

Grila de 

evaluare a 

proiectului 
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„CUVÂNT DE ÎNVĂȚĂTURĂ LA DUMINECA LĂSATULUI DE BRÂNZĂ” 

DE ANTIM IVIREANUL 

-Analiză pe text- 
 

 

Ioana-Iasmina Cubaniță, anul I 

Facultatea de Litere, Universitatea București 
 

 

 Antim Ivireanul a fost un editor, traducător, orator 
bisericesc și călugăr tipograf, care a îmbinat armonios activitatea 
religioasă cu cea literară. Episcop de Rîmnic (1705) și mai târziu 
mitropolit al Țării Românești (1709), Antim Ivireanul este o 
personalitate marcantă nu doar a literaturii române, ci a culturii 
naționale în general. Opera sa de referință este intitulată 

„Didahii‖ (acest titlu a fost dat de către copiștii textului, 
manuscrisul în original fiind fără titlu), o culegere de 28 de 

predici originale, de pe vremea când era mitropolit, care, inițial, 
nu au fost destinate tipăririi. Originar din Iviria (Georgia de 

astăzi), Antim marchează un moment important în dezvoltarea 
limbii române literare, predicile sale fiind bogate în elemente 
arhaice și regionale, având putere de convingere și sensibilizare (Cazacu, 152). Limba română în 

care scrie Antim este cea mai apropiată de limba română de astăzi. În contextual scrierilor din 

cultura veche, mitropolitul dă dovadă de o admirabilă fluență, ușurință a vorbirii. Este un 

reprezentant de seamă al elocvenței religioase din literatura română,‖un profund cunoscător al 
sufletului omenesc și un critic vehement al scăderilor morale ale contemporanilor săi‖ (Cazacu, 

151). Din cauza atitudinii sale filoruse, este exilat de domnitorul Nicolae Mavrocordat, iar în drum 
spre Muntele Sinai este ucis de escorta turcă ce îl însoțea (Cazacu, 151). Moartea lui este 

considerată una mucenicească, astfel că a fost canonizat, iar creștinii îl sărbătoresc în data de 27 
septembrie a fiecărui an. 
 ―Cuvânt de învățătură la Dumineca lăsatului de brânză‖ este textul unei predici ținute în 
ultima zi dinaintea începerii Postului Paștelui, supranumit și Postul Mare, din Biserica Ortodoxă. 
―Dumineca lăsatului de brânză‖ este denumirea populară a sărbătorii în care creștinii au voie să 
mănânce ouă, pește și lactate și se pregătesc de intrarea în post. Ea este sărbătorită în Duminica 
Izgonirii lui Adam din Rai, pentru a marca importanța postului și consecințele nefaste ale 

nerespectării acestuia. Acest fapt explică mesajul întregului text ce are 
un puternic caracter religios, în care literaritatea este susținută de 
îmbinarea armonioasă a cuvintelor cu înțeles subtil, de apariția 
diverselor comparații și metafore, precum și de efectele oratorice 
deosebite, ce la Ivireanul capătă o valoare inedită, prin suprapunerea 
cu religiozitatea acestuia. 

 Textul începe într-o manieră afectivă, discursul nu este 
unul sentențios, imperativ, ci marcat de elocință, blândețe. Antim 
își alege cu mare pricepere cuvintele, în calitate de orator, și 

Mănăstirea Snagov, unde Antim 
Ivireanul a fost călugăr 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

16 

 

personalizează întreg discursul, păstrând adevărurile general valabile, elementele dogmatice, 
punctele cheie pe care o astfel de predică trebuie să le conțină. Încă din al doilea rând apare o 
metaforă: să vă ospetez sufletește, prin care este dedus faptul că aceste cuvinte de învățătură (de 
remarcat este faptul că nu le spune predici, ci cuvinte de învățătură) sunt o hrană spirituală pentru 
creștin, ce îi adapă setea de mântuire, desăvârșire. Aceste cuvinte nu trebuie înțelese atât cu mintea, 

cât cu sufletul deschis, receptiv la învățături: mă rog să le ascultaț toți cu dragoste, neuitându-vă 

atît la neputința și neștiința învățăturilor mele, cît la pohta și dragostea ce am de-a pururea cătră 

înțelepțiia voastră. Predicile lui Antim dezvăluie o structură oratorică deosebită, iar această parte 
introductivă, numită exordiu, are rolul de a stârni bunăvoința publicului (‗captatio benevolentia‘), 
prin structuri de tipul: pohta și dragostea ce am de-a pururea cătră înțelepțiia voastră. De 

asemenea, este valorificat și toposul afectării modestiei, redat prin sintagma: neputința și neștiința 
învățăturilor mele. Acestea fiind zise, autorul se înjosește pe sine, simulând o coborâre în ochiul 
auditorului, pentru a trezi bunăvoința acestuia. Astfel, smerenia sa sinceră se suprapune peste 
afectarea modestiei, strategie retorică veche de foarte mult timp. Prin fraza: Și măcar că nu iaste cu 
putință să folosiți dintr-însele, iară ajutorând Dumnezeu, nici de tot fără de folos nu veț rămînea, 

autorul este conștient de limitele, capacitățile fiecăruia, de faptul că discursul lui nu poate avea 

putere de convingere absolută, dar, prin har divin, toate aceste învățături se sedimentează, 
involuntar, undeva în suflet. Chiar dacă sunt greu de pus în practică, drept urmare poate că nu toți 
vor respecta postul, chiar și simpla ascultare a sfaturilor și păstrarea lor cu conștiinciozitate este 

roditoare, binefăcătoare. 
 Odată atenția publicului captată, autorul intră în partea a doua a discursului, numită 
‗naratio‘, care este marcată de tratarea unor adevăruri doctrinare, de referință pentru dogma 

ortodoxă (tractatio). Fragmentul începe cu o trimitere la Sfânta Scriptură, la 2 capete ale Facerii 

(capitolul al doilea din Facerea), în care se precizează faptul că postul lui Adam consta doar în 
înfrânarea de a mânca din lemnul (cu sensul de pom) Cunoașterii Binelui și Răului, restul fiindu-i 

permise. Se precizează faptul că decodificarea semnificațiilor textelor biblice este o atribuție a 
preoților, cunoscători de carte și deprinși cu Învățăturile Sfinților Părinți, nu a oamenilor simpli, 

pentru a nu fi răstălmăcite sensurile (Tîlcul acestor cuvinte iaste mare și adînc și numai dascălilor 

iaste dat să o tîlcuiască, după cum se cade). Făcând o paralelă cu perioada contemporană, și astăzi, 
foarte mulți oameni consider că Lumea a fost făcută în 7 zile la propriu (când de fapt este vorba 

despre mai multe ere geologice), renunțând în a mai crede în astfel de fantasmagorii, pentru că oferă 
o interpretare greșită faptelor biblice prezentate alegoric. Din același motiv, Coranul a fost interzis a 

se traduce, pentru a nu apărea răstălmăciri ale adevăratelor sensuri, astfel că s-a păstrat în araba pură 
o lungă perioadă de timp, în care doar imamii puteau citi, predica, decodifica din Cartea Sfântă, 
pentru toți credincioșii. În plan conotativ, aceste fraze contraatacă precedenta afectare a modestiei 

autorului, restabilind importanța rolului său în fața celor cărora le vorbește. 
 Paragraful al treilea oferă explicația pasajului biblic legat de fructul oprit, al cărui sens este 
unul metaforic. Se oferă o interpretare insolită, prin referire la grădina sfintei beserici ai răsăritului, 
care este o prefigurare a învățăturilor aparținând cultului ortodox al religiei creștine. Secvența Nu 

numai cu pîine va trăi omul, ci cu tot cuvîntul carele iase din gura lui Dumnezeu ilustrează faptul că 
omul are nevoie permanentă nu doar de hrană materială, ci și de cea spirituală, care este cuvântul 
dumnezeiesc. Păcatul ce să face cu pricepere se referă la răutățile făcute cu bună știință, în mod 
intenționat. Acesta este un păcat grav, pentru care este prezentată și consecința, prin analogie la 

izgonirea lui Adam din Rai: cu moarte va muri, referindu-se astfel la moartea sufletului, la 

izgonirea omului din Rai ca o depărtare de la condiția sa primordială. Fraza Că mai rea moarte, 
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decât a fi neștine (forma populară a pronumelui nehotărât ‗careva‘, ‗cineva‘) prin păcat despărțit de 
Dumnezeu, nu iaste alta denotă ideea că păcatul întunecă sufletul și depărtează pe om de la 
Dumnezeu, căci cine este rob al păcatului este slujitor al Diavolului. Prin urmare, se conturează 
ideea unui altfel de post, cu o semnificație mult mai înaltă: un post al binelui și al răului, o înfrânare 
de la păcate și respectare a învățăturilor bisericești. 
 Următorul paragraf vine cu o nouă interpretare (Iară putem zice și într-alt chip), de data 

aceasta cea așteptată, referitoare la postul propriu-zis. Este precizată existența unor zile bine 

rânduite, fixate, organizate de biserică: zile ale postului, care se diferențiază de celelalte și trebuie 

respectate din poruncă divină. Este prezentată totodată consecința nerespectării postului, care este 

aceeași pedeapsă ca și cea a lui Adam, prezentată anterior, ca pildă edificatoare (că va fi izgonit de 

Dînsul din grădina bisericii, ca și Adam din raiu). 

 Paragraful următor demonstrează că pilda lui Adam nu este aleasă întâmplător, căci ea 

ilustrează cel mai bine importanța postului și consecințele nefaste ale nerespectării acestuia. 

Rândurile Acela însuș făcătoriul și poruncitoriul lui Adam, în zilele cele de apoi arătîndu-să pre 
pămînt și cu oamenii împreună viețuind demonstrează referirea întregului paragraf la imaginea, 

modelul lui Iisus Hristos. Acesta este considerat continuatorul lui Adam, restauratorul sau noul 

Adam, în sensul că ceea ce nu a împlinit Adam, împlinește Mântuitorul, ca model ideal, model de 
perfecțiune în viața creștină (pentru ca să ne arate noao cum că iaste cu cale și cu dreptate să ne 
supunem poruncii lui Dumnezeu și cum că iaste foarte de folos să postim; întîi El însuș au postit 40 
de zile și 40 de nopți, precum să vede la Luca, în 4 capete). Construcția puind postul acesta înaintea 

ochilor noștri ca să privim într-însa ca într-o oglindă accentuează ideea că Iisus este exemplul, 

modelul ideal ce trebuie urmat, cu care creștinii sunt invitați să se identifice în cursul vieții. 
Fragmentul se încheie cu exemplul negativ al lui Adam, care este și el pilduitor, prin 

contraexemplul care trezește frica de pedeapsă: să ne aducem aminte de pacostea (necazul) ce s-au 

întîmplat lui Adam din călcarea poruncii și din mîncare. 
 În următorul fragment, poate cel mai expresiv din întreaga predică, este prezentată o 
frumoasă metaforă: călătoriia sfîntului post. Rândurile cu pohtă și cu dragoste să priimim porunca 

Stăpînului sugerează faptul că postul nu trebuie privit ca un sacrificiu ce produce suferință, ci ca o 

oportunitate de curățire, desăvârșire spiritual și reunire cu Hristos. Apare o altă metaforă, cea a 
războiului, pentru că în această perioadă a postului creștinul se ―luptă‖ cu toate poftele, ispitele 

vieții de zi cu zi, care îl abat de la calea sa și de la care trebuie să se abțină: avem a merge la război 
asupra vrăjmașului sufletelor noastre. Astfel, călătoria-război implică și o pregătire specifică: 
trebuie să ne gătim ca niște ostași viteji ai lui Hristos. Această comparație precede o serie de 
metafore deosebite: încingîndu-ne mijloacele noastre cu adevărul,[…] să ne îmbrăcăm cu zaoa 
dreptății […] și să luom pavăza credinții în sufletele noastre. Se face apel la cunoștințele anterioare, 
experiența religioasă a creștinului, ascultătorului, cititorului în ultimă instanță, idee sugerată de 
construcția: după cum zice fericitul Pavel.  
 Opera se sprijină pe textul biblic, în mod direct (când se precizează citate, capitole) sau 
indirect (atunci când se fac trimiteri la diferite versete ce se presupun a fi cunoscute), deoarece 

textul de autoritate maximă în cultura tradițională era Biblia. Sunt evidențiate câteva virtuți foarte 

importante: adevărul, pacea, dreptatea, credința, ce au rol protector, căci ele sunt, metaforic, zaoa 

dreptății, pavăza credinții. Scopul suprem, reperul constant, este desăvârșirea, obținerea sfințeniei, 
a mântuirii: să punem coiful mântuirii pre capetele noastre. Se înțelege că, pentru autor, coifurile de 

război sunt precum nimbul sfinților, un semn distinctiv al virtuților cavalerești, respective 

religioase. Cel mai important, cel mai de ajutor în această luptă se dovedește a fi cuvântul 
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dumnezeiesc, participarea activă și prezența lui Dumnezeu prin duhul sfânt, în spațiul realității 
omului (și sabiia duhului, care iaste graiul lui Dumnezeu). În final, se oferă o explicație interesantă, 
potrivit căreia lupta nu este una fizică, propriu-zisă (pentru că nu iaste lupta noastră spre sînge și 

trup), ci una de ordin moral, împotriva duhurilor rele, a ispitelor, plăcerilor care guvernează ființa 

umană și care o slăbesc, o dezintegrează (ci cătra domnii, cătra puteri, cătra țiitorii lumii 

întunericului veacului acestuia, spre vicleșugul duhurilor celor de supt ceriu). 

 Următorul fragment prezintă o enumerație esențială în dezvoltarea întregului discurs. 

Autorul precizează că, în această călătorie, ca în oricare alta, este nevoie de merinde: trebuie să 

luom împreună cu noi 5 lucruri, și anume ispovedania, rugăciunea, postul, milostenia și dragostea, 

cu scopul să ne fie ca o merinde la vreme de primejdie. În mod ciudat, le numește simplu, chiar 

banal lucruri, în ciuda valorii lor. Spune că sunt hrănitoare ca niște merinde, dar că sunt hrănitoare 

pentru suflet, ceea ce le face, de fapt și de drept, virtuți, valori de bază, etaloane ale vieții creștinești, 
şi nu simple lucruri. Acest 5 amintește de cei 5 stâlpi ai islamului, mai ales că 3 dintre aceste valori-

etalon (cum le-am numit mai devreme) chiar coincid, și anume rugăciunea, postul și milostenia. 

Prin importanța acordată acestor 5 realități de căpătâi în viața creștinească, se înțelege că ele nu sunt 

de ajutor doar în această călătorie îndelungată și anevoioasă, a postului, ci tot timpul, în toate zilele 

(idee care va fi accentuată și în finalul textului). 

 Din acest moment, autorul ia în parte cele cinci realități, 
practice teologice și le descrie, accentuând importanța lor de-a 

lungul postului și în toată viața de creștin. Prima este spovedania, 

cunoscută ca Sfânta Taină prin care are loc iertarea păcatelor (Cu 

ispovedaniia să ne spălăm păcatele). Sintagma mărturisindu-ne 

înaintea duhovnicilor noștri relevă importanța duhovnicilor ca 
intermediari între creștini și Dumnezeu. Recunoașterea păcatelor 
trebuie făcută cu frică și cu inimă înfrântă, adică însoțită de 
smerenie, pocăință. E important să nu fie învinuiți alții pentru 
greșelile, păcatele personale, precum a făcut Adam. Fragmentul face referire la pasajul biblic: 

Femeia pe care Tu mi-ai dat-o!, în care Adam Îl învinuiește pe Dumnezeu pentru că nu i-a oferit o 

femeie potrivită, deși el a mâncat din fructul oprit (în loc de a-și cunoaște greșala și a-și mărturisi 
păcatul, el făcea pre Dumnezeu vinovat). Este subliniată, totodată, virtutea teologică a speranței, iar 
subtil și cea a credinței: să fie ispovedaniia noastră cu nădejde bună cum că ne va erta Dumnezeu, 

iar nu cu deznădăjduire. Se înțelege, astfel, că este important ca omul să creadă și să spere că 
Dumnezeu îl va ierta, pentru ca spovedania să fie lucrătoare. Creștinul trebuie să știe că Dumnezeu 

nu lasă niciun păcat să îngrădească dragostea și mila Sa nemărginite față de oameni. Astfel, totul se 

poate ierta, cu o atitudine potrivită, pocăință sinceră și suferință. În acest 

sens, predica oferă ca exemplu faptele lui Cain și Iuda. Primul consider că 

Mai mare iaste vina mea decat a mi se erta mie. Pasajul vrea să prezinte 

ideea că judecata divină este superioară, iar de multe ori nu coincide cu cea 

umană, în sensul că ceea ce oamenii apreciază ca fiind greșit sau corect, 

poate avea o altă valoare sau un alt grad calitativ în ochii lui Dumnezeu. 

Acesta este cazul și lui Iuda. În continuare, se subliniază importanța 
conștientizării iertării păcatelor și promisiunea autoîndreptării, a încercării 
de a nu mai păcătui, pentru că Dumnezeu este în același timp milostiv, dar 
și Judecător. Prin urmare, creștinul nu trebuie să se bazeze pe iertarea 

continuă a păcatelor sale. Deosebită este expresia faraon măcar că s-au 
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mărturisit, zicînd: ―Greșit-am Domnului‖. În acest context, faraon nu are sensul de rege al 

Egiptului, ci este un eufemism popular pentru diavol, om al diavolului. În cultura tradițională, a 
rosti numele Diavolului înseamnă, implicit, a-l face prezent, de aceea se evită rostirea numelui, 
apelând la alternative, la diverse metafore. Poate avea loc o posibilă asociere a termenului faraon cu 

ideea de om politeist, conform practicilor faraonilor din Egipt, închinători la zei, și, prin urmare, 

termenul ajunge să desemneze opusul creștinului, adică om al diavolului. În final, este prezentat 

rezultatul spovedaniei, câștigul: Și Domnul au mutat păcatul tău; nu vei muri. 

 Următorul fragment descrie actul rugăciunii, accentuând importanța comunicării cu 
Dumnezeu, exprimarea dorinței sincere (den inimă): Cereț că să va da voao. Sintagma nu se referă 
la o cerere propriu-zisă, cât la intenția, întoarcerea către Dumnezeu a creștinului care dorește să 

comunice cu El, pe care Domnul o așteaptă de la fiecare credincios în parte, și la care bineînțeles că 

va răspunde, nu neapărat printr-o realitate materială, dar prin pogorârea Duhului Sfânt în om. Se 

face referire la Sfântul Ioann Zlatoust (Sf. Ioan Gură de Aur), care spune că rugăciunea cu 
mulțemită izbăvește de lucrările diavolului, de ispite și de dușmani. Totodată, se oferă o amplă 

definiție a rugăciunii, foarte poetică, potrivit căreia rugăciunea este pază curățeniei, pecete fecioriei, 

opreliște mâniei, ținere mândriei, curățenie zavistiei, pierzare urgiei și temeiu păcii, adică, în scurte 

cuvinte, ferește, apără de rău. Prin urmare, trăirea în rugăciune simbolizează o viață curată și 

înfrânează de la păcat. 
 De departe, cea mai amplă descriere este rezervată noțiunii de post. Pentru început, este 

evidențiată complementaritatea post-rugăciune, în sensul că, fără de rugăciune, postul este 
nelucrător (Că precum nu sînt dulci bucatele făr' de sare, așa nici postul făr' de rugăciuni). 
Rugăciunea sprijină postul, astfel că, în tradiția populară, rugăciunea este supranumită chiar sora 
mai mare a postului. În acest fragment este evidențiată natura duală a postului, căci acesta nu 

înseamnă doar abținere de la hrană, de la poftele trupesti, ci și renunțarea la toate celelalte plăceri 
sufletești, activități, pasiuni. Postul presupune trăire în rugăciune și îngrijirea, curățirea sufletului, 

după cum spune fraza: Cu postul să ne ușurăm trupul, să ne limpezim mintea și să ne bucurăm cu 
sufletul. Astfel, este subliniată existența unui post spiritual, diferit de cel fizic, dar complementar 

acestuia. Expresia Postul iaste pace de obște a sufletului și a trupului face trimitere la liniștea 

generală, comună tuturor oamenilor, adică la condiția primordială, definită de armonia dintre 

aceștia. Sintagma să nu avem părtășie cu diavolul îndeamnă creștinul să nu fie de partea diavolului, 

căci nimeni nu a devenit virtuos (ucenic bunătăților sau părtaș împărăției ceriului, adică moștenitor 
al Raiului) din cei ce au ascultat de poftele trupești (au viețuit trupește) și au valorificat doar partea 

materială, ignorând datoriile spirituale. Foarte interesante sunt următoarele cuvinte ale autorului: nu 

ne va lăsa obiciaiul și năravul cel rău ca să ne postim de bucate. Se înțelege, astfel, că obisnuința 

greșită, felul cum creștinii trăiesc zi de zi, ascultând de poftele trupești, va îngreuna postirea, 

înfrânarea de la mâncare. În continuare, este prezentată ideea că nimeni nu cheamă pe creștini 
pentru a săvârși răul, după cum stomacul cere de mâncare prin senzația de foame, care este o 
necessitate firească, astfel că înclinația omului spre răutate, ca urmare a păcatului strămoșesc 

moștenit (înclinarea spre păcat nu era firească pentru condiția primordială a omului), este mult 

condamnabilă față de cedarea în fața poftelor gastronomice, căci este fără de motiv: că spre 

mîncare[…] ne îndeamnă blestematul acesta de pîntece, dară a face rău n-avem îndemnător pre 

nimeni. Oamenii tind să acorde mai multă grijă și importanță postului trupesc, uitând de postul 

spiritual, cel al gândurilor și al trăirilor duhovnicești, însă judecata divină oferă o altfel de pondere 

lucrurilor. Mâncarea prezintă un oarecare avantaj, căci satisface o necessitate firească, însă răutatea 

duce la pierderea sufletului. 
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 Descrierea postului este urmată de cea a milosteniei, iar autorul începe prin a vorbi despre 

agonisitele noastre cele drepte. Termenul agonisitele este utilizat cu un sens foarte interesant, căci 
autorul învață pe creștini să ofere din ceea ce au muncit și au strâns cu ardoare. Milostenie nu este 
atunci când oferi pentru că nu îți mai trebuie sau pentru că ai prea mult. Milostenia înseamnă a oferi 
din puținul pe care îl are fiecare, din ceea ce iubește și place cel mai mult, dar la care renunță pentru 
celălalt, pentru binele aproapelui. Enumerația lipsiților, săracilor, streinilor, bolnavilor și celor ce 

sînt întru închisori aduce aminte de faptele milei trupești (bineînțeles și sufletești, căci sunt 
complementare), în timp ce sintagma cele zece fericiri face trimitere, mai precis, la cea de-a cincea 

Fericire: Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Sintagma mamonul nedreptății este una foarte 

interesantă și edificatoare pentru ce învățături morale dorește Antim să transmită. Termenul mamon 

înseamnă avuție în bani, strânsă cu mare avariție (inițial, a fost denumirea biblică a diavolului care 
personifică bogăția și lăcomia de bani). Se înțelege, astfel, că fiecare creștin trebuie să se ferească în 
a da mai departe din banii câștigați ilicit, căci această faptă nu este milostenie, ci este chiar un păcat 
(de vom da milă din jafurile ce facem, mai multă osîndă vom cîștiga). Este oferit un exemplu de 

răstălmăcire, înțelegere greșită (de să va luneca cineva cu firea) a înțelesurilor biblice: trebuiaște 
acela ce va gîndi acel lucru să meargă întîi să întrebe pre cei ce știu și tîlcuesc Sfînta Scriptură, făr' 
de vicleșug, să vază cu ce gînd l-au zis Ioann acel cuvînt. Acest de să va luneca cineva cu firea are 

o valoare foarte interesantă, deoarece se constituie într-o nouă strategie oratorică, cea a prolepsei, 
prin care autorul anticipează posibilele obiecții ale auditorului, mai exact ale creștinilor ce vor 
încerca să își justifice faptele necuviincioase printr-o răstălmăcire a învățăturilor biblice, aduse în 
favoarea lor. În continuare, se oferă explicația, înțelesul adevărat al vorbelor ―Faceți și voi 

milostenie din mamonul nedreptății‖ care, la modul general, se rezumă la construcția să nu mai faci 
strîmbătate. Este rezumată pilda lui Zacheu: Să poate încredința și de pe Zacheu (de pe, cu sens de 

‗după‘), care era vameșul șef al tuturor colectorilor de taxe dintr-o cetate a Ierusalimului. Exemplul 

vameșului care contrazice toate preconcepțiile legate de starea sa socială prin faptele sale de 
milostenie este deosebit de important și relevant în contextul predicii: Iată, jumătate de avuțiia mea 

o dau săracilor și de am năpăstuit pre cineva cu ceva îi întorc împătrat. În finalul fragmentului, 

autorul aduce aminte de practica greșit înțeleasă de mulți creștini ai sărindariului (să-i facă 
sărindariu). Aceasta prespune ca respectivul creștin să plătească preotul să se roage, timp de 40 de 
zile, în timpul Liturghiei, pentru iertarea păcatelor sale, în timp ce individul continuă să ducă o viață 
de plăceri, în păcat, fapt ce întunecă grav chipul lui Dumnezeu în om: tina răutății (regional, cu 

sensul de ‗noroi‘). Se înțelege, astfel, că nimeni nu poate cumpăra mântuirea (după modelul 

indulgențelor catolice din trecut), căci este inutil dacă cei plăcuți lui Dumnezeu se roagă pentru 

sufletul respectivului, atâta timp cât creștinul nu adoptă o atitudine potrivită și nu depune efort 

personal: Nu așa, ticăloșii de noi, nu așa, că Dumnezeu nu să înșeală! Această parte a discursului 

se constituie și ea într-o strategie oratorică deosebită, cea a confruntării obiceiurilor credincioșilor 
cu învățăturile din ‗tractatio‘. Această imagine a creștinătății îndepărtate de adevăratele virtuți va fi 

împăcată în partea de final (‗per oratio‘), unde se prezintă o atmosferă optimistă, cu soluții de 
îndreptare spirituală, prin sfaturi și îndemnuri. 
 Dragostea este cea mai important dintre virtuțile teologice, după cum spune și Sfântul 
Apostol Pavel, în epistola sa către Corinteni: Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și 

dragostea, iar cea mai mare dintre acestea este dragostea (I Corinteni, 13, 13). Expresia lui Antim: 

de vom iubi pre vecinii noștri[…], ca înșine pre noi[…] vom fi și noi dumnezei, amintește de 
îndemnul biblic Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este. Termenul 

vecinii are sensul de ‗aproapele‘, fapt ce aduce aminte de porunca Mântuitorului: Să iubești pe 
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aproapele tău ca pe tine însuți. Această posibilitate a omului de a se sfinți și desăvârși este posibilă 

doar prin iubire, după cum spune și autorul, care întărește adevărurile biblice: Că dragostea iaste 

singur Dumnezeu. Acest enunț amintește de un alt citat biblic, cel al lui Ioan: Cel ce nu iubește n-a 

cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8). În continuare, autorul 

precizează că este inutilă abstinența dacă aceasta este făcută doar pe jumătate, iar spiritual, omul tot 

păcătuiește. Trupul văduvit de plăcere nu înseamnă nimic fără racordarea sufletului la aceeași stare 
de renunțare la materialitate și trăire în post spiritual (Că ce folos iaste trupul să fie deșărt de 
bucate, iar sufletul a-l umplea de păcate). Într-un mod foarte poetic, autorul condamnă mânia, 
păcatul care întunecă grav sufletul omului și îl întoarce de la condiția sa primordială de armonie, 
pace, echilibru: ce folos iaste a nu bea vin și a fi beat de veninul mîniei. Apare un joc de cuvinte 

(vin-venin), folosindu-se atât sensul propriu, cât și cel figurat, ca în următoarea secvență: ce folos 

iaste a nu mînca carne și cu hulele a rumpe carnea fraților noștri. Acest enunț face trimitere la 
porunca Decalogului: Să nu ucizi, cu referire la component conotativă, figurată, în sensul ‗a nu 

ucide spiritual‘, cu vorbele, hulele însemnând injurii, ponegriri, calomnii. ‗A nu ucide‘ este un alt 

mod de a spune ‗a nu produce suferință aproapelui‘, pentru că rănile sufletești sunt eterne și mai 

dureroase decât cele fizice. Construcția ce folos iaste a nu conteni de cele ce sînt, uneori slobode și 

a face acelia ce nu sînt niciodată, cu vreun mijloc, slobode înseamnă a ne interzice anumite lucruri 

permise, trecute cu vederea, făcându-se astfel, încă o dată, distincție între judecata umană și cea 

divină. Lumea pune mai mult preț pe valoarea materială, îngrijindu-se mai mult de postul trupesc. 

În finalul paragrafului se oferă o concluzie cu privire la înțelesul simbolic al luptei prezentate în 
incipit, armele (cele 5 valori enumerate și descrise) fiind modalitatea de biruire în război, căci 
sufletul este înzestrat cu toate virtuțile derivate din aceste cinci practici. 
 Următorul fragment începe cu o formulare insolită, ingenioasă: fieștecarele, după putință, să 
nu lenevească a să nevoi pentru a îndeplini datoriile spirituale, pentru a ține postul. Se face referire 

la vechiul obicei, păstrat și astăzi în credința populară, potrivit căruia este bine ca în această zi 
creștinul să își ceară iertare de la toți cei cărora a greșit și să se împace cu cei cu care se află în 
conflict, pentru a intra cu sufletul curat, împăcat, în Postul Mare (iaste obiciai de vă adunați de 
seară în divan și faceți puțină orație înaintea domnului și după aceia cereți ertăciune). Despre acest 

obicei, Antim spune: foarte mi-au plăcut și am fericit obiciaiul acesta, că iaste lucru cuvios a cere 

ertăciune de la stăpînii și mai-marii noștri. Astfel, se face referire la cei 

îndreptățiți în a lor autoritate, superioritate față de ceilalți, pentru buna 
organizare și respectarea limitelor, după modelul armoniei divine. 
Termenul stăpînii se poate referi și la persoanele cu o autoritate morală 
(părinți, dascăli, vârstnici), ca în porunca Decalogului: Cinstește pe tatăl 
tău și pe mama ta, ca oglindiri pământești ale divinității, în sensul că 
cine nu ascultă de autoritatea părintească nu poate asculta de autoritatea 
supremă, divinitatea. Sintagma în toate zilele reia și amplifică ideea 
anterioară, cum că toate aceste sfaturi și practici sunt menite a fi 
respectate de-a lungul întregii vieți creștinești, nu doar în această 
perioadă de postire. Perioada postului nu trebuie să reprezinte o excepție, 

ci o regulă universal valabilă în viața creștinului. Enunțul obiceaiul iaste 

frumos la vedere și rău la pricepere denotă faptul că este rău într-ascuns, 

nu este cu gând curat, căci iertarea nu este făcută în mod sincer de către 
unii, ci plină de pizmă și zavistie (invidie, ură), iar ținerea de minte nu înseamnă iertare. 

Mănăstirea Antim din 
București, ctitorită chiar de 

Antim Ivireanul 
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 Textul se încheie cu o formulă încărcată de afectivitate (iubiții miei), amintind de sacrificial 

suprem al Mântuitorului, care S-a jertfit pentru iertarea păcatelor omenirii. Acest sacrificiu ar trebui 

să reprezinte motivația supremă pentru îndeplinirea postului cu evlavie de către toți credincioșii: 
pentru prea scump sîngele lui Hristos, care ș-au vărsat pentru noi, păcătoșii. Credincioșii sunt 
aşteptați să răspundă chemării divine prin aceeași abandonare de sine și reunire cu Dumnezeu, 

urmând exemplul Mântuitorului și privind postul ca pe o oportunitate de sacrificare de sine la o 

scară minimalizată. Sacrificiul trebuie înțeles a fi făcut din dragoste pentru Dumnezeu, şi nu din 

obligație, devenind un permanent chin. Antim spune o rugăciune colectivă, pentru mântuirea 

neamului, care este scopul vieții creștine, dar și pentru întărirea sufletelor de-a lungul perioadei de 

postire care urmează, întregul discurs fiind definit de optimism (rog pre milostivul și pe iubitorul de 

oameni, Dumnezeu, ca să ne mântuiască pre toți și să ne învrednicească să petrecem sfântul post în 
pace, cu sănătate, cu viață curate și cu spăsenie sufletească). Acesta este conferit de promisiunea 

bucuriei Învierii, care așteaptă dincolo de post: ca să putem vedea și luminata Lui înviiare. Amin. 

Este foarte important ca discursul să manifeste optimism în final, precum și încrederea, convingerea 

reușitei în fața încercărilor ce urmează, pentru că altfel ființa umană este antrenată să înceapă o 
activitate solicitantă, dacă este încurajată. Expresia spășenie sufletească se referă la virtutea 

smereniei, la pocăință. Datorită smereniei, omul este capabil să își recunoască păcatele, în timp ce 

mândria invită la infatuare, supraapreciere. De aceea, modestia e cea mai importantă, fiind temelia 

pe baza căreia se înlănţuie celelalte virtuți, după cum se demonstrează în cele 10 Fericiri, căci cea 

care vizează smerenia este prima menționată: Fericiți cei săraci cu duhul că a acelora este 

Împărăția Cerurilor.  
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HOW DO EGYPTIAN BEDOUINS GET MARRIED? 

CUM SE CĂSĂTORESC BEDUINII EGIPTENI? 

 

Ioana-Iasmina Cubaniță, anul I 

Facultatea de Litere, Universitatea București 
 

 

Lucrarea prezintă obiceiuri insolite din cultura beduinilor egipteni, cu referire la perioada 

premergătoare actului de căsatorie propriu-zis. Sunt enumerate caracteristici generale, privitoare la 

viața și originea beduinilor din toate zonele arabe, după care accentul cade pe tradițiile particulare 
beduinilor din Egipt. Sunt oferite informații referitoare la importanța contactului visual în 
comunicarea interumană (în special în cazul relațiilor de afectivitate dintre un bărbat și o femeie). 
Sunt redate modalitățile prin care tinerii bărbați egipteni își aleg potențialele soții, în lipsa 

contactului vizual, ce este interzis în cultura lor. Sunt prezentate tipuri de văluri islamice (niqab, 
chador). Finalul lucrării se focusează pe cel mai deosebit obicei din cultura beduină egipteană: 
ritualul ceaiului de hibiscus, prin care tinerii beduini accept sau nu să se căsătorească. Sunt trasate 
diferențele majore dintre actul logodnei, așa cum este el înțeles și practicat astăzi de popoarele non-

beduine, și actul de cerere în căsătorie conform tradiției beduine. Concluzia redă importanța 
experienței personale în actul cunoașterii și asimilării de noi informații culturale, lucrarea îmbinând 
perspective subiectivă cu cea obiectiv-științifică. 
 Cuvinte-cheie: Egipt, beduini, căsătorie, contact vizual, văl islamic, ceai de hibiscus 

 Keywords: Egypt, Bedouins, marriage, eye-contact, Islamic veil, hibiscus tea 

 
 At somepoint, in any individual‘s life, I bet that 
curiosity regarding the magic history and culture of 

Egypt arouses in his or her mind. This country is by 

definition the place of miracles, of the unexpected and 

of the most intriguing aspects of life, both in its ancient 

times and in the modern era.  

 However, the subject of this paper is not to 

present the fascinating life of the Egyptian big cities, 

such as Cairo, Hurghada, Luxor or Gizeh, near the 

pyramids, or to glorify the beauty of the remarkable 

ancient exhibits from the museums. I would like to 

switch my attention to the life of the desert, because no 

matter how barren, arid or desolate it might be, the 

desert has its own life, which is as astonishing as the one from the cities.  

This happens due to the Bedouins, the Arab people who live in the desert freely, without 

obeying to any government. This does not mean they live in anarchy, because they sacredly respect 

the traditional, old rules of their community, and once they go outside the desert for completing 

administrative duties in town, they obey to all social rules. They have also certain designated people 

for going to the city and interact with people from the society. We understand that not all Bedouins 

leave the desert along their life there. Thus, they are respected and given permission to live in the 

desert according to their rules, because they are not a source of harm or danger. As direct 

descendants, they present us the old origins and way of living of Arab nomads. Bedouin people 
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choose not to modernise their lives and to 

respect their old values, preserving them 

in the heart of the desert. 

Unfortunately, the number of 

authentic Bedouins is getting smaller and 

smaller nowadays, because urban 

influences have a major impact on most 

of them, as they choose to become taxi 

drivers, touristic guides, and they 

abandon the agricultural habits. 

However, there still exists authentic 

Bedouin tribes, particularly in the Sinai 

Peninsula. Those Bedouins know how to 

travel by checking the stars and how to find water by traditional methods (Humphreys 340). 

The culture of the Bedouins is so vast and impresses with plenty of rituals which are 

sacredly respected even nowadays. One of these, regarding the first steps a Bedouin takes in order 

to marry, was explained to me and a group of other tourists by an acknowledged guide, exactly in 

the tent of a Bedouin family, a place where we were very welcomed. As you can imagine, the story 

was completely amazing and it helped all of usunderstand better the values of their culture, by 

linking it to a very important event in everyone‘s life: marriage.  
I think that there are a lot of people who questioned themselves how Bedouins get in touch, 

bound relationships and start to make a family. People thinking about the life of desert imagine 

solitary individuals, fully-covered women and men taking care of animals, especially camels, and 

they are not wrong. Their interaction is so different of the way we are valuing it, because the desert 

has its own rules… 

Making eye-contact is very important for us 

nowadays, because we can perceive a lot of 

information of the person we speak to by looking 

into his or her eyes. Only 7% from our 

communication is assured by the verbal language, 

the other 93% consisting of the non-verbal part of 

our interaction. This contributes a lot when talking 

about bounding a loving-relationship between a 

girls and a boy. But what do you do, as a Bedouin guy, if the women from your area are all fully-

covered in black Islamic veils, called ‗niqabs‘? 
Until the age of twelve, girls are allowed to wear 

colourful chadors, having the face uncovered, but 

once with puberty, they have to wear niqabs 

(Humphreys 341). The only revealed part of the 

body is represented by their eyes, but in the 

Bedouins‘ culture, it is forbidden to look into the 
eyes of a woman! Eye-contact is considered a 

sexual approach, violation of the intimacy and a 

strong shame for the woman the man is looking at. 
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Thus, things are getting very complicated, but the guide explained the way males choose their wives 

and replace the ‗so important eye-contact for us‘ with different key-methods. 

The first one is represented by looking at the ankle of the woman. Most of the unmarried 

women have their ankles slightly revealed, so that the man can look at it and try to make an 

impression about the girl: thin, fine ankle would lead to a thin, tender girl, or if the guy is looking 

for a more voluptuous wife, a robust ankle should be the hint. Unmarried women usually have a 

blue strip sewn on the edge of their niqab, while married women have this ribbon of red colour 

(Humphreys 341). But, of course, this method does not always provide pleasant, expected results, 

because the human nature and its physical constitution is so diverse, that you cannot predict what 

beauty is hiding behind the niqab only by evaluating the ankle. Thus, most of the Bedouin guys who 

want to get married, apply the second method. 

This second method would be considered shameful by us, at first sight, but we need to 

understand and think according to the Bedouins‘ culture. So, what if you cannot see the girl as a 
boy? The answer is that you ask your mother to look at her in private, because women are allowed 

to see each other without wearing their niqabs. Thus, we can understand that guys choose their 

wives more or less, but their mothers are the ones fully responsible. After this, the  guy receives 

information and a fully-description of the respective girl from his mother, so that he can imagine 

her and draw in his mind a more accurate image that the one hinted by her ankle. But, of course, 

again, there is no certainty, because what the mother likes, is not mandatory that the boy likes too. 

Thus, we can understand the strong, dependable and trustful relationship between a guy and his 

mother. 

Now, if the guy considers that the girl would please him, according to the description 

provided by his mother, and wants to get to know her, parents of the boy have a serious talk with 

the girl‘s parents. It is clearly that this is not a simple meeting we understand as nowadays, but it 

shows the serious intentions of the boy. This decision of having a family-meeting is a great 

responsibility for both parents and their son. 

If the families of both teenagers agree upon an official, formal meeting between them, then 

the gathering is established and finally the guy can see the girl. But, this does not mean the mission 

is finished. Although parents arrange everything up until this moment, the teenagers have a word to 

say too, but in a very unusual way. The 

meeting culminates with the most 

outstanding ritual, as it follows.The girl 

prepares a tea for her contender, usually the 

traditional hibiscus tea, but not necessarily. If 

the tea is strongly-sweetened, this means that 

the girl likes the boy and accepts to marry 

him. If the tea is bitter, her answer is no. 

Now, once the boy is given the tea prepared 

by the girl, his decision is in his hands. If he 

likes the girl too and wants to marry her, then he must drink the whole glass or cup of tea. If he only 

tastes a bit of the tea, no matter how sweet it is, this means he does not like her and there will be no 

wedding. Of course, if the tea is bitter, but the guy accepts to drink it all, it is irrelevant, because 

there will be no marriage again. In this case, the girl has the first and also the last word to say. 
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This is how Bedouins accept to marry or not, as in a proposal we think of nowadays, with 

our traditional ‗Yes‘ or ‗No‘. But, this is not the case of the Bedouin people. According to their 

rules, there are no words, no kneeling, no vows of eternal love, no ring. There is only tea and certain 

gestures with a specific meaning, established and 

preserved from ages, from generation to generation. 

The overall purpose of this paper is more than 

the one to present traditional rituals and realities from 

the lives of the Bedouins, but to highlight the 

importance of personal experience, active 

participationwhen gathering information. Books are 

limitless treasures of information, which help and 

entertain us every day, but there are particular aspects 

that cannot be always covered by books. Life 

experience is also very important in the process of 

learning, because it provides us with a different 

understanding about objects, events, people, which in 

books can be dull or misunderstood. 
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 Motivaţia elevilor şi implicarea acestora reprezintă o provocare continuă pentru toate cadrele 
didactice din sistemul de învăţământ de astăzi. Este foarte important să găsim metodele potrivite de 
predare cu ajutorul cărora un profesor trebuie să-şi înveţe elevii şi, în acelaşi timp, să îi determine 

pe aceştia să iubească informaţiile primite. Acesta este motivul pentru care metodele interactive de 
predare sunt foarte valoroase, dar din păcate, nu li se acordă atât de multă importanţă cât ar trebui. 
 Prin intermediul acestui referat, doresc să atrag atenția asupra metodelor de predare moderne 
vizuale şi nu numai. Spre exemplu, adaptările de film sunt văzute din ce în ce mai des ca tehnici de 
predare folosite pentru a motiva și pentru a implica elevii. Aceste adaptări – indiferent că sunt 
numite romane, piese de teatru, sau filme - nu înlocuiesc textul sursă, dar în schimb atrag atenţia 
cititorului asupra unei noi perspective și a unor noi seturi de întrebări. În anii ‘70 apare termenul 
‗communicative approach‘ = abordare comunicativă şi Communicative Language Teaching = CLT, 

iar susţinătorii săi considerau că scopul profesorilor de limbă străină este acela de a dezvolta la elevi 
competenţa de comunicare. Folosirea acestei abordări comunicative în predare va avea ca rezultate: 
elevii învaţă din ceea ce aud la interlocutor, ‗producţia lor orală‘ va fi sporită considerabil, îşi vor 
dezvolta fluenţa şi nivelul motivaţiei lor va creşte. Aşadar, în eforturile oricărui profesor de limbi 
străine trebuie avut în vedere şi aspectul motivaţiei. Concluzia experţilor din domeniu, cum că 
motivaţia intrinsecă/ integrativă este cea mai dezirabilă la elevi, este de folos în abordarea metodică, 
deoarece teatrul şi filmele văzute ca metode de predare a limbii engleze dezvoltă exact aceste tipuri 
de motivaţie.   

 Implicaţiile educaţionale ale motivaţiei nu sunt nici ele de neglijat. Motivaţia şi efortul de a 
o trezi în elevi, de a-i face dornici să se implice în teatru şi filme, sunt scopurile primordiale. Mână 
în mână cu motivarea elevilor merge construirea respectului de sine al elevilor, şi acest lucru este în 
mod sigur realizat de teatru. Teatrul poate fi privit şi analizat  din multiple puncte de vedere – 

teatrul ca şi activitate de comunicare, teatrul ca materie şcolară în sine şi teatrul ca ‗metodă‘ folosită 
în predarea altor materii – acesta fiind rolul său principal în abordarea didactică.   

 ―I hear and I forget,/I listen and I remember,/I do and I understand‖ spune un vechi 

proverb chinezesc, şi exact asta înseamnă teatrul: învăţare prin acţiune! Sunt variate motivele pentru 

care activităţile dramatice sunt folositoare: au un scop – nu se limitează doar la a exersa anumite 
structuri; sunt interactive – se desfăşoară împreună cu alţii şi implică o formă de dialog; se foloseşte 
de materiale autentice – modelele de limbă sunt autentice şi situaţiile sunt cât de poate de realiste; 
se bazează pe principiul decalajului de informaţii.       

 Beneficiile teatrului în predarea limbii engleze sunt evidente. El înseamnă interacţiune plină 
de înţeles în limba engleză, asimilarea de elemente de prozodie şi pronunţie într-o manieră 
contextualizată, achiziţia de vocabular şi structuri noi, pe deplin contextualizat şi un sentiment de 
încredere în abilitatea lor de a învăţa o limbă străină. Profesorul deţine un rol important în sensul că 
el permite elevilor să îi ‗provoace‘ autoritatea prin asumarea de responsabilităţi, prin folosirea 
imaginaţiei, prin oferirea de alternative, soluţii, prin munca lor de cercetare. Dar el trebuie, cu toatea 
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cestea, să-şi planifice şi să-şi controleze atent lecţiile, să manifeste entuziasm, să aibă o relaţie de 
încredere reciprocă cu elevii, să fie dispus să îşi asume riscuri, să îşi asume roluri şi să fie văzut ca o 
persoană adevărată.           

 Interpretarea dramatică şi jocurile dramatice pot avea deci influenţă educativă, de dezvoltare 
a personalităţii şi colectivităţii demne de luat în seamă, dacă le extragem dintre formele clasice ale 
teatrului şi le facem mai accesibile, mai palpabile pentru participanţi şi spectatori. Teatrul aplicat e 
un teatru de „participare‖, în care şi spectatorii joacă roluri, sau intră prin diferite moduri în 
interacţiune cu interpreţii, şi astfel se implică, se adâncesc mai profund în temă. Literatura de 
specialitate enumeră mai multe forme de activitate în categoria de teatru şi dramă aplicate: teatru 
popular, teatru în educaţia sanitară, teatrul persecutaţilor, teatru progresist, teatru de penitenciar, 
teatrul social, teatru muzeu, psihodramă, sociodramă.      

 Teatrul este un instrument care descătuşează imaginaţia şi energia; el e centrat pe 
dezvoltarea lingvistică, conştientizare personală, cooperare de grup, conştientizare senzorială şi 
dezvoltarea imaginaţiei; teatrul încurajează sentimentul de responsabilitate şi de cooperare; este un 
mijloc prin care ‗copilul-problemă‘ îşi consumă energia, iar cel timid e încurajat să participe; teatrul 
dezvoltă calităţile morale şi sociale ale elevilor – suspendarea temporară a ego-ului are loc, 

deoarece ei percep o experienţă prin prisma rolului asumat; astfel, li se dă şansa să înţeleagă 
sentimentele celorlalţi; teatrul este în egală măsură un factor de motivare a profesorului – gândurile 
şi sentimentele elevilor, exprimate în activităţile dramatice pot fi înţelese de profesor şi din 
feedback-ul dat de aceste activităţi, el îşi poate stabili strategii mai eficiente pentru viitor. 

 Filmele pot fi şi ele unelte în învăţarea unei limbi străine. Filmele nu se vizionează într-o 

singură ‗şedinţă‘, adică tot filmul odată. Se folosesc bucăţi/ scene, asupra cărora se lucrează apoi. 
Diverşi teoreticieni descriu diverse metode/ activităţi care se pot realiza pornind de la filme, dar cele 
care m-au interesat pe mine au fost filmele – ecranizări ale unor romane. 
 Pentru a putea folosi metode interactive de predare, un profesor trebuie înainte de toate să-şi 
cunoască foarte bine elevii. Jocurile, muzica pot reprezenta activităţi care nu reprezintă interes 
pentru elevi, unii le pot considera chiar copilăroase. Aşadar, chiar dacă jocurile sunt considerate 
instrumente utile în procesul de predare, ele nu pot rezolva toate problemele. Acest lucru se 

întamplă doar dacă elevii sunt implicaţi în procesul de învăţare şi nu sunt doar nişte spectatori 
pasivi. 

 Elevul care doar asistă pasiv la o lecţie, fără să manifeste interes sau implicare, nu poate 
atinge un nivel de stimulare necesar pentru a depune efort. Aici intervin jocurile sau alte metode 

interactive. A te deplasa prin clasă, participarea la un concurs sau simpla conversaţie cu alţi colegi 
pot stimula nivelul de implicare al elevilor, participarea lor la ore sau interesul pană la punctul în 
care elevul este mult mai alert si mai atent la activităţile din clasă. 
 O metodă interactivă şi antrenantă de predare o reprezintă Kahoot. În timpul unui atelier 
Grundtvig, am avut oportunitatea de a vedea şi chiar de a participa la o orã în care s-a folosit 

Kahoot. Rezultatele au fost uimitoare. Dar înainte de toate ce este Kahoot? 

 Kahoot a fost lansat în 2013 ca un joc interactiv folosit la ore. Tot ce îi trebuie unui profesor 
este un device cu browser de internet şi conectivitate la internet. De ce este bună o asemenea 
aplicaţie? Kahoot oferă profesorilor o metodă nouă şi interesantă prin care se pot testa cunoştinţele 
elevilor şi se încurajează şi participarea la ore. Kahoot se adresează nu numai sistemului de 

învăţământ dar este folosit şi de către oamenii de afaceri şi alţii care caută să înveţe prin alte metode 
decat cele tradiţionale. 
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 Tehnologia în secolul 21 este foarte dezvoltată iar profesorii ar trebui să o folosească în 
interesul lor şi astfel să îşi uşureze munca. Profesorii nu ar trebui doar să îşi înveţe elevii cum să 
folosească tehnologia, cum să o consume ci şi cum să îşi folosească puterea minţii înspre a crea 
produse proprii cu ajutorul tehnologiei. Kahoot permite elevilor să gândească şi să realizeze singuri 
chestionare pe care mai apoi le împart celorlalţi colegi.  
 Pedagogia folosită şi pe care se bazează Kahoot este mult mai interactivă şi mai antrenantă 
decât chestionarele sau testele tradiţionale, reuşind astfel să îi implice pe studenţi, dezvoltând în 
acelaşi timp abilităţi sociale precum: lucrul în echipă, cooperarea, întrajutorarea, sprijinul reciproc. 
Elevii trebuie să aleagă răspunsul corect la fiecare întrebare pentru ca mai apoi la sfârşit să se 
anunţe câştigătorul cu cele mai multe răspunsuri corecte. Când jocurile sunt folosite drept metode 

de lucru sau instrumente folosite în cadrul procesului de învăţare, elevii pot învăţa mult mai multe şi 
mai uşor şi în acelaşi timp să se şi distreze. Elevii sunt motivaţi să răspundă corect întrucât sunt într-
o competiţie cu ceilalţi colegi şi nu stau pur şi simplu pasiv cu un pix în mană în faţa unei foi de 
hârtie. 
 Acestea sunt avantajele folosirii unor metode inedite şi interactive de predare. Elevii se simt 
şi chiar sunt implicaţi în procesul de învăţare şi se bucură cand văd că răspunsurile lor sunt corecte. 
Aceasta este o experienţă activă de învăţare.  
 Cea mai inovatoare caracteristică a acestui joc este faptul că permite elevilor să îl joace de 
pe propriile lor deviceuri. Din moment ce Kahoot nu este o aplicaţie, este nevoie doar de un 
proiector şi de acces la internet. Elevului îi este necesar un dispozitiv electronic precum laptop, 
smartphone sau tabletă. Acest lucru împiedică utilizarea programului Kahoot în ţări cu o situaţie 
economică precară sau în ceea ce îi priveşte pe elevii care nu au posibilităţi materiale să îşi 
achiziţioneze un laptop de exemplu. 
 Întregul proces necesar utilizării Kahoot este foarte uşor şi accesibil oricui. Odată ce 
întrebările sunt afişate pe tablă, cronometrul este pornit iar elevii trebuie să aleagă răspunsul corect 
alegand din variantele de pe tablă. Sunt patru variante de răspuns, fiecăreia atribuindu-se o anumită 
figură geometrică (triunghi, pătrat, cerc etc.) Elevii selectează varianta de răspuns pe care o 

consideră corectă. Acest întreg joc poate fi, de asemenea, privit ca un concurs de cultură generală. 
Cu cât răspund mai repede elevii şi corect, cu atât primesc mai multe puncte. 
 Kahoot este o metodă de predare interesantă care ar putea fi utilizată şi în şcolile din 
Romania nu doar în şcoli din Danemarca, Turcia etc. Elevii cu siguranţă ar manifesta interes faţă de 
această modalitate de învăţare-evaluare iar întregul proces instructiv-educativ ar deveni unul 

antrenant şi interactiv. Astfel de activităţi antrenante, care implică elevii sunt percepute ca guri de 
aer proaspăt de care sistemul educaţional din Romania are atata nevoie. Lucrurile trebuie schimbate 
într-un fel. De ce să nu începem aşa? Elevii nu ar mai asista pasiv la ore, nu ar mai sta ascultând ore 
în şir fără să depună niciun efort. În schimb, ei ar fi entuziasmaţi că pot folosi într-un fel 

cunoştinţele dobândite în timpul orelor.  
 Activităţile inedite, antrenante, interactive sunt metode care ar trebui luate mai mult în 
considerare şi cărora ar trebui să li se acorde mai multă atenţie în timpul orelor. 
 

Bibliography: 

1. Balme, Christopher - The Cambridge Introduction to Theatre Studies, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2008 

2. Cohen, Robert - Puterea interpretării scenice, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

30 

 

3. Rivers, Ryan - 75 e-Learning Activities: Making Online Learning Interactive, Pfeiffer, San 

Francisco, 2005  

4. Rivers, Wilga - Interactive Language Teaching, Cambridge University Press, Cambridge, 1987 

 

 

 

 

SEXTIL PUŞCARIU DE LA A LA Z ... 
 

Prof. dr. Mirela Dumitru-Savin 

Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa 

 

 

Perioada de formare a poporului român este dedusă, în mare măsură din studiul științific al 
limbii, astfel încât contributiile lui Sextil Puşcariu în domeniul filologiei române reprezintă un 
produs de valoare excepţională pentru înţelegerea problemelor în legatură cu limba şi istoria română. 
 Înţelegerea acestui nou aspect al vieţii româneşti de mai târziu, care se oglindeşte atât de bine 
în limbă, i-a lărgit mai mult orizontul cunoştinţelor pe care, mai târziu, prin mijloace proprii oferite 
de talentul şi experienţa sa, le-a putut folosi strălucit la tratarea tuturor problemelor în legatură cu 
evoluţia istorică a limbii noastre în sud-estul european. Sub acest raport, ajunge un nou sol în ştiinţa 
―graiului‖ (J. Balaciu, R. Chiriacescu), cu două comunicări novatoare, una despre graiul din valea 

Oltului, alta despre derivaţiune, în care aducea o ideologie de adâncime, bazată pe studiul minuţios al 
faptelor de limbă. Apar direcţii de cercetare care atacă, mai târziu, în categoria lexicală, problema 
reduplicării, unde, până în prezent, încă nu s-au făcut decât cercetări parţiale, dar de aici nu se poate 
deduce că acest fenomen nu a fost mereu la îndemâna vorbitorilor limbii române.   

Lexicul contemporan stă mărturie în acest sens, demonstrând că termenii moşteniţi au 
constituit baza unui mare număr de derivate formate prin reduplicare. Cercetările contemporane 
trebuie să facă distincţiile necesare între derivatele proprii şi cuvintele împrumutate. În ultimul timp 
se triază cu maximă atenţie şi se decide în baza unor argumente sigure originea indigenă a unor 
cuvinte, considerate până nu demult ca împrumuturi. Este sigur că s-au produs diferenţieri în ceea ce 

priveşte puterea de creaţie, în funcţie de anumite necesităţi obiective ale comunicării. Un rezultat al 
acestor diferenţieri îl constituie exploziile reduplicative, una dintre problemele necercetate încă ale 
lexicului românesc. Îndepărtarea derivatelor de nucleul de bază şi apariţia unor noi nuclee este o 
consecinţă a exploziilor lexicale, în general. Derivatele reduplicative, formate pe terenul limbii 
noastre, cuvintele din graiurile populare nu au fost supuse unor cercetări etimologice serioase. Iată de 
ce multe dintre aceste cuvinte au fost etimologizate ca străine. Reduplicarea are multiple manifestări 
şi dezvăluie implicaţii profunde în structura gramaticală a diverselor idiomuri, constituind un mijloc 
productiv de redare a sensurilor gramaticale (valori aspectuale, opoziţia de număr, gradele de 
comparaţie). În limba română, spre deosebire de limbile chino-tibetane, malaio-polineziene ş.a., 
reduplicarea este un fenomen fonosemantic şi stilistic. Prin această optică, Puşcariu a deschis, în 
cercetare, următoarele căi de actualitate. 
 Creativitatea în limbă este, în sens larg, capacitatea sistemului lingvistic de a reacţiona la 
necesităţile de comunicare ale societăţii. Un aspect al creativităţii este fenomenul reduplicării prin 
care iau naştere semnificaţii pe o cale contextuală internă, de exemplu: făt-logofăt, laie-bălaie, dam-

baba-dam etc.  
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 Structura reduplicativă a limbii, ca şi structura poetică, rămâne deschisă. Fenomenul 
reduplicării este un mijloc activ de îmbogăţire a limbii, contribuind la progresul ei. Majoritatea 

formaţiilor reduplicative o constituie cuvintele imitative onomatopeice. O altă categorie de cuvinte 
formate prin reduplicare fonică este cea a cuvintelor provenite din jocul copiilor, care nu au în 
mintea copilului un înţeles, ci capătă un sens doar prin interpretarea ce i-o dau cei din jurul lui. 

Privită sub unghiul de vedere al creativităţii în exprimare, cercetarea fenomenului reduplicării în 
limba română ne-a permis să depistăm secvenţe tipice universale, care, surprinzând recursivităţile 
prefigurate de natura onomatopeică a limbii, generează numeroase variante verbale ce exprimă 
potenţialitatea infinită a limbii.  
 Fenomenul reduplicării constituie o sursă infinită pentru creaţia în limbă. Ca şi celelalte surse 
de îmbogăţire a limbii, reduplicările ilustrează un moment de tensiune dinamică, servind ca puncte 
de intersecţie a meditaţiei şi a imaginaţiei lingvistice; ele conţin miezul cunoaşterii umane, pe care 
fiecare vorbitor o simte în felul său. Principala trăsătură a creaţiilor formate prin reduplicare este 

înnoirea formelor, depăşirea modelului anterior, astfel realizându-se un nou model de fixare şi 
actualizare a gândirii, dar şi o deschidere nouă de orizonturi, prin sugestia pe care o cuprind 
construcţii verbale ca albă-cudalbă etc. O particularitate esenţială a reduplicării ca fenomen al 
creativităţii şi al expresivităţii în limbă este caracterul universal al acesteia. Astfel, reduplicarea este 

atestată în mai multe limbi. În română ea se manifestă la toate nivelurile limbii: fonetic, morfologic, 

lexical şi stilistic. Altă particularitate importantă a fenomenului de reduplicare este prezenţa 
inalienabilă a unei mici „gramatici generative‖. A treia trăsătură a fenomenului reduplicării constă în 
faptul că esenţialul nu este un element ce completează o schemă dată, capabilă de variaţii infinite, ci 
este schema însăşi.  
 Fenomenul reduplicării are o gamă variată de implicaţii în limbaj: ca formă a limbii de a 
structura realitatea prin «automatismele» sale, ca mijloc activ de îmbogăţire a lexicului, ca factor 
expresiv ce contribuie la progresul limbii, ca act de creaţie ce duce la evitarea interpretării eronate a 
anumitor etimologii, ca act de creaţie eufonică, mnemotehnică etc.  
 Limba română, ca şi alte limbi romanice, şi nu numai romanice, are la nivel lexical structuri 

reduplicative pentru majoritatea părţilor de vorbire, atât semnificative, cât şi auxiliare. Atât la nivelul 
fonetic, cât şi la cel lexico-semantic, reduplicarea rămâne a fi un nesecat izvor de îmbogăţire a 
lexicului. 

 Păstrarea elementelor moştenite din limba-bază nu poate alcătui un criteriu solid pentru 
stabilirea unei înrudiri mai strânse, căci este normal ca limbile cu aceeaşi origine, chiar fără a mai 
avea contact între ele, să prezinte elemente comune rămase din limba-bază; mai curând ne putem 
întreba de ce celelalte limbi înrudite au pierdut aceste elemente.  
 Ajuns la Cernăuţi, a avut elevi, care mai târziu au ajuns profesori în învăţământul superior din 
apus. Cursurile de limbă şi literatură română erau urmărite cu atenţie pentru nivelul superior în care 
se mişcau ideile din prelegerile sale, la care forma clară şi atrăgătoare se întâlnea cu o rară bogăţie de 
informaţie, pentru întreaga ţinută de profesor tânăr şi savant cu acea atitudine la catedră mândră şi 

senină, ce impunea respect şi admiraţie studenţilor. 
 La Cernăuţi a rămas până în 1918, când, în anul următor, ajunge în capitala Ardealului, unde, 
în calitate de Comisar al Universităţii, a dat o nouă organizare acestei înalte instituţii. În intervalul 
acesta a desfăşurat o activitate atât de intensă în domeniul filologiei, încât în multe direcţiuni, ea 
domina mişcarea de specialitate. 
 După cele două lucrări iniţiale publicate la Lipsca, primele contribuţiuni care au stârnit interes 
şi admiraţie în cercurile ştiintifice din ţară şi străinătate, au fost studiile lexicografice. Sub acest 
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raport, afară de unele interpretări reuşite pe care ni le-au lăsat Bogdan Petriceicu-Haşdeu şi, după el, 
Ovid Densuşianu, studiul originii cuvintelor, partea cea mai grea din filologia română, se reducea 
mai mult la încercările lui Cihac, cuprinse în cele două dicţionare etimologice. Însă Cihac era mai 
mult un diletant care nu stăpânea nici metoda de investigaţie curentă, pe vremea aceea în apus, nici 
cunosţinţele temeinice, care stau la baza transformărilor din limbă.  
 De aceea noile direcţii etimologice din tezaurul lexical publicate periodic în diferite reviste de 
specialitate din ţară şi străinătate, contribuiau, pe de o parte, la îmbogăţirea materialului de limbă 
moştenit de la Romani, pe de alta, la o mai bună cunoaştere a normelor de transformare la care a fost 
supus elementul latin. 

 Activitatea în acest sens, care a urmat imediat după terminarea studiilor în Franţa, a fost atât 
de fecundă, încât, în anul 1905, marea editură germană a lui Carol Winter din Heidelberg i-a oferit 

un loc în colecţia de lucrări ştiinţifice de sub conducerea lui W. Meyer-Lubke, în care, în calitate de 
docent universitar la Viena, a publicat primul dicţionar etimologic românesc, conceput după toate 
cerinţele lingvisticii moderne, în care elementul latin, tratat cu formele corespunzătoare din celelalte 
limbi romanice, apărea în toată eflorescenţa lui inter-dialectală, aşa cum se păstrează în graiurile 
româneşti răspândite în provinciile din sudul Dunării. Această operă care marca începutul unei noi 
perioade în cercetările noastre lexicografice, a fost salutată cu bucurie de învăţaţi străini, români şi 
mai ales de Academia Română, care, după ce i-a decernat premiul Năsturel, l-a numit membru 

corespondent. 

 Dar chiar înainte de apariţia acestei lucrări, Sextil Puşcariu s-a remarcat ca un savant de 

valoare printre lingviştii străini, în mijlocul cărora activa prin studiul de abilitare intitulat «Ti şi Ki în 
limbile română, italiană şi sardă», care i-a deschis porţile universităţii din Viena. Acest studiu 
cuprinde, pe lângă o mulţime de sugestii privitoare la evoluţia celor trei limbi în anumite 
particularităţi comune, şi unele corective aduse clasificării limbilor romanice în relaţie cu latinitatea 
orientală, în care limba română ocupa un loc deosebit. 
 Un an după aceasta, la Universitatea din Cernăuţi, Academia Română i-a încredinţat 
redactarea Dicţionarului limbii române. Era dorinţa Academiei, de la constituirea ei, să pună ordine 
în tezaurul  lexical, prin înregistrarea lui după toate normele lexicografiei moderne, într-un mare 

dicţionar universal. Opera era atât de vastă, iar materialul lexical atât de bogat, încât, după încercarea 
lui Hasdeu, de la care n-au rămas decat litera A şi B, cu un bogat material popular cules cu ajutorul 

unor chestionare, după.preluarea lui de Al. Philippide, la care a muncit opt ani fără să fi lăsat ceva 
tipărit, lui Sextil Puşcariu i-a revenit sarcina de a-l  duce mai departe.      

 Sextil Puşcariu a expus faptele de limbă care caracterizează toate studiile sale, referitoare la 
epoca cea mai obscură din evoluţia graiului românesc. Lucrarea a stârnit discuţii vii în cercurile 
filologice din țară şi străinătate. Fapt este că, până astazi, rămâne cea mai importantă încercare de 

reconstruire a limbii noastre sub forma ei străveche, pe care cercetările ulterioare au confirmat-o. 

Dar, cu cât înainta în aceste studii, venind în contact cu noile curente ce-şi făceau drum în cercetările 
lingvistice, cu atât mai repede se producea în concepţiile sale o schimbare, care a făcut din Sextil 
Puşcariu unul dintre cei mai moderni tribuni ai filologiei. În Cluj, începe pentru profesorul Puşcariu 
o nouă perioadă de activitate. Ea este atât de bogată şi variată, încât numai un studiu îmbrăţişând 
totul va putea prezenta în lumina ei reală silinţele uriaşe depuse pentru realizarea acelei splendide 
afirmări româneşti. 
  Sunt amintiri despre atmosfera caldă şi senină pe care a creat-o la Muzeul Limbii Române, 
un adevărat sanctuar consacrat studiului limbii materne (Gabriel Vasiliu). În şedinţele săptămânale 
de la acest Muzeu, unde, într-un spirit de perfectă colegialitate şi strictă egalitate, se discutau  
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problemele cele mai variate, domnea acea rară armonie între colegi, datorită spiritului de 
obiectivitate cu care erau conduse discuţiile. Graţie acestei armonii, în cursul  anilor de când 
înfiinţează Muzeul, s-au discutat cele mai variate probleme referitoare la studiul graiului, iar numărul 
specialiştilor în domeniu s-a mărit, iar  lucrările apărute în urma discuţiilor s-au înmulţit cu fiecare 
an. Publicaţiile periodice ale Muzeului, reproduse în Dacoromania ajunseseră până la volume mari, 
din care unele au trecut peste 1000 de pagini. Biblioteca creată în mod special ca anexă la 
Dacoromania, dupa aceea operele mai mari, cu proporţii monumentale, scrise de membrii acestui 
Institut şi publicate de Academia Română, dau dovada cea mai strălucită despre spiritul conducător 
şi nivelul superior în care Puşcariu a condus Muzeul. La acest Muzeu, după un plan elaborat, se 

aduna materialul mort şi viu din graiul românesc: cel dintâi din documente, ultimul din explorări la 
ţară prin chestionare. Pentru uşurarea acestor lucrări s-au făcut tot felul de încurajări, prin acordarea 
de diplome şi premii în bani, intelectualilor de la ţară.  
 Tot la Muzeul Limbii Române au fost create cele două secţiuni de cercetări în domeniul 
toponomasticei şi antroponomasticei româneşti, care au şi început să dea roadele aşteptate, prin două 
lucrări monumentale, publicate de curând în editura Academiei Române. Dar lucrarea care va 

rămâne de-a pururi mândria acestui Muzeu este marele Atlas Lingvistic al României, conceput de 
Sextil Puşcariu cu membrii Institutului, lucrare care va constitui, fără exagerare, cea mai grandioasă 
operă închinată graiului nostru. Numărul abonamentelor din străinatate, ca şi ajutoarele primite de la 
instituţiunile culturale din ţară i-au permis, fără a face apel la bugetul Statului, să înceapă publicarea 
acestuia, în 1937, chiar la împlinirea a 60 de ani. 
 Lucrarea se impusese în străinătate, cu ocazia prezentării sale la Congresul Internaţional al 
Lingviştilor, ţinut în 1936 la Copenhaga. Aproape toţi colaboratorii şi cercetătorii Muzeului limbii 

Române din Cluj sunt buni bibliografi. Meritul de a fi iniţiat o adevărată şcoală şi tradiţie 
bibliografică la Cluj, de a fi alcătuit o bibliotecă ştiinţifică, insituind preocupări sistematice pentru 
biblioteci şi ştiinţa bibliografică, îi revine lui Sextil Puşcariu. El a creat flacăra interesului pentru 
această ştiinţă, a îndrumat o serie de cercetători, dintre care unii şi-au dedicat bibliografiei o parte 

însemnată a activităţii lor, iar alţii i s-au dăruit cu totul. 
 Pe plan naţional Sextil Puşcariu face parte din rândul acelora care au creat o şcoală şi o 
tradiţie bibliografică românească, iar prin iniţiativele, propunerile şi activitatea sa în cadrul unor 
înalte foruri de cultură, internaţionale, el rămâne un deschizător de drumuri.  
 

 

 

Bibliografie: 

1. Balaciu, J.; Chiriacescu, R. - Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Editura Albatros, 

București, 1978 

2. Puşcariu, Sextil - Cercetări şi studii, Editura Minerva, București, 1974 

3. Vasiliu, Gabriel - Sextil Puşcariu în gândirea contemporanilor, Editura Napoca Star, Cluj-

Napoca, 2008 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

34 

 

PERIOADA PAŞOPTISTĂ 
 

 

Prof. dr. Mirela Dumitru-Savin 

Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanţa  

  

 

 Paşoptismul şi postpaşoptismul literar s-au manifestat într-o juxtapunere de curente literare, 

direcţii estetice şi stiluri, coexistând laolaltă elemente iluministe cu cele de neoclasicism, umanism, 

realism, mesianism utopic şi naţional, toate în formele romantismului, curent care începuse deja a se 
afirma ca un curent literar modern, în descendenţa celui francez, aşa cum consideră şi Al. Piru, 
―literatura din perioada 1830-1862 continuă literatura iluministă clasică din epoca de tranziţie, 
sporindu-şi, sub impulsul ideologiei burgheze democrat-revoluţionare, spiritul militant, ca literatură 
romantic progresistă.‖ 

 Această perioadă se încadrează prioritar romantismului. Interferenţa marilor curente literare 
este trăsătura caracteristică a paşoptismului (e.g. Grigore Alexandrescu, Ion Heliade-Rădulescu). Al. 
Piru (―Cei mai bătrâni scriitori ai epocii, după un debut clasic, parcurg o fază preromantică, 
ajungând la un romantism moderat cu încă vizibile reminescenţe clasice [...]. Acelaşi amestec de 
curente contradictorii îl descoperim şi la unii din reprezentanţii generaţiei postpaşoptiste, ca 
Odobescu.‖), I. Negoiţescu sau Nicolae Manolescu consideră că caracteristicile acestei periode 

trimit la tentaţia de recuperare a literaturii ―întârziate‖, existând tentaţia de a căuta datina 
începuturilor talonărilor scriitorilor de a-şi găsi adevărata matcă. Începuturile romanului românesc 
se referă, în primul rând, la următoarelre trăsături: a). 1830-1880, două tipuri de romantism (Virgil 
Nemoianu, Nicolae Manolescu) adică high romanticism – înainte de 1815 şi bidermeier 
romanticism – după 1815. Nicolae Manolescu consideră că bidermeier romanticism este epoca prin 
excelenţă a memorialisticii, a jurnalelor intime şi a scrisorilor, toate reflectând acelaşi biografism, şi 
că se înţelege că se acordă prioritate acelor specii literare bazate pe memorie, într-un fel în 
detrimentul literaturii (imaginaţiei); b). memorie /vs./ imaginaţie (a doua mare trăsătură, se 
desprinde din prima, din clasificarea romanticismului). 

 ―Jocul simbolic al determinării temporale a paşoptismului poate fi configurat şi în plan pur 
literar, între debutul lui Cârlova din 1830 în Curierul românesc şi debutul lui Eminescu din Familia 

lui Iosif Vulcan la 1866.‖ (Gheorghe Crăciun). În această perioadă se produce contactul direct, între 
românii din principatele române şi cultura apusului. Astfel, Eliade, în primul său articol, din 
Curierul românesc (1829) arată că în toate ţările civilizate apar ziare. Acelaşi îndemn se aude atât 
de la Asachi, cât şi de la Heliade. Curierul românesc începe să apară în Bucureşti la 8 aprilie 1829,  
Albina românească apare la Iaşi, la 1 iunie1829 şi sunt, cel puţin la început, gazete aproape oficiale 

pentru că publică în special ştiri politice din ţară şi din afară, dar, mai târziu, încep să ofere şi mici 
informaţii literare, să dea articole istorice, nuvele, poezii. Astfel, în scurt timp, ajung să strângă în 
jurul lor toată mişcarea literară din ţară. Tot ce se scrie în câmpul literar din Moldova, de la 1830 
până la 1840, are legătură cu Gheorghe Asachi şi cu ziarele şi revistele sale: Albina românească 

(1829-1849) şi Icoana lumii (1840-1841). Apoi, odată cu Negruzzi, Kogălniceanu şi Alecsandri, 

întemeietorii revistelor Dacia literară (1840), Arhiva românească (1841) şi Propăşirea (1844), 

vorbim de ―o literatură românească originală‖ (I. Negoiţescu), dar şi de inaugurarea ideii de 
―specific naţional.‖ (I. Negoiţescu). În Muntenia, Heliade rămâne până la 1848 persoana cea mai 
însemnată a activităţii literare graţie Curierului românesc (1829-1848) sau revistei Curier de 
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ambele sexe (1836-1848). ―Perioada 1830-1860 corespunde unui dublu proces al constituirii 

identităţii, în care literatura noastră se vede obligată nu doar să-şi croiască în mare grabă genurile şi 
speciile caracteristice, ci şi să-şi afirme o conştiinţă de sine. Retardarea noastră în raport cu Europa 
este evidentă. [...]. Privită în totalitatea sa, perioada 1830-1860 corespunde procesului de constituire 

a primului model cultural şi literar modern în spaţiul românesc. Faptul acesta are o importanţă 
crucială, cu consecinţe multiple pentru toată literatura noastră, de la epoca marilor clasici până în 
prezent. Nu e o exagerare să spunem că reidentificarea periodică a generaţiilor literaturii române cu 
efortul eroic şi constructiv al paşoptiştilor reprezintă un mod de a fi.‖ (I. Negoiţescu). 
 În acest punct al lucrării, putem afirma că perioada cuprinsă între 1830 şi 1860 reprezintă 
începutul modernizării literaturii române şi, în general, a culturii, deoarece putem vorbi atât de 
reviste (Dacia literară, Albina etc.), cât şi de instituţii, societăţii, biblioteci şi edituri. Tot de această 
perioadă ţine şi diversificarea speciilor, chiar dacă proza se află sub semnul lipsei de imaginaţie, 
marşează pe sentimentul personal, scrisori, jurnal, memorial, în timp ce poezia dovedeşte o ofensivă 
remarcabilă, iar dramaturgia rămâne în urmă, fiind marcată de acest defavorabil început pentru 
multă vreme. Textul dramatic este făcut să fie jucat, deci presupune o scenă, nişte actori şi educarea 
publicului. Manifestări teatrale au existat, dar de altă natură. La început, comedia a cunoscut o 
dezvoltare mai accentuată. Prin influenţa romantismului, a apărut drama istorică de excepţie. 
―Existent până la acea epocă doar într-o formă rudimentară, a ceremonialurilor de tip folcloric cu 
caracter de spectacol (Drăgaica, Irozii, Vicleimul) sau, în paralel, la curţile domneşti din Muntenia 
şi Modova, sub forma spectacolelor cu măscărici, pehlivani, teatrul românesc îşi va pune temeliile 
în această epocă. Dacă spectacolele se desfăşuraseră iniţial în limbile greacă, franceză, italiană, cu 
trupe străine, apar acum reprezentaţii teatrale în limba română. Textele jucate mai întâi de trupele de 
teatru sunt traduceri.‖ (Gheorghe Crăciun). 
 Perioada paşoptistă este perioada interferenţei curentelor, clasicismul coexistă cu 
romantismul şi cu realismul chiar în cadrul aceleiaşi opere (e.g.  Alexandrescu sau Rădulescu), dar 

este şi perioada confruntărilor gen naţionalizare totală a literaturii (Kogălniceanu în ―Introducţie la 
Dacia Literară‖) /vs./ universalizarea (totală sau măcar parţială) a literaturii (idee iniţiată de I.H. 
Rădulescu, cel care a avut ideea existenţei unei biblioteci universale, idee pe care a încercat să o 
pună în practică). Dintre speciile literare cultivate în această perioadă amintim memorialul de 
călătorie dictat de clanuri romantice care îşi propuneau să redescopere istoria, frumuseţile, 
posibilităţile de redresare ale ţării prin comparaţie cu călătoriile de afară; jurnalul; scrisoarea 
(epistola); portretul; schiţa; nuvela (doar în aparenţă ţine de imaginaţie) sau poemul. 
 Proza acestei perioade are rolul de a consolida literatura prin intermediul caracterului retoric 

(Heliade-Rădulescu, N. Bălcescu, în special cu Românii supt Voievod Mihai-Viteazul sau Al. Russo, 

în mod special poemul Cântarea României); caracterului liric, sentimental: Al. Russo, 

Kogălniceanu; caracterului ironic, critic, sarcastic: Alecsandri, I. H. Rădulescu. 
 Sub aspectul reconstrucţiei din interior a textului (Mihaela Mancaş), prezentând raportul 
între naraţie ca formă de enunţ şi procesul enunţării, specifică faptul că pe ultima o poartă un 
locutor (aparţine enunţului), alocutor (destinatar) plus un număr de interlocutori, la nivel gramatical, 
planul autorului este marcat de persoana a III-a pentru proza obiectivă; este marcat de persoana a II-
a pentru proza memorialistică; este persoana a II-a marchează de regulă alocutorul/ interlocutorii. 

Transpusă pe planul enunţului literar, se observă că avem de-a face cu diferite modalităţi ale vorbirii 
(stiluri). Locutorul este caracteristic pentru stilul direct. Autorul este caracteristic pentru stilul 

indirect. Interlocutorii sunt caracteristici pentru dialog. ―Referentul (= obiectul, ―fizica‖ semnului) 
este exilat într-o teorie a valorilor de adevăr, ceea ce are menirea de a purifica domeniul 
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epistemologic de considerente ontologice care i-ar putea afecta puritatea teoretică.‖ (Emilia Parpală-

Afană). Trăirile afective sunt caracteristice pentru dialog, dar şi pentru monologul interior, stilul 
indirect liber.  

 Lectura perioadei paşoptiste, de cele mai multe ori, nu este producătoare de sens, deoarece 
scriitura paşoptistă este golită, programatic, de sens, textualizând nu semnificaţia, ci actul lecturării, 
decodarea textuală. 
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VERBUL 

-Test de evaluare- 

 

 

Prof. Elena Marica 

Şcoala Gimnazială Niculeşti, jud. Dâmboviţa 

 

  

1. Citește cu atenție enunțurile de mai jos. Dacă afirmația este corectă, încercuiește DA, iar dacă o 
consideri neadevărată, încercuiește NU:  

a. DA/ NU     În construcţia Petru spuse acuma. Verbul este la modul gerunziu.           1 p. 

b. DA/ NU     Verbul din enunțul: Ce mașină de spălat! este la modul supin.                1p. 

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 

 -  Seria care conţine numai verbe nepersonale este: 

a) vreau, am vorbit;       b) e (isteaţă), a sta;         c) având, de cules.                            1p. 

- Structura e foarte sensibilă reprezintă: 
a) un predicat verbal;        b) un predicat nominal;           c) predicat verbal +CCM       1p. 

3. Scrie, în spaţiul liber din stânga, litera corespunzătoare analizei verbului marcat:                                                                                                                              

3p. 

 …..căzuse               a) indicativ, perfect simplu 

…..răguşite              b) gerunziu 

…..se auziră             c) indicativ, mai-mult-ca-perfect 

…..deşteptând           d) indicativ, imperfect 

.....lătra                     e) adjectiv provenit din participiu    

 ….Stai !                   f) supin 

                                 g) imperativ 

4. În propoziţiile :                                                                                                             1p. 

 Maria este la film.        Maria este harnică. 
Predicatele sunt : a)……………………   b)……………………….. 
Iar verbul a fi are urmatoarele valori : a)……………………….   b)………………………. 
5. Verbele încercând şi (era) topit, sunt, pe rând, la modul …………………………. şi 
……………………………………                                                                                   1p. 

Se  acordă 1p oficiu. 
Mult succes! 

     Este un test dat la finalul orei de recapitulare și sistematizare și verifică mai ales cunoștințele 
legate de modurile nepersonale pe care le predăm la clasa a VII-a. 
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DESIGNUL ACTIVITĂȚII 

DIDACTICA INFUZĂRII 

 

 

Prof. Anca-Cristina Mihai  

Liceul „Voltaire” Craiova, jud. Dolj 
 

 

Titlu activitate: Relația între personaje, în basmul cult „Povestea lui Harap-Alb‖, de Ion Creangă 

Concepte cheie din domeniul educației media: mecanisme automate ale creierului (prejudecăți, 
bias-uri cognitive), libertatea de exprimare, dreptul la viață, manipulare 

Concepte cheie din domeniul disciplinei: textul literar - basmul cult, tipologia personajelor, 

modalități de caracterizare, relația între personaje. 
Relevant pentru: rasism, prejudecăți, manipulare 

Clasa: a X-a 

 

Motivația 

Lecția este valoroasă pentru că stimulează gândirea critică și reflexivă a elevilor, le dezvoltă 
competența de comprehensiune a textului și îi ajută să conștientizeze contextul social, drepturile și 
limitările persoanelor. De asemenea, lecția ajută elevii să conștientizeze stereotipurile și 
prejudecățile și modul cum acestea condiționează comportamentele și relațiile sociale. 
Rezultate așteptate: 
După această secvență participanții: 
- vor identifica în basmul studiat stereotipurile, prejudecățile; 
- vor cunoaște cadrul legislativ privitor la libertatea de exprimare și dreptul la viață; 

- vor înțelege rolul mecanismelor automate ale creierului, stereotipurilor și prejudecăților, 
rasismului în contextul social. 
Tema: 

Relația între personaje, în basmul cult „Povestea lui Harap-Alb‖, de Ion Creangă 

 

Descriere: 

Evocare - 10 minute 

Introducere: Elevii sunt invitați să răspundă la următoarele întrebări: 
- Vom discuta despre „Povestea lui Harap-Alb‖, de Ion Creangă - cum este construit portretul 

protagonistului/ antagonistului, cum sunt ei caracterizați de celelalte personaje din operă și cum se 
autocaracterizează? Identificați cuvintele cheie care le construiesc portretul, din perspective 
multiple etc. 

Realizarea/ Constituirea sensului – 30 de minute 

 

Activitatea 1: Discuție facilitată (ANEXA 1) 

Elevii sunt invitați să observe o imagine, întrebarea de adresat și cele trei posibile răspunsuri, 
pornind de la relația între cele două personaje principale, fiind rugați să descrie ce nu li se pare în 
regulă în imaginea respectivă (3 minute). 

Set de întrebări pentru profesor: 
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- Care sunt prejudecățile pe care le regăsiți în opera literară? Puteți numi alte prejudecăți pe care le 

cunoașteți? 

- Care este o definiție a prejudecăților cu care sunteți familiarizați? În ce context v-ați mai întâlnit 
cu această definiție? Încalcă acestea anumite drepturi ale omului? 

 

Activitatea 2: Analiza drepturilor omului (dreptul la viață, libertatea de exprimare) 
 Elevii primesc o fișă de lucru (ANEXA 2). Elevii citesc drepturile la viață și la libertatea de 
exprimare. Folosind metoda SINELG, ei trebuie să analizeze enunțurile date. (5 minute) 

Profesorul verifică în ce măsură elevii erau familiarizați cu informațiile pe care le-au citit, 

unde le-au mai regăsit, care sunt contextele în care au interacționat cu acest tip de informație – 

istorie, filme documentare etc. 

- Care sunt limitările acestor drepturi identificate în basm? Oferiți exemple de elemente 
privind drepturi, obligații, limitări pe care le-ați schimba. 

 

Activitatea 3: Analiza prejudecăților identificate într-un fragment dat.  

Elevii primesc o fișă de lucru (ANEXA 3). Pornind de la analiza tipologiei personajelor, 

elevii sunt rugați să identifice în basmul studiat elemente de prejudecată, manipulare. (7 minute) 

- Care sunt stereotipurile/ prejudecățile identificate? 

- Cum afectează aceste prejudecăți evoluția personajelor? 

 

Activitate 4: Fixare (5 minute): 

 Ceea ce am discutat despre stereotipuri și prejudecăți și în analiza realizată împreună ne 
duce către un concept din educația media din dezinformare – reacțiile automate ale creierului (sursa 

Suport de curs „Introducere în educația media‖). 
 Se prezintă un material PPT, privind mecanismele automate ale creierului. 
 

Temă pentru elevi (opțional): 
Analiza unui text și procesarea acestuia în ora următoare. 
Elevii primesc ANEXA 4, din care trebuie să extragă exemple de prejudecăți. 
Procesare: Care sunt exemplele prejudecăți în Anexa 3? Le-ați mai auzit/ regăsit în alte texte, 
documentare, filme? Dacă da, unde? 

(Recomandare: Tema poate fi folosită pentru a verifica modul în care noul text schimbă 
perspectiva asupra modului în care elevii îi percep pe cei 5 tovarăși ai lui Harap-Alb). 

 

 

 

 

ANEXA 1 
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Exercițiu: Identificarea reacțiilor automate ale creierului (bias-urilor) 

Sincron 

Durata: 10 minute 

Sarcina de lucru: Facilitatorul va arăta o imagine participanților și îi va ruga să descrie ce nu li se 
pare în regulă în imaginea respectivă. 

Rezultate așteptate: Participanții vor avea ocazia de a explora care sunt reacțiile automate ale 
creierului, atunci când sunt confruntați cu materiale media pe care le interpretează într-o cheie ce 

reflectă modul în care au fost socializați.  
Pregătire: 
Formatorul va pregăti un poll Zoom/ un slide PPT/ fișă printată cu imaginea, întrebarea de adresat și 
cele 3 posibile răspunsuri.  
Întrebare: Ce vi se pare în neregulă în această imagine? (Dacă participanții au noțiuni deja despre 
bias, poate fi folosită și această întrebare: Care dintre enunțuri indică existența unui bias de 
confirmare?) 

Variante de răspuns:  
A. faptul că o mână este albă 

B. faptul că o persoană de culoare este prietenă cu un „alb‖ 

C. faptul că o mână este neagră 

 

 

ANEXA 2 

 

Citește cu atenție textul de mai jos. Folosind metoda SINELG, notează pe măsură ce îl parcurgi, pe 
marginea lui, cu creionul, următoarele semne: 
• o bifă (√) pentru informația știută; 
• un plus (+) pentru o informație nouă; 
• un minus ( - ) pentru o informație care contrazice ceea ce știai; 
• un semn de întrebare (?) pentru ideile care ți se par neclare sau pentru aspectele despre care ai vrea 
să știi mai mult. 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

1. Articolul 11 corespunde articolului 10 din CEDO, având următorul text: 
`(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de 
opinie şi libertatea de a primi sau de a comunica informaţii sau idei fără amestecul autorităţilor 
publice şi fără a ţine seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună 
societăţile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare. 
(2) Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi supusă unor 
formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, 
într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia 
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau 
pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.` 
 În conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din cartă acest drept are acelaşi înţeles şi 
acelaşi domeniu de aplicare ca şi cel garantat prin CEDO. Restrângerile care pot fi aduse acestui 
drept nu le pot depăşi, prin urmare, pe cele stabilite la articolul 10 alineatul (2), fără a aduce 
atingere restrângerilor pe care dreptul concurenţei din Uniune le poate impune posibilităţii pe care 
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o au statele membre de a introduce regimurile de autorizare menţionate la articolul 10 alineatul (1) 

a treia teză din CEDO. 
 La alineatul (2) din acest articol sunt explicate consecinţele alineatului (1) în ceea ce 

priveşte libertatea mijloacelor de informare în masă. Acesta se întemeiază în special pe 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie în domeniul televiziunii, în special în cauza C-288/89 (hotărârea 
din 25 iulie 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda şi alţii, Rec. p. I-4007) şi pe 
Protocolul privind sistemul de radiodifuziune publică din statele membre, anexat la Tratatul CE şi 
de acum înainte la tratate, precum şi pe Directiva 89/552/CEE a Consiliului (a se vedea în special 
considerentul 17). 

DREPTUL LA VIAŢĂ 

1. Alineatul (1) din acest articol se întemeiază pe articolul 2 alineatul (1) prima teză din CEDO, 
având următorul text: 
`(1) Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege…`. 
2. A doua teză din dispoziţia menţionată anterior, privind pedeapsa cu moartea, a devenit caducă 
în urma intrării în vigoare a Protocolului nr. 6 anexat la CEDO, al cărui prim articol este formulat 

după cum urmează: 
`Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici 
executat.` 

Articolul 2 alineatul (2) din cartă a fost redactat pe baza acestei dispoziţii. 
3. Dispoziţiile articolului 2 din cartă corespund dispoziţiilor articolelor din CEDO şi din protocolul 
adiţional menţionate anterior. Acestea au acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare, în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din cartă. Astfel, definiţiile `negative` prevăzute în CEDO 
trebuie considerate ca fiind prevăzute în egală măsură şi în cartă: 
a) articolul 2 alineatul (2) din CEDO: 

`Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care 
aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forţă: 
(a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale; 
(b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal 
deţinute; 
(c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.` 

(b) articolul 2 din Protocolul nr. 6 anexat la CEDO: 

`Un stat poate să prevadă în legislaţia sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârşite în timp de 
război sau de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsă nu va fi aplicată decât în cazurile 
prevăzute de această legislaţie şi conform dispoziţiilor sale...` 
 

 

ANEXA 3 

 

         Pornind de la analiza tipologiei personajelor, elevii sunt rugați să identifice, în fragmentele 
date, elemente de prejudecată: 

 Mai merge el cât merge şi, când la poalele unui codru, numai iaca ce vede o dihanie de om, 

care se pârpâlea pe lângă un foc de douăzeci şi patru de stânjeni de lemne şi tot atunci striga, cât îi 
lua gura, că moare de frig. Şi-apoi, afară de aceasta, omul acela era ceva de speriat; avea nişte 
urechi clăpăuge şi nişte buzoaie groase şi dăbălăzate. Şi când sufla cu dânsele, cea deasupra se 
răsfrângea în sus peste scăfârlia capului, iar cea dedesubt atârna în jos, de-i acoperea pântecele. 
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Şi, ori pe ce se oprea suflarea lui, se punea promoroaca mai groasă de-o palmă. Nu era chip să te 
apropii de dânsul, că aşa tremura de tare, de parcă-l zghihuia dracul. Şi dac-ar fi tremurat numai 

el, ce ţi-ar fi fost?(...) 

 — Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartorule, nu mânca haram şi spune drept, 
tu eşti Gerilă? Aşă-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că şi focul îngheaţă lângă tine, de arzuliu ce 
eşti. 
(...) 

 Şi mergând ei o bucată înainte, Harap-Alb vede altă drăcărie şi mai mare: o namilă de om 
mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri şi tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. 
 — Ei, apoi să nu bufneşti de râs? zise Harap-Alb. Măi, măi, măi! că multe-ţi mai văd ochii! 
Pesemne c-aista-i Flămânzilă, foametea, sac fără fund sau cine mai ştie ce pricopseală a fi, de nu-l 

poate sătura nici pământul. 

(...) 

 Şi mai mergând ei o postată, numai iaca Harap-Alb vede altă minunăţie şi mai mare: o 
arătare de om băuse apa de la 24 de iazuri şi o gârlă pe care umblau numai 500 de mori şi tot 
atunci striga în gura mare că se usucă de sete.  

  — Măi, da' al dracului onànie de om e şi acesta! zise HarapAlb. Grozav burdăhan şi 
nesăţios gâtlej, de nu pot să-i potolească setea nici izvoarele pământului; mare ghiol de apă trebuie 
să fie în maţele lui! Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul Setilă, fiul Secetei, născut în 
zodia raţelor şi împodobit cu darul suptului. 
(...) 

 Şi mai mergând ei o bucată, numai iaca ce vede Harap-Alb altă minunăţie şi mai minunată: 
o schimonositură de om avea în frunte numai un ochi, mare cât o sită şi, când îl deschidea, nu 
vedea nimica; da chior peste ce apuca. Iară când îl ţinea închis, dar fie zi, dar fie noapte, spunea 
că vede cu dânsul în măruntaiele pământului. (...)  
 — Doamne fereşte de omul nebun, că tare-i de jălit, sărmanul! Pe de-o parte îţi vine a râde 
şi pe de alta îţi vine a-l plânge. Dar se vede că aşa l-a lăsat Dumnezeu. Poate că acesta-i vestitul 

Ochilă, frate cu Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră lui Pândilă, din sat de la Chitilă, 
peste drum de Nimerilă. 
(...) 

 Şi mai mergând ei o bucată, numai iaca ce vede Harap-Alb altă bâzdâganie şi mai şi: o 
pocitanie de om umbla cu arcul după vânat păsări. Ş-apoi, chitiţi că numai în arc se încheia tot 
meşteşugul şi puterea omului aceluia? Ţi-ai găsit! Avea un meşteşug mai drăcos şi o putere mai pe 
sus decât îşi poate dracul închipui: când voia, aşa se lăţea de tare, de cuprindea pământul în braţe. 
Şi altă dată, aşa se deşira şi se lungea de grozav, de ajungea cu mâna la lună, la stele, la soare şi 
cât voia de sus. Şi dacă se întâmpla să nu nimerească păsările cu săgeata, ele tot nu scăpau de 
dânsul; ţi le prindea cu mâna din zbor, le răsucea gâtul cu ciudă şi apoi le mânca aşa, crude, cu 

pene cu tot. (...)  

 — Dar te mai duce capul ca să-l botezi? Să-i zici Păsărilă... nu greşeşti; să-i zici Lăţilă... 
nici atâta; să-i zici Lungilă... asemene; să-i zici Păsări-Lăţi-Lungilă, mi se pare că e mai potrivit cu 
năravul şi apucăturile lui, zise Harap-Alb, înduioşat de mila bietelor păsări. Se vede că acesta-i 

vestitul Păsări-Lăţi-Lungilă, fiul săgetătorului şi nepotul arcaşului; brâul pământului şi scara 
cerului; ciuma zburătoarelor şi spaima oamenilor, că altfel nu te pricepi cum să-i mai zici. 

    („POVESTEA LUI HARAP-ALB‖ de ION CREANGĂ) 
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ANEXA 4 

 

„Aspectul părtinitor 

Prejudiciul de aparență este unul care critică sau respinge aspectul fizic al unei persoane, deoarece 

crede sau are convingerea că aceasta încalcă normele stabilite social. Aceste tipuri de evaluări sunt 
frecvente la indivizii și comunitățile conservatoare.‖ 

Exemple: Mulți oameni presupun că oamenii de culoare și indivizii înalți sunt buni la baschet. 
Să cred că toți oamenii care se tatuează sunt criminali și dependenți de droguri. 
„Prejudecată rasială 

Acest tip de prejudecată vizează idei sau opinii despre o persoană sau o comunitate în funcție de 
caracteristicile fizice sau de culoarea pielii. De acolo apar credințe despre trăsăturile lor psihologice, 
culturale și emoționale.‖ 

Exemplu: A crede că europenii sunt mai intelectuali decât oamenii din alte rase. 
Prejudiciul originii 

„Prejudiciul originii este acela în care un grup de oameni este respins, criticat sau lăsat deoparte 
pentru faptul că se naște într-o anumită țară sau pentru că aparține unei anumite regiuni. În general, 
acest tip de opinie consideră că există naționalități mai bune sau superioare decât altele‖. 
Exemple: O prejudecată față de italieni este că sunt mafioți. 
Gândindu-mă că toți musulmanii sau oamenii născuți în țările arabe sunt teroriști și violenți. 
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REGISTRE LINGVISTICE/ STILISTICE ALE LIMBII 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 REGISTRELE LINGVISTICE sunt varietăţi ale limbii, manifestate în procesul vorbirii, 
determinate social şi cultural; apar şi sub denumirea de limbaje, diferenţiate lexical şi sintactic, de la 

un vorbitor la altul sau pe grupe de interlocutori. 

 A. REGISTRUL COLOCVIAL (familiar, al conversaţiei uzuale) – variantă a limbajului 
popular, mai individualizat în mediul citadin; are o funcţie comunicativă, limitându-se la relaţii 
neoficiale, particulare, intime (cercul colegilor de serviciu, la spectacol, într-un compartiment de 

tren, într-un grup de prieteni sau în cercul familiei, al rudelor). Oral, cu trăsături afective, preia şi 
trăsături ale limbajului cult, dar şi ale argoului, nelipsind elemente ale vulgarităţii. 
 Se identifică prin următoarele caracteristici: 

 se dezvoltă spontan; 
 naturaleţea, degajarea în exprimare (fără constrângeri lingvistice); 
 preferinţa pentru imprecizia informaţiei; 
 exprimări regionale, populare, argotice; 
 oscilare între economie şi abundenţă în exprimare; 
 ponderea cuvintelor cumulative („Ce lucruri interesante ai mai făcut?‖); 
 aproximări („S-a cam speriat.‖) 
 ticuri verbale („Şi deci, cum am spus...‖; „Mă rog, o să vină el.‖); 
 forme neliterare ale cuvintelor; 

 minimalizare sau diminutivare: boarfe, ţoale, angarale; viluţă, dosărel, trebuşoară, 
nimicuţa; 

 anglicisme recent transcrise fonetic: leptoape, homleşi; 
 preluări din limbajul copiilor: a păpa, gigea, buba, nani, ata ete; 
 clişee lingvistice: scos de la naftalină, în propria ogradă; 
 mărci ale ironiei: cam plecat, oarecum însurat, vag american, cică, pesemne, chipurile, măi 

să fie!; 
 folosirea diminutivelor, a augmentativelor, a superlativelor expresive, a locuţiunilor, a 

interjecţiilor, a repetiţiilor, a expresiilor peiorative; 

 formule de adresare („băi‖, „măi‖, „bade‖, „neică‖, „domle‖); vocative, imperative; 

 propoziţii exclamative şi interogative; 
 elemente paraverbale (debitul verbal, pauza, prelungirea unor sunete, timbrul vocal etc.) 

 înclinaţie spre satiră şi umor, prin porecle, răstălmăciri, eufemisme, calambur, jocuri de 
cuvinte. 

B. REGISTRUL POPULAR particularizează mesajul oral, are un caracter afectiv, remarcându-se 

prin: 

 mărci de nedeterminare sau aproximare: „cam‖, „niţel‖, „un pic‖, „nu ştiu ce‖; 
 dativ-genitivul analitic: la/ lu’ („Scrie la un prieten‖, „din cauza la o vecină‖); 
 terminaţii specifice pentru vocativ: Costele, Nicule, Irino; 

 preferinţa pentru regionalisme: demonstrativele ăsta, ăla, ăl, ista, aista etc.; 

 rime, aliteraţii, asonanţe: harcea-parcea, a tunat şi i-a adunat, tranca-fleanca; 
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 preiotarea: ieu, ieste, iepocă, ierou, Ieuropa, Ieva; 
 locuţiuni şi expresii populare: a se strânge funia la par (situaţie nefavorabilă), a-i veni apa 

la moară (situaţie favorabilă), a se amesteca unde nu-i fierbe oala, a nu-i fi boii acasă etc.; 

 sintaxa afectivă, simplă, uniformă, fraze cu puţine subordonate (interjecţii, diminutive, 
augmentative, paralelismul sintactic, propoziţii exclamative, dativul etic, vocativul etc.); 

 vocabular redus, dar cu polisemie bogată; 
 elemente peiorative (insulte, imprecaţii, termeni obsceni). 

C. REGISTRUL ORAL diferenţiază, pe coordonata lexicală, limbajul popular originar (rural) de 

oralitatea citadină, dar se recunoaşte prin aceleaşi particularităţi ale vorbirii: 
 efecte sonore în realizarea enunţului; 
 diminutive sau augmentative; 

 derivare spontană („L-a citit şi răscitit.‖); 
 forme pronominale sau verbale scurte („Casa-i pe deal.‖, „Că-l foloseşte‖); 
 vocativ diversificat (Ileano!. Ileană!); 
 folosirea articolului posesiv „a‖ invariabil („A găsit nişte cărţi a copiilor.‖); 
 articolul hotărât proclitic pentru substantive de gen feminin (lui mama, lui Irina); 

 dativul etic („Mi ţi-1 ducea cu vorba.‖); 
 formule de adresare; 

 superlativ perifrastic („Straşnic de bun!‖); 
 verbe la prezent, trecut şi viitor nediferenţiate (nu acţionează concordanţa timpurilor 

gramaticale); 

 forme verbale echivalente modului imperativ („Să vii repede!‖); 
 „şi‖ adverbial (cumulativ, iterativ – „Ai vorbit şi tu!‖); 

 interjecţii; 
 locuţiuni; 
 expresii echivalente negaţiei („mare lucru‖, „ba bine că nu!‖, „pe naiba!‖); 
 acorduri forţate (haină kakie); 

 propoziţii incidente; 
 propoziţii eliptice de predicat; 
 tautologia; 

 repetiţia;  

 anacolutul; 

 dezacorduri (subiect - predicat); 

 propoziţii exclamative şi interogative; 
 elemente paraverbale; 

 oralitatea cultă se remarcă prin frecvenţa formulelor de adresare, exclamaţii, interogaţii, 
repetiţii emfatice, enumeraţii retorice, elipse, suspensii (în discursul oratoric). 

D. REGISTRUL CULT (SCRIS) implică: 
 respectarea normelor limbii literare (fonetic, morfologic, sintactic); 

 păstrarea integrităţii fonetice a cuvintelor; 
 vocabular bogat, nuanţat; 
 prezenţa termenilor abstracţi, specializaţi, neologici; 
 evitarea repetiţiilor; 
 elemente afective puţine şi controlate; 
 sintaxă complexă: 
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 procedee retorice ale discursului etc. 

E. REGISTRUL ARHAIC vizează opţiunea vorbitorului în a folosi particularităţi ale limbii 
române vechi în raport cu limbajul standard: 

 elementele total ieşite din uz sunt arhaisme, cele care încă mai circulă sunt cuvinte 
învechite: nădejde, cuviincios, slobod etc. 

 arhaisme fonetice („pre‖ în loc de „pe‖); morfologice (forme diferite de plural – „stânce‖ în 
loc de „stânci‖) şi lexicale („logofăt‖, „vornic‖, „holm‖); 

 folosirea vocalei „u‖ („Mateiu‖) în poziţie finală (sub influenţa transcrierii chirilice a unor 

cuvinte); 

 formele verbale de perfect simplu şi mai mult ca perfect, plural, fără sufixul „ră‖ („Noi 

luptasem...‖); 
 sintaxă greoaie (latină); 
 pluralul majestăţii; 
 forme de plural pentru pronume invariabile/ articularea acestora („carii‖, „carele‖ pentru 

pronumele relativ „care‖) etc. 
 stilistic, pot crea atmosfera epocii, descriind ocupaţii, vestimentaţii etc., sau pot avea o 

valoare ironică, ca marcă a limbajului colocvial; 
 limbajul arhaic este o trăsătură a stilului religios. 

F. REGISTRUL REGIONAL apare în vorbirea dintr-o anumită zonă a ţării, fiind reprezentat de 
cuvinte sau construcţii cu circulaţie restrânsă; este caracterizat,  printre altele, de: 

 forme fonetice neliterare („iştia‖ – „aceştia‖; „deşte‖ – „degete‖); 
 lexic („curechi‖ – „varză‖; „lubeniţă‖ – „pepene verde‖); 
 forme ale verbelor auxiliare („o venit‖, „oi vedea‖); 
 perfectul simplu (predilect în Oltenia); 
 forma pronominală „dânsul‖„dânsa‖, cu valoare afectivă în Moldova; 
 în literatură regionalismele sunt folosite pentru efecte stilistice, de contextualizare. 

G. ARGOUL este un limbaj codificat, înţeles numai de cei care îl folosesc (grupuri sociale relativ 
închise: elevi, studenţi, militari, delincvenţi etc.). Se remarcă prin: 

 permanenta schimbare a vocabularului pentru a menţine dificultatea decodificării (limbaj 
efemer); 

 lexic specializat şi structuri sintactice specifice, cu un caracter încifrat; 
 diferenţiindu-se de limbajul standard, uneori poate avea valenţe ludice sau ironice: a avea 

pitici pe creier, împuşcat în aripă, a i se pune pata, capsoman; 

 vocabularul provine din diferite surse: cuvinte din limba comună (cuvinte cărora li se 
schimbă sensul - „cobzar‖ – „informator‖; „mititica‖ – „închisoare‖; „curcan‖ – „poliţist‖; 
„mate‖ – „matematică‖; „diriga‖ – „diriginta‖ etc.), cuvinte dialectale sau arhaice, termeni 

tehnico-ştiinţifici, împrumuturi din limbi străine sau din limbi ale minorităţilor naţionale, 
cuvinte derivate; 

 alegerea intenţionată a unor cuvinte cu sens figurat, viu; 
 stilistic, folosirea registrului argotic are rol de evocare, de individualizare şi de caracterizare 

a personajelor. 

H. JARGONUL se prezintă ca variantă a limbii naţionale, delimitat după criterii sociale şi culturale 
sau profesionale. Este varianta familiară a unui limbaj de specialitate, folosită de un grup socio-

profesional. Nu întotdeauna este evidentă distincţia dintre argou şi jargon. 
 se manifestă în special la nivelul vocabularului şi al pronunţării; 
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 este o limbă deformată, cu multe elemente străine (majoritatea inutile – aşa-numitele 

„barbarisme‖: plezanterie, inubliabil, impardonabil, eclatant, ambetat, infatigabil) 

 constă în folosirea excesivă a unor cuvinte străine (neogreceşti, franţuzeşti, englezeşti), cu 
intenţia emiţătorului de a epata, ceea ce implică preţiozitate lingvistică; 

 vorbitorii tineri utilizează frecvent elemente de jargon („bye-bye‖, „merci‖, „full‖, „cool‖). 
 stilistic, elementele de jargon contribuie la caracterizarea personajului, deseori fiind prezentă 

neconcordanţa dintre limbajul voit elevat şi cultura sau caracterul personajului; 

 elemente din jargonul internetului au intrat în uzul comun: a da eject, a dili, a reseta, a da 

un link. 

 

 

 

„O SCRISOARE PIERDUTĂ” – I. L. CARAGIALE 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Comedia este o specie a genului dramatic care prezintă întâmplări, personaje menite să 
stârnească râsul, având întotdeauna un final vesel, fericit. Conflictul vizează contrastul comic dintre 
aparenţă şi esenţă. Personajele fac parte din straturile de mijloc sau joase ale societăţii şi se 

confruntă cu false probleme, confuzii, neînţelegeri. Râsul pune în lumină ridicolă defecte fizice sau 
morale. Limbajul este reprezentat de vorbirea comună. Apar diverse categorii ale comicului: de 

situaţie, de caractere, de moravuri, de intenţie, de nume, de limbaj. 
 „O scrisoare pierdută‖ este o comedie de moravuri, în care este analizată tendinţa de 
parvenire a marii burghezii roase de ambiţii, la sfârşitul sec. al XIX-lea. Astfel, tema operei o 

constituie satirizarea modului de desfăşurare a alegerilor de deputaţi, a sistemului electoral, bazat pe 
puterea celor bogaţi, a demagogiei politice a partidului de guvernământ; ridiculizarea comportării şi 
moralităţii personajelor, contrastul comic între esenţa şi aparenţa omului în ascensiunea sa socială. 
 Titlul operei este sugestiv. O scrisoare de amor compromiţătoare devine, în mâna rivalului 
politic, armă a şantajului. Pierderea şi regăsirea ei repetată duce la amplificarea conflictului şi 
conferă un caracter de generalitate şi repetabilitate prin păstrarea ei de către Dandanache, sugerând 
izbucnirea, oricând, a unui nou conflict.  
 Opera se structurează în patru acte, în care scenele cu mai multe personaje alternează cu 
acelea de monolog dramatic. Este utilizată tehnica amplificării treptate a conflictului (tehnica 

bulgărelui de zăpadă). 
 Acţiunea este plasată în capitala unui judeţ de munte la sfârşitul sec. al XIX-lea. Pe fondul 

agitaţiei oamenilor politici aflaţi în campanie electorală se nasc conflicte între reprezentanţii 
opoziţiei şi reprezentanţii guvernului.  
 Conflictul principal are loc între avocatul Nae Caţavencu şi grupul fruntaş al conducerii 
locale (Trahanache, Tipătescu). Conflictele secundare sunt generate de: Farfuridi şi Brânzovenescu 
care se tem de trădare; apariţia ―depeşei‖ cu numele lui Dandanache; Zoe, Tipătescu, Trahanache 
privind susţinerea candidaturii lui Caţavencu. Conflictul se bazează pe contrastul dintre aparenţă şi 
esenţă, dintre ceea ce vor să pară personajele că sunt şi ceea ce sunt în realitate. Între Tipătescu şi 
Trahanache nu există conflicte, ei şi-au împărţit sferele de influenţă: Tipătescu păstrează puterea, 
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aparentă, de prefect şi orgoliul de prim-amorez; Trahanache – puterea conferită de abilitate şi 
orgoliul de ―prezident‖.  
 Amplificarea conflictului se realizează prin: intrările şi ieşirile repetate ale Cetăţeanului 
turmentat care creează o stare de tensiune; evoluţia grupurilor opozante (înfrângerea lui Caţavencu, 
deşi părea că va câştiga; triunghiul conjugal câştigă, deşi părea că va pierde); introducerea 

obstacolelor creatoare de tensiune (în actul I Trahanache anunţă că l-a prins pe ―onorabilul‖ cu alta 
―şi mai boacănă‖; în actul II soseşte ordinul de numire a lui Dandanache; în actul III are loc 
încăierarea). 

 Piesa începe cu o stare conflictuală. Tipătescu, deţinătorul puterii, este prezent în toate 
scenele actului I, raportat la: Pristanda, Zoe, Trahanache, Farfuridi, Brânzovenescu, Cetăţeanul 
turmentat. Conflictul este amplificat şi de apariţiile tardive ale unor personaje principale (Caţavencu 
apare abia în actul II, după ce vorbiseră despre el toate personajele). Actul III pregăteşte punctul 
culminant. Se combină personaje în acţiuni trepidante (confuzii, apropieri, depărtări, discursuri, 
huiduieli), redând creşterea tensiunii înainte de alegeri. În final interesele tuturor personajelor aflate 

în conflict interferează. Finalul este ingenios prin scrisoarea găsită de Dandanache şi păstrarea ei 
pentru alte ocazii, ameninţând relansarea conflictului.  

 Subiectul operei este prezentat logic şi cronologic. Prefectul Ştefan Tipătescu şi Zaharia 
Trahanache, preşedinte al mai multor ―comitete şi comiţii‖, conduc abuziv şi în interes personal 
viaţa politică a judeţului, susţinându-l în alegerile pentru deputaţi pe Farfuridi. Din partea opoziţiei, 
Nae Caţavencu, avocat şi proprietar al ziarului ―Răcnetul Carpaţilor‖, vrea şi el candidatura. Pentru 

a o obţine ameninţă cu publicarea unei scrisori de amor, adresate Zoei Trahanache de către prefect. 
De teama de a nu fi compromisă, Zoe obţine de la Tipătescu promisiunea candidaturii lui 

Caţavencu. De la ―centru‖ primesc însă ordin să susţină candidatura unui oarecare Agamemnon 
Dandanache. Toţi sunt agitaţi: Zoe este disperată, Tipătescu devine agresiv, Trahanache rămâne 
calm, imperturbabil, punând la cale un contraşantaj. În încăierarea pusă la cale de Pristanda, în 
timpul şedinţei de numire oficială a candidatului, Caţavencu pierde pălăria, în căptuşeala căreia 
ascunsese scrisoarea. Dezarmat, devine umil şi face pace cu noul candidat. La rândul lui, 
Dandanache îşi dezvăluie strategia politică, bazată tot pe şantaj şi asemănătoare cu a lui Caţavencu, 
dar cu o mai mare ticăloşie (păstrează scrisoarea pentru alte ocazii). Cetăţeanul turmentat aduce 
scrisoarea la ―andrisant‖. În final, toţi sunt mulţumiţi, atmosfera este de veselie generală, de 
carnaval, de mascaradă.  
 Secvenţe semnificative pentru tema operei sunt: spaima Zoei când pierde scrisoarea (actul I, 

scena V; actul II, scena VI); apariţia Cetăţeanului turmentat (actul I, scena VII); contraşantajul lui 
Trahanache (actul III, scena IV); discursul lui Caţavencu (actul III, scena V); şantajul lui 

Dandanache (actul IV, scena III); compromisul lui Caţavencu (actul IV, scena IX); finalul.  

 Mijloacele de realizare a comicului sunt diverse: 

COMICUL DE SITUAŢIE: prezenţa triunghiului conjugal; confuzii, întâmplări neaşteptate; cuplul 

comic Farfuridi-Brânzovenescu; quiproquo – Dandanache îl numeşte intenţionat pe Trahanache 
„domnule prefect‖, iar pe Tipătescu „domnule prezident‖.  
COMICUL DE CARACTERE - reliefează defecte umane; personajul ca tip uman: demagogul, 

avarul, ipocritul, servilul etc.; personajul definit prin rolul lui în compoziţie: primul-amorez, 

cocheta, încornoratul, confidentul. 
COMICUL DE MORAVURI - satirizarea unor moravuri degradate; sancţionarea viciilor societăţii 
prin râs. 
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COMICUL DE INTENŢIE - intenţia autorului de a evidenţia vicii ale societăţii, defecte umane, 

raportată la toleranţa, indulgenţa cu care priveşte personajele. 

COMICUL DE NUME: Trahanache: ―trahana‖ – cocă, aluat moale, sugerând maleabilitatea 

personajului; Zaharia – zahariseală, ramolisment, senilitate; Tipătescu: ―tipa-tipa‖, tiptil-tiptil până 
în vârful ierarhiei sociale – tendinţa de parvenire; ―tip‖ – ins, individ oarecare; Pristanda: 

―pristandaua‖ – joc popular moldovenesc în care se fac paşi pe loc; Caţavencu: ―caţă‖ – persoană 
care vorbeşte mult (aluzie la meseria de avocat); ―caţaveică‖ – haină cu două feţe (ipocrizia 
personajului); Dandanache: ―dandana‖ – încurcătură, bucluc; Agamemnon – viteaz erou mitologic; 

ironic – Agamiţă, Gagamiţă. 

COMICUL DE LIMBAJ - provine din greşeli de vocabular, construcţii confuze, nonsens, 
deformarea pronunţiei, ticuri verbale, inadecvare la context (necunoaşterea sensului exact al 
cuvintelor), confuzii paronimice, pleonasme. 

-  Pronunţii greşite: ―enteres‖, ―docoment‖, ―soţietate‖, ―prinţipuri‖, ―bampir‖, ―famelie‖, 

―caraghioz‖ etc. 
- Confuzii de sens: ―capitalist‖ – locuitor al capitalei; ―falit‖ – om însemnat, important; 
―scrofuloşi‖ – scrupuloşi, tipicari 
- Nonsensuri: ―Un popor care nu merge înainte stă pe loc ... ba chiar dă înapoi‖; ―Industria română 
e admirabilă, e sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire‖; ―După lupte seculare care au durat aproape 30 
de ani‖ 

- Ticuri verbale: ―Ai puţintică răbdare‖, ―Daţi-mi voie‖ 

- Confuzii paronimice: ―renumeraţie după buget mică‖ 

- Inadecvare la context: ―Caţavencu: -D-ta eşti avocat, eşti confrate cu mine./ Farfuridi: -Da, sunt 

avocat, dar nu sunt confrate cu dumneata‖ 

- Pleonasme: ―Ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, 
primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele... esenţiale...‖ 

 Caragiale creează tipuri reprezentative pentru diferite categorii socio-umane, fiind cel mai 

mare creator de tipuri de personaje din literatura noastră. Personajele sunt construite în manieră 
clasică, accentul cade pe o trăsătură dominantă. G. Călinescu observa: Caragiale este ―un fel de 

Molière al românilor‖, iar Garabet Ibrăileanu consideră că dramaturgul român ―face concurenţă 
stării civile‖.  
 Referindu-se la întreaga operă dramaturgică a lui Caragiale, Pompiliu Constantinescu 

deosebeşte nouă tipuri de personaje: încornoratul: Trahanache, Jupân Dumitrache, Pampon, 
Crăcănel; primul amorez: Tipătescu, Chiriac, Rică, Nae Girimea; cocheta şi adulterina: Zoe, 

Ziţa, Veta, Didina, Miţa; demagogul politic: Caţavencu, Farfuridi, Dandanache; cetăţeanul: 
Cetăţeanul turmentat; servitorul: Ghiţă Pristanda; funcţionarul: Catindatul; confidentul:  Efimiţa; 

raisonneur-ul: Brânzovenescu, Nae Ipingescu. 

 Într-o altă interpretare: ticăitul – Trahanache; femeia  voluntară – Zoe; ambiţiosul 
demagog – Caţavencu; prostul fudul – Farfuridi; prostul ticălos – Dandanache; naivul - 

Cetăţeanul turmentat; slugarnicul - Ghiţă Pristanda.  

 ZAHARIA TRAHANACHE este tipul încornoratului, al bărbatului înşelat. Orgolios, prin 

acumularea titlurilor de ―prezident‖ al mai multor ―comitete şi comiţii‖, se bucură de o veche şi 
solidă autoritate: ―Caţavencu: -Am ţinut la d-ta ca la capul judeţului nostru‖. Aparent naiv, este de 

fapt abil şi viclean, îşi apără ―enteresul‖ prin relaţia cu prefectul ―prietin‖ şi pregăteşte un 
contraşantaj, practică înşelăciunea (falsifică listele de vot). Este demagog şi incult: ―Unde nu e 
moral, acolo e corupţie şi o soţietate fără prinţipuri va să zică că nu le are‖. Cu un temperament 
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domol, îşi derutează adversarii, dar şi amicii politici prin ticurile verbale: ―Ai puţintică răbdare‖. 

Numele lui sugerează ramolismentul, bătrâneţea, senilitatea, ―tot ce are greoi şi ticăit venerabilul 
preşedinte‖ (Garabet Ibrăileanu). În realitate, moliciunea lui este o armă politică. Nu vrea să 
schimbe actuala stare de lucruri care i-a adus prosperitate. Este şiret şi în viaţa politică şi în cea de 
familie. Nu are încredere oarbă în Tipătescu şi tratează situaţia cu distanţare, fiind în folosul său. 

Calculat, rece, ştie adevărul despre adulter, dar nu-l recunoaşte, încearcă să-şi apere poziţia socială. 

Odios, venal, imoral, se foloseşte de Zoe pentru a-şi consolida poziţia socială şi politică. Apărându-l 

pe Tipătescu, se apără, de fapt, pe sine, căci s-ar clătina şi poziţia lui. Egoist, într-o societate în care 
guvernează ―enteresul şi iar enteresul‖, se comportă după aceleaşi principii ca şi societatea. În 
realitate, este cel mai viclean şi cel mai profitor dintre personajele piesei, este, de fapt, enigma 

piesei. 

 ŞTEFAN TIPĂTESCU este tipul primului amorez, al junelui prim, al Don Juan-ului. 

Foarte orgolios, este caracterizat de beţia puterii (aparentă), dar în realitate se supune dorinţelor 
Zoei. Crede că totul îi este permis şi conduce judeţul ca pe moşia proprie, dar afirmă: ―Mi-am 

sacrificat cariera şi am rămas între dvs. ca să vă organizez partidul!‖. Profitor, corupt, încalcă 
legea, admite matrapazlâcurile lui Pristanda. Îl pune pe Ghiţă să spioneze, convins că aflarea 
defectelor adversarilor este o armă politică, dispune arestarea abuzivă a lui Caţavencu. Agitat, 

oscilează între dorinţa de a rămâne la putere şi satisfacerea pretenţiei lui Caţavencu. Este 

caracterizat cel mai bine de Pristanda: ―Foncţia-foncţie, coana Joiţica-coana Joiţica: trai, neneaco, 
cu banii lui Trahanache... babachii‖. Numele are o nuanţă comică: s-a strecurat tiptil spre vârful 
piramidei sociale, dar cu toată puterea lui, rămâne tot un ―escu‖. La fel de disperat ca şi Zoe în faţa 
şantajului, simte că i se clatină poziţia şi devine nestăpânit, nepoliticos, agresiv. Trahanache 

apreciază că e prea ―iute‖, iar în politică este nevoie de ―puţintică răbdare‖; de aceea, ―nu face 
pentru un prefect‖. Lacom de putere, este condamnat însă la singurătate, căci rămâne detaşat de 

oamenii printre care trăieşte. Relaţia cu Zoe îi aduce doar o linişte aparentă.  

 ZOE TRAHANACHE este tipul femeii adulterine, voluntare, autoritare. Cochetă, are o 

mare putere de seducţie asupra bărbaţilor din jur: Cetăţeanul turmentat o consideră ―o damă bună‖, 
Caţavencu o numeşte în final ―un înger‖. Ambiţioasă, conduce din umbră viaţa politică a judeţului. 
Personalitate puternică, trăieşte drama convenienţelor sociale: în aparenţă este femeia onorabilă, 
demnă, cinstită; în esenţă, rămâne doar o femeie vulgară, capabilă să-şi înşele bărbatul. Este 

singurul personaj al piesei neridiculizat, întrucât trăieşte drama compromiterii sociale, a pierderii 
poziţiei în societate, disperarea ei fiind reală. Spaima ei se amplifică pe măsură ce se apropie clipa 
publicării scrisorii, care îi va aduce dezonoare, moarte civilă. Orgolioasă, lucidă, respinge 
propunerea lui Tipătescu de a fugi împreună, nevrând să renunţe la poziţia de ―primă doamnă‖ a 
târgului de provincie. Femeie puternică, îl convinge pe Tipătescu să accepte târgul cu Caţavencu. 

Pasionată de politică, este dispusă să lupte împotriva prefectului, a guvernului, impunând pe 
Caţavencu. Are un rol determinant în viaţa politică a judeţului, trecând peste voinţa soţului şi a 
amantului.  

 NAE CAŢAVENCU este tipul demagogului politic, lipsit de scrupule şi de principii 
morale, tipul parvenitului, ghidându-se după principiul ―scopul scuză mijloacele‖. Ipocrit, fals 

patriot, şantajist, impostor, înfumurat, impertinent, poate fi slugarnic, linguşitor, dar şi insinuant, 

violent pentru a-şi atinge scopul. Se consideră superior celorlalţi, de aceea vrea mandatul de 
deputat. Construit în mod grotesc, este însă ambiţiosul fără tenacitate, având o mare capacitate de a 
se adapta la orice situaţie.  
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 În final, este pus în situaţia comico-ridicolă de a susţine candidatura lui Dandanache. Cu 

pretenţii de om cult, limbajul său este caracterizat de erori de cultură şi gramatică, de fraze 
pretenţioase şi dezordonate, de clişee şi nonsensuri, cu asociaţii de cuvinte care demască lipsa de 

cultură şi beţia de cuvinte, este un fals intelectual: ―Vreau ceea ce merit în oraşul ăsta de 
gogomani, unde sunt cel dintâi ... între fruntaşii politici...‖  
 AGAMEMNON DANDANACHE este tipul demagogului, al prostului ticălos, construit tot 

în mod grotesc, caricatural. Prost, peltic, amnezic, sâsâit, incoerent, incult, ca şi Trahanache, 
afişează însă ramolismentul. Aparent este dezorientat, confuz (confundă cu o imperceptibilă ironie 
pe Tipătescu cu Trahanache). Fără convingeri politice, se află mereu ―în toate Camerele, cu toate 
partidele, ca rumânul imparţial‖. Imoral, crede că şantajul şi păstrarea scrisorii sunt tot atât de 
normale ca oricare luptă electorală. Caragiale l-a numit ―mai prost ca Farfuridi şi mai canalie decât 
Caţavencu‖.  
 GHIŢĂ PRISTANDA este tipul servitorului, oportunistului, egoistului cu ―famelie mare, 
renumeraţie după buget mică‖. Prezent de la început şi până la sfârşit în toate momentele cheie, 

funcţionar cu leafă mică, este conştient că trebuie să-şi servească şeful, indiferent cine e el. 

―Scrofulos la datorie‖, servil, arogant, umil, semidoct, conştiincios, inventiv, aşteaptă să fie 
răsplătit: ―Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dă în gând ideea?‖. Este angajatul statului, dar în 
realitate este apărătorul celor de la putere. De o şiretenie primitivă, nu se dă înapoi de la nicio 
ticăloşie pentru a fi pe placul stăpânilor, schimbându-şi atitudinea în funcţie de împrejurări, de 
dispoziţiile prefectului sau ale coanei Joiţica. Imită vorbele şi gesturile celor de la putere, convins că 
este treapta spre lumea aristocratică. Limbajul lui stârneşte râsul: ―bampir‖, ―famelie‖, 
―renumeraţie‖, ―caraghioz‖. Se ghidează după principiul soţiei, personaj absent: ―Ghiţă, Ghiţă, 
pupă-l în bot şi papă-i tot, că sătulul nu crede la ăl flămând‖.  
 CETĂŢEANUL TURMENTAT este tipul cetăţeanului, omului simplu, simpatic, naiv, dar 
nu inocent (citeşte scrisoarea). Nu este chiar de tot ridicol, rezistă încercărilor de corupţie  
(Caţavencu încearcă să-i cumpere scrisoarea, dar nu reuşeşte). Turmentarea lui permanentă este 
simbolică: este confuz, dezorientat de farsa alegerilor. Pătruns de importanţa de a fi ―apropitar‖, 
negustor, este convins că votul lui îl urcă pe scara valorilor. Crede că cei de la putere au datoria să 
îndrume poporul, indicarea persoanei pe care să o voteze fiind un act normal. Disciplinat, supus, nu 

are o părere proprie, nu are ambiţii. În piesă el este un instrument al hazardului, având intervenţii 
involuntare, dar decisive în derularea intrigii. Aduce în piesă suspans, efect comic, amplificând 
farsa şi contrastul de situaţie.  

 CUPLUL FARFURIDI–BRÂNZOVENESCU. Farfuridi reprezintă tipul demagogului 

politic, coleric, agramat, ―prostul fudul‖, cu o foarte bună părere despre sine. ―Conceput ca o sumă 
de automatisme, este întruchipare a prostiei solemne‖ (Şt. Cazimir). Caricatural, ambiţios în a-şi 
arăta importanţa, incult, apelează la fraze goale, la discursuri ininteligibile, lipsite de argumente şi 
de logică. Împreună cu Brânzovenescu alcătuieşte un cuplu comic care trăieşte într-un univers de 

preocupări mărunte, deşi afişează intelectualitatea. Numele lor, cu rezonanţe culinare, sugerează 
inferioritate, vulgaritate, amândoi fiind inculţi peste măsură. Brânzovenescu este ecoul lui 

Farfuridi, umbra lui, mai domol, mai precaut, moale, şters. Terorizaţi de bănuiala unei posibile 
trădări a liderilor, pot accepta ideea trădării în politică, dar nu şi tăinuirea ei.  
 Cu o ironie amară Caragiale satirizează aspecte ale unei societăţi în care nu există valori, în 
care şantajul devine mijloc de parvenire: snobismul, parvenitismul, adulterul, imoralitatea, 

impostura, prostia, viclenia, demagogia, amorurile de mahala etc. 

 OPINII CRITICE: 
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I. L. Caragiale: ―Eu nu scriu decât despre viaţa noastră şi pentru viaţa noastră, căci alta nu cunosc 
şi nici nu mă interesează‖. 
Al. Vlahuţă (despre Caragiale): ―Un om vesel? Nu. Un om foarte trist. E multă durere sub glumele 
lui‖. 
T. Arghezi: ―Scrisoarea pierdută ne-a întristat ca o dramă sumbră. Tipurile şi comicul ridicul care 
alcătuiesc piesa sunt fardurile zglobii ale unei crâncene deziluzii‖.  
Pompiliu Constantinescu: ―Scrisoarea este ea însăşi un personagiu, un obiect animat, un simbol al 
imoralităţii ascunse, un moment scoasă la suprafaţă, de care este afectată întreaga burghezie 
provincială. Circuitul ei întreţine surpriza comică, accentuează psihologia personagiilor‖.  
Eugen Lovinescu: ―Lipsit de ideal, teatrul lui Caragiale e o satiră fără altă finalitate, o colecţie de 
imbecili, de imorali, de automaţi ai unei singure formule; oricât de spiritual ar fi în forma lui 

scânteietoare, e întristător ca un spital de infirmităţi morale şi intelectuale. Cu excepţia 
Cetăţeanului turmentat, nu găseşti în el un singur om căruia să-i poţi întide mâna fără să te simţi 
pătat‖.  
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 Motto: „Las moştenire nimănui nimicul”. (Jorge Luis Borges) 

  

 Eseistul român din perioda interbelică, a cărui operă ridică cele mai dificile probleme de 
înţelegere şi interpretare, este Emil Cioran. Gradul extrem de redus de conceptualizare, sensurile 

difuze ale cuvintelor, fraza incantatorie, ce deschide noi trepte ale ierarhiei gândirii, creează uneori 

un vid de sens ce pătrunde în conştiinţa cititorului, constituind o sursă de atracţie ce nu are o 
motivaţie ideatică. Operele lui Emil Cioran se caracterizeză prin autenticitate, trăire intensă, 
confesiune sinceră, dorinţa de purificare, acceptarea iraţionalului în existenţă, violenţa vădită a 
limbajului, atrofierea eului. Nu putem vorbi însă de un Emil Cioran – moralist, deoarece el însuşi 
mărturiseşte că nu crede în niciun fel de morală. „Dau în scris, pentru toată lumea care va veni după 
mine, că n-am în ce să cred pe acest pământ şi că unica scăpare este uitarea absolută.‖ În cel mai 
bun caz putem vorbi despre Cioran ca despre moralistul fără o morală coerentă, filozoful care 
iubeşte înţelepciunea ca o maladie a spiritului, deoarece ‖omul nu este decât un animal îmbolnăvit. 
Existenţa spiritului este o anomalie în viaţă‖. Filozoful român, strămutat la Paris, este un demolator 
al vechilor scheme de gândire, motiv pentru care reflecţiile sale au uneori caracterul unor aforisme, 
alteori apar ca nişte cugetări mai întinse, polarizate în jurul unor stări de conştiinţă. Pentru Cioran 
scrisul este o provocare, un act de întrecere cu divinitatea, dar şi un viciu de care un creator se poate 
dezgusta, evident, nu în măsura în care să renunţe, ci în aceea a mântuirii iluzorii. „A scrie 
înseamnă a te lepăda de remuşcări şi de ranchiură, înseamnă a-ţi voma secretele. Scriitorul este un 
detracat: ca să se vindece, el foloseşte nişte ficţiuni: ele sunt cuvintele.‖ Această concepţie despre 
funcţia cuvântului în literatură, exprimată de un scriitor nihilist, conduce la concluzia că scrisul este 
un act de terapie sufletească. Însă trăirea, ca modalitate de cunoaştere, capătă altă motivaţie în opera 
sa decât la alţi filozofi români. Profesiunea de credinţă a lui Emil Cioran este elocventă: 
„Antifilosof, detest orice idee indiferentă; nu sunt veşnic trist, nu gândesc, aşadar, întruna. Când le 
privesc, ideile îmi par şi mai inutile decât lucrurile, de aceea nu mi-au plăcut decât enunţurile 
marilor bolnavi, meditaţiile insomniei, străfulgerările unei spaime incurabile şi îndoieli străbătute de 
suspiciune.‖  
 Dintre toate cărţile lui Emil Cioran, Pe culmile disperării reprezintă opera scrisă la cea mai 
mare presiune existenţială. Combustia interioară a eseistului ameninţă să explodeze, să dea 
substanţă relaţiei absurde dintre conştiinţă şi existenţă. El nu demonstrează nimic. Enunţurile sale 
sunt absolute, ca şi când ar veni din adâncimile misterioase ale existenţei. Alegându-şi drept simbol 
moartea luminii şi flacăra morţii, Emil Cioran demonstrează prin propria scriitură cum ar putea fi 
lirismul absolut, privit ca o expresie a clipelor din urmă: ―Aş vrea să izbucnesc într-o explozie 

radicală cu tot ce am în mine, cu toată energia şi cu toate conţinuturile, să mă descompun şi, într-o 

expresie nemijlocită, distrugerea mea să fie opera mea, creaţia, inspiraţia mea.‖ Pentru filozoful 

sibian gândirea pozitivă, practicată de el foarte rar, înseamnă o fereastră deschisă spre viitor. Din 
acest punct de vedere, Schimbarea la faţă a României este un fel de cezură în ansamblul creaţiei 
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sale. Dovada cea mai elocventă că Emil Cioran poate să scrie în două feluri este cartea Amurgul 

gândurilor, coborârea în conştiinţă restabilind legătura cu Revelaţiile durerii şi Lacrimi şi sfinţi. În 
Amurgul gândurilor reflecţiile autorului au o structură aforistică variată, concreteţea multora dintre 
ele rezultând din transferul ideii în metaforă unică sau într-un lanţ metaforic cu o mare putere de 
sugestie. Enunţurile de genul „Tot ce nu-i fericire este un minus de iubire‖ sau „Orice luciditate este 

o pauză a sângelui‖ se bazează pe o retorică a contradicţiei, în vreme ce altele se bazează pe o 
retorică a extensiei. ‖Nu poţi atinge echilibrul în lume, atâta vreme cât existenţa nu-i mai mult decât 
o stare.‖ Viaţa apare ca o succesiune de momente, de clipe, iar eternitatea este clipa; eternitatea este 
absenţa succesiunii timpului. Când spaţiul şi timpul nu mai contează, istoria, ca succesiune de 
trecut, prezent şi viitor, nu mai are nicio importanţă: „Atunci pentru ce trebuie să facem ceva în 
lumea aceasta, pentru ce să avem prieteni şi aspiraţii, speranţe şi visuri?... pentru a nu fi singuri în 
momentul morţii.‖ Iubirea este văzută ca o formă de comuniune şi de intimitate, legată de 
fenomenul iraţionalităţii, dar şi de cel al spargerii barierelor dintre oameni. În sentimentul iubirii se 
simte atât specificul, cât şi universalul, în sensul atingerii unui vag indefinit, dar orientat către o 
singură fiinţă, către un singur obiect asupra căruia se răsfrânge iubirea. Sentimentul iubirii îmbină în 
persoana iubită transcendenţa şi intimitatea într-un complex simultan în care sexualitatea ocupă o 
poziţie care ţine de realul subiectiv, dar şi imaginativ. Iubire spirituală între sexe diferite nu există, 
ea fiind doar o subiectivare a transfigurării persoanei iubite care doar dă iluzia spiritualităţii. 
„Iubirea – omenească sau divină – aduce pe aceeaşi treaptă toate făpturile: a iubi o târfă sau a-l iubi 

pe Dumnezeu presupune aceeaşi simţire; în amândouă cazurile urmezi impulsul creaturii. Doar 

obiectul se schimbă.‖  
 Iraţionalitatea în filosofia lui Cioran apare într-un dublu aspect: ca dinamism orb refuzând 
orice ierarhie de valori şi ca realitate asimilată într-un mod de viaţă naiv, mulţumitor, echilibrat. 
Viaţa, fiind iraţională în esenţa sa, nu are un sens; salvarea este posibilă numai prin experienţa naivă 
a iraţionalului. Prin conştiinţă, reflexivitate şi interiorizare, iraţionalul poate fi depăşit, dar numai în 
gândire; prin biologic omul aparţine tot iraţionalului. Omul este astfel constituit, încât el cere o 
ierarhizare a valorilor, o scară de valori şi o sumă de criterii; în iraţionalismul vieţii, a evoluţiei fără 
scop, această cerinţă rămâne o simplă exigenţă, decelabilă numai prin iraţional. „Oricât m-aş lupta 
pe culmile disperării, nu vreau şi nu pot să renunţ şi să părăsesc iubirea, chiar dacă disperările şi 
tristeţile ar întuneca izvorul luminos al fiinţei mele, deplasat în cine ştie ce colţuri îndepărtate ale 
existenţei mele.‖ În Tratatul de descompunere ni se explică fatalitatea celui atins de blestemul zilei: 

―Să-ţi repeţi de o mie de ori pe zi, şi să te regăseşti veşnic în acelaşi punct, şi să te roteşti prosteşte 
ca o sfârlează... Căci nu există înaintare în ideea că totul e zadarnic, şi nici capăt‖. Plecând de la 

această afirmaţie a eseistului pot conchide că Emil Cioran este ca punctul pascalian, prezent peste 

tot, dar nesituabil.  
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 "Realitatea a fost pentru mine numai un pretext pentru a-mi putea crea o altă lume, 
nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei". (Liviu Rebreanu - Mărturisiri)  

 

 Apariţia romanului „Ion‖ în 1920 a fost apreciată de critica literară drept o reuşită artistică a 
lui Liviu Rebreanu care dădea astfel literaturii române o capodoperă. Dar, în acelaşi timp, s-a 

enunţat şi ipoteza conform căreia Rebreanu este un arhitect, un observator obiectiv al lumii descrise, 

şi mai puţin un artist al cuvântului, preocupat de limbajul expresiv. De altfel, în numeroase 
interviuri, profesiuni de credinţă sau pagini de jurnal, Rebreanu însuşi mărturisea că n-a urmărit în 
creaţia sa exprimarea plastică, ci surprinderea adevărului vieţii. La o analiză a romanului din acest 
unghi doi mari critici literari, George Călinescu şi Şerban Cioculescu au ajuns la aceeaşi concluzie: 
‖Fiindcă fraza e lipsită de culoare, deşi observarea limbajului ardelenesc e făcută cu foarte mare 
exactitate, scrisului lui L. Rebreanu i s-au refuzat meritele artistice. Totuşi le are într-anume înţeles. 
Ion e opera unui poet epic‖ (George Călinescu), „Calităţile constructorului sunt superioare acelora 
ale scriitorului, arhitectura apare grandioasă, chiar dacă scrisul ne-ar putea dezamăgi prin cenuşiul 
său‖ (Şerban Cioculescu). Lectura romanului scoate în evidenţă nenumărate aspecte ale stilului, 
înţeles în teoria artei drept ‖mod specific de exprimare într-un anumit domeniu al activității 
omenești, pentru anumite scopuri ale comunicării; fel propriu de a se exprima al unei persoane; 
totalitatea mijloacelor lingvistice pe care le folosește un scriitor pentru a obține anumite efecte de 
ordin artistic.‖  
 Plecând de la aceste definiţii vom analiza ―stilul‖ scriitorului: felul cum descrie Rebreanu 

lumea satului, natura, relaţiile dintre personaje şi modul cum transmite cititorului concepţia sa 
despre lume prin intermediul lumii ficţionale ce este romanul. ―Ion‖ este un model de scris obiectiv, 
o culme a artei realiste în proză. Originalitatea lui Liviu Rebreanu rezultă din atitudinea naratorului 
faţă de faptele narate, precum şi din alegerea anumitor cuvinte, figuri de stil pentru transmiterea 
convingerilor şi a sentimentelor sale în faţa lumii ce o înfăţişează. Trăsăturile prozei secolului al 

XIX-lea, precum comentariile moralizatoare asupra evenimentelor şi a caracterului personajelor, 
anticiparea derulării evenimentelor de către narator care ştia totul despre personajele sale nu mai 
constituie pentru Rebreanu trăsături specifice, asemeni lui N. Filimon sau Ioan Slavici. Autorul 

romanului „Ion‖ povesteşte cu detaşare, cu obiectivitate, fără să-şi arate simpatia sau antipatia faţă 
de personaje, fără să le califice faptele sau conduita în „bine‖ sau ‖rău‖.  
 Pe de altă parte, încă din incipitul romanului putem observa predilecţia lui Rebreanu pentru 
detaliul plastic, cu rol în transmiterea ideii, şi nu ca podoabă: ‖Din şoseaua ce vine de la Cârlibaba, 
întovărăşind Someşul [...] se desprinde un drum alb mai sus de Armadia, trece peste podul bătrân 
de lemn, spintecă satul Jidoviţa şi aleargă spre Bistriţa [...]. Lăsând Jidoviţa, drumul urcă întâi 
anevoie până ce-şi face loc printre dealurile strâmtorate, pe urmă înaintează vesel, neted, [...] ca 
să dea buzna în Pripasul pitit într-o scrântitură de coline‖. Descrierea făcută de ―un ochi 
impersonal‖ (Nicolae Manolescu) este în stilul unei lucrări de topografie. Observăm un epitet 
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personificator, podul bătrân, şi preferinţa pentru verbe de mişcare, ce presupun de obicei o fiinţă: 
întovărăşind, spintecă, aleargă, urcă, înaintează, să dea buzna; toate aceste verbe se referă la drum. 
Astfel drumul este personificat, prezentat ca un personaj care conduce cititorii în lumea ficţională a 
romanului. În finalul romanului, drumul şi-a pierdut voioşia şi graba de la început, ieşirea din 
spaţiul ficţiunii se face în tonalitatea sumbră dată de evenimentele care s-au succedat: ‖şoseaua 
coteşte, apoi se îndoaie, apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică cenuşie în amurgul răcoros‖. 
Romanul este un univers închis şi rotund: pare a se vărsa, şi la un capăt şi la altul, în viaţă; dar e 
complet izolat de ea. Drumul nu numai leagă, ci şi izolează această lume nouă, cu legile şi 
întâmplările ei, sugerează o lipsă de graniţă, deşi este o graniţă, un constituent al imaginarului. 

Adecvarea stilistică a regionalismelor se înscrie în atitudinea naratorului, care pictează lumea rurală 
în termeni care-i sunt proprii: strâmtorat (despre dealuri), scrântitură (de coline), (strunele) 
gordunii, bolbocesc, delniţă, clenciuri, uliţă, norod, abitir, proclet, a ostoi etc. Neologismele fac 

simţită prezenţa naratorului: brusc, secondează, pasiune, demnitate etc.  

 Asemenea descrierii drumului şi satului din incipit, vom observa şi în descrierea câmpului 
un transfer de trăsături proprii ale lumii vii asupra lumii neînsufleţite, un animism valorificat 
artistic. Pământul este divinizat de Ion care se simte copleşit: ‖Sub sărutarea zorilor tot pământul, 
crestat în mii de frânturi, după toanele şi nevoile atâtor suflete moarte şi vii, părea că respiră şi 
trăieşte. Porumbiştile, holdele de grâu şi de ovăz, cânepiştile, grădinile, casele, pădurile, toate 
zumzăneau, şuşoteau, fâsâiau, vorbind un glas aspru, înţelegându-se între ele şi bucurându-se de 

lumina ce se aprindea din ce în ce mai biruitoare şi roditoare. Glasul pământului pătrundea 
năvalnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleşindu-l. Se simţea mic şi slab, cât un vierme pe 
care-l calci în picioare, sau ca o frunză pe care vântul o vâltoreşte cum îi place. Suspină prelung, 
uimit şi înfricoşat în faţa uriaşului: "- Cât pământ, doamne!..." În acelaşi timp însă iarba tăiată şi 
udă parcă începea să i se zvârcolească sub picioare. Un fir îl înţepa în gleznă, din sus de opincă. 
Brazda culcată îl privea neputincioasă, biruită, umplându-i inima deodată cu o mândrie de stăpân. 
Şi atunci se văzu crescând din ce în ce mai mare.‖ Comparaţiile sugerează forţa misterioasă a 
pământului, înfricoşător prin întindere şi muţenie, dar şi prin glasul vegetaţiei. Cadrul descris nu 
mai este un simplu peisaj rural surprins într-o dimineaţă de vară, ci o panoramă cosmică, crescută 
parcă din mit. Participarea subiectivă a naratorului, care împărtăşeşte emoţia personajului este 

mirifică: ‖Se simţea mic şi slab, cât un vierme pe care-l calci în picioare, sau ca o frunză pe care 
vântul o vâltoreşte cum îi place. Suspină prelung, uimit şi înfricoşat în faţa uriaşului‖. Frecvenţa 
epitetelor şi a comparaţiilor constituie stilul lui Rebreanu. Prin aceste procedee stilistice, perspectiva 

strict obiectivă este completată de o atitudine subiectivă a naratorului, care impune astfel o anume 
viziune asupra lumii: ―soarele roşu şi somnoros‖, ―ca o râvnă ispititoare‖ (munca), ‖oamenii, ca 
nişte gândaci albi‖, ‖braţele îi atârnau ca nişte poveri de plumb‖. Asemenea notaţii subiective se 

întâlnesc şi în detalii asupra personajelor: ‖Glanetaşu, cu nişte ochi foarte trişti, răspunse jalnic‖, 
‖ca un câine la uşa bucătăriei‖, ―Titu, văzându-se parcă iniţiat în secretele zeilor‖. Departe de a fi un 
stilist, un scriitor pasionat de expresia fermecătoare, persuasivă, Rebreanu aduce în literatura 
română, prin romanul Ion ―zvârcolirile vieţii‖, folosind regionalisme şi termeni populari, alături de 
care apar şi neologisme, epitete şi comparaţii personificatoare. Lumea dură, inflexibilă a romanului 

―Ion‖ este perceptibilă cititorului şi prin stilul sobru, aparent rece al scriitorului, care reprezintă 
primul pas al modernizării romanului românesc în secolul al XX-lea.  
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DIMITRIE ANGHEL ȘI DIASPORA 
 

 

Prof. Anne-Marie Răcoare 

CEIP La Esperanza, Spania 

 

 

 ”Inima omenească crede și îi place să se înșele, să clădească o viață fericită de păreri, să 
ia drept adevăr ceea ce de multe ori nu e decât o minciună a simțurilor.”  D. Anghel - ”Poezii și 
proză” 

 

 Elevilor din diaspora li s-au făcut cunoscute mari nume, precum Badea Cârțan și activitățile 
întreprinse de acesta, poeți stelari ai literaturii române, precum Eminescu, Alecsandri, Arghezi, 

tradiții, obiceiuri românești ce definesc poporul român și fac cinste peste granițe, …celor mici o 
Ana Blandiana, dar totuși, unde l-am lăsat pe Dimitrie Anghel?  
 Acest simbolist cu suflet firav și plin de gingășie, visător, contemplativ, ce a cultivat mediul 

naturii, umanitatea, mediul grădinilor și procedeul sinesteziilor? 

 Acest spirit contemplativ ce aduce în poeziile sale tema călătoriilor, motivul boemei și 
imagini ale peisajului marin, un simbolist ce îmbină poeziile sale cu note romantice? 

 ―Vreme trece, vreme vine‖ … Nu e ușor să rostuiești aducerile-aminte, când constați că într-
o veșnică continuitate de ideal și tradiție, timpul s-a umplut de semnificații. Un cuvânt ca cel de față 
nu e ușor de conceput. Îți pui din capul locului întrebarea: Cum să-l gândești? Cum să-l închei? 
Cum să-l prezinți? Și totuși o cale trebuie să existe, eventual una directă, fără ocolișuri, fără prea 

multe fraze introductive conștientizând, de pildă, că au trecut 107 ani de când destinul uman și 
literar al lui Dimitrie Anghel s-a frânt. 
 În manualul de clasa a VI-a de Limbă și literatură română, manual ce este propietate a 
Ministerului Educației Naționale, aprobat de altfel prin Odinul Ministrului Educației Naționale nr. 
3970/15.06.2018 și realizat în conformitate cu programa școlară aprobată prin Ordinul Ministrului 
Educației Naționale nr. 3392/28.02.2017, alături de nume precum Emil Gârleanu, Grigore 
Alexandrescu, Constantin Chiriță, Cezar Petrescu și mulți alții - apare Dimitrie Anghel cu ‖Balul 
pomilor‖. Impresionant! Acesta este cuvântul! Această poezie rememorează aspecte din grădina 
conacului de la Cornești, unde și-a petrecut o parte din minunații ani ai copilăriei și în care descrie 
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pomii înfloriți, din care se vor culege roadele bogate ale toamnei… Citind aceste versuri, copiii 

diasporei vor rememora aducerile-aminte ale prețiosului timp petrecut în locurile natale, peisaje 
mirifice ce se găsesc doar în țara de origine, ce sunt asemenea unui curcubeu ce luminează întregul 
cer. Fiind departe de țară, învățând și vorbind o limbă nouă, integrându-te în comunitatea din care 
automat faci parte, te izbești la orele de română și de poeți ‖uitați‖ voit sau nevoit.  
 Introducere succintă: primii ani ai copilăriei, poetul i-a trăit la conacul părintesc din Cornești 
într-un cadru pitoresc, fermecător, înconjurat de o splendidă grădină plină de lumină, în liniștea 
căreia nu se auzea decât murmurul discret al apei din iazuri. Acest peisaj încântător îl 
sensibilizează, îl predispune la reverie, sădindu-i în suflet o mare dragoste de natură. Dimitrie 
Anghel, scriitor rafinat, a marcat în literatura română trecerea spre poezia şi proza modernă, 
înțelegerea lui presupunând un gust literar format. Frângându-şi existența dureros de devreme, cel 

ce va fi cunoscut sub denumirea de ―poetul florilor‖ a pătruns anevoie în conștiința criticilor și 
istoricilor literari. Privind îndărăt, lumini și umbre se suprapun, se succed, se învălmășesc – poezia 

celor 107 ani câți au trecut de la trecerea în neființă a poetului – fiind o fărâmă din destinul și 
cultura poporului nostru. A trecut prea repede prin literatura noastră, ca și una din minunatele flori 

pe care le-a iubit şi le-a cântat.  A murit deodată, dramatic, în plină putere de creație. Trupu-i firav, 

în care se potoliseră pasiunile, fruntea mare, sub care au adormit pe veci delicate flori ale fanteziei 

încă neînflorite, toate sunt duse în acest mormânt, unde acum 107 ani din cerul de amurg al Iașului 
cădeau cei dintâi fluturi de nea. Nemărginita poezie a poetului, risipită atât de darnic, de la lacrima 
stelei din infinit și până la stropul de lumină al licuriciului ne-a luminat și ne-a încântat sufletul. 
Opera lui Dimitrie Anghel, în ciuda tuturor vicisitudinilor timpului continuă și va continua să 
încânte și să emoționeze, deoarece e realizată cu mijloacele marii arte, transmițând un nobil mesaj 
de umanitate.  

 Deși departe de țară și de locurile dragi, într-o lume de grăbiți și înfometați de bani și de 
lucruri, scriitorii sunt păsările cerului ce duc dragostea cântecului până la eroism. După o viață 
scurtă și zbuciumată, în care a risipit cu dărnicie luminile și miresmele artei sale, ―poetul florilor‖ s-

a stins ca una din florile pe care le-a cântat, ruptă prea devreme, în plină splendoare, din grădina pe 
care o înnobila cu prezența lui. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

 

METODE INOVATIVE UTILIZATE ÎN LECȚIA DE MATEMATICĂ. 
METODA R.A.I. 

– Studiu de specialitate – 

 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

I. Introducere 

Metoda R.A.I. vizează „stimularea și dezvoltarea capacităților elevilor de a comunica (prin 
întrebări și răspunsuri) ceea ce tocmai au învățat‖ (Oprea, 2009, 280).  

Denumirea acestei metode provine de la asocierea inițialelor cuvintelor Răspunde – Aruncă 
– Interoghează.  

Poate fi utilizată în orice moment al activității didactice, în cadrul unei activități frontale sau 
de grup. 

II. Etapele metodei 

Un demers evaluativ realizat prin intermediul acestei metode implică respectarea următorilor 
pași (în cazul unei activități frontale):  

 se precizează conținutul/tema supus/ă evaluării;  
 se oferă o minge ușoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  
 acesta formulează o întrebare și aruncă mingea către un coleg care va preciza 

răspunsul; la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă 
întrebare;  

 elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieși din „joc‖, răspunsul 
corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai 
adresa o întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaște răspunsul corect, va părăsi 
„jocul‖ în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea;  

 în „joc‖ vor rămâne numai elevii care demonstrează că dețin cunoștințe solide în 
legătură cu tema evaluată;  

 la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns.  
Pe parcursul activității, profesorul-observator identifică eventualele carențe în pregătirea 

elevilor și poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătățirea performanțelor acestora, 

precum și pentru optimizarea procesului de predare-învățare.  
Această metodă alternativă de evaluare poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline de 

studiu, cadrul didactic atenționând însă elevii în ceea ce privește necesitatea varierii tipurilor de 

întrebări și a gradării lor ca dificultate. Pot fi sugerate, de asemenea, următoarele întrebări:  
 Cum definești conceptul..................................?  
 Care sunt noțiunile cheie ale temei..................?  
 Care sunt ideile centrale ale temei...................?  

 Care este importanța faptului că......................?  
 Cum argumentezi faptul că..............................?  
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 Care consideri că sunt efectele.........................?  
 Cum consideri că ar fi mai avantajos: să............. sau să.............?  

 Cum poți aplica noțiunile învățate...................?  
 Ce ți s-a părut mai interesant...........................?  
 Ce relații poți stabili între............. și............. între.............? etc. 

Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o 
minge. Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi 
în finala câștigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfășurând-se până la rămânerea în cursă a celui 
mai bine pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup 
care ar cădea ar distrage atenția celorlalte grupuri.  

Metoda R.A.I. poate fi folosită şi pentru verificarea cunoștințelor pe care elevii și le-au 

dobândit independent, prin studiul bibliografiei recomandate. Accentul se pune pe ceea ce s-a 

învăţat și pe ceea ce se învață în continuare prin intermediul creării de întrebări și de răspunsuri. 
III. Exemplu de aplicare a metodei la disciplina matematică 

Unitatea de învățare: Divizibilitatea numerelor naturale – recapitulare și sistematizare a 
cunoștințelor 

Clasa: a VI-a. 

Sarcina didactică: Să formuleze întrebări clare pe înțelesul colegilor utilizând cunoștințele 
referitoare la divizibilitatea numerelor naturale. 

Material didactic: Minge. 

Regula jocului: 

 un elev aruncă cu mingea altui elev, formulând o întrebare; 
 cel care prinde mingea răspunde la întrebare, apoi o aruncă mai departe altui elev, 

punând o nouă întrebare; 
 elevul care nu știe răspunsul iese afară din joc, la fel și cel care este descoperit că nu 

știe răspunsul la propria întrebare. 
Exemple de întrebări: 

 Când spunem că numărul natural b divide numărul natural a? 

 Ce înseamnă că numărul natural b nu divide numărul natural a? 

 Cum procedăm pentru a afla dacă un număr natural a este divizibil cu un număr 
natural nenul b, fără a aplica definiția? 

 Ce divizori are numărul natural 0? 

 Care sunt multiplii numărului natural 0? 

 Care este proprietatea de tranzitivitate a relației de divizibilitate? 

 Care sunt divizorii improprii ai oricărui număr natural? 

 Ce se înțelege prin divizori proprii ai unui număr natural? 

 Ce proprietăți ale relației de divizibilitate cunoști? 

 Care este criteriul de divizibilitate cu 2? 

 Care este criteriul de divizibilitate cu 5? 

 Care este criteriul de divizibilitate cu 10? 

 Care este criteriul de divizibilitate cu 3? 

 Care este criteriul de divizibilitate cu 9? 

 Produsul dintre cel mai mic număr par de două cifre și cel mai mare număr impar 
de o cifră este divizibil cu 2? 
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 Cel mai mare număr natural de trei cifre micșorat cu pătratul lui 2 este divizibil cu 
5? 

 Ce cifră trebuie să adaugi la numărul 791 pentru a obține un multiplu de 10? 

 Ce multipli de 5 cunoști între 7643 și 7700? 

 Spune patru multipli de 5 având suma cifrelor 3. 
 Ce este un număr prim? 

 Ce este un număr compus? 

 Cum se calculează c.m.m.m.c. a două sau mai multe numere naturale? 

 Cum se calculează c.m.m.d.c. a două sau mai multe numere naturale? 

 Ce se înțelege prin numere prime între ele? 

 Care este relația între c.m.m.d.c., c.m.m.m.c. și produsul a două numere? 

Recompensă: Fiecare elev va primi câte un ecuson pe care scrie: „Specialist în 
divizibilitate‖. 

IV. Avantaje și limite ale metodei 
Avantajele metodei R.A.I.:  

 este, în același timp, o metodă eficientă de evaluare, dar și o metodă de învățare 
interactivă;  

 elementele de joc asociate acestei metode transformă demersul evaluativ într-o 

activitate plăcută, atractivă, stimulativă pentru elevi;  
 nu implică sancționarea prin notă a performanțelor elevilor, având rol constativ-

ameliorativ, ceea ce elimină stările emoționale intens negative;  
 promovează interevaluarea și interînvățarea;  
 permite realizarea unui feedback operativ;  

 contribuie la:  

o formarea și consolidarea deprinderii de ascultare activă;  
o formarea și dezvoltarea capacității reflective;  
o dezvoltarea competențelor de relaționare;  
o dezvoltarea competențelor de comunicare;  
o formarea și dezvoltarea competențelor de evaluare și autoevaluare;  
o dezvoltarea capacității argumentative etc. 

Limitele acestei metode pot fi următoarele:  
 consum mare de timp;  

 răspunsuri incomplete sau incorecte, în condițiile în care profesorul nu monitorizează 
cu atenție activitatea grupului;  

 nonimplicarea unor elevi sau etichetarea elevilor care au nevoie de mai mult timp 

pentru formularea întrebărilor/răspunsurilor;  
 marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtășesc anumite opinii;  
 dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi;  
 aparentă dezordine;  
 apariția unor conflicte între elevi etc. 
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TIPURI DE ITEMI APLICAȚI ÎN EVALUAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU 
LA BIOLOGIE 

 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel 
Școala Gimnazială "Mircea cel Bătrân" Curtea de Argeș,  jud. Argeș 

 

 

Definiția de lucru a itemului: 
Item=<întrebare> + <formatul acesteia> + <răspunsul așteptat>. 
În funcție de gradul de obiectivitate oferit în corectare, itemii aplicați în evaluarea 

elevilor la biologie pot fi clasificați în trei mari categorii: a) obiectivi; b) semiobiectivi; c) subiectivi 
(cu răspuns deschis). 

a) Itemii obiectivi testează un număr mare de elemente de conținut într-un interval de 

timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor școlare. Nu 
necesită scheme de notare detaliate, punctajul acordându-se în funcție de marcarea răspunsului 
corect. În categoria itemilor obiectivi sunt incluși: 

● itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ): solicită elevilor să selecteze unul dintre 
cele două răspunsuri posibile: adevărat/fals, corect/greșit, da/nu, acord/dezacord etc. 

Clasa a VII-a / Funcții de relație - Organe de simț 
Citește cu atenție afirmația următoare. Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, 

încercuiește litera A; dacă apreciezi că afirmația este falsă, încercuiește litera F. 
A   F   Tunicile globului ocular sunt: sclerotica, coroida, retina. 

● itemi de tip "pereche" (asociere): solicită elevilor stabilirea unei 
corespondențe/asociații între litere, cuvinte, propoziții, fraze dispuse pe două coloane: prima 
coloană - premisele, a doua coloană - răspunsurile. 

Clasa a VIII-a / Noțiuni generale privind ereditatea și variabilitatea la om-

Consecințele mutațiilor 

Asociază formulele genetice din coloana A, cu fenotipul corespunzător, din coloana B. 
Un element din coloana B rămâne fără pereche. 

Coloana A Coloana B 

1. XO a. bărbat cu sindrom Klinefelter 

2. XXX b. bărbat cu sindrom Down 

3. XXY c. femeie cu sindrom Turner 
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 d. femeie cu trisomie heterozomală 

● itemi cu alegere multiplă: presupune existența unei premise (enunț) și a unei liste de 
variante, soluții posibile din care elevul o alege pe cea mai bună. 

Clasa a V-a / Ecosisteme acvatice - Lacul 

Încercuiește litera din dreptul variantei corecte. Este valabilă o singură variantă. 
Lacul este: a) un biotop; b) un ecosistem; c) o biocenoză; d) o rezervație naturală. 

        Itemii semiobiectivi  pot acoperi o gamă variată de capacități intelectuale care se doresc 
a fi testate, oferind posibilitatea de a utiliza și materiale auxiliare elevilor în rezolvarea sarcinilor de 
lucru propuse. Itemii semiobiectivi sunt: 

        ● itemi cu răspuns scurt (cerința este de tip direct): elevii trebuie să formuleze răspunsul 
sub forma unei propoziții, fraze, cuvânt, număr. 

Clasa a VI-a / Funcțiile de nutriție - Respirația 

Scrie ecuația respirației aerobe. 
● itemi de completare (cerința este de tip afirmație incompletă): solicită elevului drept 

răspuns unul sau două cuvinte care să se încadreze în contextul dorit. 
Clasa a VI-a/ Funcțiile de nutriție - Digestia 

Completează cu noțiunile corespunzătoare spațiile libere din afirmația următoare, astfel 
încât aceasta să fie corectă. 

Stomacul comunică cu esofagul prin orificiul ____________ și cu intestinul subțire prin 
orificiul______________. 

● întrebări structurate. O întrebare structurată este formată din mai multe subîntrebări de 
tip obiectiv, subiectiv sau legate între ele printr-un element comun. Subîntrebările pot porni de la 
simpla reproducere-definiție, enumerări etc. – până la aplicarea cunoștințelor: analiză, sinteză, 
judecăți de valoare. 

Clasa a VII-a / Funcția de reproducere 

 Reproducerea este o însușire fundamentală a lumii vii. 
 a. Definește reproducerea. 
 b. Prezintă comparativ reproducerea asexuată și sexuată, precizând asemănările și 
deosebirile dintre aceste tipuri de reproducere. 

 c. Reprezintă, cu ajutorul desenului, una dintre celulele reproducătoare (la alegere) ale 

speciei umane. Completează desenul cu denumirea componentelor celulei reproducătoare 
respective. 

 Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) sunt relativ ușor de construit, principala problemă 
constituind-o modul de elaborare a schemei de notare a acestora, acești  itemi vizează demonstrarea 
de către elevi în răspuns a originalității și creativității lor. Principalele tipuri de itemi subiectivi sunt: 
       ● rezolvarea de probleme sau a unei situații-problemă: solicită elevului antrenarea într-o 

activitate nouă, definită de activitățile curente ale procesului de instruire, vizează domeniul 
comportamental (de aplicare/și/sau explorare). 

Clasa a VI-a / Funcțiile de nutriție - Excreția 

Știind că fiecare rinichi conține aproximativ un milion de nefroni, calculează câți 
nefroni se găsesc în rinichii unei familii formate din doi părinți, o bunică și trei copii. 

● eseu structurat sau semistructurat pe bază de indicii, sugestii, cerințe. 
Clasa a VI-a / Organismul - un tot unitar 
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 Alcătuiți un eseu cu tema "Organismul, ansamblu de sisteme de organe" după următorul 
plan:  

- precizează părțile componente ale unui organism vegetal și ale unuia animal; 
- enumeră sistemele din organismul animal; 
- numește câte trei organe din organismul vegetal și din cel animal, ca și rolul acestora. 

● eseu liber (nestructurat) 

Clasa a V-a / Grupe de viețuitoare - Bacterii 

Realizează un eseu cu tema "Importanța bacteriilor pentru om". 
Itemii de tip eseu pun în valoare capacitatea elevului de a organiza, integra și aplica 

ideile, opiniile și abilitatea de exprimare personală în scris. În pandemie, evaluarea s-a putut  realiza 

și prin intermediul platformelor online (Google Classroom, Adservio) testele putând fi concepute pe 
baza diverselor tipuri de itemi, în funcție de setări, unele permit ca elevul să primească la final, pe 
loc, rezultatul obținut/feedback-ul. 
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ROLUL MUCEGAIURILOR ÎN INDUSTRIE 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu 

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău  
 

 

        Mucegaiurile sunt microorganisme de tip eucariot, monocelulare sau pluricelulare, 

diferenţiate din punct de vedere morfologic şi care se reproduc prin spori formaţi pe cale asexuată 
sau pe cale mixtă (asexuată şi sexuată). 
       Mucegaiurile sunt întâlnite în toate habitaturile naturale, datorită capacităţii lor deosebite de 
adaptare la cele mai diferite condiţii ale mediului ambiant. Sunt înzestrate cu un echipament 
enzimatic complex, ceea ce le permite utilizarea în nutriţie a compuşilor organici macromoleculari. 
Sunt puţin pretenţioase, se pot dezvolta în absenţa din mediu a factorilor de creştere şi nu necesită 
cantităţi mari de apă. 
       Mucegaiurile sunt microorganisme uşor adaptabile, deoarece au capacitatea de a forma 
enzime induse în funcţie de natura substratului pe care se află, astfel încât produc degradarea atât a 
produselor alimentare cât şi a fibrelor textile, a cauciucului, betonului ş.a. 
      În raport cu umiditatea, mucegaiurile sub formă de hife sau spori sunt foarte rezistente şi, în 
absenţa apei, se menţin în stare latentă de viaţă un timp îndelungat, în raport cu oxigenul, 
mucegaiurile sunt microorganisme aerobe şi necesită pentru creştere prezenţa oxigenului din aer sau 
a oxigenului dizolvat în mediu. Un număr limitat de specii sunt microaerofile şi pot produce 
mucegăirea internă a untului şi a ouălor. 
       Mucegaiurile se pot dezvolta în limite largi de pH (1,5-9), cu o valoare optimă în domeniul 
acid, cu pH = 5,5-6. Mucegaiurile sunt microorganisme mezofile cu temperaturi optime de creştere 
la 25°C. Un număr restrâns sunt termofile, cele patogene având temperatura optimă la 37°C. 
       Altele sunt adaptate la temperaturi scăzute (0...3°C). Rezistenţa termică a mucegaiurilor sub 
formă de hife sau spori este mică, majoritatea fiind inactivate la temperatura de 80°C. Cei mai 

rezistenţi spori, aparţinând genului Byssochlamys, sunt distruşi la 88°C, în 10 minute. 
 Mucegaiuri cu importanţă în industria alimentară 

 Absidia. Prezintă sporangi mici cu columelă de formă conică. Sporangioforul are la capăt o 
apofiză largă sub care se observă un sept. Unele specii sunt termofile şi produc îmbolnăviri la 
animale şi om. Poate produce mucegăirea porumbului şi elaborează toxine. 

 Alternaria. Formează colonii pufoase cu miceliu septat şi conidii mari cu septuri 
longitudinale şi transversale-porospori. Produc putrezirea brună a fructelor (mere, smochine) şi 
putrezirea neagră a fructelor citrice. Este considerat mucegaiul de câmp şi este prezent pe suprafaţa 
seminţelor proaspăt recoltate, fiind indice de prospeţime al cerealelor. 

 Aspegillus (132 specii). Prezintă conidiofori drepţi, neramificaţi care poartă capul conidial 
alcătuit dintr-o veziculă pe care se dezvoltă celulele conidiogene, respectiv fialide, generatoare de 
lanţuri lungi de fialospori. Fialidele se pot dezvolta pe toată suprafaţa veziculei sau numai pe partea 

superioară, fie într-un singur strat - fialide primare, fie în două straturi suprapuse – fialide primare 

sub forma unor celule lungi şi groase şi fialide secundare, mai scute şi subţiri. Conidiofori au formă 
rotundă, elipsoidală sau ovală. Ei formează lanţuri lungi care se pot interconecta prin intermediul 
unor punţi citoplasmatice. Capul conidial are formă sferică când fialidele cresc pe toată suprafaţa 
fertilă a veziculei sau formă columnară atunci când vezicula este fertilă numai pe partea superioară 
şi poate fi observata macroscopic la unele specii. 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

66 

 

 Botrytis. Formează colonii extinse, pâsloase de culoare cenuşie. Conidioforii poartă terminal 
un mănunchi de ramuri scurte purtătoare de botrioblastospori de formă elipsoidală. 

 B. cinerea este denumit mucegaiul cenuşiu şi poate produce, în funcţie de condiţii, 
putrezirea vulgară sau nobilă a strugurilor. Speciile fitopatogene ale genului dau boli la floarea-

soarelui şi alterări în depozite ale fructelor şi legumelor. 
 Byssochlamys. Se caracterizează prin formarea de asce în 8 ascospori termorezistenţi şi 

produce alterarea alimentelor conservate cu acizi. B. fulva şi B. nivea produc alterarea conservelor 

de fructe. 

 Cladosporium. Formează colonii cu aspect catifelat, de culoare brun-oliv cu revers colorat 

în bleumarin-negru. Se reproduc prin blastospori cu formă de lămâie. Cl. Herbarum poate forma 

pete inestetice pe carcasele de carne şi produce mucegăirea untului şi margarinei. Este prezent în 
microbiota cerealelor proaspăt recoltate. Este agent al putrezirii negre a strugurilor şi pepenilor 
galbeni. 

 Eurotium. Include starea perfectă-teleomorfă a mucegaiurilor din grupul Aspergillius 

glaucus. Produc cleistoteci galbene cu ascospori. E. herbariorum este xerofit şi poate produce 
alterarea gemurilor şi a jeleurilor. 

 Fusarium. Include specii saprofite răspândite pe sol şi specii patogene parazite ale plantelor 
superioare. Se reproduc prin conidiospori monocelulari (microconidii) şi pluricelulari 
(macroconidii) cu caractere distincte, în funcţie de specie.F. graminearum, F. moniliforme, F. 

tricinctum, F. nivali produc putrezirea brună a fructelor citrice, putrezirea umedă a smochinelor, 
mucegăirea cerealelor (orz, grâu) cu producerea de micotoxine. 

 Geotrichum.  Formează colonii extinse, catifelate, de culoare albă. Produce miceliu septat 
din care se separă arthrospori, ce au tendinţa de aranjare în zig zag. 

 G. candidum. Este întâlnit în industria laptelui şi la fabricarea pastei de tomate, drept 
contaminant al utilajelor. 

 G. albidum. Produce putrezirea fructelor citrice, a caiselor, alterarea smântânii. 
 Monascus. Este folosit pentru obţinerea de coloranţi roşii de uz alimentar. 
 Penicillium (453 specii). Se caracterizează prin formarea unui aparat reproducător ramificat 

alcătuit din rametule, fialide şi fialospori, cu diferenţieri morfologice în funcţie de specie. Dintre 
speciile mai importante ale genului menţionăm: P. roqueforti – obţinerea brânzeturilor cu pastă 
albastră; P. camemberti - obţinerea brânzeturilor cu pastă moale;  

 Rhizopus (11 specii). Prezintă stilosporange de dimensiuni mari cu columelă semisferică, 
fără collar după ruperea membranei sporangelui. Sporangioforii se dezvoltă în mănunchi dintr-un 

punct în care se dezvoltă rhizoizi-hife de susţinere cu rol absorbant. Extinderea coloniei are loc 

rapid, ca urmare a formării unor lăstari micelieni denumiţi stoloni. Specia cea mai răspândită pe 
toate produsele alimentare este Rh. stolonifer – agent de mucegăire a fructelor şi legumelor; unele 
tulpini selecţionate pot fi folosite pentru obţinerea pe cale fermentativă a acidului fumaric. 
Împreună cu Rh. oryzae şi Rh. delemar, producătoare de amilaze, se pot folosi la obţinerea unor 
produse fermentative de tip tempeh şi arrak pe bază de cereale. 
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LEGILE GAZULUI IDEAL 

-Fișă de lucru/ Clasa a X-a 

 

 

Prof. Constantin Dumitru  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

 

 Transformări simple ale gazului ideal = sunt transformări în care cantitatea de substanță  
NU se modifică (υ = constant). 

 Transformări cvasistatice = transformări ce au loc lent, astfel încât toate stările prin care 

trece sistemul termodinamic pot fi considerate stări de echilibru. 
 Consecința: pentru fiecare stare prin care trece sistemul este valabilă ecuația de stare: 𝐩 ∙ 𝐕 =  𝛖 ∙ 𝐑 ∙ 𝐓 

Atenție! Valorile numerice ale mărimilor din ecuația de stare trebuie exprimate în unitățile de 
măsură în S.I. specifice. 
Rezumat: (completați tabelul de mai jos pe măsură ce acumulăm informații) 
 

Nr.crt. Tipul transformării condiții Legea transformării Aplicarea legii 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Experiment virtual: urmăriți cu atenție experimentele prezentate.  
 Pentru fiecare transformare înregistrați datele experimentale în tabelele de mai jos și faceți 
calculele impuse pentru verificarea fiecărei legi. Utilizați EXCEL. 
 Răspundeți la întrebările din finalul fiecărei etape experimentale.   

Observație: transformarea cu numărul 5 va fi specificată într-un curs ulterior. Păstrați fișa în dosarul 
personal. 

1. Transformare izocoră 

Condiții: 
Date experimentale: 

Volumul: 

Nr.det. p (atm) P (Pa) T (K) p/T (Pa/K) 
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1     

2     

3     

4     

5     

 

Concluzie: (enunțați legea transformării izocore) 
Grafice: 

 

 

 

 

 

Răspundeți scurt la întrebări: 
1. Care este efectul încălzirii izocore a unui gaz? Dar în cazul răcirii? 

_____________________________________________________________________ 

2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real? 

___________________________________________________________________ 

3. Analizând graficele anterioare, ce observați? 

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Transformare  izobară 

Condiții: 
Date experimentale: 

Presiunea: 

Nr.det.  V (L) V (m
3
) T (K) V/T (m

3
/K) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Concluzie: (enunțați legea transformării izobare) 
Grafice: 

 

 

 

 

 

 Răspundeți scurt la întrebări: 
1. Care este efectul încălzirii  izobare a unui gaz? Dar în cazul răcirii? 

2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real? 

3. Analizând graficele anterioare, ce observați? 

V(m
3

)P 

(Pa) 

T(K) 

P (Pa) 

V(m
3
) 

T(K) 

P (Pa) 

V(m
3
) 
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3. Transformare izotermă 

Condiții: 
Date experimentale: 

Temperatura: 

Nr.det. V (L) V (m
3
) p (atm) p (Pa) p ∙ V (Pa∙m3

) 

1      

2      

3      

4      

5      

Concluzie: (enunțați legea transformării izoterme) 
Grafice: 

 

 

 

 

 

Răspundeți scurt la întrebări: 
1. Care este efectul  comprimării izoterme a unui gaz? Dar în cazul destinderii gazului? 

2. Sunt valabile răspunsurile anterioare pentru un gaz real? 

3. Analizând graficele anterioare, ce observați? 

 

4. Transformarea generală 

Folosind rezultatele anterioare, care este legea transformării generale a unui gaz ideal, 
transformare în timpul căreia cantitatea de substanță se menține constantă? Demonstrați legea 
transformării utilizând ecuația de stare. Enunțați legea transformării generale. 

 

CRITERII DE EVALUARE: 

Pentru evaluarea activității se va ține cont de: 

- Corectitudinea completării și prelucrării datelor experimentale; (30 puncte) 
- Rigurozitatea enunțării legilor transformărilor simple ale gazului ideal;  (40 puncte) 
- Competențele specifice utilizării TIC; (10 puncte) 
- Competențele de calcul matematic;   (10 puncte) 
- Din  oficiu: 10 puncte 
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P 

(Pa) 

T(K) 

P (Pa) 

V(m
3
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Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

70 

 

SUPORTURI TIP MUCAVA DIN ANII 1970 -1980 

-Studiu- 
 

 

Prof. Viorica Dumitru  

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava 
 

 

Considerații generale 

Suport papetar semirigid, cartonul de tip mucava sau de tip legătorie, este utilizat cu 
precădere în legătoria de carte începând cu secolul al XVIII-lea, ca material de rezistență pentru  
tartajele cărților. Tăblițele cărților, mai ales formatele de buzunar, au fost executate fie din 

maculatură stratificată, fie din carton simplu sau stratificat. 
1. Tipuri de carton 

 Cartonul este un produs asemănător hârtiei, însă ceva mai gros, cu flexibilitate redusă și 
gramaj superior (între150-600g//mp). Cartonul simplu „carton dosar‖ are gramaj de 150-400g/mp și 
este turnat la fel ca și hârtia. 

 Cartonul duplex este un produs cu folosire frecventă. Acest sortiment de carton este format 
din două straturi diferite de material fibros unite între ele în stare umedă prin presare. Acesta poate 
fi de tip extra sau de tip obișnuit care are stratul superior din hârtie de pastă chimică albită. 
Cartonul triplex este format din trei straturi diferite unite în stare umedă prin presare. Gramajul său 
maxim poate ajunge până la 600g/mp. 

 Cartonul ondulat este format din suprapunerea alternativă a 1-4 straturi netede cu 1-3 

straturi ondulate de hârtie unite între ele prin încleiere superficială. 
 Cartonul mucava este un carton gros cu gramaj mai mare de 600g/mp obținut din 

semifabricate fibroase, în general de calitate inferioară: paste de maculatură, lemn, paie, stuf. Acest 
tip de carton se folosește mai ales pentru lucrări de legătorie industrială: scoarțe, mape, casete 
pentru cărți. La mucavaua propriu-zisă marginile nu sunt tăiate liniar, ci rămân la forma care rezultă 
din turnare, produsul nu are grosime uniformă, suprafața este fibroasă și uneori accidentală, fiind 
necesară presarea prealabilă pentru folosire. 

 

 
 

    Carton tip mucava        Carton de legătorie 

 Cartonul de legătorie este un produs similar cu mucavaua, dar, spre deosebire de aceasta, 

este bine încleiat și bine presat, are margini netede, rezultate prin tăiere, prezintă consistență și 
grosime uniformă, iar ambele suprafețe sunt netede. 

În pictura de șevalet, acest suport a devenit preferat din aceeași perioadă pentru calitățile 
sale evidente privind flexibilitatea și rezistența în timp, facilitatea manevrării și relativa rezistență la 
atacul biologic (comparativ cu lemnul). Defectele, însă, sunt pe măsură: în mediu uscat se poate 

desfolia, în mediu umed se poate umfla și ‖gondola‖ chiar grunduit fiind. O calitate mai slabă a 
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compoziției pastei de hârtie sau a straturilor, cu reziduuri încorporate accidental, pot determina la 
suprafața cartonului pete întunecate rezistente la acoperire. 

Cea de-a doua jumătate a secolului trecut a însemnat  perioada de formare și transformare a 
unor generații marcate de restricții, cenzură, impunere și cel mai adesea privațiuni materiale severe.  
Suporturile de tip mucava, pigmenții de tip oxizi, lianții de tip ulei de in, solvenți de tip esență de 
petrol, pânza de pictură de tip in și cânepă, sunt doar câteva dintre materialele compatibile 
atelierului de plastică.  
 Problema compatibilității și a durabilității în timp, însă, a rămas pe un loc secundar în 
preocupările  multor artiști.  

2. Analiza suporturilor de mucava 

 Suporturile de mucava pot suferi degradări fizice cum ar fi: 

 
a.      b.                                 c.                                                  d. 

 a , b, Deformări de suport provenite din fabricare c, d Pierderi de straturi prin exfoliere 

 Multe dintre acestea provin din depozitarea deficitară, cel mai probabil la verticală, a 

suporturilor, în condiții de mediu improprii. 
De asemenea, exfolierile se pot întâlni și în situația dispariției liantului dintre straturile  de 

hârtie. Substanțele de adeziune sunt pulverulente datorită uscăciunii mediului de depozitare.  
Alte tipuri de degradări ale suporturilor de mucava sunt: 

 Alterarea prin solzire a stratului de clei de pe verso inițial cu scop de protecție; 
 Atac biologic (mucegaiuri) pe verso datorat depozitării în mediu umed; 
  Alterări ale coeziunii straturilor de hârtie în suprafața suportului, cauzând gondolarea  

acestuia; 

 Pete de natură necunoscută sau datorate tratamentelor  ulterioare  ale suportului  

3. Biochimia hârtiei suport de tip mucava 

3.1. Experimentul a pornit de la premiza că în timp, coerența adeziunii fibrelor de celuloză 
este diminuată de acțiunea acidă a reacției de descompunere a ligninei din pasta de hârtie.  

Eliberarea de radicali acizi trebuie să fie detectabilă prin hidratarea hârtiei, cu ajutorul unor 
reacții simple de determinare a pH-ului. Astfel, evaluarea acidității hârtiei se face pe o scară 
valorică, în conformitate cu normele în vigoare (cf. Florea Oprea- Manual de restaurare a cărții 
vechi și a documentelor grafice, Ediția a II- a revăzută, Editura MNAR, București, 2013).  

Pentru un pH = 7 avem hârtie cu aciditate normală. Sub limita unui pH = 8 - 9,5 hârtia este 
alcalină, iar dacă pH-ul este sub valoarea 6, se indică o reacție acidă și sunt necesare tratamente de 

reducere a acestui parametru.  

Ca indicatori acido-bazici s-au folosit: turnesolul și indicator antocianic. 
Etalon acido-bazic 
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3.1.1. Eșantionarea 

Eșantioanele de mucava au fost prelevate din 

zonele mediane ale grosimii suporturilor aflate în 
investigație, în așa fel încât să nu fie periclitată rezistența 
mecanică și integralitatea plastică a lucrării. Astfel s-au 

comparat trei probe cu vechimi diferite: din anii ‗70, ‘80 și 
mucava contemporană: probele 4, 5 și respectiv 3.  
3.1.2. Determinarea caracterului acido-bazic la 

intervale de timp diferite 

 S-au hidratat acestea cu apă distilată și au fost lăsate să reacționeze. Au fost făcute etalonări 
pe mai multe tipuri de indicatori, pentru a stabili grila de evaluare. Ca  indicatori acido-bazici s-au 

folosit: turnesolul și indicator antocianic. 

a. Imediat după prepararea extractului apos din determinarea experimentală toate cele 3 tipuri de 
carton au caracter bazic.  

b. După 24 ore 

 

 
 

Concluzie: Deși inițial probele indicau o reacție bazică, reacția în timp (24 h) a indicatorilor relevă 
faptul că proba de carton contemporan este cea mai acidă (3), dar și faptul că proba (4), care a fost 
făcută pe cartonul cel mai vechi (anii 70) tinde spre nivelul optim de aciditate. Deși depozitul acid 

este diminuat semnificativ, coeziunea fibrelor este mult afectată și ca urmare suportul suferă din 
punct de vedere mecanic. 

3.2. Analiza microscopică 

Probele microscopice evidențiază gradul de fracturare a fibrei, destructurarea acesteia în timp. 

 

Proba de mucava din anii 80      Proba de mucava din anii 70     Celuloza contemporană 
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Concluzii: 

Cartonul mucava este un suport semirigid, bun pentru pictură, cu condiția respectării câtorva 
criterii de calitate. Acesta trebuie să fie fabricat din pastă de bună calitate, să fie suficient de gros și 
să fie bine presat. Chiar cu rezervele de rigoare, cartonul a fost și este în continuare un suport 
pictural suficient de căutat. 

Este necesară cunoașterea acestui tip de suport datorită existenței unui număr foarte mare de 
lucrări de patrimoniu pe carton de toate tipurile. Istoric vorbind, conservarea va deveni necesară în 
condițiile în care vârsta lucrărilor va determina nevoia intervenției specializate. 
 

 

Bibliografie: 

1. Oprea, Florea - Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice, Ediția a II-a 
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LITERAŢIE ÎN ORA DE MATEMATICĂ 

 

 

Prof. Mioara Georgescu  

Şcoala Gimnazială “Anton Pann” Craiova, jud. Dolj  
 

 

Definiție  
• Literația înseamnă înțelegerea, folosirea și reflectarea asupra textelor scrise, cu scopul de a ne 
dezvolta cunoașterea și potențialul, pentru a deveni indivizi active în societate.  
• Cititorul trebuie să reconstruiască sensul textului scris.  
• Cititul nu e receptare pasivă, ci reconstruire activă a ceea ce este în text.  
• Cititul apelează întotdeauna la cunoștintele noastre anterioare. 

De ce este importantă literația pentru toți profesorii?  

• Înainte, cititul însemna a transfera conținutul textului în mintea cititorului.  
• În prezent, cititul înseamnă reconstruirea sensului. Dacă vrem să înţelegem un cuvânt, o 
propoziție, un text, avem nevoie întotdeauna să apelăm la cunoștințele anterioare, pentru a face 
legătura cu cuvintele din text. Cititul devine astfel un proces interactiv între text și cititor.  

De ce e literația importantă pentru asimilarea conținutului (de învățat)?  

Învățarea este vitală pentru că îi ajută pe elevi să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși și să înțeleagă 
mai bine realitatea din jurul lor. De exemplu, matematica este esențială în aproape orice domeniu s-

ar angaja cineva; îi ajută pe oameni să aprecieze simetria și modelele; îi ajută pe oameni să ia 
decizii ferme, logice, dezvoltă creativitatea, abordarea sistematică a situațiilor cu care ne 
confruntăm etc. 

 

Principalele tipuri de texte folosite în matematică:  
 Descriptive - orientate spre evenimente/fenomene (matematică și științe) - descrierea 

rezolvării sarcinilor unor probleme  

 Argumentative - orientate pentru a dezvolta un anumit subiect (folosite în toate materiile 
curriculare)  

 Expozitive - explică un anumit subiect, folosind un vocabular tehnic  

 Sarcini și întrebări - model didactic creat pentru sprijinirea, monitorizarea și controlul 
înțelegerii textului și a conținutului materiei respective  

 Diagramele tipurilor principale de texte 

Scheme logice de operare cu problemele literației – Etape:  

• Conectarea elevilor cu conținutul  
• Organizarea informației pentru înțelegerea textului  
• Negocierea sensului lecției și reflecția metacognitivă  
• Lărgirea sferei de cunoaștere  
Ce presupune abordarea modelului anterior?  

• Sprijiniți-vă elevii să-și construiască noile cunostințe, prin integrarea, în procesul de învățare a 
informațiilor mai vechi.  
• Arătați-le elevilor cum să învețe, implicând strategii de învățare înainte, în timpul și după lectura 
propriu-zisă.  

https://image3.slideserve.com/5550643/slide2-l.jpg
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• Ghidați-vă elevii să-și construiască o înțelegere mai profundă aconținutului învățării, dându-le 

ocazia să–și răspundă la următoarele întrebări:  
• Cum îmi voi stabili un scop legat de ceea ce citesc?  
• Ce să fac pentru a-mi activa cunoștințele pe care le am deja în domeniu?  
• Ce strategii de lectură voi folosi pentru acest text?  
• Cum îmi voi organiza informația, așa încât să mi-o amintesc?  

• Cum pot să mă verific singur, ca să-mi dau seama dacă am înțeles?  
Lacune ale sistemului educațional românesc, legate de literație:  

 Nu există conceptul, deci nici conștientizarea unor nevoi speciale, legate de lucrul cu textul.  
 Profesorii nu cunosc strategii de lectură și chiar când le cunosc, nu le aplică in mod coerent 

sau nu le aplică atunci cand e nevoie.  
 Profesorii nu lucrează cu texte, predau conținutul într-o formă prelucrată deja de ei înșisi.  
 Dascălul nu verifică în permanență înţelegerea vocabularului.  

Dascălii nu sunt interesați să diagnosticheze nivelul de literație al elevilor  
• Profesorii de matematică nu se întreabă: cât vocabular înțeleg elevii, dacă pot selecta informațiile 
importante, dacă sesizează distribuirea detaliilor pe palierele ideilor de bază, dacă pot face asociații, 
cât de subtile pot fi aceste asociații, dacă pot interpreta informațiile din text.  
• Nu dezvoltă suficient capacitățile metacognitive ale elevilor (elevii nu sunt obișnuiți să reflecteze 
asupra propriilor capacități cognitive).  
• Nu expun elevii la o diversitate de texte.  
• Nu-i învață să fie critici față de felul în care e scris un text.  
• Nu stabilesc scopuri clare pentru fiecare text folosit la oră.  
Reguli ale interacțiunii profesor-elev: 

• Respectul reciproc  
• Responsabilitate comună  
• Reguli sigure, de comun stabilite pentru interacțiune  
• Sprijin și feed-back  

• Scopuri clare, rezonabile și care pot fi atinse de elevi  
Interacțiunea profesor-elev  – Ce face un bun profesor:  

• Va aplica strategii de lectură diferite, în așa fel încât fiecare elev să devină un cititor strategic.  
• Va avea cunostințe de specialitate în ceea ce privește textele pe care le predă (va putea face, de 
exemplu, diferența între un text expozitiv și un text argumentativ, abordându-le diferit).  

• Va evalua în permanență felul în care crește nivelul abilităților de lectură ale elevilor, 
descoperindu-le punctele tari și punctele slabe.  
• Va face ca elevii să poată descoperi ei punctele lor tari și puntele slabe.  
Două metode eficiente pentru învățarea interactivă:  
• Gândește asupra sarcinii de lucru, lucrează în perechi, împărtășește.  
• Ce știu, ce vreau să știu, ce am învățat/ce am de făcut.  
Metacognitia (sau “gândirea despre gândire”) se referă la:  

• Procesele mentale care controleazăși reglementează modul în care gândim: Percepția, Memoria, 
Judecata, Motivarea  

• De ce este importantă metacognitia?   

- dezvoltă competențele de analiză a unui text  

- dezvoltă capacitatea de autoevaluare  

https://image3.slideserve.com/5550643/slide8-l.jpg
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Care sunt strategiile de lectură prin care putem îmbunătăți funcționarea proceselor metacognitive 
la matematică?  

 Citiți în liniște, cu atenție.  
 Vizualizați ce citiți, imaginandu-vă lucrurile despre care ați lecturat.  
 Focalizați-vă atenția asupra cuvintelor și informațiilor cheie.  
 Fii atent la cauze și efecte.  
 Fă-ți notițe mentale cu ce se întâmplă mai întâi, cu ce se întâmplă după aceea.  

Ce implicații are o schemă de lectură?  

• influențează cât va putea memora elevul și cât anume din conținuturile învățării va asimila acesta  

• facilitează direcționarea atenției către anumite aspecte ale textului  
• facilitează o scanare a memoriei și facilitează felul în care rezumăm informațiile unui text  
Analizează ce citești și compară informațiile cu propriile experiențe: 

 Întreabă-te cu ce schimbă perspectiva ta asupra lumii lucrurile nou aflate.  
 Fă legături, trage concluzii și vezi dacă ideile tale sunt pertinente.  
 În timp ce citești, fă predicții asupra evenimentelor, asupra informațiilor; în felul acesta vei 

fi implicat în lectura textului.  
 Studiază diagramele, hărțile, graficele; acestea îți furnizează informații vitale, care pot fi 

reținute cu ușurință.  
 Grupează informațiile și evenimentele pe categorii.  

 Întreabă-te cum poți să le relaționezi cu propriile tale idei.  
 Caută asemănări și diferențe.  
 Caută mereu legături.  
 Întreabă-te cum și de ce.  
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GRAFICUL MIŞCĂRII 

-Proiect de activitate didactică- 

 

 

Prof. Valentina Mazăre  
Școala Gimnazială “Gala Galaction” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Cls. a VI-a 

TITLUL LECȚIEI – GRAFICUL MIȘCĂRII 
OBIECTIVE DE EVALUARE 

La sfârșitul orei veți ști: 

O1-Să construiți graficul unei mișcări  
O2-Să interpretați graficul unei mișcări 
O3-Să determinați viteza unui mobil, plecând de la graficul mișcării 
O4-Să determinați coordonatele întâlnirii a două mobile, plecând de la graficele mișcării lor. 
 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

-METODE DE PREDARE - brainstorming, conversația euristică, expunerea, modelarea grafică, 

rezolvarea de probleme, eseul de 5 min. 

-MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT - manual, culegere de probleme, tablă, marker, riglă 

-FORME DE ORGANIZARE - se îmbină munca individuală cu cea frontală. 
 

Scenariul activității didactice 

 

Moment didactic Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevului Conținutul care se învață 

1. Moment 

organizatoric 

 

2. Captarea atenției 
 

 

 

 

 

3. Reactualizarea 

cunoștințelor însușite 
anterior 

 

 

 

 

 

-verifică prezența 

 

 

-Cum putem 

determina viteza cu 

care se deplasează 
trenul în care ne 
aflăm? 

 

 

-Ce este viteza? 

-Care unitatea de 

măsură în S.I. și în 
viața cotidiană? 

-Care este 

instrumentul cu care 

se măsoară viteza? 

 

 

 

-devin atenți 
-oferă răspunsuri 
 

 

 

 

 

-răspund la întrebări 
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4. Enunțarea 
obiectivelor 

 

 

 

5. Prezentarea noii 

învățări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-―La sfârşitul orei veți 
ști…‖ (se enunță 
obiectivele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ascultă 

 

 

 

 

-notează 

-realizează graficele 

-răspund la întrebări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pentru a determina viteza 

unui tren este necesară inițial 
colectarea anumitor date 

(poziția și momentul 
corespunzător) sub forma 
unui tabel, date ce vor fi 

trecute apoi într-un sistem de 

axe perpendiculare. După 
trasarea fiecărui punct în 
sistemul de axe se trasează 
graficul, unind punctele 

obținute, în ordinea marcării 
lor. 

Viteza mobilului se determină 
cu ajutorul formulei  

v=d/Δt=Δx/Δt 
Observații: 
-cu cât graficul este mai 
abrupt, cu atât viteza 
mobilului este mai mare 

-dacă graficul este orizontal, 
mobilul este în repaus 

-dacă graficul este ascendent, 
mobilul se depărtează de 
corpul de referință 

-dacă graficul este 
descendent, mobilul se 

apropie de origine 

-dacă două grafice se 
intersectează, coordonatele 
punctului de intersecție 
reprezintă momentul, 
respectiv poziția la care se 
întâlnesc mobilele. 
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6. Obținerea 
performanței/ feed-

back 

 

 

 

 

7. Asigurarea 

transferului 

 

 

 

 

 

-reia împreună cu 
elevii ideile principale 

ale noii lecții 
-propune realizarea 

eseului de 5 min. 

-prezintă tema pentru 

acasă 

 

 

 

 

 

-răspund la întrebări 
 

 

-realizează eseul de 5 
min. 

-manual, pg. 44, ex.1 

 

 

 

 

TEST INIȚIAL  
CLASA A VIII-A, AN ȘCOLAR 2021-2022 

DISCIPLINA FIZICĂ 

 

 

Prof. Angela Pestrițu  
Școala Gimnazială Nr.1 Poienarii de Muscel, jud. Argeș 

 

 

Numele şi prenumele elevului:                                                                                Data susţinerii  
PARTEA I           (45p)      

1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Pentru fiecare afirmaţie încercuieşte A dacă apreciezi că 
este adevărată, sau F dacă apreciezi că este falsă:               (18p) 

a) Intensitatea curentului electric este o mărime fizică.    A/F 

b) Temperatura unei pisici se poate exprima în grade Fahrenheit.   A/F 

c) Greutatea ta în orice punct de pe Pământ este aceeaşi.    A/F 

2. Completează spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:   (15p) 

a) 0,01 cg + 0,07 dg – 0,05 mg = ..........................mg 

b) 0,01 hm + 180 dm – 400 cm = .........................m 

c) 750 ml  - 2 dl + 0,05 dal = .............................l 

d) 0,5 dm
2
 = .....................cm

2
 

e) 40 cm
3
 = ........................dm

3
 

3. În imaginea de mai jos este prezentat un instrument de măsură folosit în laboratorul de fizică.     
(12p) 
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Realizaţi legăturile corecte dintre elementele coloanei A cu cele ale coloanei B prin notarea cifrei 
corespunzătoare în căsuţe: 

  A      B 

ampermetru     1. volt  

A      2. intensitatea curentului electric 

 I      3. amper      

                        V                         4. instrument de măsură                
PARTEA a II-a          (45p) 

Pentru subiectele 1 şi 2 încercuiţi răspunsurile pe care le consideraţi corecte: 
1. La introducerea unei sticle de 0,5l cu apă în congelator:     (8p)    

a) volumul scade, sticla micşorându-şi suprafaţa;  
b) temperatura scade ajungând spre punctul de îngheţ; 
c) volumul creşte existând pericolul de spargere al sticlei; 
d) temperatură creşte într-un timp scurt.                                                                             

2. Greutatea omului se poate determina folosind:                                                                    (8p) 

a. relaţia G = mg, unde g reprezintă acceleraţia gravitaţională; 
b. un cântar prin cântărire directă; 
c. un cântar pentru a măsura masa sa şi apoi prin calcul; 
d. acceleraţia gravitaţională de 9,8 N/kg, atât la câmpie cât şi la munte.                  3. 

Distanţa de la Pământ la Lună este de aproximativ 378.000 km. În ce interval de timp parcurge 
lumina această distanţă? (se consideră viteza luminii de 300.000 km/s).                                                   
(10p) 

4. Iată reprezentările unor lentile.                             (6p) 

a) Care dintre ele sunt convergente şi care sunt divergente?  

              

Lentile convergente: 

Lentile divergente: 

b) Care ochelari se sparg mai uşor şi de ce?       (4p)  

5. Folosind o baterie, 3 becuri şi conductori electrici realizaţi un montaj în care legarea becurilor să 
fie în serie. Reprezentaţi schema circuitului folosind simbolurile studiate pentru fiecare component.             
(9p) 

NOTĂ: Din oficiu se acordă 10p.    
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Timp de lucru: 40 min. 

                                                                                                                                                                                                                                

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

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

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

acordat pentru test la 10. 

PARTEA I                                              (45p)  

1. Aprecierea corectă:            (18p)       

a) A (6p)                                                                                                                                                                               

b) A (6p)                                                                                                                                                              

c) F (6p)                                                                                                                                                                        

2. Completarea corectă:           (15p) 

a.6,05mg);  (3p)                                                                                                                                                                                                           

b.15m;(3p)                                                                                                                                                       

c.1,05l;(3p);                                                                                                                                                               

d. 50cm
2
 ;( 3p)                                         

e.0,04dm
3
; (3p)                                                                                                                                                              

3. 4 - ampermetru (3p)                      (12p)           

3 - A  (3p)                                                                                                                            

2   -      I  (3p)                                                                         

1 -     V          (3p)        

PARTEA a II-a            (45p) 

1                                                                                                                                                   (8p)                                                                                                                         

a) (4p)                                                                                                                                                    

b)  (4p)                                                                                                                                                          

2.                                                                                                                                                  (8p)                                                         

a) (4p)                                                                                                                                                         

b) (4p)                                                                                                                                                 

3. Formula vitezei: v = d/t  (5p)                                                                                            (10p)  

 Calculul timpului: 1,26 s  (5p)                                                                                                       

4. a) Lentile convergente: a), d), e), f)                                                                                                                

Lentile divergente: b), c) 6 x 1p = 6p                        

b) explicaţia: (4p)                        (10p)  

5. Schema circuitului:  (9p)         (9p)  

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

82 

 

MATRICEA DE SPECIFICAŢII 

 

Competenţe 

corespunzătoare 

nivelurilor 

taxonomice 

Teme/ 

Conţinuturi/ 
Concepte-cheie/ 

Unităţi tematice 

Identificarea 

Caracteristicilor 

definitorii 

ale unor 

sisteme 

întâlnite în 

natură 

Compararea 

şi 
Clasificarea 

unor 

fenomene şi 
unor 

caracteristici 

fizico/chimice 

ale 

fenomenelor 

din domeniile 

studiate 

Descrierea 

unor 

fenomene 

fizico/chimice 

din domeniile 

studiate, a 

unor 

procedee de 

producere 

sau de 

evidenţiere a 
unor 

fenomene, 

precum 

si a cauzelor 

producerii 

acestora 

Analizarea 

Relaţiilor 

cauzale 

prezente în 

desfăşurarea 

fenomenelor 

fizico/chimice 

din 

cadrul 

domeniilor 

studiate 

Evaluarea/ 

Aprecierea/ 

Interpretarea 

de fenomene, 

fapte, 

procese 

în contexte 

variate 

PUNCTAJ 

acordat 

Mărimi fizice şi 
unităţi de 
măsură 

I.1 b) (6p) 

I.1 a) (6p) 

 I.3 ( 8p) I.1 c) (6p) II.2 (8p) 

II.3 (10p) 

44 

Transformări     I.2 (15p) 15 

Optică II.4 b) (4p)  II.4 a) (6p)   10 

Termodinamică  II.1 (8p)    8 

Electricitate. 

Magnetism 

 I.3 (4p)  II.4 (5p) II.4 (4p) 13 

Punctaj 16 12 14 11 37 TOTAL 

90 
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METODELE DE INTERACŢIUNE ÎN PREDARE, ÎNVĂŢARE ŞI 
EVALUARE LA BIOLOGIE 

 

 

Prof. Fănica Săceleanu  
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 

         

 Biologia, ca disciplină de învăţământ, participă din plin la modelarea vieţii psihice a elevului 
pe toate palierele ei. În acest sens, disciplina dezvoltă şi stimulează:  
• spiritul de observaţie ca formă de percepţie superioară şi capacitatea de reprezentare a lumii 
înconjurătoare; 
 • operaţiile fundamentale ale gândirii (capacitatea de comparaţie, analiză, sinteză, abstractizare-

concretizare, generalizare-particularizare, capacitatea de inducţie şi deducţie, stabilirea de algoritmi 
şi procedee euristice, operare cu noţiuni, rezolvare de probleme);  
• capacitatea de comunicare prin utilizarea limbajului uzual şi de specialitate;  
• memoria logică, perceptivă, verbală, motorie şi afectivă;  
• imaginaţia şi creativitatea productivă şi inventivă;  
• motivaţia (nevoia de exprimare şi realizare personală, nevoia de cunoaştere şi înţelegere, nevoia 
de autodepăşire etc.); 

• atenţia (prin toate atributele ei - stabilitate, flexibilitate, distributivitate, volum etc). 

Metodele de interacțiune sunt grupate în 3 categorii, după cum urmează: 
I. METODE BAZATE PE ANALIZĂ, REZOLVARE DE PROBLEME ŞI STIMULARE A 
CREATIVITĂŢII 
1. Metoda asaltului de idei (brainstorming, furtună în creier, cascada ideilor, filosofia marelui Da, 

evaluarea amânată) 
2. Ciorchinele 

3. Metoda focus-group 

4. Metoda 6/3/5 (brainwriting) 

II. METODE CARE VIZEAZĂ SISTEMATIZAREA ŞI FIXAREA CUNOŞTINŢELOR 

1. Task cards (cardurile cu sarcini)  

2. Metoda „Blind Hand‖ (mâna oarbă)  
3. Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat  
4. Metoda Jigsaw puzzle (Mozaicul)  

5. Metoda Lotus  

III. METODE DE ACTIVIZARE, MOTIVARE ŞI STIMULARE A COOPERĂRII  
1. Metoda studiului de caz  

2. Metoda Pălăriilor gânditoare  
3. Metoda Frisco  

4. Tehnica ―adevărat şi fals‖ 

 Metoda Pălăriilor gânditoare se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria 
aleasă. Este o strategie metacognitivă ce încurajează indivizii să privească conceptele din diferite 
perspective. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru 
şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul ales.  
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• Se formează un grup de şase elevi și se împart cele 6 pălării gânditoare elevilor. Se oferă cazul 
supus discuţiei pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată individual şi atunci 
elevul respectiv îi îndeplineşte rolul sau mai mulţi elevi pot răspunde sub aceeaşi pălărie.  
• Interpretarea rolurilor. Elevii dezbat cazul expus ţinând cont de culoarea pălăriei care defineşte 
rolul grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în asigurarea celei mai 
bune interpretări.  

 Pălăria albastră — clarifică - este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor 
desfăşurate.  Pălăria albastră este dirijorul orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării. Gânditorul 
pălăriei albastre defineşte problema şi conduce întrebările, reconcentrează informaţiile pe parcursul 
activităţii şi formulează ideile principale şi concluziile la sfârşit. Monitorizează jocul şi are în 
vedere respectarea regulilor. Rezolvă conflictele şi insistă pe construirea demersului gândirii. 
Intervine din când în când şi de asemenea la sfârşit. Poate să atragă atenţia celorlalte pălării, dar 

prin simple interjecţii. Pălăria albastră controlează procesul gândirii pentru ca aceasta să devină mai 
productivă şi organizează acţiunea; supervizează, sistematizează concluziile, comentează, dirijează 
şi conduce către pasul următor prin întrebări.  

o Pălăria albă — informează - Cel ce poartă pălăria albă trebuie să-şi imagineze un computer 
care oferă informaţii şi imagini atunci când acestea i se cer. Calculatorul este neutru şi obiectiv. Nu 
oferă interpretări şi opinii. Când "poartă" pălăria albă, gânditorul trebuie să imite computerul; să se 
concentreze strict pe problema discutată, în mod obiectiv şi să relateze exact datele. Gânditorul 
pălăriei albe este disciplinat şi direct. Albul indică neutralitatea. Pălăria albă gândeşte ca o foaie 
albă care este neutră şi poartă informaţii.  

 Pălăria verde — generează ideile noi, efortul. Simbolizează gândirea creativă. Verdele 
exprimă fertilitatea, renaşterea, valoarea seminţelor. Căutarea alternativelor este aspectul 
fundamental gândirii sub pălăria verde. Este folosită pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, 
noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de 

creaţie. Pălăria  verde creează noi opţiuni, variante, resurse, structuri, metode, idei.  

  Pălăria galbenă — aduce beneficii, rol creativ. Este simbolul gândirii pozitive şi 
constructive, al optimismului. Se concentrează asupra aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria 
neagră erau specifice cele negative. Exprimă speranţa, are în vedere beneficiile, valoarea 
informaţiilor şi a faptelelor date. Gânditorul pălăriei galbene luptă pentru suporturi logice şi practice 
pentru aceste beneficii şi valori. Oferă sugestii, propuneri concrete şi clare. Cere un efort de gândire 
mai mare. Beneficiile nu sunt sesizate întotdeauna rapid şi trebuie căutate. Ideile creative oferite sub 

pălăria verde pot constitui material de studiu sub pălăria galbenă. Nu se referă la crearea de noi idei 

sau soluţii, acestea fiind domeniul pălăriei verzi. Pălăria galbenă gândeşte optimist, logic şi pozitiv, 

explorează beneficiile şi posibilităţile.  
 Pălăria neagră — identifică greşelile. Este pălăria avertisment, concentrată în special pe 

aprecierea negativă a lucrurilor. Gânditorul pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt 
erorile. Explică ce nu se potriveşte şi de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile 
demersurilor propuse. Nu este o argumentare ci o încercare obiectivă de a evidenţia elementele 

negative. Se pot folosi formulări negative, de genul: "Dar dacă nu se potriveşte cu...", "Nu numai că 
nu merge, dar nici nu..."Gânditorul nu exprimă sentimente negative, acestea aparţinând pălăriei 
roşii, după cum aprecierile pozitive sunt lăsate pălăriei galbene.  

 Pălăria roşie — spune ce simte despre ... Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: 
"Aşa simt eu în legătură cu...". Această pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte 
integrantă a gândirii. Ea face posibilă vizualizarea, exprimarea lor. Pălăria roşie permite 
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gânditorului să exploreze sentimentele celorlalţi participanţi la discuţie, întrebându-i care este 

părerea lor „din perspectiva pălăriei roşii", adică din punct de vedere emoţional şi afectiv.  
 Avantajele metodei pălăriilor gânditoare: 

 Stimulează creativitatea elevilor, gândirea colectivă și individuală. 
 Dezvoltarea capacității sociale a participanților de intercomunicare și toleranța reciprocă, de 

respect pentru opinia celuilalt 

 Încurajează și exersează capacitatea de comunicare a gânditorilor 

 Dezvoltarea competențelor inteligenței logice, lingvistice și interpersonale 

 Determină și activează comunicarea și capacitatea de a lua decizii 
 Încurajează gândirea constructivă, complexă și completă 

 Dezavantajele metodei: 

 Există posibilitatea ca metoda să nu fie luată în serios și să fie percepută ca o simplă 
activitate recreativă. 

 Apare riscul identificării totale a elevilor cu una dintre pălării și refuzul ulterior de a mai 
purta și altă pălărie 

 Pot apărea conflicte între elevi. 
 

 

Bibliografie: 

1. Ianovici, Nicoleta - Metode didactice  în predare, învățare și evaluare la biologie, Editura 

Mirton, Timișoara, 2009 

2. Oprea, Crenguţa Lăcrămioara - Pedagogie. Alternative metodologice interactive, Editura 
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ACTIVITATEA DE ANTICIPARE ŞI PREGĂTIRE MODERNĂ A 
LECȚIILOR DE BIOLOGIE  

 

 

Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

 Planificarea orei de biologiei este un demers care are la bază cunoaştere prin investigare, 
elevul aflându-se în centrul activităţii instructiv-educative, principalul scop fiind acela de a stimula 

motivaţia faţă de procesul învăţării. 
 Punctul central al designului educaţional, îl constituie proiectarea instruirii în așa fel, încât 

să cuprindă definiţia obiectivelor performanțe, proiectarea secvenţelor instrucţionale, elementele 

instruirii, proiectarea nivelurilor instruirii: componentele lecţiei şi evaluarea performanţei elevului. 
 Din această perspectivă, demersul educaţional mă ajută ca profesor să înțeleagă mai profund 

mecanismul inovării şcolare, drumul pe care urmez să-l parcurg împreună cu elevul, precum şi 
modul de optimizare a procesului de învățământ, în centrul căreia ar trebui să se afle problematica 

optimizării obiectivelor instrucţionale.  

 Gândirea și proiectarea demersului educațional într-o linie modernă, are ca scop dezvoltarea 

progresistă a învățământului, determinat fiind de următorii factori: 
 necesitatea promovării unui nou tip de personalitate umană; 
 afirmarea învățământului ca forţă a progresului social; 
 ascensiunea educaţiei ştiinţifice; 
 organizarea procesului educaţional în baza unor noi strategii didactice. 
  Scopul este acela de a evidenția abordarea modernă a lecţiei de biologie din perspectiva 
formării competenţelor specifice biologiei. În acest scop am ținut cont de următoarele obiective: 
 evidenţierea rolului lecţiei în procesul de instruire la biologie;  

 determinarea unor aspecte metodice privind realizarea lecţiei de biologie în contextul formării 
competenţelor specifice biologiei;  
 experimentarea tipurilor de lecţii din perspectiva formării competenţelor specifice biologiei în 
gimnaziu.  

 Importanţa teoretică, constă în evidenţierea unor aspecte referitoare la abordarea modernă a 
lecţiei din perspectiva formării competenţelor specifice biologiei. 

 Importanţa practică constă în determinarea aspectelor metodice privind realizarea lecţiei 
moderne de bilogie în contextul formării competenţelor. 

 Ca principală formă de organizare a învăţământului, ‖lecţia de biologie‖ (și nu doar) are 
volum şi conţinut. Volumul lecției este dat de modul de clasificare a tipurilor de lecţii, în conţinutul 
căreia includ: obiectivele lecţiei, materia de studiu preconizată pentru lecţia respectivă, formele, 
metodele, mijloacele de învăţământ; formele, metodele, tehnicile şi tipurile de evaluare; structura 
lecţiei şi secvenţele respective etc. Specificul lecţiei de biologie moderne, prezintă a anumită 
particulritate și anume că tot scenariul didactic este elaborat și planificat ân detaliu de către 
profesor. 
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 Procesul educaţional la disciplina de biologie, este orientat spre formarea la elevi a 

competenţelor specifice disciplinei, menit de a-l așeza pe baze științifice, fără însă a șabloniza 
activitatea instructiv-educativă și a stimula creativitatea cadrului didactic, urmărindu-se: 

 Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de  
comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi 
biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor. 

  Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de 
laborator. 

  Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, 

interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene 
biologice şi a corelaţiei dintre ele. 

  Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor. 
  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi  a 

celor din jur. 

O lecţie modernă de biologie presupune un caracter formativ, să fie axată pe cultivarea 
capacităţii de învăţare, pe stăpânirea metodelor şi tehnicilor specifice dobândirii unor noi 
cunoștințe, educarea capacităţilor creative, interdisciplinare etc. 

 Caracteristicile unei lecții moderne de biologie sunt: 
 Învăţarea pe acţiune - profesorul trebuie să evite pasivitatea elevilor, determinându-i să aibă   

iniţiativă, să acţioneze pentru a descoperi, să provoace atitudini în legătură cu cele comunicate, în 
aşa fel, elevul va deveni un constructor activ al structurilor sale intelectuale. Pentru a realiza acest 

principiu, profesorul de biologie trebuie să implementeze cât mai multe metode de explorare directă 
şi indirectă a mediului, cum ar fi experimentul, experienţa, modelarea. 

 Formarea la elevi a deprinderilor de studiu individual. Fără a subaprecia valoarea acţiunilor  
profesorului, precizia şi claritatea expunerilor sale, intervenţia sa stimulatoare şi pentru dirijarea 
procesului, rezultatele şcolare depind, într-un mod direct, de măsura în care elevii participă efectiv 

la transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi la formarea abilităţilor.  
 Dezvoltarea devine, astfel, o autodezvoltare, căci elevul participă activ la propria formare 

prin implicare și posibilitatea de a-și putea expune opiniile și punctul de vedere fără nicio îngrădire. 

 Participarea activă şi conştientă a elevului la asimilarea cunoştinţelor şi formarea  
personalităţii sale. Devenit subiect al educaţiei, elevul se dezvoltă prin acţiuni, prin activitate 
personală. Elevul nu trebuie să însuşească în mod pasiv cunoştinţele, ci să o  atitudine activă, 
dezvoltându-și abilităţi pe care le va aplica în învăţare şi,  astfel îşi va mări şansele de reuşită. 

 Abordarea diferenţiată şi individualizată. Diferenţierea instruirii vizează adaptarea acţiunii   
instructiv-educative la particularităţile psihofizice a fiecărui elev. În acest scop, se pot utiliza 
diverse metode, prin care elevii vor primi sarcini diferenţiate. 

 Prezenţa mijloacelor didactice. Lecţia de biologie nu poate fi desfăşurată doar cu ajutorul  
tablei şi a cretei.  

 Pentru eficientizarea predării biologiei este nevoie ca elevii să studieze structuri în baza 
imaginilor, planşelor, mulajelor. Elevii vor urmări procese, fenomene în baza diverselor lucrări 
practice, cu utilizarea lupei, microscoapelor, lamelor, lamelelor etc. „O lecţie modernă, activ 
participativă, se distinge prin caracterul ei solicitant, ceea ce presupune implicarea personală şi 
deplină a subiectului, până la identificarea lui totală cu sarcinile de învăţare‖. 
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 În viziunea modernă, proiectarea didactică reprezintă o activitate complexă, un ansamblu de 
procese şi operaţii de anticipare a modului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative, de fixare 

mentală a paşilor ce se vor parcurge şi a relaţiilor dintre aceştia.  
 Activitatea de proiectare didactică nu se identifică cu cele de elaborare a planurilor de 

activitate, ci sunt mult mai complexe. Ele constau în gândirea, anticiparea şi prefigurarea procesului 

instructiv-educativ, a strategiilor de predare, învăţare şi evaluare, a modului orientativ în care se va 
desfăşura activitatea. 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

UTILIZAREA UNOR METODE INOVATIVE  

PENTRU EDUCAȚIA ECOLOGICĂ A ELEVILOR 
 

 

Prof. Doina Andrei  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

Educația ecologică se impune tot mai mult ca o componentă organică a educației generale, a 
formării personalității. Educația ecologică trebuie să asigure cunoștințe elevilor legate de elementele 

structurale și funcționale ale ecosferei, precum și pentru a înțelege relațiile existente între anumite 
situații și, totodată pentru a fi capabili să analizeze, să sintetizeze și să generalizeze informațiile 
receptate; să ofere copiilor posibilitatea de a-și exprima ideile personale și de a manifesta o 
atitudine personală legată de responsabilitatea pe care și-o asumă în privința mediului în care 
trăiesc; să contribuie la înțelegerea de către elevi a faptului că problemele mediului nu pot fi 
rezolvate numai prin soluții tehnice. 

Educația ecologică are în vedere cinci obiective: 
 conștientizare – elevii sunt sprijiniți pentru: 

 atingerea unui nivel de conștiință și atenție față de mediu și problemele sale; 
 dezvoltarea capacității de a observa și alege stimulii; 

 prelucrarea, perfecționarea și extinderea percepțiilor nou formate, legate de mediu; 
 folosirea acestor noi calități în diferite situații; 

 cunoștințe – elevii trebuie să înțeleagă modul de funcționare a mediului, de apariție a 
problemelor legate de mediu și de rezolvare a acestor probleme; 

 atitudine – elevii trebuie să-și însușească un set de valori și să manifeste grijă pentru 
mediu, precum și să posede motivație și dorință pentru a participa la acțiuni menite să 
îmbunătățească starea mediului; 

 abilități/priceperi/deprinderi – elevii sunt sprijiniți pentru a-și forma și dezvolta 
abilități necesare identificării și investigării problemelor de mediu și în scopul participării lor la 
rezolvarea acestor probleme; 

 participare – elevii sunt ajutați să-și însușească experiența/capacitatea de a folosi 
cunoștințele și abilitățile căpătate în luarea unor decizii bine gândite, pozitive pentru rezolvarea 
problemelor de mediu. 

Problemele legate de mediu trebuie studiate de la cele mai fragede vârste și acest lucru poate 

fi realizat cu o mare eficiență în cadrul unităților de învățământ. 
Educația ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate: școlară, extrașcolară, 

activități științifice, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele  de realizare sunt diversificate: 

observații, experimente, povestiri științifice, desene, activități practice, plimbări, drumeții, excursii, 
vizionări de diapozitive, jocuri de mișcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice, 
colecții, expoziții, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediții, tabere, scenete ecologice, 
concursuri. 
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Prezentăm o activitate de educație ecologică, în implementarea căreia se utilizează strategii 
interactive de grup. 

 

TEMA: Influența oamenilor asupra mediului și cum poate fi aceasta ameliorată 

CLASA: a VIII-a 

DURATA LECȚIEI: 50 minute 

SPAȚIUL NECESAR: Sala de clasă 

OBIECTIVELE LECȚIEI (ce trebuie să știe elevii la sfârșitul orei): 
Elevii vor fi capabili să:  

 Identifice influența oamenilor asupra mediului.  
 Alcătuiască o listă cu moduri în care ei ar putea micșora impactul negativ.  

METODA (conținutul lecției): 
Elevii vor face o listă de activități, vor participa la un grup de discuții, vor completa tabele și 

vor scrie un angajament pentru ajutorarea Pământului.  
SCOPUL LECȚIEI:  

Să-i învețe pe copii să aibă un stil de viață ecologic.  
MATERIALE DIDACTICE ȘI AUXILIARE: 

Bucăți de hârtie, coală mare de hârtie, instrumente de scris și de desenat, fișe de lucru; 
opțional – un recipient care poate fi folosit pentru a trasa conturul globului pământesc, precum și 
șnur pentru a prinde ecusoanele la gât.  
VOCABULAR: 

 Vocabular de bază: amprentă de carbon (ecologică); resurse; impact; deversare; 
efect; schimbare; activități; ajutor. 

 Vocabular pentru nivel avansat: amprentă; durabil. 
PROCEDURA: 

Cadrul general: 

Fiecare lucru afectează mediul. Unele lucruri au un efect major asupra mediului precum 
deversările de petrol, găurile din stratul de ozon și fenomenele naturale. Altele lasă doar urme 
ușoare. Fiecare afectează mediul în diferite feluri.  

Cât de mult afectăm noi personal mediul?  
Elevii vor discuta despre rutina lor zilnică și vor descoperi modurile în care ei afectează 

mediul. După ce au identificat impactul personal, elevii vor găsi metode de a micșora impactul 
propriu asupra mediului. Deși la nivel individual ei vor face pași mici, ca grup de persoane dedicate, 
pasionate și dorind să ajute, ei vor putea ajuta foarte mult mediul. Împreună, ei vor putea face 
promisiunea de a continua să ajute Pământul pentru o viață mai sănătoasă.  

Desfășurarea lecției: 
 

Activitatea Durata Descrierea activității 
Lista 

activităților 
zilnice 

5 

minute 

Elevii sunt organizați în grupuri de 3 sau 4. În cadrul fiecărui grup, 
elevii vor alcătui o listă cu activitățile lor zilnice ex. spălat pe dinți, mic 
dejun, îmbrăcat etc. Pentru fiecare activitate, elevii vor descoperi 

modul în care aceasta afectează mediul și modul în care ei pot face o 
schimbare pentru a diminua impactul asupra mediului. Ca să le fie mai 
ușor, puneți-i să completeze un tabel. 
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Activitatea Durata Descrierea activității 
Citirea 

listelor 

individuale 

20 

minute 

După ce au finalizat lista, elevii citesc activitățile în cadrul grupului. 
Multe liste vor conține aceleași activități. Pentru fiecare activitate, 
elevii vor arăta în ce fel activitatea respectivă afectează mediul și se vor 
gândi la o modalitate de a schimba activitatea astfel încât impactul 
asupra mediului să fie mai mic. Lucrând în grupuri, elevii se vor ajuta 
unul pe altul și vor oferi sugestii colegilor lor. 

Discutarea 

influenței 
personale 

15 

minute 

După ce listele au fost făcute, elevii se vor pregăti să discute cu 
întreaga clasă impactul lor personal asupra mediului. Faceți un tabel pe 
o coală mare de hârtie după modelul de mai jos, pentru a vedea care 
sunt activitățile zilnice permanente, ce efecte au acestea asupra 
mediului și cum vor putea schimba elevii impactul propriu asupra 

mediului. 

 

Numele 

activității 

Nr. de elevi 

care fac 

activitatea 

Efectul asupra 

mediului 

Schimbarea 

impactului 

asupra 

mediului 

    

    

 

Tabelul clasei va fi cât de mare este necesar pentru a cuprinde toate 

activitățile zilnice listate de elevi. Îndemnați-i pe elevi să analizeze 
atent tabelul și să-și imagineze schimbările pe care le-ar produce ei 

înșiși asupra mediului, dacă ar promite să-și schimbe activitățile zilnice 
în modul propus de ei în coloana 4 a tabelului. 

Discutarea 

amprentei 

ecologice 

5 

minute 

Aduceți în discuție ideea de amprentă ecologică (ecological footprint). 
Amprenta ecologică este măsura în care oamenii au un stil de viață care 
ține cont și de viitor. Dacă elevii au calculator acasă, spuneți-le că își 
pot măsura amprenta ecologică folosind link-ul: 

www.zerofootprintkids.com. 

Promisiune 

către Pământ 
5 

minute 

Dați-le elevilor încă o bucată de hârtie pe care să scrie o „Promisiune 
către Pământ‖. Pe această coală, fiecare elev se va angaja să facă o 
schimbare care să ajute Pământul. Spuneți-le că aceasta e o cale foarte 
bună de a începe să ajute Pământul. Lăsați-i să scrie și să deseneze. 
Expuneți fiecare angajament în jurul clasei. 

 

URMĂRIREA REZULTATELOR/EVALUAREA (cum putem aprecia măsura în care elevii 
și-au însușit materialul predat): 

La o dată ulterioară, verificați cât au progresat elevii, revizuind din nou activitățile din tabel. 
Înscrieți aceste activități în tabel și reamintiți elevilor angajamentul pe care l-au făcut. (Activitate 

săptămânală sau lunară).  
Pot fi acordate diplome sau premii elevilor care și-au respectat angajamentul. Oferiți-le în 

cadru festiv câte un ecuson oficial de „Apărător al mediului‖ (vezi modelul alăturat). 

http://www.zerofootprintkids.com/
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Sau, la sfârșit de an, organizați o petrecere a Apărătorilor Mediului 
pentru ca elevii să sărbătorească rolul lor în descreșterea impactului negativ 
asupra mediului. 

RESURSE și LINK-URI: 

www.zerofootprintkids.com – Calcularea amprentei de carbon și alte 
resurse pentru elevi și profesori. 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

Tot ce există în jurul nostru afectează într-un fel mediul. Unele lucruri influențează mediul 
în mod major – printre acestea se numără deversările de petrol, reducerea stratului de ozon și 
fenomene naturale. Altele lasă urme mai mici. Fiecare lucru influențează mediul în felul său. Care 
este impactul tău personal asupra mediului?  

 

Care este programul tău zilnic? Notează activitățile tale zilnice.  
 

Dimineața    La prânz         Seara       La culcare  

Spălat pe dinți (de exemplu)  
 

Pentru fiecare din activitățile tale zilnice, notează ce ai putea să faci pentru a influența cât 
mai puțin mediul. (Scrie propoziții întregi) 

 

Bibliografie: 

*** - Managementul educației ecologice. Ghid ECO pentru pici, părinți și bunici, Zalău, 2012 
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EDUCAȚIA ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII  
-Exemplu de bună practică- 

 

Prof. Doina Andrei  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

Educația interculturală este un element important în formarea personalității elevilor. Când 
vorbim despre valorile educației fără discriminare, vorbim despre valori morale. De cele mai multe 
ori copiii ajung în grădinițe sau școli cu stereotipuri gata formate din mediul familial. Școala nu 

poate suplini totul, însă poate avea un puternic efect formativ. Este nevoie de cadre didactice care să 
promoveze valori și comportamente sociale precum acceptarea, toleranța, comunicarea și integrarea 

pozitivă și să evite atitudinile negative de etichetare, stereotipurile, prejudecățile și 

comportamentele discriminatorii, intoleranța, xenofobia și rasismul. Profesorul trebuie să fie un 
adevărat mediator cultural care își 

cunoaște elevii și nu discriminează 
niciun elev, comunicând asertiv și 

fiind capabil să rezolve pozitiv orice 
conflict, care promovează identitatea 
culturală. 

Prezentăm în continuare o 
propunere de activitate care 

promovează educația împotriva discriminării, oferind contextul pentru formarea unei atitudini 

deschise față de diversitate și dezvoltarea empatiei, conducând, astfel, la înțelegerea alterității și la 
refuzul discriminării. 

 

Tema: Spunem NU discriminării! 

Grup țintă: 
 Elevi de la nivelul ciclului gimnazial. 

Forma de activitate propusă: 
 Activitate formală – temă în cadrul orelor de dirigenție. 

 Activitate non-formală – activitate tematică în cadrul unor cercuri de educație pentru 

cetățenie democratică, cercuri interdisciplinare, club de dezbateri sau activitate integrată în cadrul 
altor activități și programe generale extracurriculare. 

Drepturi implicate: dreptul de a nu fi discriminat/dreptul la libertatea de 

exprimare/egalitate în demnitate. 
Timp: 60-120 minute. 

Obiective: 

 experimentarea situației de discriminare; 

 conștientizare existenței diferitelor forme de discriminare; 

 formarea capacității de a recunoaște și preveni comportamentele discriminatorii și de a 

dezvolta relații bazate pe toleranță și cooperare; 

 înțelegerea ideii de egalitate în drepturi a ființelor umane; 

 dezvoltarea unei atitudini de respect față de fiecare ființă umană. 
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Argument: 

În viziunea UNESCO, unul dintre cei patru piloni ai învățării este acela de „a învăța să 
trăiești împreună cu alții‖, ceea ce înseamnă că educația are și rolul de a forma și consolida 

deprinderi, abilități de relaționare pozitivă cu ceilalți, de respectare a pluralismului și diversității. 
Deși diferitele instrumente internaționale și naționale interzic discriminarea pe motive de 

rasă, origine etnică, religie, gen, orientare sexuală, diferite grupuri minoritare, în unele cazuri, încă 
se află în situația de a fi discriminate. 

Discriminarea se poate manifesta ca respingere (refuzul de a te împrieteni cu o persoană de 
o anumită religie), ca restricție (conducerea unui club nu permite intrarea romilor) sau ca excludere 

(refuzul de a angaja lucrători de o anumită etnie într-o fabrică). 
Materiale utilizate: flip-chart sau tablă, markere, coli format A3, coli format A4, buline de 

culoare roșie, verde și galbenă, computer, CD-uri cu muzică, filme. 
Desfășurarea activității: 
La începutul activității se lipește pe fruntea fiecărui elev câte o bulină, fie de culoare roșie, 

fie verde, fie galbenă, astfel încât cei care poartă bulina galbenă să fie mult mai puțin numeroși 

decât cei care au lipită bulina roșie sau verde. 

Elevilor li se cere să se grupeze în funcție de culoarea bulinei, în orice parte a sălii doresc. 
Pe cei care au bulina galbenă îi vom ruga însă să se grupeze în colțul cel mai izolat al sălii. 

Elevii sunt anunțați că, în prima parte a activității, cu condiția de a respecta un set de reguli 

stricte, vor avea libertatea să stabilească o temă de discuție (aceeași pentru toți), legată de un subiect 
preferat, din muzică, sport, film, teatru etc. Elevilor li se explică faptul că vor avea la dispoziție 

câteva minute în care fiecare grupă pregătește prezentarea formației de muzică sau a echipei de 
fotbal, urmate de alte câteva minute în care un reprezentant al grupei va face publică prezentarea. 

Pe peretele din fața fiecărei grupe va fi afișată o foaie cu reguli care trebuie respectate, care 

sunt văzute numai de membrii grupei respective și care sunt comune pentru grupele cu buline roșii 

și verzi și diferite numai pentru grupa cu buline galbene. 

Regulile pentru grupa cu buline roșii și grupa cu buline verzi: 

 Redactați informația în 15 minute, iar prezentarea realizați-o în 5 minute. 
 Vă puteți consulta cu profesorul coordonator al activității. 
 Respectați opiniile tuturor membrilor grupei voastre. 
 Cooperați în redactarea materialului. 
 Veți avea acces la computer și CD-uri pentru prezentare. 

 Dacă doriți, aveți dreptul să alegeți un fond muzical în timpul desfășurării activității. 
Regulile pentru grupa cu buline galbene: 

 Redactați informația în 10 minute, iar prezentarea realizați-o în 2 minute. 
 Nu vă adresați niciunei alte persoane în timpul desfășurării activității, cu excepția 

membrilor propriului grup. 

 Puteți coopera numai dacă vorbiți în șoaptă. 
 Nu veți avea acces la computer și CD-uri pentru prezentare. 

 În susținerea prezentării veți putea realiza un singur desen, numai dacă aveți creioane 
colorate. 

 Lucrați în liniște! Nu aveți voie să vă alegeți un fond muzical în timpul activității. 
Este posibil ca membrii grupei cu buline galbene să protesteze, unii chiar să refuze să 

lucreze. Profesorul va acorda atenție, chiar dacă aceștia nu solicită, numai grupelor cu buline roșii și 
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verzi, se va arăta interesat de activitatea lor și îi va lăuda, în timp ce elevii aparținând grupei cu 
buline galbene vor fi ignorați. 

Prezentarea va fi realizată pe rând, de către reprezentanții grupelor și doar dacă va exista o 

presiune foarte mare, din partea „bulinelor galbene‖, li se va permite și lor ca prezentarea să fie 
realizată în 5 minute. 

În cea de-a doua parte a activității, elevii vor fi anunțați că au participat la un experiment și 

că în continuare va avea loc o dezbatere pornind de la experiența trăită. Pentru a facilita dezbaterea 
vor fi formulate câteva întrebări: 

 Cum v-ați simțit în calitate de membri ai grupei cu buline galbene? 

 Cum v-ați simțit în calitate de membri ai grupei cu buline roșii și cu buline verzi? 

 Ce v-a plăcut cel mai mult în cadrul activității? 

 Ce v-a deranjat cel mai mult? 

 Ce sentimente ați avut? 

În timpul discuțiilor, vor fi notate concepte cheie, cum sunt cele de discriminare, minoritate, 

majoritate, fie că elevii le vor utiliza singuri în cadrul dezbaterii, fie că aceștia nu le vor utiliza, caz 

în care profesorul va preciza semnificația acestora și-i va întreba pe elevi dacă ele au relevanță 
pentru situația trăită. 

Se poate purta o discuție referitoare la formele de discriminare ce se pot manifesta în cadrul 
societății, pornind și de la experiențele reale ale elevilor. 

Continuarea activității: 
Activitatea poate fi continuată într-o altă etapă prin elaborarea unor proiecte, în care elevii 

propun reguli ce trebuie respectate de către toți cei implicați în activitatea din scoală (elevi, 
profesori, personal auxiliar), astfel încât, în cadrul mediului educațional să nu fie posibile forme de 
discriminare. 

 

 

Bibliografie: 

https://www.qualform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-

institutionale-a-scolilor-defavorizate/educatia-fara-discriminare-o-problema-a-intregii-societati 
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ARGUMENTE PENTRU IMPLICAREA ADOLESCENŢILOR  
DINTR-UN LICEU CU PROFIL TEHNIC ÎN CONSILIEREA DE GRUP  

 

 

Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu 

C. J.R.A.E. Constanța  

 

 

Am ales această temă din considerente practice, dat fiind faptul că pe parcursul activităţii 
mele de profesor consilier școlar am observat că tehnicile de consiliere de grup vin în întâmpinarea 
nevoilor fundamentale ale oricărui adolescent: cunoaşterea şi respectul de sine, comunicarea şi 
relaţionarea armonioasă cu ceilalţi, prestigiul în grup, acceptarea şi recunoaşterea socială, obţinerea 
unei securităţi psihice şi valorice spre care tinde personalitatea. Aceste nevoi sunt cu atât mai 
stringente cu cât avem tendinţa, adesea, de a vedea în elev un recipient al informaţiilor pe care le 
transmitem, stimulând dimensiunea raţional-intelectivă a acestuia şi mai puţin pe cea afectivă, 
motivaţională, atitudinală.  

Este important să conştientizăm că respectând drepturile copilului, noi, adulţii ne respectăm 
pe noi înşine. Copilul este vulnerabil, imperfect, imatur, dependent şi, în sine, este o valoare. Dacă 
el s-a născut vulnerabil, înseamnă că poate fi rănit uşor, că are părţi slabe, defectuoase, criticabile, 
că poate fi supus unor presiuni şi agresiuni, dar are dreptul la o educaţie care să-i ofere protecţie, 
siguranţă. Dacă s-a născut imperfect, are dreptul să greşească, dar trebuie învăţat că „în tot răul este 
şi un bine‖, căpătând experienţă de viaţă, învăţând că lucrurile nu sunt perfecte, ci perfectibile. Dacă 
este imatur, are dreptul la o educaţie care să-i ofere pârghiile necesare de autocunoaştere şi să-i 

crească stima de sine. Dacă este dependent, înseamnă că noi, triada şcoală-familie-comunitate, 

trebuie să-l însoţim în încercarea de a-şi căuta propria identitate şi propriul loc într-o lume 

schimbătoare, constrângătoare şi aparent lipsită de înţelegere. Dacă el s-a născut o valoare, 
înseamnă că are dreptul ca cei maturi să-i ofere o educaţie de valoare care să-i potenţeze valoarea 
iniţială, să-l ajute să poată fi el însuşi producător de valori.  

Adolescenţii asistaţi fac parte dintr-un liceu cu profil tehnic. Acest fapt este important, 

deoarece implică recunoaşterea câtorva caracteristici specifice ale acestui mediu: 
- Lipsa capacităţii de comunicare adecvată face dificilă exprimarea opiniilor şi a nevoilor, în 

ciuda marii lor necesităţi de a fi înţeleşi şi sprijiniţi de adulţi. Dificultăţile lor de 
autoexprimare sunt cauzate de vocabularul restrâns de care dispun, consecinţă directă asupra 
consilierii, acest fapt îngreunând analiza verbală care, de multe ori, nu este dusă foarte 
departe. 

- Lipsa de implicare a elevilor în activităţile educative şcolare şi extraşcolare este evidentă. 
Slaba autocunoaştere şi confuzia valorilor reprezintă unul dintre motivele lipsei de interes a 
elevilor pentru şcoală. În experienţa de viaţă a multor adolescenţi există evenimente 
traumatizante şi confruntarea cu eşecuri, astfel încât dificultăţile lor de implicare sunt 
explicabile prin teama de eşec şi dezamăgire.  

- Agresivitatea şi lipsa abilităţilor lor de autoexprimare. De aici decurg conflictele dintre ei şi 
cadrele didactice. Neputincioşi să-şi exprime propriile nevoi şi având cu totul alte interese 

decât cele pe care le aşteaptă profesorii, adolescenţii le apar acestora din urmă ca fiind 
dezinteresaţi şi de neînţeles. Pe de altă parte, cadrele didactice nu au acces la problemele 
copiilor, în ciuda dorinţei unora dintre ei de a-i ajuta, precum şi a marii nevoi a 
adolescenţilor de a fi înţeleşi de adulţi.  
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- Lipsa de implicare a celor mai mulţi dintre părinţii elevilor din cadrul acestui liceu este 

evidentă.  
Astfel, este mult mai probabil ca aici să întâlnim elevi cu diverse probleme de 

comportament. Puţini dintre elevii de aici optează pentru acest liceu. Cei mai mulţi ajung aici ca 
urmare a ratării examenului de capacitate sau, pentru clasele de liceu, ca urmare a obţinerii unor 
rezultate slabe la examen. Acest fapt determină nemulţumirea elevilor încă de la început şi pe toată 
perioada liceului.  

În schimb, mulţi dintre adolescenţii asistaţi  au un spirit practic dezvoltat. Lipsurile 
materiale şi, la unii dintre adolescenţi, chiar şi neglijarea de către părinţi se transformă în resurse 

importante. Ei lucrează în timpul vacanţei de vară, unii chiar şi în timpul anului, construiesc planuri 
realiste şi realizabile cu scopul de a ajunge la o situaţie materială bună. Pragmatismul îi ajută să se 
maturizeze, să-şi câştige independenţa şi să iasă din situaţia în care se află acum.   

Majoritatea cerinţelor de intervenţie a psihologului în optimizarea adaptării elevilor la 
cerinţele şcolare vin din partea profesorilor care interacţionează zilnic cu elevii, observându-i cum 

se manifestă în relaţia cu ei şi cu colegii din clasă.  
Asistenţa psihologică acordată elevilor aflaţi în situaţiile descrise anterior este dificilă, 

deoarece ei rămân în mediul abuziv. Ei câştigă o oarecare creştere a stimei de sine şi scăderea 
sentimentelor de vinovăţie pe care le au. Deşi, psihologul şcolar are cunoştinţele, aptitudinile şi 
disponibilitatea de a realiza intervenţii reuşite pentru a asista elevii în a se cunoaşte mai bine, în a-şi 
dezvolta abilităţile adaptative, creative, de comunicare şi de gestionare a tensiunilor interioare, 

adesea munca din Cabinetul de asistenţă psihopedagogică este sabotată în momentul în care 
adolescenţii ajung acasă.  

O modalitate relativ simplă de a le oferi acestor elevi suport este aceea a implicării lor în 
grupuri de consiliere. Experimentând aici şi acum, dezvoltând relaţii de încredere şi acceptare cu 
ceilalţi membri ai grupului, adolescenţii îşi pot observa reacţiile discordante cu ceea ce simt şi îşi 
doresc, îşi cunosc motivele, aşteptările şi pot alege să îşi construiască noi comportamente adaptative 

şi autentice. Prin intermediul activităţilor provocative, a analizei şi a relaţiilor construite cu membrii 
grupului şi cu psihologul, adolescenţii îşi pot cunoaşte şi contura identitatea, îşi pozitivează 
imaginea de sine, îşi conştientizează sentimentele, nevoile şi aşteptările. Ei sunt asistaţi în demersul 
de cunoaştere, acceptare şi integrare a laturilor personalităţii lor, în felul acesta devenind mai 
autentici şi mai toleranţi, atât cu sine, cât şi cu cei din jur. Toate aceste experienţe şi ocazii de a 
creşte influenţează adiacent şi capacitatea lor de a gestiona emoţia agresivă, precum şi 
disponibilitatea de a analiza şi modifica modul în care o resimt şi exprimă.  

Agresivitatea resimţită de adolescenţi este singura modalitate de care dispun pentru a 

reacţiona şi a face faţă faţă frustrărilor mediului, iar renunţarea la acest mecanism de apărare, deja 
parte din personalitate, îi poate lăsa vulnerabili. Ştim că adolescenţa este vârsta marilor transformări 
în toate planurile personalităţii (fizic, psihic şi social) şi cum orice schimbare este însoţită de 
tensiune (teamă, uimire, surpriză, nerăbdare etc.), cu atât mai mult această perioadă de intense 
căutări, de experimentări noi şi inedite, de asimilări informaţionale şi comportamentale dezirabile 

sau mai puţin dezirabile provoacă nelinişte, stres şi chiar serioase conflicte care îşi vor pune 
amprenta asupra întregii dezvoltări ulterioare. Astfel, procesul consilierii beneficiază de sprijinul 
forţei naturale a vieţii. Energia comportamentului agresiv poate fi transformată în putere, efort, 
curaj şi fermitate odată ce adolescentul a descoperit mediul hrănitor al grupului. 

În realizarea procesului de consiliere de grup a elevilor am parcurs mai multe etape cărora 
le-au corespuns obiective specifice: 
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1. crearea grupului coeziv şi dezvoltarea încrederii şi implicării adolescenţilor; 
2. dezvoltarea acceptării de sine şi întărirea Eului prin integrarea şi resemnificarea părţilor 

respins, prin exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere, de creştere a empatiei, a 

toleranţei faţă de sine şi faţă de alţii;  
3. realizarea unor exerciţii de conştientizare a comportamentelor inadecvate (―Balanţa 

costuri/beneficii‖, studiul de caz etc.) şi a modalităţilor de gestionare a agresivităţii; 
4. evaluarea  - exprimarea de către participanţii la consilierea de grup a sentimentelor resimţite 

de-a lungul întâlnirilor, atât faţă de ei înşişi cât şi faţă de colegi. Este foarte important ca 
adolescenţii să integreze într-o imagine coerentă schimbările şi achiziţiile dobândite.  

Metodele şi tehnicile de lucru folosite au permis iniţierea adolescenţilor în modalitatea de a-

şi descoperi, crea şi evalua propriile soluţii (―psihologul nu oferă peştii, ci ajută clientul să devină 
pescar‖). În acest sens, metafora este o cale excelentă de catalizare şi dezvoltare a resurselor 
individuale şi de grup, ea acţionând ca o modalitate de conectare rapidă şi surprinzătoare între 
inconştient şi conştient. Consilierea prin metaforă unifică personalitatea, trecutul cu prezentul şi cu 
viitorul, resemnificând traiectoria de viaţă şi investind-o cu sens, cu forţă de finalizare, cu putere de 
cunoaştere si de autoconducere, redându-i spontaneitatea creatoare, vitalitatea, încrederea şi 
pozitivitatea. Avantajul utilizării acestor tehnici bazate pe comunicarea metaforică este, în primul 
rând, caracterul lor indirect, subtil-provocativ, spontan si nemanipulativ, pe fond de veghe şi 
respectând libertatea clientului de a explora şi a se exprima prin propriile-i simboluri şi trăiri 
autentice. Participanţii nu numai că se simt confortabil în grup, dar se şi stimulează mutual în a se 
dezvălui, în a se sprijini. Este o experienţă de cunoaştere împărtăşită şi de dezvoltare a fiecăruia prin 
intermediul celorlalţi.  

Lucrul cu metafora este nu numai deblocant şi activator în sens analitic şi autotransfigurativ, 
ci şi un excelent diluant al rezistenţelor şi un catalizator al autonomiei experimentale a clientului, o 

cale de a-l face nu doar să se simtă în siguranţă, ci şi responsabil de deciziile sale şi autor al 
propriilor strategii rezolutive  de viaţă. Astfel, se produce treptat, efectul de creştere sau de 
maturizare psihologică, evitându-se orice dependenţă terapeutică, întrucât, pe parcursul procesului 
terapeutic oamenii învaţă să devină ei înşişi, să creadă în resursele lor personale şi să le 
experimenteze în realitatea lor existenţială, să le modifice în funcţie de propriile lor opţiuni. În 
consecinţă, ei învaţă să se autovalorizeze şi să acţioneze liber, matur, adaptativ, creativ.  

Spre exemplu, construcţia unui ―peisaj‖ de către grup este extrem de relevantă atât pentru 
pentru relaţiile dintre diversele roluri alese liber de către participanţi, cât şi pentru jocurile de rol pe 
care le antrenează consilierul între membrii grupului. De asemenea, situaţii metaforice provocative, 

cum ar fi perceperea spaţiului interior şi derularea unei călătorii imaginare ―aici şi acum‖, 
experimentarea modului în care te confrunţi cu obstacolele sau cu blocajele interioare – prin 

exerciţiul ―zidul‖, ori cum faci faţă dificultăţilor de a intra în contact cu alţii, problemei autoizolării 
sau excluderii sociale – prin exerciţiul ―Cubul‖, sau cum îţi poţi activa resursele şi reevalua 
constructiv – prin exerciţiul ―darurile‖, constituie modalităţi terapeutice deosebite. 
Aşadar, instrumentele utilizate în consiliere (metaforele, punerea întrebărilor, exerciţiile diverse de 
autocunoaştere etc.) conferă o anume specificitate întâlnirilor dintre membrii grupului. 

Ca impresii generale la finalul programului de consiliere de grup, adolescenţii au menţionat 
faptul că îşi explică mai bine unele reacţii proprii, dar şi ale celorlalţi, că au învăţat să se gândească 
la ceea ce fac şi spun; mulţi dintre ei au apreciat că şi-au făcut prieteni noi, că s-au amuzat şi au 
învăţat ceva în acelaşi timp. 
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CINE SUNT EU ? 

-Proiect  de  desfăşurare a  activităţii  de  consiliere- 

 

 

Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu 

C. J.R.A.E. Constanța  
 

 

 

Tipul activităţii:  Consiliere de grup 

Tema: „Cine sunt eu ?” 

Grupul ţintă: elevii clasei a IX-a 

 

Obiective cadru: 

 explorarea propriei personalităţi; 
 formarea abilităţii de a împărtăşi şi altora informaţii despre sine.  
Obiective de referinţă: 

1. cunoaşterea şi promovarea responsabilă a atuurilor personale; 
2. cunoaşterea şi acceptarea (sau depăşirea, dacă este cazul) propriilor limite; 
3. formarea deprinderii de a vorbi despre sine; 

4. formarea abilităţii de proiectare în viitor. 
Obiective operaţionale: 

1. să se exprime pe sine prin probe proiective (completare fraze, reprezentare grafică) 
2. să împărtăşească dorinţele şi visurile de perspectivă colegilor; 
3. să comunice cu colegii despre aspecte personale relevate de frazele completate; 
4. să se autoaprecieze printr-o notă din punctul de vedere al cunoaşterii de sine. 

 

Strategie didactică: 
Instructajul, explicaţia, conversaţia, probe proiective (completare fraze, reprezentare grafică), lucrul 
în echipă. 
Materiale: 

Fişa de activitate individuală, bileţele, creioane, culori, tabla. 
 

Desfăşurarea activităţii: 
 

Se anunţă tema activităţii: Autocunoaşterea. 
Se scrie pe tablă, ca titlu:  Cine sunt eu ?‖ 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

100 

 

Li se prezintă elevilor obiectivele urmărite: explorarea propriei personalităţi şi formarea 
abilităţii de a împărtăşi şi altora informaţii despre sine.  

Elevilor li se distribuie Fişa de activitate şi sunt anunţaţi că au 10 minute la dispoziţie 
pentru a o completa.  

După completare, sunt împărţiţi în grupe de câte 4 elevi (2 bănci), li se explică faptul că 
sunt o echipă şi se solicită să împărtăşească colegilor de echipă acele răspunsuri din Fişă care 
cred că-i reprezintă cel mai bine şi care doresc să fie aflate şi de ceilalţi. 

 Timp de lucru:  10 minute  

Apoi se distribuie fiecărei echipe 4 bilete (un bilet = o foaie A4 ruptă pe jumătate), pe care 
fiecare va desena un chip, un animal, o floare, un simbol, o figură geometrică, etc. sub care îşi va 
trece numele. Acest bilet se transmite colegilor de echipă, care vor scrie 3 calităţi ale colegului 
respectiv şi o calitate care consideră ei că i-ar fi de folos să-şi dezvolte. Biletele circulă în echipă 
până sunt completate de toţi. Apoi fiecare compară calităţile găsite de colegi cu cele pe care şi le-a 

atribuit el.  

Timp de lucru: 20 minute 

Pentru evaluarea întregii activităţi se va cere elevilor să noteze pe Fişă impresia lor despre 
activitatea desfăşurată şi – dacă este cazul - alte aspecte legate de cunoaşterea de sine care ar dori să 
fie discutate într-o întâlnire viitoare.  

 

 

Bibliografie: 

Băban, Adriana - Consiliere educațională, Editura Ardealul, Cluj Napoca, 2001 

 

 

Numele şi prenumele…………………………………………………. 
Clasa ……………. 

 

CINE SUNT EU ? 

 

I. Completează următoarele propoziţii cu ceea ce ţi se potriveşte ţie: 
1. Eu ………………………………………………………………………….. 
2. Întotdeauna eu ……………………………………………………………… 

3. Familia mea ……………………………………………..…………….…… 

4. Îmi place …………………………………………………………………… 

5. La şcoală …………………………………………………………………… 

6. Îmi este uşor să ……………………………………………………………… 

7. Îmi este greu să …………………………………………………………… 

8. Aş vrea ………………………………………………………………………. 
9. Eu mă supăr când ……………………………………………………………. 
10. Ceilalţi …… ………………………………………………………………… 

11. Eu mă bucur ………………………………………………………………… 

12. Aş vrea să fiu ……………………………………………………………… 

II. Gândeşte-te la 3 DORINŢE: 
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PESTE 10 ANI 

 

PESTE 1 AN 

 

 

 

IMEDIATĂ  
 

 

 

 

Acordă-ţi o notă pentru cât de bine consideri că te cunoşti: ………………… 
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FOLOSIREA TIPURILOR DE INTELIGENȚĂ INTERPERSONALĂ ȘI 
INTRAPERSONALĂ LA ISTORIE  

 

 

Prof.  Viorica Ciurea  

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 
  

 

O tendință a reformei în domeniul educației o reprezintă adaptarea particularităților psiho-

fizice de vârstă și individuale ale elevilor în vederea dezvoltării depline a personalității prin 
organizarea diferenţiată sau personalizată a conţinuturilor. În acest sens, proiectarea și realizarea 
unui demers de instruire diferențiat poate fi realizată în cadrul activităților de predare, învățare și 
evaluare a continutului învățării și a organizării învățării în clasă. Procesul de diferențiere a 
instruirii este pus în acord cu disponibilitățile elevilor, cu interesele elevilor și cu profilul (stilul de 
învățare al elevilor: vizual, auditiv și tactil/ kinestezic) sau cu tipul de inteligență predominant. 
Howard Gardner, teoreticianul Teoriei Inteligenţelor Multiple a redefinit inteligenţa și a identificat 
opt planuri ale inteligenţei: verbal-lingvistică, logico-matematică, muzicală, vizual-spaţială, 
corporal-kinestezică, interpersonală, intrapersonală şi naturalist, pornind de la modelul plural al lui 
L.L. Thurstone, Acestor tipuri de inteligențe descoperite de Gardner li se adaugă inteligenţa 
spirituală, morală și existenţială. Teoria lui Gardner demonstrează necesitatea instruirii diferenţiate. 
Implementarea ei în procesul instructiv-educativ poate pleca de la ideea identificării modalităţilor 
de dezvoltare a inteligenţelor multiple. Proiectarea și realizarea unui demers de instruire diferențiat 
poate fi realizată la nivelul procesului de învățare în cadrul activităților de predare, învățare și 
evaluare, a conținutului învățării, a formelor de organizare a  învățării (frontal, individual și pe 
grupe).  

Potrivit Teoriei Inteligențeor Multiple a lui Garner, elevii înzestrați cu tipul predominant de 
inteligență verbală/ lingvistică sau inteligenţă a cuvintelor (tip A) se disting printr-o bună memorie 

pentru nume, locuri, date, evenimente istorice, prin ușurința cititului, a povestitului, a memorării 
evenimentelor istorice și a rezolvării de cuvinte încrucișate, înţeleg ordinea şi sensul cuvintelor, 

explică uşor, au un umor lingvistic remarcabil, rezolvă rebusuri etc. în timp ce elevii. Înzestrați cu 

tipul de inteligență matematică/ logică sau inteligenţă a numerelor şi a raţiunii (tip B)  manifestă 

interes spre rezolvarea de probleme, le place să lucreze cu cifre, raţionează inductiv şi deductiv, au 

un bun discernământ în ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile, realizează calcule complexe, 

rezolvă probleme de logică, identificăși descoperă raționamente, învață prin problematizare, 

abstractizare, clasificare, identificarea relaţiilor si prezentarea de modele.  
Elevii înzestrați cu tipul de inteligență spaţială/ vizuală sau inteligenţă a imaginilor, 

desenului şi a picturii (tip C) se orientează ușor în spațiu, se exprimă ușor prin pictură sau desen, își 
formaează imagini mentale (vizualizează), au imaginație activă, caută să rezolve probleme prin 

intermediul reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, au simţul orientării în spaţiu, capacitatea de a citi 
și a se orienta pe hărţile istorice, diagrame, frize sau axe cronologice, planuri de bătălie, 
vestimentație, grafice iar elevii care sunt înzestrați cu tipul de inteligență muzical-ritmică sau 
inteligenţă a tonului, ritmului şi a timbrului (tip D)  sunt sensibili la sunete, pot recunoaște și 
reproduce sunete sau tonuri și vibrații, le place să cânte sau să fredoneze, le place să bată ritmul sau 

să cânte la un instrument etc.  
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Elevii înzestrați cu inteligența  corporală-kinestezică sau inteligenţa întregului corp (tip E) 
sunt cei cărora le place să se miște sau să gesticuleze, le place să învețe prin mișcare, își pot 

programa mișcări ale corpului și au abilități mimetice iar elevii înzestrați cu inteligența naturalistă 
sau inteligenţa tiparelor regularităţilor şi a comportamentelor (tip F), cei care învață ușor 
cunoștințe despre natură, plante și animale, iubește natura și manifestă interes pentru aceasta.  

Elevii înzestrați înzestrați cu tipul de inteligență interpersonală sau inteligenţă a 
interacţiunilor sociale (tip G) sunt aceia care au drept trăsături principale ușurinţa de a înţelege 
oamenii, de a citi caractere, de a organiza, de a comunica verbal și nonverbal, de a media și rezolva 
conflicte, de a fi lider. Elevii înzestraţi cu acest tip de inteligenţă preferă să fie înconjuraţi de 
prieteni, să discute şi să comunice cu oamenii, să facă parte din grupuri de interese comune, să 

participe la diverse acttivități. Ei învaţă cel mai bine prin realizarea activităţilor în cadrul grupurilor, 
prin raportarea la grup și cooperare cu membrii grupului, sunt lideri dar şi jucători de echipă.  

Elevii înzestrați cu tipul de inteligență intrapersonală sau a autocunoaşterii (tip H) sunt 

aceia care se disting prin înţelegerea de sine, analiza critică a calităţilor şi defectelor, cunoaşterea 
interesului personal şi fixarea obiectivelor. Elevii înzestraţi cu acest tip de inteligenţă preferă să 
lucreze independent şi individual, duc la îndeplinire sarcinile, înregistrează rezultate pozitive 
deoarece îşi ating obiectivele. Ei pot rezolva cu mare uşurinţă activităţi/sarcini individuale, se 
concentrează la teste/examene, îşi propun şi realizează proiecte individuale de mare anvergură, 
rezolvă teme de reflecţie, preferă să se autoevaluaeze, învață singuri, au capacitate mare de 
concentrare. Aceşti elevi pot fi încurajaţi să-şi îmbogăţească cunoştintele prin dirijarea lecturii şi 
anunţarea temelor de reflecţie la începutul fiecărei unităţi de învățare. 

În cadrul unității de învățare ‖Secolul naționalităților‖, în cadrul lecției ‖Statele moderne. 

Revoluție și emancipare națională‖ și al studiilor de caz ‖1848 în Europa‖ și ‖Românii și 
modernitatea‖ de la clasa a VI-a, am folosit în cadrul instruirii diferențiate, Teoria Inteligențelor 
Multiple.  

Astfel, în cadrul situațiilor de învățare abordate cu privire la procesul revoluționar pașoptist 
și de emancipare națională, am căutat să le dezvolt elevilor competențe și capacități de sensibilizare 

față la sentimentele celorlalţi, de interacţiune și implicare în dezbateri pro și contra la cei înzestrați 
cu tipul de inteligență interpersonală sau inteligenţă a interacţiunilor sociale (tip G), iar celor 

înzestrați cu tipul de inteligență intrapersonală sau a autocunoaşterii (tip H) să le dezvolt capacităţi 
de autocunoaştere. 

Astfel, elevii înzestrați cu tipul de inteligență interpersonală sau inteligenţă a 
interacţiunilor sociale (tip G), în cazul unei situații de învățare aceștia au fost îndrumați de profesor 
să realizeze interviuri imaginare sau anchete cu diverse personalități istorice (oameni politici, 
revoluționari, etc.) din perioada modernă. Elevii înzestrați cu tipul de inteligență interpersonală sau 
inteligenţă a interacţiunilor sociale (tip G) au fost împărțiți în două grupuri care să coopereze în 
realizarea sarcinilor primate. În cadrul primului grup, aceștia în cooperare și-au desemnat liderul 

care să raporteze rezultatele, apoi au realizat  interviuri imaginare, folosind metoda jocului de rol, 
cu mari oameni politici care au pus bazele statelor moderne: regele Wilhelm I al Prusiei și 
cancelarul Otto von Bismarck (unificatorii Germaniei), regele Sardiniei și Piemontului, Victor 
Emanuel I și contele Camilo Cavour (unificatorii Italiei) și domnitorul Alexandru Ioan Cuza și 
unioniștii, apelând la diverse surse istorice: documente, informații de tip Wikipedia, Youtube, 
înregistrări video-audio ale unor mari istorici etc.  

 Cel de-al doilea grup de elevi trebuia să colaboreze în vederea realizării unei anchete pe 
baza metodei studiului de caz cu privire la implicarea marilor imperii: Imperiul Habsburgic, 
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Imperiul Otoman și Imperiul Țarist (Rus) în înfrângerea revoluției pașoptiste din Țările Române, 
apelând la diverse surse istorice (mijloace didactice): documente, informații de tip Wikipedia, 

Youtube, înregistrări video-audio ale unor mari istorici etc. În final, fiecare din cele două grupuri de 
elevi au prezentat un proiect de grup cu privire la rezultatele obținute în cercetarea realizată: unul cu 
privire la emanciparea națională, altul cu privire la fenomenul revoluționar pașoptist și intervenția 
Marilor Puteri, crearea statelor moderne fiind prefigurată de revoluțiile de la 1848 din statele 
italiene, statele germane și Țările Române (apariția conștiinței naționale).   

Elevii înzestrați cu tipul de inteligență intrapersonală sau a autocunoaşterii (tip H), au fost 

îndrumați de profesor în luarea unei decizii cu privire la adoptarea unei atitudini în fața unei situații-
problemă și ghidați în scrierea unui eseu introspectiv, fiindu-le furnizate informațiile cu privire la 

evenimentele, procesele și epoca istorică modernă. Concret, în cazul unei situații de învățare cu 

privire la ‖primăvarea europeană‖, așa cum a fost numită revoluția de la 1848, elevii înzestrați cu 

tipul de inteligență intrapersonală sau a autocunoaşterii (tip H), au primit drept sarcină de lucru, 

individual, fiecare să scrie un eseu introspectiv, folosind metoda investigației istorice, alegându-și 
una dintre personalitățile istorice: Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu și 
Avram Iancu, folosind diverse mijloace didactice sub forma surselor istorice (documente, hărți, 
cărți de pecialitate, monografii, site-uri, informații de pe Wikipedia, Youtube etc.). După ce s-au 

documentat fiecare elev înzestrat cu tipul de inteligență intrapersonală sau a autocunoaşterii 
folosind metoda jocului de rol  și metoda problematizării au prezentat scurte eseuri pe tema 
‖Amintiri din revoluția de la 1848 din….‖ fiecare Țară Românească, fiecare personalitate analizată 
fiind câte un reprezentant de frunte al revoluției pașoptiste, care au conlucrat în anumite momente 
cruciale și au încercat să rezolve o situație-problemă: conlucrarea în plan revoluționar comun 
împotriva intervenției Imperiilor vecine: Habsburgic, Țarist și Otoman care le ocupaseră teritoriile 
locuite de români și doreau dezbinarea acțiunii comune pașoptiste și care ar fi dus la pierderea 
supremației acestora, manifestată sub forma ocupației habsburgice, a protectoratului rus și a 
suzeranității otomane. În scrierea eseurilor elevii au fost îndrumați de profesor să își exprime 
propriile trăiri față de personalitatea abordată prin împărtășirea la nivelul grupului, apoi la nivelul 
clasei.  

 Lucrând diferențiat și chiar individualizat în procesul instructiv-educativ am observat faptul 

că elevii implicați au devenit tot mai interesați de procesele și evenimentele istorice.   
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ISTORICUL UNUI  DANS DE SOCIETATE: ”ROMANA” 

 
 

Prof. Floare Vaida  

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

 

         

 Dansul de societate Romana a fost creat în 1849 la Braşov de către 
Iacob Mureşianu, profesor la Liceul Şaguna, director al Liceului romano-

catolic, dar şi al Gazetei de Transilvania, împreună cu arhitectul ieşean 
Ştefan Emilian, în cadrul eforturilor sale de a pune în valoare tezaurul 
coregrafic naţional românesc.  

„Inaugurarea saltului naţional, la picnicul de duminica trecută, prin 
împărţirea de flori la damele şi damicelele care-l jucară, produse în familiile 
noastre o plăcere dintre cele mai rare şi mai sincere―, scria despre dansul 
„Romana― în 29 ianuarie 1850, „Gazeta de Transilvania―, Iacob Mureşianu. 

A selecţionat, dintre dansurile româneşti ardelene şi bănăţene, reprezentative pe atunci, cinci jocuri, 
pe care le-a constituit într-un dans naţional, de coloană, în 5 figuri (secţiuni). Dansul s-a răspândit 

foarte repede în întreaga Transilvanie, fiind dansat la toate seratele şi balurile protipendadei vremii. 
Descrierea acestui dans ―frumos şi elegant, în stilul cadrilului 

francez‖ ne-a fost transmisă de alt academician năsăudean, Iuliu 
Moisil, în paginile celebrei reviste interbelice Arhiva Someşană. 

        Dansat pentru prima dată în 1851, ROMANA a cucerit cercurile 
intelectuale, studenţeşti şi şcolare, fiind menţionat ca secvenţă de 
vibraţie patriotică a manifestărilor studenţilor români din Viena anilor 
1870 şi a maialurilor năsăudene după 1872.  

 În 1903, la Tipografia „A. Mureşianu―, a apărut un caiet 
bilingv, român şi german, intitulat tocmai „Romana―, lucrare care tratează pe larg istoricul apariţiei 
şi evoluţiei dansului şi descrie cu exactitate şi precizie mişcările fiecărei părţi a suitelor. Dansul este 
alcătuit din cinci secţiuni denumite figuri: Rosa, Octavia, Mureşana, Augusta şi Nimfa/Amata, între 
ele apărând ca un laitmotiv coregrafic, un Rondo, care configurează mişcările de horă. Prima 
secţiune este inspirată din jocul „Ardeleana―, a doua prezintă „Haţegana―, a treia prelucrează jocul 
bănăţean „Pe picior―, în timp ce partea a patra preia temele „Învîrtitei―, iar ultima prelucrează 
mişcările din „Braşoveanca― (Portal Românesc, septembrie 5, 2010). 
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          ROMANA, deşi promova tricolorul românesc prin panglica ce orna costumaţia fetelor, a 
început să îşi piardă din popularitate după 1920, ceea ce l-a făcut pe fiul inventatorului, 
compozitorul Iacob Mureşanu - junior  să îşi exprime în 1939 regretul pentru faptul că tot mai mult 
este înlocuit cu dansuri străine.  
         În 1940 este interzis în Ardealul de nord de autorităţile hortyste, după care dispare. În 1986 
este reconstituit după descrierea lui Iuliu Moisil de maestra coregrafă a Casei de Cultură din Năsăud 
Ioaneta Şuteu, cu ajutorul profesorului de istorie şi muzică, compozitorul Emil Catarig, care,  
dansându-l în anii interbelici, i-a recreat partitura.  

 Printre primii dansatori aflându-se şi elevi ai Liceului «George Coşbuc» dansul a fost inclus 

începând cu 1987 în Maialul elevilor năsăudeni, devenind, alături de Căluşari, vedetă a defilărilor şi 
a programului artistic. Dansul a fost premiat în multe rânduri la concursuri coregrafice ale elevilor, 

iar formaţia a fost invitată la festivaluri şcolare la Cluj-Napoca, Blaj, Alba-Iulia etc. ‖Cu puţin 

noroc, ar fi fost rivalul tangoului, al valsului sau al salsei. Romana era cel mai plăcut moment al 

petrecerilor de la mijlocul secolului al XIX-lea,‖ când a inventat-o Iacob Mureșianu.  
În zilele noastre, Romana se dansează cu ocazia unei frumoase sărbători locale, Maialul 

elevilor năsăudeni, care are loc în duminica cea mai apropiată de 3-5 mai. Maialul este o 

manifestare de mândrie națională, în amintirea Marii Adunări Naționale de pe Câmpia Libertății de 
la Blaj, unde s-a cerut recunoașterea existenței națiunii române din Transilvania și în memoria celor 
care s-au jertfit la 1848 pentru această cauză.  

 În cadul acestei manifestări are loc o defilare în costume populare a elevilor de la școlile 
năsăudene, singura excepție o constituie dansatorii Romanei care au costume inspirate din stilul 
vestimentar al intelectualilor perioadei antebelice. Pe parcursul defilării, au loc mai multe opriri, în 
fața şvardei, fosta cazarmă grănicerească (astăzi muzeu) și a primăriei unde sunt așteptați de 
oficialități, dau spectacol de dans: Călușarii, echipa de dans Someșana, dar un loc aparte îl ocupă și 
Romana. Acest dans se bucură de aprecierea elevilor năsăudeni dar şi a spectatorilor care îi 
răsplătesc cu ropote de aplauze. 

 După defilare urmează spectacolul din curtea școlii, deschis de 
Călușari, Romana, Someșana și continuat de formațiile școlilor invitate 
din localitățile învecinate. La această grandioasă serbare asistă aproape 
întreaga populaţie a Năsăudului căreia i se alăturau pe vremuri şi li se 
alătură şi astăzi intelectuali şi ţărani, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, 
veniţi din toate localităţile Ţării Năsăudului. 

Coloana este continuată de formaţiile de dans, echipa de căluşari, dansatorii de la Romana, 
echipele de dans popular, urmate de ceilalţi elevi grupaţi pe clase însoţite de dascăli deseori în 
costume populare. Pe traseu au loc reprezentanţiile artistice, şi credem că nu este întâmplător traseul 

păstrat: prima oprire se face în faţa şvardei, fosta cazarmă grănicerească, apoi la intrarea în lagăr, 
acolo unde pe vremuri se încheia sărbătoarea printr-un picnic, apoi coloana se întoace şi continuă 
defilarea până în faţa primăriei unde sunt aşteptaţi de oficialităţile oraşului în frunte cu primarul. 
Aici dau un alt spectacol pe platoul din faţa Primăriei, pe vremuri piaţa oraşului. La fiecare oprire 
încep jocul căluşarii, membrii ansamblurilor "Someşana", iar apoi dansatorii de la "Romana" cu 
toţii oferind un spectacol de înaltă ţinută artistică în aplauzele mulţimii.  
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EXCURSIA, ACTIVITATE EDUCATIVĂ NONFORMALĂ ȘI 
IMPACTUL ASUPRA ELEVILOR  

 

Prof. Floare Vaida  

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

 

 

Activitățile nonformale reprezintă un mijloc de formare a deprinderilor elevilor de a-și 
folosi, în mod rațional timpul liber, manifestări ale spiritului de independență și inițiativă. Aplicarea 
cunoștințelor în cadrul activităților extrașcolare, în cazul nostru - excursia, are valoarea unui 

exercițiu de dezvoltare a aptitudinilor elevilor. În derularea acestor activități elevii pot fi implicați 
atât în inițiere, documentare, organizare, cât și în modul de desfășurare. 

Participarea la astfel de activități îi ajută pe elevi să se înțeleagă pe ei înșiși, să-și 
dezvolte o serie de competențe prin observarea și interpretarea propriului comportament în 
comparație cu al celorlalți, prin dezvoltarea personalității, contribuind, de asemenea, la creșterea 
performanțelor școlare și a integrării sociale. Participarea efectivă în activitate angajează atât elevii 
timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la 
formarea colectivului de elevi care se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se 
supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilități. 

În realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare 
interdisciplinară, documentare, de informare și prelucrare a normelor de deplasare în grup, a 
cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de comportament civilizat. Vizitele programate la muzee, 

monumente, case memoriale şi locuri istorice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, 
istorice şi turistice ale ţării.  

Un exemplu de bună practică în acest sens poate fi considerat și excursia organizată în 
toamna anului 2018 la Sighetul Marmației. Scopul excursiei a fost și de a stimula interesul pentru 

cunoaşterea istoriei regionale, dramele trăite de evreii din nord-vestul Transilvaniei, în perioada 
dictaturii hortyste, sistemul de represiune comunist și victimele făcute de acesta, precum și 
importanța respectării drepturilor omului. Obiectivele vizate la Sighet au fost: Casa memorială Elie 
Wiesel, muzeul Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței și Cimitirul săracilor. 

Casa Memorială Elie Wiesel redă atmosfera din perioada interbelică și specificul 
comunității evreiești. Ghidul nostru, profesor de istorie, ne-a vorbit despre evreii din Sighet din 

perioada interbelică, despre modul lor de viață dar și despre soarta cruntă pe care au avut-o. Un 

ghidaj deosebit, foarte bine documentat, care a stârnit interesul și a captat auditoriul.   
Un alt obiectiv a fost Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, un muzeu 

situat în fosta închisoare politică din Sighetul Marmației. Memorialul are ca scop reconstituirea și 
păstrarea unor dovezi ale ororilor regimului communist, cunoașterea istoriei reale și nu cea de 
propagandă. În mai 1950 au fost aduși la penitenciarul din Sighet peste o sută de demnitari din 

întreaga țară. Deținuții erau ținuți în condiții insalubre, hrăniți mizerabil, fără încălzire, umilința și 
batjocora făcând parte din programul de exterminare. 

Atingerea obiectivelor unor astfel de activități este dovedită și impresiile culese de la 

elevi. Redăm câteva fragmente dintre acestea: 

„Excursia de la Sighetul Marmației a fost un eveniment unic. Pentru mine, participarea 
la acest eveniment a fost o experiență de neuitat, o experiență magnifică, care va dăinui pentru mult 
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timp în amintirea mea. Această excursie nu a fost doar una de studiu. Ar fi prea simplu definită ca 
și „excursie de studiu―, ci a fost o excursie prin care noi, elevii, generația noastră, am învățat să nu 
lăsăm istoria sumbră a țării noastre să se repete. Excursia la care am participat nu doar că ne-a 

oferit lecții de istorie, despre ororile comunismului și Holocaustului, ne-a oferit și lecții de viață. În 
final, eu cred că, făcând abstracție de latura sângeroasă a acestor evenimente, este important să 
cunoaștem istoria țării pentru a împiedica repetarea unor evenimente, în special cele de 
genocid…― (Sebastian Andrei, Clasa a XI-D) 

„Excursia la Sighetul Marmației a fost o experință specială, prin care noi, o parte din 
viitoarea generație, am reușit să conștientizăm mai bine impactul comunismului și al Holocaustului 

asupra României. Pentru mine, participarea la această excursie a fost un eveniment important care 
m-a sensibilizat și prin care am asimilat o serie de informații noi.“ (Alexandra Maria, a -XI-a D, 

profil filologie) 

‖In excursia noastră, am mai vizitat și Casa Memorială Elie Wiesel, care a adus un plus 
de cunoștințe remarcabil pentru noi. Am aflat despre faptele vitejești ale unui copil, care înfrunta 
cu curaj vremurile în care trăia, devenind un personaj emblematic și primind premiul Nobel pentru 
Pace. Pot să spun că a fost cea mai interesantă și mai fascinantă excursie la care am participat și 
sper să mai am ocazia să particip la astfel de proiecte.“  (Ana Alexandra, Clasa a XII-a P) 

„Excursia la Sighetul Marmației m-a făcut să-mi schimb viziunea despre perioada 

comunistă. Înainte nu cunoșteam tortura prin care au trecut detinuții politici. Am rămas 
impresionată și șocată de ce s-a putut întâmpla, dar, în același timp, am învățat o lecție importantă, 
o lecție reală despre trecutul communist, care a lăsat cicatrici grele asupra Europei de Est. Am 

aflat că în această temniță au fost închise, în perioada comunistă, personalități politice, 
academicieni, ziariști, chiar și preoți. Condițiile inumane prin care au trecut aceștia (smulgerea 
unghiilor, arderea tălpilor, bătaia continuă, interzicerea de a vorbi și faptul ca nu aveau voie să 
privească cerul mi s-au părut atât de crude și inexplicabile. ”  ( Andreea, XI P) 

‖ …obiectiv turistic deosebit de important deoarece ne amintim de oamenii care au murit 

pe nedrept și au fost tortutați în diferite moduri (bătaia cu cablul de cupru peste gambele 
picioarelor, crucificarea pe perete, smulgerea unghiilor de la mâini și de la picioare). De 
asemenea, deținuții nu aveau voie să aibă contact cu cei din afară sau să părăsească celula (în 
celulă era un pat, două vase, și o farfurie). Fiecare celulă a devenit o sală de muzeu, în care, 
urmând acum o ordine cronologică, au fost amplasate obiecte, fotografii, documente, creându-se 

ambianța și documentația unei săli de muzeu.‖ (Florina, clasa a XI-a P)  

‖Excursia din data de 13 X 2018 de la Sighetul Marmației a avut un impact deosebit și 
un rol patriotic pentru mine. Condițiile inumane de care au avut parte deținuții politici din 
perioada comunistă mi s-au părut șocante‖. (Cristina, clasa a XI-a P) 

În concluzie, activităţile extraşcolare sunt de impact, stârnesc interes, produc empatie, 
facilitează acumularea de cunoştinţe. Activitățile extrașcolare acționează și asupra stimei de sine,  
dezvoltă sentimentul de omenie și de admirație pentru cei ce au avut curaj, au riscat ajutându-și 
semenii în momente dificile, pentru cei ce au pus idealul național mai presus de interesul personal 
sau pentru cei care prin muncă, au lăsat lucruri admirabile, devenind modele de urmat. Elevii 
trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 
faţă de ideile noi, capacitatea de a găsi modalități de rezolvare a problemelor sau de a lua atitudine 
în anumite momente. 

Prin urmare, activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi 
eficientă, căreia cadrele didactice merită să îi acorde atenţie, chiar dacă este consumatoare de timp 
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și energie. Prin asemenea activități, educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi 
tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.  
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IV. TEHNOLOGII 

 

PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE ALE MATERIALELOR METALICE 
 

  

Prof. Virginica Barabaş  
Liceul Tehnologic ”Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Noțiunea de ”materiale” se referă la materiile prime și semifabricatele folosite pentru 

realizarea produselor finite. 

 Materiile prime se folosesc, de regulă, în forma în care se găsesc în natură. Semifabricatele 

sunt materii prime care au fost supuse unor operații de prelucrare și urmează să fie în continuare 
prelucrate pentru a fi transformate în produse finite. 
 Materialele sunt substanțe simple sau compuse. Fiecare material are însușiri specifice, care îi 
determină comportarea în procesele tehnologice (proprietățile tehnologice) precum și utilizările 
sale. 

 Orice clasificare a materialelor are un caracter arbitrar; nu există un criteriu care să permită 
delimitarea strictă a materialelor în grupe. 
 După proprietățile fizico-chimice, materialele se clasifică în materiale metalice și materiale 
nemetalice.  

 În sistemul periodic al elementelor, metalele sunt mai numeroase decât nemetalele; în 
domeniul mecanic se folosesc mult materialele metalice, dar în unele cazuri, materialele nemetalice 
le pot înlocui, fiind mai ușoare și uneori mai ieftine. 
 Proprietățile metalelor pot fi generale (comune tuturor metalelor) și specifice fiecărui metal 
în parte. Proprietățile generale se datorează existenței electronilor liberi, iar proprietățile specifice 

existenței atomilor și ionilor metalului. 
 Proprietăţile fizice sunt proprietăţi care nu modifică compoziţia şi structura materialelor; 

însuşiri observabile cu organele de simţ; comportamentul în raport cu factorii din mediul 
înconjurător. 
 Exemple: Stare de agregare; Culoarea specifică; Luciul metalic; Densitatea; Fuzibilitatea; 

Dilatarea termică; Conductibilitatea termică; Conductibilitatea electrică; Proprietăţi magnetice. 

 Stare de agregare - la temperatură obişnuită sunt solide; excepţie – mercurul, care este 

lichid. 

 Culoarea specifică – variază de la cenuşiu închis la alb strălucitor. Excepţii sunt aurul și 
aliajele sale de culoare galbenă (aurie), cuprul și aliajele sale de culoare roşcată. 
 Luciul metalic este proprietatea metalelor de a reflecta puternic razele luminoase, care cad 

pe suprafețele proaspăt tăiate; se datorează opacității metalelor și reflectării razelor luminoase. Se 

poate accentua prin lustruire mecanică, dar dispare în timp, ca urmare a reacţiilor de oxidare în 
atmosferă (excepție fac metalele prețioase și aliajele inoxidabile). 
 Densitatea reprexintă masa pe care o are unitatea de volum a corpului considerat. 

Simbol: d; Formula: d=m/V, în care: m- masa [kg, g] și V- volumul [m
3,

 cm
3
] 

Unitate de măsură: kg/ m
3, dar găsim densitatea exprimată și în kg/ dm3

, g/ cm
3
 

Din punct de vedere al densităţii se întâlnesc metale:  

• ultrauşoare - d˂ 2000 kg/m3 
 ,  (magneziu - Mg),  
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• uşoare - 2000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 4000 kg/m3 
 , (aluminiu - Al),  

• semiuşoare  - 4000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 6000 kg/m3 
 , (titan - Ti),  

• grele - 6000 kg/m
3 

 ˂ d ˂ 10000 kg/m3 
 , (fier - Fe),  

• foarte grele- d ˃10000 kg/m3  
, (aur - Au) 

Cel mai uşor metal – litiu (Li) – ρ=0,53g/cm3
; Cel mai greu metal – osmiu (Os) - ρ=22,6g/cm3

 

 Fuzibilitatea este proprietatea metalelor și aliajelor de a se topi (de a trece din stare solidă în 
stare lichidă sub influența căldurii). 
 Fiecare metal se topește la o anumită temperatură, numită punct de topire. Aliajele se topesc 

într-un interval de temperaturi (interval de topire), marcat de un punct de sfârșit de topire. De 
exemplu aliajul format din 90% cupru și 10% staniu se topește în intervalul cuprins între 890°C și 
1050°C  și se solidifică în intervalul 1050°C  - 890°C.  
Punctul de topire variază foarte mult de la metal la metal: 

• Cupru (Cu) - 1083°C,  
• Wolfram (W) - 3410°C, 
• Fier (Fe) - 1535°C, 
• Aluminiu (Al) -  658

o
C. 

Metalele se pot clasifica după temperatura de topire:  
• uşor fuzibile (natriu, staniu, plumb etc.),  

• greu fuzibile (cupru, fier etc.),  

• foarte greu fuzibile (niobiu, molibden etc.),  

• refractare (wolfram, oțeluri refractare) 
Dilatarea termică reprezintă modificarea dimensiunilor corpurilor metalice când sunt 

încălzite. 
Dilatarea liniară (în lungime) este caracterizată de coeficientul de dilatare liniară (notat cu       

α = 1/T). 
Dilatarea în volum este caracterizată de coeficientul de dilatare în volum (notat cu β) care 

este de trei ori mai mare decât coeficientul de dilatare liniară. 
Fenomenul invers se numeşte contracţie termică - micşorarea dimensiunilor la scăderea 

temperaturii (răcire). 
Conductibilitatea termică este proprietatea materialelor metalice de a transmite căldura. 
Conductivitatea termică (notată cu λ) este o măsură a conductibilității și exprimă căldura 

transferată în unitatea de timp prin unitatea de arie pentru o variație a temperaturii pe unitatea de 
lungime a materialului egală cu unitatea. 
 Cea mai mare conductivitate termică au: argintul, cuprul, aurul, aluminiul. Cea mai slabă 
conductivitate termică au: plumbul și mercurul. Aliajele au conductivitatea termică mai mică decât 
a metalelor componente. 

Conductibilitatea electrică este proprietatea metalelor de a permite trecerea curentului 

electric.  

Conductivitatea electrică (notată cu γ) dă măsura conductibilității electrice și este inversul 
rezistivității electrice. Relație matematică: γ = 1/ρ și se măsoară în 1/(Ω * m). 

Materialul care conduce curentul electric se numeşte conductor electric; metalele sunt buni 

conductori electrici, iar dintre acestea conductivitatea cea mai mare o are argintul, urmat la mică 
distanţă de cupru. Aliajele au în general conductivități electrice mai scăzute decât metalele de bază 
din compoziția lor. 
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Rezistivitatea electrică (notată cu ρ) este rezistența opusă la trecerea curentului electric de 
un conductor din acel material (care are lungimea egală cu unitatea și aria secțiunii egală cu 
unitatea). Relație matematică: ρ = R * S/ l și se măsoară în Ω * m. Rezistivitatea electrică a 

metalelor și aliajelor crește odată cu creșterea temperaturii. 
Conductanţa electrică este mărimea care exprimă capacitatea a unui conductor sau circuit 

dat de a conduce curentul electric. 

Magnetismul este proprietatea materialelor metalice de a atrage materiale feroase. 

Mărimea fizică care caracterizează această proprietate se numeşte permeabilitate magnetică. 
Din punct de vedere magnetic materialele sunt: 

- Diamagnetice - sunt slab respinse de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
subunitară, foarte aproape de unitate (<1) (exemple: Ag,Au,Cu,Pb, Zn,Ge); 

- Paramagnetice - sunt slab atrase de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
supraunitară, foarte apropiată de unitate (>1) (exemple: majoritatea metalelor, Al, Cr, Pt, 

Mn); 

- Feromagnetice - sunt puternic atrase de câmpul magnetic; permeabilitate magnetică relativă 
mult mai mare decât unitatea, ajungând la valori peste 100000 (exemple: Fe, Co, Ni, aliajele 

acestora). 

 Proprietăţile chimice sunt proprietăţi care modifică compoziţia şi structura materialelor; 

comportamentul în raport cu alte materii prime şi materiale. Exemple: Rezistenţa la coroziune.  

Rezistenţa la coroziune este proprietatea de a rezista la o degradare lentă de la suprafaţă 
la interior sub acţiunea mediilor chimice active (mediul ambiant, aer, umiditate, gaze industriale, 

agenți chimici) cu care metalele vin în contact. 
Rezistența la coroziune a metalelor crește prin reducerea impurităților din metale, 

prelucrarea cât mai îngrijită a suprafețelor, alierea cu elemente rezistente la coroziune, acoperirea cu 

straturi anticorozive. 

Metale şi aliaje rezistente la coroziune: metalele nobile (Au, Ag, Cu) şi aliajele lor 
(scumpe). 

Metale şi aliaje autoprotectoare - metalele şi aliajele care în urma coroziunii iniţiale se 
acoperă cu o peliculă izolatoare datorită fenomenului de pasivare (pasivarea Ag în acid clorhidric 
prin formarea peliculei de clorură de argint, a Fe în acid azotic concentrat). 

Alierea metalelor cu un component adecvat - concentraţii relativ scăzute ale componentului 

de aliere, reduc considerabil viteza de coroziune (introducerea Cu de 0,2...0,3%, Cr sau Ni în oţeluri 
etc.). 

Tipuri de coroziune: 

- chimică – fără transfer de sarcină electrică în timpul procesului (oxigen, acid clorhidric, 
dioxid de carbon, alte soluţii rău conducătoare de electricitate – benzine, alcooli); 

- electrochimică- cu transfer de sarcină electrică (soluţii bune conducătoare de elctricitate- 

electroliţi).  
 

Bibliografie: 

1. Țonea, A.; Baltac, M.; Rădulescu, C-tin; Arieș, I.; Dorobanțu, A. S. - Materii prime și materiale, 

Editura Aramis 2004 

2. Popescu, Niculae - Studiul materialelor, EDP, București, 1986 

3. *** - Agenda tehnică, Editura tehnică, București, 1981 
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ELASTICITATEA, PLASTICITATEA ŞI REZISTENŢA MECANICĂ 

-Proiect didactic- 
 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Clasa: a IX-a  

Disciplina: Studiul materialelor 

Unitatea de învăţare: Proprietăţile materialelor tehnice 

Lecţia: Proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor: Elasticitatea, plasticitatea şi rezistenţa 
mecanică 

Tipul lecției: Lecţie mixtă (lecţie de predare - învăţare) 
Durata lecției: 50 min. 

Locul de desfăşurare: Sala de clasă 

 

Conţinutul activităţilor de învățare: 
 

Cod Arii de conţinut Sub-arii de conţinut 
C 1 Elasticitatea şi plasticitatea Definiţia elesticităţii 

Definiţia plasticităţii 
Influenţe practice ale elasticităţii şi 
plasticităţii 

C 2 Rezistenţa mecanică Definiţia rezistenţei mecanice 

Solicitări mecanice 

 

Competenţa specifică: Stabileşte legătura între materialele tehnice, structura şi proprietăţile lor  
Competențe derivate: 
CD 1. Definește plasticitatea.  
CD 2. Definește corect elasticitatea. 
CD 3. Enumeră influenţele practice ale elasticităţii şi plasticităţii.  
CD 4. Definește rezistenţa mecanică.  
CD 5. Descrie tipurile de solicitări mecanice.  
 

 Diagrama competențe derivate – conţinut 
 

Competențe derivate/ 
Conținut 

C 1 C 2 

CD 1 x  

CD 2 x  

CD 3 x  

CD 4  x 

CD 5  x 
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Metode şi procedee de instruire: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul 
Mijloace de învăţământ de uz general: manualul, tabla, caietele de notiţe 

Evaluare: Observarea curentă, evaluare orală, evaluare scrisă. 
 

Temă:  
Întrebări:  

1. În ce constă diferenţa între proprietatea de elasticitate şi plasticitate? 

2. Care este importanţa rezistenţei mecanice în practică? 

3. Cum acţionează forţele la o bară solicitată la întindere? 

 

Barem de evaluare – notare 

 

Subiectul 1 3 puncte 

Subiectul 2 3 puncte 

Subiectul 3 3 puncte 

Din oficiu 1 punct 

Total 10 puncte 

 

Răspunsuri: 
1. O bară deformată elastic după îndepărtarea forţei revine la forma şi poziţia iniţială în 

timp ce una deformată plastic nu mai revine la forma şi poziţia iniţială. 
2. Cunoaşterea rezistenţei este de mare importantă în industria constructoare de maşini. 

Ţinând cont de această proprietate, se pot determina dimensiunile organelor de maşini 
executate din diferite materiale. 

3. La o bară solicitată la întindere forţele acţionează pe direcţia axei de simetrie şi trag de 
bară.  

 

Fişă de lucru: 
1. Elasticitatea este o proprietate: 

a) fizică;  
b) mecanică;  
c) tehnologică;  

2. O bară deformată plastic:  
a) revine la poziția inițială;  
b) nu revine la poziția inițială 

3. La o bară solicitată la întindere forța acționează:  
a) perpendicular pe bară;  
b) sub un unghi de 45 

o față de axa de simetrie;  
c) pe direcția axei de simetrie. 

 

Barem de corectare: 1- b; 2- b; 3- c   
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CE ESTE MICROSOFT OFFICE WORD 

EDITARE DE TEXT 

 

 

Inform. Gabriela Bargan  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei (pachetului) Microsoft Office. 

Numele întreg este Microsoft Office Word deși popular se numește Microsoft Word, MS Word sau 

doar Word în unele cazuri. Prima lui versiune datează din 1983, fiind inițial disponibil sub numele 
de Multi-Tool Word pentru Xenix systems, doar pentru MS-DOS (ultima versiune MS-DOS fiind 6 

în 1993).  
 În 1985, Microsoft Word a fost lansat și pe (atunci noua) platformă Apple Macintosh, iar în 
1989 pentru Windows, Microsoft continuând să suporte ambele platforme până astăzi. În 1992-

1993, Microsoft a oferit și o versiune de Word pentru sisteme Unix (mai precis distribuția SCO), 

ofertă care însă a fost de foarte scurtă durată. Versiunea cea mai recentă este Word 2013 
pentru Windows, respectiv Word 2008 pentru sisteme Macintosh (folosind Mac OS X, atât pe 

arhitectură Intel, cât și Power PC). Formatul nativ a fost .doc, de la versiunea 1 până la Word 2003 
devenind de la Word 2007 .docx (extensia ".docx" este folosită în noul standard internațional Office 
Open XML pentru documentele Office). 

 Există și posibilitatea transformării unei pagini scanate, a unei fotografii sau a unui 
fișier PDF în document Word. Există foarte multe aplicații destinate pentru a realiza acest lucru, 
care poartă numele OCR (Optical Character Recognition – recunoaștere optică a caracterelor). 

Există și servicii online care îndeplinesc aceeași sarcină. Eficiența unui astfel de program este dată 
de abilitatea de a nu interpreta greșit anumite caractere, cuvinte sau pasaje din documentul inițial. 
De asemenea, multe dintre aceste aplicații oferă opțiunea de a selecta limba în care a fost redactat 
fișierul PDF sau fotografia care va fi transformată în document editabil. 

 Concurentul principal al Microsoft Word este Open Office Write, al doilea cel mai folosit 

program de scris din cele mai multe țări. 
 

 
 

Biografie:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word 

https://www.youtube.com/watch?v=GdwxqI5Ev18 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
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SOFT EDUCAȚIONAL: „FILMULEȚUL IVĂNEȚU”                           
 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activităţii didactice Timp 

Clasa a XI-a B 
Strategii în mediul 
concurenţial 

Promovarea pe piaţă a ofertei 
de produse şi servicii a firmei 
de exerciţiu „PHOENIX 
TRAVEL‖ SRL (obiect de 
activitate – turismul) 

4 ore 

 

 

Justificarea didactică pentru utilizarea 
TIC 

Obiective de învăţare 

Necesitatea cunoaşterii rapide, complete 
şi corecte a zonelor turistice din ţară şi din 
străinătate şi mai ales a ofertei promoţionale 
„Ivăneţu‖ din judeţul Buzău, pentru ca 
luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun 
şi competent, duce la creşterea volumului de 
informaţii ce trebuie analizat şi deci la 
necesitatea utilizării calculatorului în 
procesul instructiv-educativ şi în mod 
concret la această activitate. 

Un proverb chinezesc spune că „o 
imagine înlocuieşte 1.000 de cuvinte‖. 

 realizarea unei oferte competitive; 

 promovarea pe piaţă a ofertei proprii 
de produse şi servicii a firmei de exerciţiu 
„Phoenix Travel” SRL; 

 dezvoltarea competenţelor de 
comunicare şi studiu individual; 

 facilităţi de prelucrare rapidă a 
datelor; 

 instalarea climatului de 

competitivitate; 

 creşterea randamentului însuşirii 
corecte a cunoştinţelor prin aprecierea 
imediată a răspunsurilor elevilor; 

 stimularea gândirii logice şi a 
imaginaţiei. 
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Termeni cheie Resurse 

 prelucrare de imagini; 

 adăugare de efecte speciale; 
 adăugări sau ştergeri de imagini în 

directorul respectiv; 

 selectarea imaginilor favorite şi 
salvarea lor; 

 îndreptarea imaginilor; 
 editarea imaginii; 

 vizualizarea efectelor; 

 retuşarea unei imagini; 
 adăugarea unui fişier audio (o 

melodie); 

 film de prezentare a ofertei 

promoţionale. 

 laboratorul de informatică dotat cu 30 de 
calculatoare conectate la Internet; 

 fiecare calculator conţine componente 
hardware (placa de bază, memoria, dispozitive 
periferice) şi componente software (program de 
aplicaţie – Picasa, Movie Maker; sistem de 

operare) ; 

 poze din zona turistică „Ivăneţu‖ utilizată 
ca ofertă promoţională; 

 manualul de marketing, caiete. 

Desfăşurarea activităţii didactice 

1) Captarea şi orientarea atenţiei: 
Se creează un cadru favorabil desfăşurării lecţiei din toate punctele de vedere (se asigură 

materialele necesare) 

2) Enunţarea scopului şi a obiectivelor urmărite: 

În urma acestei lecţii elevii îşi vor consolida cunoştinţele şi deprinderile privind 
instrumentele de promovare pe care le poate utiliza firma de exerciţiu „Phoenix Travel‖ SRL 
pentru oferta proprie de produse şi servicii (se va pune accent pe publicitate). 

3) Recapitularea şi consolidarea cunoştinţelor: 

Profesorul verifică în mod frontal cunoştinţele privind instrumentele de promovare pe care le 
poate utiliza firma de exerciţiu (publicitatea, promovarea vânzărilor, relaţiile publice, forţa de 
vânzare, participarea la târguri şi expoziţii). Un rol important îl au tehnicile şi mijloacele de 
publicitate – un suport publicitar fiind şi filmul. 

(În zilele anterioare am mers cu elevii în excursie la Ivăneţu şi am realizat foarte multe poze 
cu obiectivele turistice din zonă, cu diferite peisaje dar şi cu elevii).  

În acest moment explic elevilor că din aceste poze eu am selectat câteva şi am realizat 
filmuleţul „Ivăneţu – ofertă promoţională‖ – pe care îl prezint cu ajutorul calculatorului. 

În continuare solicit elevilor ca pornind de la filmuleţul meu şi pe baza pozelor pe care le au 

în calculator, fiecare să aducă îmbunătăţiri acestui film (să adauge şi alte imagini sau altă 
muzică, sau să creeze ei alt filmuleţ). Această sarcină va fi realizată pe grupe de elevi organizate 
după preferinţe dar se poate şi individual având în vedere că unii elevi lucrează foarte bine la 
calculator.  

Finalizarea proiectului 

4) Evaluarea performanţelor (verificarea şi aprecierea rezultatelor): 
Elevii îşi vor prezenta filmuleţele create, le vor comenta, se vor autoevalua iar ora viitoare 

vom stabili o modalitate de alegere a celui mai bun film care va fi prezentat la târgul firmelor de 
exerciţiu – faza pe şcoală, alături de alte materiale publicitare (pliante, broşuri, fluturaşi, catalog, 
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PPT etc.). 

Evaluarea 

Abilităţi şi cunoştinţe Deprinderi tehnice 

 să diferenţieze instrumentele de 
promovare pe care le poate utiliza firma de 

exerciţiu Phoenix Travel (item cu alegere 
multiplă, răspuns – publicitatea – 10 p); 

 să utilizeze corect suportul publicitar 
pentru diferitele tehnici de publicitate (pentru 

publicitatea prin mass-media este filmul – 10 

p.); 

 să prezinte avantajele şi dezavantajele 
utilizării filmului ca suport publicitar pentru 
promovarea imaginii destinaţiei turistice 
„Ivăneţu‖ (item întrebare structurată, răspuns 
barem de corectare – 20 p.); 

 să precizeze scopul urmărit prin 
prezentarea filmuleţului şi să comenteze 
grafica şi calitatea suportului folosit (item 
rezolvare de probleme – 20 p.); 

 să evidenţieze criteriile pe care le-au 

respectat atunci când au realizat filmul 
„Ivăneţu – ofertă proomoţională‖ pentru firma 
de exerciţiu Phoenix Travel SRL (30 

 selectarea imaginilor reprezentative 

pentru promovarea zonei turistice „Ivăneţu‖; 
 utilizarea aplicaţiilor Picasa sau Movie 

Maker; 

 adăugarea de efecte de tranziţie între 
imagini, de deplasare sau efecte vizuale; 

 facilităţi de prelucrare rapidă a datelor; 
 armonizarea elementelor constitutive ale 

filmului (comentariu, sunet de fond, muzica, 

imaginea, grafica). 
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STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND INDICATORII 

 ECONOMICO-FINANCIARI 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Indicatorii de eficienţă economică sunt: 
1) SOLVABILITATEA = capacitatea entităţii de a plăti la scadenţă şi în orice condiţii 

toate datoriile faţă de creditorii săi. O entitate este solvabilă când suma activelor sale investite în 
imobilizări corporale, active circulante, creanţe, resurse băneşti este mai mare sau cel puţin egală cu 
totalul datoriilor reprezentând obligaţii faţă de furnizori, instituţii bancare etc. Solvabilitatea se 

asigură numai prin desfăşurarea unei activităţi eficiente din care să rezulte profit. Pierderile din 
patrimoniu conduc mai devreme sau mai târziu la starea de insolvabilitate. 

Solvabilitatea patrimonială = capital social /  totalul elementelor patrimoniale  

                                                                           constituite din credite, inclusiv  

                                                                            capitalul social (trebuie să fie 

                                                                            între 50% şi 100%) 
Ex. 90.000 / ( 1.700.000 + 90.000) X 100 = 5.03% Acest nivel se îndepărtează mult de 

valoarea optimă ceea ce denotă că entitatea nu are capacitatea pe un termen relativ mai îndepărtat să 
facă faţă scadenţelor la datorii. Se impun măsuri de reorientare a strategiilor de redresare şi 
eficientizare a activităţii economice. 

Solvabilitate imediată = mijloacele băneşti disponibile la un moment dat sau pe  
                                          o perioadă scurtă de timp (15 – 20 zile) în raport cu  
                                          obligaţiile de plată exigibile în acelaşi interval de timp 

2) INDICATORI  DE  RISC: 

Gradul de îndatorare = Credite curente /  Capital propriu X 100 ( în dreptul  
                                                                                                liniei de fracţie) 
                                                        (acesta trebuie să fie sub 40%) 
Ex.( 25.000 / 25.520) X 100 = 97,96% Indicatorul are valoare mare faţă de 40% cât ar fi 

valoarea maximă şi arată că există riscul de incertitudine şi nesiguranţă în obţinerea de rezultate 
economice optime. 

Viteza de rotaţie a stocurilor = Costul vânzărilor / Stocul mediu (Stoc la  

                                   începutul perioadei + Stoc la sfârşitul perioadei : 2) 
Indicatorul arată de câte ori este rulat stocul. 
Ex. 4.328.000 / 49.985 = 87 ori Indicatorul arată că stocul a fost rulat de 87 ori în cursul 

exerciţiului şi se apreciază că este o viteză optimă în raport cu volumul vânzărilor. 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate 

Indicatorul arată în ce proporţie volumul cifrei de afaceri este generată de volumul activelor 
imobilizate. Dacă rezultă o cifră mare rezultă că entitatea îşi desfăşoară activitatea cu un volum 

redus de active fixe. 

Ex. 4.333.000 / 16.000 = 270.813 Proporţia este foarte mare şi arată că entitatea îşi 
desfăşoară activitatea cu un volum redus de active fixe. 

3) Situaţia netă a patrimoniului = Active – Datorii (faţă de terţi) 
 Acest indicator redă averea netă a acţionarilor, activul neangajat în datorii. 
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Ex. 7.030.000 – 6.940.000 = 90.000 lei 

4) Fondul de rulment = Active circulante – Datorii curente 

Acest indicator reprezintă partea de resurse financiare ce participă la asigurarea finanţării 
permanente a activelor circulante. 

Ex. 5.000.000 – 4.540.000 = 460.000 lei 

5) Nevoia de fond de rulment = Utilizări de exploatare – Resurse de exploatare 

Utilizări de exploatare = stocuri şi creanţe 

Resurse de exploatare = datorii faţă de furnizori şi alte datorii nefinanciare 

Nevoia (necesarul) de fond de rulment reprezintă rezultatul compensării operaţiilor de 
exploatare nefinalizate încă din punct de vedere financiar sub forma încasărilor şi al plăţilor.  

Ex. 4.230.000 – 3.820.000 = 410.000 lei 

6) Trezoreria = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment 

Trezoreria reprezintă mijloacele financiare de care dispune o entitate pentru a face faţă 
plăţilor. 

Ex. 460.000 – 410.000 = 50.000 lei Fondul de rulment este mai mare decât necesarul de 
fond de rulment, dacă ar fi fost invers era un dezechilibru al trezoreriei şi trebuia să se apeleze la 
credite pe termen scurt. 

7) Trezoreria netă = Disponibilităţi – Credite de trezorerie şi credite pe  
                                                                  termen scurt 

Ex. 60.000 – ( 10.000 + 30.000 ) = 20.000 

8) Rentabilitatea capitalului = Profit înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului 
     angajat                                  pe profit / capital angajat (capital propriu + 

                                                     datorii pe termen lung) 

Ex. 28.000 / 73.120 = 0,38 ceea ce înseamnă că la 1 leu capital angajat se obţine 0,38 lei 
profit. 

 

 

Bibliografie: 

1. Dumitru, Corina Graziella - Contabilitate – Aplicaţii, teste de autoevaluare, studii de caz şi 
practică contabilă, Editura Universitară, Bucureşti, 2005 

2. Feleagă, Niculae; Ionaşcu, Ion - Contabilitatea finaciară, Editura Economică, Bucureşti, 1993 
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PROCESUL TEHNOLOGIC DE ASAMBLARE 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Procesul tehnologic de asamblare cuprinde operatiile de montare în ordinea lor succesivă, cu 

precizarea utilajului, sculelor, a aparatelor de măsurat şi a dispozitivelor necesare realizării 
operaţiilor de asamblare cu consum minim de timp şi volum redus de muncă. 

Pentru elaborarea procesului tehnologic de asamblare sunt necesare următoarele: 

 desenul de ansamblu al produsului; 

 desenele subansamblurilor componente; 

 programul de producţie şi termenele de livrare ale produsului; 

 condiţiile tehnice de recepţie şi normele privitoare la precizia şi rigiditatea produsului; 
 utilajul existent. 

 Structura procesului tehnologic de asamblare 

 Procesul tehnologic de asamblare se compune din operaţii, faze şi mânuiri. 

 Operaţia de asamblare reprezintă acea parte a procesului tehnologic, efectuată fără 
întrerupere asupra unei unităţi sau a unui complex de unităţi de asamblare, de către un muncitor sau 
o echipă de muncitori, pe un singur loc de muncă. 

 Faza reprezintă partea operaţiei de asamblare care se execută la o anumită îmbinare folosind 
aceleaşi dispozitive şi scule şi aceeasi metodă de lucru. 

 Mânuirea reprezinta acţiunea efectuată de către muncitor în cursul unei faze de asamblare 

sau de pregătire în vederea asamblării unui produs. 

 Proiectarea procesului tehnologic de asamblare se face având în vedere următoarele condiţii 
pe care acesta trebuie să le îndeplinească: 

 să asigure realizarea tuturor prescripţiilor tehnice impuse produsului; 

 să garanteze realizarea normelor de precizie şi de rigiditate; 
 să permită obţinerea produsului la un cost cât mai redus. 

 Documentele tehnologice necesare proiectării procesului de asamblare: 

 schema lanţurilor de dimensiuni; 

 schema de asamblare; 

 fişa tehnologică şi planul de operaţii; 
 ciclograma asamblării. 

 

 

1- osie; 

2- bucşă; 

3, 4 - inele interioare; 

5 - inel distanţier; 

6 - piuliţă de reglare; 

7 - şaibă; 

8, 10 - inele de siguranţă; 

9, 11 - şuruburi. 
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MATERII PRIME ŞI MATERIALE METALICE 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Metalele se extrag din minereuri prin diferite procedee şi conţin diferite elemente 
însoţitoare, numite impurităţi, care pot fi eliminate parţial prin operaţii ulterioare de purificare 
tehnică. Majoritatea metalelor se folosesc sub formă de aliaje. 
 Aliajul metalic se obţine prin unirea a două sau mai multor elemente chimice, dintre care 
elementul aflat în proporţia cea mai mare este un metal. 
 Grupa materialelor metalice este formată din metale şi aliaje metalice. Unele metale, precum 

fierul, aluminiul, zincul, plumbul, staniul au o importanţă mare în industrie şi se numesc metale 

tehnice.  

 Cele mai utilizate materiale metalice sunt: materialele metalice feroase (care conţin fier) şi 

materialele metalice neferoase. 

 Materiale metalice feroase 

 Fierul nu se utilizează în industrie în stare pură, ci se aliază cu carbon, acesta modificând 
proprietăţile fierului. Aliajele fierului cu carbonul sunt fonta şi oţelul. 

 Fonta este un aliaj care are în conţinut, pe lângă elementul de bază, fier, şi următoarele 

nemetale: carbon (2,14 -6,67 ), siliciu, mangan, sulf, fosfor. 

 Fonta se obţine din minereu de fier, cocs metalurgic şi fondanţi. Prin arderea cocsului, 

minereul se topeşte şi rezultă aliajul în stare topită, zgură şi gaze arse. 

 În funcţie de conţinutul de elemente însoţitoare şi de condiţiile de solidificare, fontele se 

clasifică astfel: 

 fonte brute (de prima topire): 

- nealiate, folosite pentru obţinerea oţelului, retopire şi turnare în piese 

- aliate, folosite ca adaos la obţinerea oţelurilor speciale.                             

 fonte turnate în piese (de a doua turnare) 

- fonte albe, folosite la fabricarea pieselor rezistente la uzură; 

- fonte cenuşii, utilizate la fabricarea pieselor turnate; 

- fonte maleabile, utilizate pentru obţinerea pieselor mici sau cu pereţi subţiri. 
 Oţelul este un aliaj ce se obţine din fonta brută prin reducerea conţinutului de carbon. 

Retopirea fontei brute se realizează în cuptoare de elaborare (cuptoare electrice sau convertizoare). 

Oţelul topit se toarnă în lingouri, iar după solidificare este expediat spre laminoare, unde se 

prelucrează şi se obţin produse laminate (profile, table, benzi şi ţevi). 

 Clasificarea oţelurilor se face în funcţie de: 

 compoziţia chimică: 

- oţeluri nealiate (numite şi oţeluri carbon) 

- oţeluri aliate, care, pe lângă fier, carbon şi elemente însoţitoare, conţin şi elemente adăugate în 

mod voit, numite elemente de aliere. 

 destinaţie: 

- oţeluri pentru construcţii metalice (poduri, vagoane, vase) sau de maşini; 

- oţeluri pentru scule aşchietoare (cuţite de strung); 
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- oţeluri cu destinaţie specială (arcuri); 

- oţeluri inoxidabile şi anticorozive. 
 forma de livrare: 

- oţeluri deformabile; 

- oţeluri turnate în piese; 

- oţeluri laminate. 

 Materiale metalice neferoase 

 Cele mai uzuale materiale metalice neferoase sunt: aluminiul, argintul, aurul, cuprul, 

cromul, nichelul, platina, plumbul, wolframul, zincul şi aliajele lor. Dintre aliajele metalelor 

neferoase fac parte: 

 aliajele cuprului (alame, bronzuri etc.); 

 aliajele pe bază de staniu şi plumb (aliaje de lipit, tipografice, pentru învelişuri de cabluri);  
 aliaje cu baza de nichel şi crom. 

 Utilizări ale materialelor metalice  

 Materialele metalice au o largă utilizare în funcţie de proprietăţi şi caracteristici. 

 Fierul este un metal de culoare cenuşie, relativ greu, cu punct de topire ridicat. Este moale 

(are duritate mică), prezintă slabă rezistenţă mecanică şi elasticitate scăzută, de aceea, ca metal pur 

se utilizează pe scară redusă. 

 Fonta este utilizată la turnarea de piese. Din fontă se toarnă plite pentru sobe, căzi de baie 
care apoi se acoperă cu email împotriva coroziunii. 

 Oţelul este utilizat sub formă de piese turnate (roţi de vagoane, roţi dinţate, carcase etc.) sau 

semifabricate laminate şi trefilate. Instrumentele medicale sunt confecţionate din oţel inoxidabil 

rezistent la coroziune. 

 Cuprul este un metal de culoare roşiatică, greu şi relativ greu fuzibil. Este maleabil şi are 
conductivitate termică mare. Ductibilitatea sa foarte mare şi conductivitatea electrică mare îl 
recomandă pentru fabricarea conductoarelor electrice. Cuprul şi aliajele sale sunt utilizate la 

fabricarea ţevilor pentru cazane termice sau instalaţii frigorifice, robinete. 

 Aluminiul este un metal de culoare alb-argintie, uşor, se topeşte la temperatura de 658
o
C. 

Are duritate mică, este plastic, conduce foarte bine căldura şi electricitatea, are rezistenţă mare la 
coroziune în diverse medii. Aluminiul şi aliajele sale sunt utilizate în industria electrotehnică, 
industria chimică, industria constructoare de maşini, industria aviaţiei. 
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                                            CONTABILITATEA FINANCIARĂ 

 

 

Adm. financiar Luminiţa Nebunu 

Liceul teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu „măsurarea, 
evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și 
a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice‖, în care scop „trebuie să asigure 
înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire 
la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne 
ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, 

clienții, instituțiile publice și alți utilizatori‖ (Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în iunie 
2007, art. 2, al. (1). 

 Contabilitatea s-a născut odată cu economia de subsistență a comunei primitive, desenele din 
peșterile rupestre nefiind altceva decât forme incipiente ale „socotelilor‖: câte animale au fost, 
vânate și mâncate, câte piei s-au jupuit și câte haine au rezultat etc. 

 Împreună cu economia în dezvoltare s-a perfecționat și „arta ținerii socotelilor‖, punctul de 
cotitură reprezentându-l modelul matematic elaborat de Luca Pacioli di Borgo acum mai bine de 

500 de ani, după care contabilitatea a devenit de neînlocuit, fără alternative, deopotrivă o știință și o 
artă în urmărirea existenței și mișcării capitalurilor și utilităților, al stabilirii rezultatelor activității și 
plasării lor, și totul de maniera ca afacerile să beneficieze permanent de suportul bănesc necesar. 
 Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, științifice și practice sunt fără sfârșit atât 
în ceea ce privește cuprinderea fenomenelor economice cât și al modului în care ele sunt 
sistematizate, prelucrate și prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poți să pretinzi că știi totul. 
 Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de orice fel și mărime, persoanele juridice 
din întreaga lume întocmesc „conturi‖ și situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de 
informații, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie 
unică - iar aceasta este contabilitatea. 

 Din punct de vedere istoric, câteva repere merită a fi reținute. În lucrarea „Contabilitate 
generală‖ din 1947, ediția a 13-a, autorul, prof. univ. C. G. Demetrescu definește contabilitatea pe 
trei coordonate: 

a) obiectul - contabilitatea este o ramură a științelor sociale care asigură înregistrarea metodică și 
ordonată a tuturor operațiilor privind mișcările de valori, de drepturi și obligații, precum și 
modificările determinate de rezultatele activității desfășurate; 
b) scopul - contabilitatea are drept scop stabilirea situației economice și juridice a întreprinderii, 
exercitarea permanentă a unui control; 
c) mijloacele - contabilitatea se folosește de mijloace proprii: conturi, balanțe de verificare, jurnale. 
 Conform Legii contabilității nr. 82/1991, contabilitatea este o activitate specializată în 
măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, 
precum și a rezultatelor obținute din activitatea presoanelor fizice și juridice […] trebuie să asigure 
înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire 
la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne 
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ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, 
clienții, instituțiile publice și alți utilizatori. 
 Istoric. Arta contabilizării pe principii științifice era deja cunoscută în Italia înainte de 1495 
când Luca Pacioli (1445 - 1517), cunoscut și ca Părintele Luca dal Borgo, a publicat la Veneția 
tratatul său de contabilitate. 
 Prima carte în limba engleză a fost publicată la Londra de John Gouge or Gough în 1543: A 
Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learn to knowe the good order of thekepyng of 

the famouse reconynge, called in Latin, Dare and Habere, and, in Englyshe, Debitor and Creditor. 

 Obiectul contabilității. Concepția juridică consideră că obiectul contabilității îl formează 
patrimoniul unui subiect de drept, privit prin prisma relațiilor juridice, adică drepturi și obligații 
pecuniare ale unei persoane fizice sau juridice, în corelație cu obiectele (bunurile, valorile) 
corespunzătoare. Concepția economică definește ca obiect al contabilității circuitul capitalului privit 

sub aspectul destinației lui, respectiv capital fix și capital circulant, și sub aspectul modului de 
dobândire, respectiv capital propriu și capital străin (atras și împrumutat). 
 Conform Legii contabilității nr. 82/1991, obiectul contabilității patrimoniului îl constituie 
reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, inclusiv solul, bogățiile naturale, 
zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, 
drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice (subiecți de drept), precum și mișcările și 
modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și 
rezultatele obținute de acestea. 
 În lucrarea „Bazele contabilității‖ din 1980, profesorul D. Rusu definește obiectul 
contabilității ca fiind ansamblul mișcărilor de valori, exprimabile în bani, dintr-un perimetru de 

mică sau mare întindere (regie autonomă, societate comercială, instituție publică, societate bancară 
etc.) precum și raporturile economico-juridice în care unitatea patrimonială este parte și care 
generează decontări bănești; calculele contabilității reflectă deodată mișcarea și transformarea 
mijloacelor precum și resursele în ordinea lor de formare și după destinația lor în procesul de 
reproducție. Aceasta este în prezent concepția școlii ieșene de contabilitate. 
 Funcțiile contabilității 
 Funcția de înregistrare și prelucrare a datelor constă în consemnarea, potrivit unor principii 
și reguli proprii, a proceselor și fenomenelor economice ce apar în cadrul unităților patrimoniale și 
se pot exprima valoric. 

 Funcția de informare constă în furnizarea de informații privind structura și dinamica 
patrimoniului, a situației financiare și rezultatelor obținute în scopul fundamentării deciziilor. 
Contabilitatea are o funcție de informare internă (pentru conducerea unității) și o funcție de 
informare externă (a terților). 
 Funcția de control gestionar constă în verificarea cu ajutorul informațiilor contabile a 
modului de păstrare și utilizare a valorilor materiale și bănești, de gospodărire a resurselor, controlul 
respectării disciplinei financiare etc. 
 Funcția juridică - datele furnizate de contabilitate și documentele de evidență servesc ca 
mijloc de probă în justiție, pentru a dovedi realitatea unor operații economice și a stabili 
răspunderea patrimonială pentru pagubele produse. 
 Funcția previzională - informațiile contabile aferente unei perioade deja încheiate pot fi 
folosite pentru determinarea tendințelor de evoluție a fenomenelor și proceselor economice viitoare. 
 Principalele forme de organizare contabilă. Pilonul principal pe care se sprijină economia 
este întreprinderea, firma, compania, societatea comercială. 
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 Contabilitatea întreprinderii (firmei, companiei) se organizează la nivelul întreprinderilor 
care produc bunuri, execută lucrări, prestează servicii, dar și al instituțiilor, băncilor, societăților de 
asigurare și, în general, al oricărei persoane juridice, evident, în forme complexe sau simplificate, în 
funcție de mărimea și profilul operatorului. În consecință, oricare ar fi acestea, contabilitatea 
modernă este organizată în așa numitul dublu circuit, sau mai exact, pe două paliere, adică: 
(a) contabilitatea financiară presupune urmărirea, controlul și prezentarea fidelă a patrimoniului, în 
ansamblu și pe structură, a situației financiare și rezultatului exercițiului, prin intermediul 
documentelor de sinteză, în scopul furnizării informațiilor necesare elaborării deciziilor economice. 
Are un caracter unitar pentru toți agenții economici, se organizează pe baza unor norme elaborate de 
autorități. 
(b) contabilitatea internă de gestiune (numită și analitica sau managerială) are ca scop urmărirea in 
detaliu a gestiunii interne a unității, calcularea costurilor de producție, de achizitii,de transfer,de 

vanzare; stabilirea rentabilității pe produse, lucrări, servicii, întocmirea bugetelor pe feluri de 
activități, furnizarea de informații necesare în procesul decizional. 
 Sistemul unic de contabilitate, cu ambele sale paliere, prezintă particularități semnificative 
în funcție de sfera de activitate la care se referă, astfel că trebuie să se mai facă distincție între: 

-contabilitatea operatorilor economici, denumită și « cadrul contabil general » sau « pilonul 
principal » aplicabil de societățile comerciale de orice fel, mici întreprinzători, mari companii și 
oricine desfășoară o activitate lucrativă (dar,cu grade diferențiate de complexitate și agregare 
(pentru mari întreprinderi, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru micii întreprinzători 
individuali); 

-contabilitatea bancară și a altor instituții financiare; 
-contabilitatea societăților de asigurare și reasigurare; 
-contabilitatea organizațiilor non-profit/non-guvernamentale, inclusiv asociații și fundații ; 
-contabilitatea instituțiilor publice este organizată la nivelul instituțiilor și administrației publice, 
unităților publice autonome persoane juridice din învățământ, sănătate, apărare, cultură și artă etc. și 
urmărește execuția de casă a bugetului statului, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de 
stat, gestiunea datoriilor publice și alte operații financiare specifice sectorului neproductiv. 
-contabilitatea națională este organizată la nivelul economiei naționale și prezintă sintetic activitatea 

economică a unei națiuni urmărind evoluția indicatorilor macroeconomici, modificările în structura 
de ramură și teritorială a economiei, mărimea și structura avuției naționale, relațiile financiare și 
fluxurile monetare. Contabilitatea națională se obține pe alte căi decât prelucrarea documentelor 
justificative, apelându-se la statistică, serii matematice, centralizări și consolidări de situații 
financiare ale entităților juridice și multe alte proceduri, toate însă respectând regulile contabile.[2] 
 Organismele normalizării contabile. Companiile, întreprinderile, instituțiile, societățile de 
orice fel și mărime, persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „conturi‖ și situații financiare 
pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, proprietarilor, controlorilor, administratorilor, 

organelor fiscale, după o metodologie unică - iar aceasta este contabilitatea. 

 Importanța contabilității în economia modernă este evidentă. Așa se face că organisme tot 
mai simandicoase din Uniunea Europeană și de pretutindeni se ocupă de organizarea și funcționarea 
contabilității ca o componentă fundamentală a afacerilor. 
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COSTUMUL ÎN ANTICHITATE 
 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

    Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

 

 

 Costumul în Egipt 
 Între mare și deșert, valea Nilului oferea condiții prielnice de viață. Clima caldă nu cerea 

acoperirea corpului, dar costumul oglindea diferențele sociale din imperiul sclavagist oriental dintre 

clasele stăpânitoare, privilegiate și mulțimea sclavilor.  

 

       
 

Femeile  

- rochie lungă de in, foarte strânsă, care putea să acopere unul ori ambii umeri sau putea fi susținută 
de două bretele. 
Bărbații  
- senti, o bucată de material înnodată în talie, având lungimi diferite. 

- robă cusută dintr-o bucată dreptunghiulară de pânză de două ori mai lungă decât lungimea dorită a 
produsului. În mijlocul pânzei era tăiată o deschizătură pentru cap, care apoi era împăturită în două. 
Părțile de jos erau cusute împreună lăsând goluri pentru brațe. 
Faraonul  

- klaft, o basma din pânză vărgată. 
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 Costumul în Grecia 

 Clima relativ blândă din aceste teritorii permitea acoperirea sumară a corpului, iar ocupațiile 

principale – navigația și păstoritul – impuneau comoditatea îmbrăcămintei. 
- chiton, o bucată de material înfășurată pe corp și prinsă cu agrafe, ace sau clipsuri pe umeri 
(fibula), scurtă pentru uzul zilnic și lungă pentru ceremonii.  
 

      
 

- peplos, o bucată de material în formă tubulară ce se prindea pe umeri, lăsând loc pentru cap și 
brațe. 

 

      
 

- himation, o bucată de material înfășurată pe corp ce se putea purta peste chiton - femeile îl purtau 
și pe cap. 
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 Costumul în Roma 

 Pornind de la o vestimentație sobră în vremea republicii, costumul a devenit în Imperiul 

Roman modalitatea diferențierii bărbaților de femei, a cetățenilor liberi de sclavi sau a romanilor de 

străini (ca un mijloc de discriminare). 

- tunica, o cămaşă de lână albă (colorată după preferinţe), alcătuită din două bucăţi, (spate şi din 
faţă), cusute împreună pe linia laterală şi a umerilor, cu deschideri pentru braţe şi cap, fiind strânse 
cu o curea. 

  
 

- toga era înfășurată în jurul corpului și se purta, în general, purtată peste o tunică. Era destinată 
oamenilor liberi, ea fiind interzisă străinilor și sclavilor. 
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SĂ MÂNCĂM SĂNĂTOS 

 

 

Prof. Mihaela Popescu 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

 Alimentația sănătoasă este alimentația care corespunde din punct de vedere calitativ și 

cantitativ nevoilor organismului și nu conține în exces factori alimentari de risc, precum alcool, 

sare, zaharuri sau grăsimi saturate. 
 Niciun aliment singur nu poate furniza toți nutrienții esențiali organismului. Astfel este 

important să se consume alimente din toate categoriile, pentru aportul lor, necesar și diferit, în 
vitamine, substanțe minerale și fibre. 

 Creată în urmă cu mai bine de 20 de ani, în SUA, Piramida Alimentației Sănătoase a ajuns 
repede să reprezinte un reper de încredere pentru persoanele interesate de un stil de viață sănătos. 
 

 

 
 

  

 Observăm că Piramida Alimentației Săntătoase nu oferă informații clare despre numărul 
porțiilor pe care ar trebui să le consumăm zilnic din fiecare tip de aliment. Asta deoarece Piramida 
nu se dorește a fi rigidă, iar porțiile şi cantitățile care ar trebui consumate într-o dietă sănătoasă 
variază în funcție de greutatea și activitatea fizică ale fiecăruia. 
 Există o singură regulă, simplă și ușor de intuit, după care ar trebui să ne ghidăm când 
―citim‖ Piramida: o dietă sănătoasă include mai multe alimente din partea de jos și mai puține din 
partea de sus 

 

   Farfuria Mea 
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 Concepută cu ajutorul nutriţioniştilor, My Plate (farfuria mea) delimitează clar cinci grupe 

de alimente, în care cerealele şi legumele sunt pe primul loc, urmate de fructe şi proteine. Pe ultimul 

loc se află produsele lactate. 

    8 sfaturi pentru o alimentație sănătoasă 

1. Mâncăruri bazate pe amidon 

 Mâncărurile cu amidon ca pâinea, cerealele, orezul, pastele și cartofii sunt o componentă 
importantă a unei mese sănătoase și ar trebui să reprezinte o treime din mâncarea consumată. Sunt o 
sursă de energie și sursa principală de nutrienți în dieta noastră. Pe lângă amidon aceste mâncăruri 
mai conțin și fibre, calciu, fier și vitamina B. 
2. Mâncarea integrală 

 Mâncarea integrală conține mai mulți nutrienți decât mâncărurile cu amidon, de asemenea, 

digestia mâncării integrale se face mult mai încet și asta ajută să te simți plin mai mult timp. 

3. Mâncați multe fructe și legume 

   Încercați să mâncați 5 feluri de fructe și legume în fiecare zi.   
4. Mâncați pește 

     Mulți dintre noi ar trebui să mănânce pește, incluzând o porție de "pește uleios" pe 
săptămână. Este o excelentă sursă de proteine și conține multe minerale și vitamine. Consumați cel 
puțin două porții de pește pe săptămână și nu uitați să includeți o porție de "pește uleios". Puteți să 
alegeți ori proaspăt, ori înghețat, ori conservat - dar țineți minte, peștele conservat sau afumat poate 
fi sărat. 
5. Reduceți din grăsimile saturate și zahăr 

 Pentru a ne menține sănătoşi avem nevoie și de grăsimi în dieta noastră. Ceea ce este 
important e genul de grăsimi pe care le mâncăm. Sunt două tipuri de grăsimi:  
    - grăsimi saturate - dacă mănânci prea multe grăsimi saturate riști să crești colesterolul din sânge, 
care sporește șansa de a avea o boală de inimă. 
    - grăsimi nesaturate - dacă mănânci grăsimi nesaturate în loc de grăsimi saturate poți să scazi 
colesterolul din sânge. 
6. Încercați să folosiți mai puțină sare - nu mai mult de 6 grame/zi 
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 Multă lume crede că nu consumă prea multă sare, în special dacă nu o adaugă în mâncare. În 
fiecare zi 85 % bărbați și 69 % femei consumă sare multă. Adulții și copiii peste 11 ani nu ar trebui 
să consume mai mult de 6 grame pe zi. Copiii mai mici ar trebui să consume mult mai puțin. 75 % 

din sarea pe care o consumăm este deja în mâncarea pe care o cumpărăm, de exemplu: cereale, 
supă, carne preparată și sosuri. Consumul excesiv de sare poate avea ca și consecință scăderea 
tensiunii.  

7. Beți multă apă!  
      Ar trebui să bem 1,2 litri de apă sau alte lichide în fiecare zi, pentru a nu ne deshidrata. Când 
vremea este caldă sau când suntem activi, corpul are nevoie de mai multă apă, dar evitați să 
consumați băuturi cu un conținut mare de zahăr. 
8. Nu săriți peste micul dejun! 

 Micul dejun ne poate ajuta să căpătăm energia suficientă pentru a face față la ziua care 
urmează, de asemenea, poate fi un surplus de vitamine și minerale. Unele persoane sar peste micul 
dejun, crezând că-i ajută să scape de greutate. Dar ei se înșală, aceste decizii pot avea consecințe 
grave asupra noastră, deoarece putem să ratăm importanți nutrienți. 
 

 

Bibliografie: 

1.http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/de-ce-este-micul-dejun-cea-mai-

importanta-masa-a-zilei_15523 

2. http://viatasociala.ro/index.php/sanatate/199-importana-unei-alimentaii-sntoase.html 

3.http://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-piramida-alimentara-

13602680/ 
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ 

MODULUL: PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAȚIE 

Clasa a IX-a 

 

 

Prof. Elena Rotaru  

Colegiul Economic Mangalia, jud. Constanța 

 

 

Numele și prenumele elevului: 
Data susținerii testului: 
 

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte.   
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu 

 

1. Notaţi în dreptul fiecărui enunţ litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F 
dacă apreciaţi că enunţul este fals.        25 puncte 

a……..Cotlet de porc la grătar este un preparat la care s-a aplicat înăbușirea. 
b……..Printre vasele utilizate în bucătărie se numără: farfurii, oale, cratițe, tigăi, tăvi. 
c……..Laptele normalizat este laptele adus la conținutul de grăsime dorit. 
d. ……Sarea este un aliment de origine vegetală. 
e……..Caracteristicile organoleptice ale cărnii se sesizează cu ajutorul simțurilor: văz, simțul 

olfactiv, gustativ, simțul tactil, auditiv. 
 

2. Citiţi cu atenţie şi bifaţi litera corespunzătoare răspunsului corect:   25 puncte 

1. Laptele are conținut ridicat de: 
a) amidon  

b) calciu  

c) săruri 
2.  Este un aliment bogat în amidon: 

a)  spanacul    

b)  morcovul     

c)  cartoful 

3. Gălbenușul oului este: 

a) componenta transparentă a oului cu aspect gelatinos  

b) componenta sferică din ou formată dintr-o emulsie galbenă 

c) componenta dură, casantă, mată și poroasă 

4. Tranșarea cărnii este operația de: 
a) batere a cărnii 
b) condimentare a cărnii  

c) tăiere și împărțire a cărnii pe sorturi și calități 
 5. Perisabil înseamnă: 
a) care se alterează uşor   
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b) care se păstrează bine   
c) care se digeră bine 

 

3. Identificați și apoi notați în coloana corespunzătoare, materiile prime utilizate în 
alimentație, din enumerarea următoare.        20 puncte 

Căpșuni, morcov, ouă, melci, ceapă, lapte bătut, cartofi, pâine, roșii, cașcaval, pepene, paste 
făinoase, ardei gras, vinete, arpacaș, orez, ulei de floarea soarelui, unt, făină neagră, pește. 
 

A. Materii prime de origine animală B. Materii prime de origine vegetală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Completați spațiile libere cu acele cuvinte care lipsesc din textul de mai jos. 20 puncte 

 

Alimentele sunt ...................
1
 în stare.............................

2
 sau ...........................

3
 care servesc 

ca ............................
4 

oamenilor. 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

Se punctează oricare alte formulări 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. 

 

 

1.  25 puncte 

a-F, b-A, c-A, d-F, e-A 

Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
 

2.  20 puncte 

1-b, 2-c, 3-b 4-c, 5-a 

 Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.    



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

137 

 

3.  20 puncte 

A. Materii prime de origine animală B. Materii prime de origine vegetală 

 

ouă, 
melci,  

lapte bătut,  
cașcaval,  

unt,  

pește. 
 

Căpșuni, 
morcov, 

ceapă, 
cartofi,  

pâine,  
roșii 
pepene,  

paste făinoase,  
ardei gras,  

vinete, 

arpacaș,  
orez, 

ulei de floarea soarelui, 

făină neagră. 
 

Se acordă 1 punct pentru fiecare identificare corectă. 

 

4. 20 puncte 

Produse 
1 

, naturală 
2, prelucrată 

3
, hrană 4 

Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. 
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INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

Adm. patrimoniu Emilia Stăiculescu  
Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia, jud. Constanța 

 

 

 Inventarierea patrimoniului în unitățile de învățământ are ca scop principal stabilirea 
situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale unității, 
precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau 
fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă, clară 

și completă a patrimoniului, a poziţiei financiare şi  a performanţei unității de învățământ. 
 Generalităţi. Inventarierea patrimoniului se realizează în conformitate cu prevederile legale, 

reglementările contabile și normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. 

Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența tuturor 

elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, la data la care se efectuează acesta. 

 Serviciul Contabilitate trebuie să asigure informaţii reale asupra activităţii unităţii 
patrimoniale, în vederea adoptării de decizii fundamentate. Pentru realizarea acestui obiectiv, o 

condiţie fundamentală o reprezintă concordanța deplină care trebuie să existe între datele 
înregistrate în conturi și realitatea faptică existentă în unitate. Mijlocul principal prin care se 

constată situaţia reală (faptică) a patrimoniului si compararea datelor obţinute pe această cale cu 
datele contabilităţii (scriptică), îl reprezintă inventarierea. Serviciul contabilitate transmite listele de 

inventar completate cu următoarele informații: gestiunea, locul de depozitare, numărul curent, 
denumirea bunurilor inventariate, codul sau numărul de inventar, unitatea de măsură, cantități: 
stocuri scriptice, preț unitar. Toate aceste operaţii se efectuează cu scopul evaluării elementelor 
inventariate și punerii de acord a datelor contabilităţii cu realitatea faptică constatată. 
 Momentul inventarierii. Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar. Bunurile pot fi 

inventariate şi înaintea datei de încheiere a exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării 
şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul 
financiar respectiv. 

 În situaţia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, în registrul-inventar se cuprinde 

valoarea stocurilor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere actualizate cu intrările şi 
ieşirile de bunuri din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar. 

 Rolul inventarierii 

 1. Control al gestiunii, ce reprezintă, de fapt, o formă a controlului asupra modului de 

gospodărire a bunurilor materiale și valorilor băneşti. 
 2. Predare - primire a gestiunii, ce constituie o operaţiune obligatorie în cazul înfiinţării unei 

gestiuni sau schimbării unui gestionar. 
 3. Operaţiune premergătoare întocmirii bilanţului contabil, parte componentă a situațiilor 
financiare anuale, care are ca scop verificarea concordanței dintre realitatea faptică și datele 

înregistrate în contabilitate. 
 Pregătirea inventarierii. La propunerea Serviciului Contabilitate se constituie, prin 

dispoziția scrisă a directorului, Comisia de inventariere, care are sarcina să organizeze, să 
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instruiască, să supravegheze și să controleze modul în care se efectuează operațiunile respective. 

Aceasta răspunde de realizarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale. 

 În dispoziția de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele 

preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere 

utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor. 
 Membrii comisiei de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate și numai 

prin dispoziția directorului. 

 Nu pot face parte din comisiile de inventariere: a) gestionarii depozitelor supuse 

inventarierii; b) contabilii care țin evidenta gestiunilor respective; c) auditorii interni sau statutari. 

 Inventarierea propriu-zisă. La inventariere participă întreaga comisie desemnată prin 

decizia de inventariere. 

 Se realizează la locurile de păstrare, utilizare sau depozitare. În vederea bunei desfășurări a 

inventarierii, comisia de inventariere are în vedere principalele măsuri organizatorice: 

 1. Înainte de începerea operaţiunii de inventariere, comisiile de inventariere iau o      

declaraţie scrisă de la fiecare gestionar, din care sa rezulte dacă: gestionează bunuri și în alte locuri 

de depozitare;  are bunuri în gestiune aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente; are plusuri 

sau lipsuri în gestiune despre a căror cantitate sau valoare are cunoştinţa; are bunuri nerecepționate 
sau care trebuie livrate, pentru care s-au întocmit  documentele aferente; a primit sau eliberat bunuri 

fără documente legale; deţine numerar rezultat din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa; are 

documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidența gestiunii sau  care nu au fost 

predate la contabilitate. 

 2. Se identifică toate locurile (încăperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate. 

 3. Se asigură închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de 

câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea.  
 Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în 

locuri  special amenajate (fişete, casete, dulapuri etc.), încuiate şi sigilate. Preşedintele comisiei de 

inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare. 

 Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenței și 

apartenenței acestora la entități deținătoare, în funcție  de caz  fiind necesară dovedirea existenței 
acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documnete juridice de atestare a unor 

drepturi legale. 

 Inventarierea imobilizărilor corporale. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza 

documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii. 

 Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului 

tehnic al acestora. 

 Bunurile din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, date în 

administrare, concesionate sau închiriate instituţiilor publice, societăţilor/companiilor naţionale şi 
regiilor autonome potrivit legii, se inventariază şi se înscriu în listele de inventariere distincte în 

cadrul  acestor unităţi. 
 În cazul bunurilor primite în custodie, o copie a Listei de inventariere se înaintează entității 
care deține bunurile respective. 

 Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri 
care trebuie supuse inventarierii. 
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 Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere în funcție de specificul 

gestiunii (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe etc., care trebuie să se întocmească pe locuri 

de depozitare, pe gestiuni, mărci şi categorii de bunuri. 

 De asemenea, bunurile existente în unitatea de învățământ și aparţinând altor entități 
(închiriate, primite în administrare, în leasing, în custodie, pentru prelucrare etc.) se inventariază și 
se înscriu în liste de inventariere distincte.  

 Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor 

soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în 

totalul soldurilor acestor conturi, potrivit „Extrasului de cont‖ sau punctajelor reciproce scrise. 
 Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, ipotecile, precum şi alte 
valori aflate în casieria unității de învățământ se inventariază în conformitate cu prevederile legale.  

 Disponibilitățile în lei din casieria unității de învățământ se inventariază în ultima zi 

lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind 

exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din 

contabilitate. 

 Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un Proces-verbal 

de inventariere, în care se înscriu în principal: data întocmirii, numele și prenumele membrilor 

comisiei de inventariere, numărul și data deciziei de numire a comisiei de inventariere, 

gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, 

rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la scoaterea din uz a 

materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind 
păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte 

observații legate de activitatea gestiunii inventariate. 

 Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după  natura 

lor, conform posturilor din bilanţ. Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
înscrise în registrul-inventar au  la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere şi 
situaţiile analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ. 
 Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor definitive ale inventarierii. 

 Potrivit art. 45 din Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 2861/2009 alineat (1) ―Rezultatele 

inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile 
lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, 

ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii. Acesta, cu avizul 
conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic, 

decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale―. 

 Situația reală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, stabilită pe 

baza inventarului (Registrul-inventar) ale cărui posturi corespund cu datele înregistrate în 
contabilitate, respectiv din Balanța de verificare de la finele exercițiului financiar, stau la baza 

întocmirii Bilanțului, parte componenta a situațiilor financiare anuale. 

 

Bibliografie: 

1. Legea 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările și completările  ulterioare 

2. Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

3. Hotărârea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele  normale de 

funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare 
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4. Ordin MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

5. Ordin MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările și 
completările ulterioare 

 

 

CRIZA ECONOMICĂ - CAUZE ȘI EFECTE 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

 

Lumea modernă în care trăim a devenit o alternanţă permanentă între momente de avânt 
economic (boom economic) şi recesiune (economia scade brusc). Această succesiune se întâmplă în 
momentul de faţă tot mai rapid în timp ce amplitudinea creşterilor/scăderilor economiilor 
individuale este tot mai  mare.  

Ideea de criză este tot mai mult legată de ideea de monedă, dobândă, piaţă de capitaluri sau 
diferitele forme de intervenţie a statului în economie. Este suficient să privim istoric cum a evoluat 
economic sistemul global din ultimii ani şi să constatăm faptul că crizele se succed tot mai rapid şi 
cu o profunzime tot mai mare.  

Cauzele crizelor asociate pieţelor internaţionale sunt dintre cele mai variate: de la 
imperfecţiunea naturii umane, imperfecţiunea pieţelor  până la cauze monetare de tipul expansiunea 
monetară şi a creditelor. În încercarea de a da o explicaţie cât mai corectă fenomenului pentru a 
putea apoi găsi cele mai potrivite soluţii, studii şi cercetări recente de amploare au fost demarate, 

toate în scopul înţelegerii modului în care aceste crize apar, se dezvoltă şi afectează mediul 
economic şi bunăstarea individuală. Cauzele crizelor din sistemele economice moderne sunt mai 
degrabă monetare şi mai puţin legate de imperfecţiunea pieţelor  sau de imperfecţiunea indivizilor. 
Imperfecţiunea pieţelor lăsate să funcţioneze liber este una naturală pe care indivizii care 
cooperează o pot surmonta prin acţiunile lor. Imperfecţiunea indivizilor care intră în tranzacţii 
financiare este şi ea una naturală şi surmontabilă. Preţurile fundamentale (dobânda, cursul de 
schimb) sunt alterate aducând un element de incertitudine important în decizia economică. Haosul 
monetar îndepărtează antreprenorii autentici de sistemul economic şi leagă tot mai mult indivizii de 

statul tot mai interventionist, ceea ce alterează   structura şi nivelul preţurilor şi, în paralel, structura 
producţiei.  

Economiile ce compun sistemul economic internațional au devenit, ca urmare a procesului 

de globalizare, tot mai legate între ele prin fire invizibile. Avantajele acestor legături sunt multiple 
şi evidente: potenţarea investiţiilor, plus de dezvoltare economică, creşterea eficienţei alocării 
resurselor, stimularea productivităţii factorilor de producţie. 

 Globalizarea a adus însă cu ea şi o vulnerabilitate în creştere pe fondul unui efect încă puţin 
studiat: contagiunea crizelor manifestată printr-o corelaţie în creştere la nivelul ciclurilor de afaceri. 
Nivelul tot mai ridicat de integrare al pieţelor financiare însoţit de liberalizarea fluxurilor de capital 
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au determinat o accentuare a interdependenţelor între economiile dezvoltate şi economiile în 
dezvoltare din toate colţurile lumii. Studierea într-un astfel de context a modului în care au evoluat 
aceste interdependenţe şi conexiuni tot mai mari prezintă o importanţă deosebită pentru înţelegerea 
naturii crizelor şi conferă noi perspective asupra efectelor de antrenare pe care ciclurile economice 
corelate le pot avea pe plan internaţional. 

 Procesul de contagiune al crizelor la nivel internaţional a apărut şi s-a expandat în paralel cu 
accentuarea procesului de globalizare a schimburilor comerciale şi financiare, dar si odată cu 
intensificarea proceselor integraţioniste regionale. Acest fenomen se transmite în momentul de faţă 
la nivel global prin canale specifice şi determină intrarea în criză a unei ţări (sau grupuri de ţări) ca 
urmare a unei crize produsă într-o altă ţară sau regiune din lume care iniţial păreau că nu se 
confruntă cu nicio problemă şi că sunt stabile din punct de vedere economic sau financiar.  

Explicarea procesului de contagiune adaugă noi elemente naturii specifice crizelor 
economice care apar tot mai des în economia globală modernă şi ne conferă o nouă înţelegere a 
vitezei cu care se propagă şi se amplifică  şocurile economice la nivel regional sau global. 

 Pentru a evalua empiric fenomenul contagiunii crizelor economice/financiare au fost 

propuse o serie de modele şi teste din ce în ce mai complexe care surprind diferite dimensiuni ale 
acestora. Într-un astfel de context, guvernele ţărilor lumii trebuie să acorde mult mai multă atenţie 
nu doar vulnerabilităţii propriilor ţări faţă de potenţialele crize apărute ca urmare a unor şocuri 
interne dar şi gradului de expunere a acestor economii la şocurile venite din exterior. 

 Contagiunea crizelor financiare se manifestă tot mai intens la nivelul ţărilor implicate în 
schimburile comerciale şi financiare internaţionale. Contagiunea poate să aibă la bază factori de 
natură comercială, factori financiari sau factori politici. În cazul ţărilor emergente sau în tranziţie, 

crizele externe pot avea un impact mare, având în vedere că ele se adaugă la crizele structurale 
interne. În acest context, este foarte importantă identificarea indicatorilor relevanţi pentru a estima 
gradul de expunere la efecte de contagiune şi pentru a aprecia cât de vulnerabilă este o economie la 
un astfel de fenomen. Identificarea acestor indicatori pleacă de la stabilirea corectă nu doar a 
cauzelor crizelor financiare cât şi a cauzelor care determină amplificarea crizelor la nivel regional 

sau global. Aceşti factori acţionează diferit şi accelerează propagarea crizelor diferenţiat de la o ţară 
la alta, şi în funcţie de măsurile luate în timp real pentru a contracara efectele negative. Nu trebuie 

uitat faptul că crizele, dar mai ales propagarea lor, sunt direct legate de factorul uman care menţine 
permanent acel nivel de incertitudine şi care prin contagiune se amplifică şi mai mult. Încercările de 
a anticipa improbabilul asociat acţiunii umane au de multe ori un grad ridicat de eroare. Atunci când 
operăm cu variabile macroeconomice obţinute prin diferite procese de agregare, gradul de eroare 
poate fi şi mai mare. Orice model de analiză a efectului de contagiune sau de anticipare a unei crize 
într-o altă ţară sau regiune are limitările şi imperfecţiunile sale. Cauzele asociate crizelor diferă într-

o oarecare măsură de cauzele care amplifică propagarea acestora la nivel regional sau global.  
Într-o lume tot mai globalizată putem observa că amplitudinea crizelor este în creştere de la 

o criză la alta, dar şi faptul că ele se succed tot mai repede una după alta. Principalele cauze ale  

crizelor derivă din expansiunea monetară şi din intervenţionismul tot mai exacerbat în plan 
economic care substituie mecanismele pieţei ce acţionează pe principii economice cu mecanisme 
politice şi de reglementare care alocă resursele în mod haotic şi în mod arbitrar. Principalele canale 
de propagare pot fi fundamentate în trei mari categorii: canale financiare, canale comerciale şi 
canale politice. Literatura de specialitate a adus în discuţie şi alte tipuri de canale de propagare a 
crizelor financiare de importanţă mai redusă. Înţelegerea distincţiei între cauzele care determină 
crizele economice moderne şi cele care determină propagarea crizelor la nivel global este 
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importantă nu doar pentru modelele care măsoară efectul de contagiune sau cele care prevăd o 
anumită evoluţie viitoare a ciclului de afaceri, ci şi pentru soluţiile propuse în vederea diminuării 
efectelor nefavorabile induse de acest fenomen din ce în ce mai prezent.  

Ciclurile de afaceri reprezintă în momentul de faţă un domeniu intens studiat. Miza 
fundamentală a eforturilor în această direcţie o constituie găsirea de soluţii eficiente pentru a putea 
diminua efectele negative asociate perioadelor de criză: creşterea şomajului, prăbuşirea producţiei şi 
a consumului, scăderea veniturilor, falimente, creşterea aversiunii la risc, creşterea inegalităţilor 
între diferite clase sociale sau probleme legate de deficite publice (inclusiv deficite la nivelul 

balanţei de plăţi externe). Soluţiile aferente crizei trebuie să plece de la identificarea corectă a 
cauzelor din spatele ciclurilor de afaceri. Fără o teorie corectă a ciclurilor de afaceri este dificil să 
operezi cu efectele negative ale acestora. Soluţiile propuse de către diferiţi oameni de ştiinţă sau 
economişti pentru rezolvarea crizelor sunt şi ele dintre cele mai variate, având în spate diferite şcoli 
de gândire (keynesism, clasicism, monetarism). Multe dintre aceste soluţii îşi propun să amelioreze 
efectele negative constatate (scăderea consumului privat, scăderea investiţiilor private, reducerea 
nivelului economisirilor, creşterea şomajului, falimentul şi închiderea afacerilor private etc.) în timp 
ce altele se concentrează pe cauzele mai mult sau mai puţin corect identificate (cauzele monetare, 
cauze legate de natura umană, cauze legate de imperfecţiunea pieţelor şi a operatorilor care le 
utilizează în procesul lor de alocare a resurselor).  

Sistemele monetare internaţionale prezente sunt tot mai instabile şi tot mai marcate de crize 
profunde care se propagă cu repeziciune la nivel global. Analiza cauzelor care stau la baza acestor 
crize relevă două abordări diferite: o şcoală de gândire care insistă pe cauze legate, mai degrabă de 
natura umană, pe imperfecţiunea instituţiilor  sau a reglementării, pe complexitatea în creştere a 
mecanismelor financiare sau pe libera circulaţie a capitalurilor şi o şcoală de gândire (cea clasică) 
care insistă pe natura banilor şi a capitalului şi care susţine că la baza crizelor se găseşte 
expansiunea monetară şi eliminarea oricărui etalon (standard) sau ancoră monetară în politica 
monetară a băncilor centrale care acum au libertate deplină în a produce cantităţi impresionante de 
bani şi în a relaxa semnificativ accesul la lichiditate, cu consecinţele economice de rigoare. 
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SPECIFICUL  MIJLOACELOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT UTILIZATE ÎN 
PREDAREA DISCIPLINELOR ECONOMICE 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

 

 

Dintre particularităţile noţiunilor economice pot fi evidenţiate următoarele: 
- gradul ridicat de abstractizare şi generalizare, de nivel categorial: piaţa, concurenţa, 

eficienţa economică, profitul, echilibrul economic etc.; 

- caracterul istoric al noţiunilor economice, în sensul că fiecare noţiune reprezintă o nouă 
treaptă referenţială în cunoaşterea ştiinţifică a vieţii economice.  

- conţinutul profund social şi valoarea utilitară, praxiologică a noţiunilor economice. 
Desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de predare şi învăţare este condiţionată uneori de 

utilizarea unor mijloace materiale, menite să faciliteze transmiterea şi receptarea mesajului, fixarea, 
consolidarea, recapitularea sau evaluarea. Folosite  în timpul lecţiilor, aceste mijloace stimulează, 
sprijină şi amplifică eforturile de predare şi învăţare, contribuind la ilustrarea şi explicarea unor 
conţinuturi, oferind o mai bună ordonare şi prezentare a informaţiei, uşurând comunicarea, 
dezvoltând capacitatea de înţelegere a elevilor. 

Prin mijloace de instruire înţelegem, în general, un ansamblu de instrumente folosite în aşa 
fel încât să contribuie la realizarea obiectivelor propuse: transmiterea – receptarea informaţiilor, 
formarea deprinderilor, evaluarea unor activităţi, realizarea unor aplicaţii. 

Mijloacele de învăţământ îl ajută pe profesor să realizeze, la nivel superior, sarcinile 
instructiv-educative ale lecţiei. Locul şi rolul lor poate fi pus în evidenţă prin intermediul funcţiilor 
pe care le îndeplinesc: 

- funcţia informativ-demonstrativă; 
- funcţia formativă; 
- funcţia de motivare a învăţării; 
- funcţia evaluativă; 
- funcţia de şcolarizare substitutivă. 
Folosirea mijloacelor de învăţământ se realizează în funcţie de specificul disciplinelor de 

studiu şi al lecţiilor pe care urmează să le parcurgem. În ce priveşte disciplinele economice, cele  
mai utilizate mijloace sunt: modelele, suporturile figurative şi grafice, mijloacele simbolico–
raţionale (scheme structurale şi funcţionale), mijloacele audio-vizuale. 

Integrarea mijloacelor de instruire în procesul didactic se realizează prin racordarea la 
obiectivele urmărite, la conţinutul lecţiei, la metodele şi procedeele folosite. 

Computerul este o unealtă de muncă indispensabilă în lumea contemporană, inclusiv în 
activitatea didactică. Ca mijloc de instruire poate fi utilizat pentru transmiterea–însuşirea 
informaţiilor, sistematizarea, verificarea şi evaluarea lor, formarea unor abilităţi, disciplinarea 
gândirii. Computerul uşurează, totodată, stocarea, prelucrarea şi reactualizarea informaţiilor privind 

prestaţiile individuale şi de grup ale elevilor. 
Tehnicile informaţionale vizează îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, dar şi a actului 

educaţional în sine. Schimbarea modului de predare, abordarea interdisciplinară, comunicarea,  
eficienţa acţiunii îşi găsesc un suport tocmai în aceste tehnici. 
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În predarea disciplinelor economice pot fi utilizate exerciţii de stimulare managerială şi 
economică aplicată, care le oferă elevilor ocazia de a organiza şi conduce firme într-un mediu 

competiţional ce stimulează lumea reală a afacerilor. Elevii au ocazia să aplice cu ajutorul 

computerului cunoştinţele dobândite, într-o situaţie de afacere competitivă, participând la luarea 

deciziilor strategice într-o întreprindere. Programul pe computer conţine o descriere a firmei, 
îndrumându-i în toate deciziile luate: producţie, preţ, marketing, plan de investiţii, cercetare şi 
dezvoltare, şi ajutându-i totodată să interpreteze rezultatele obţinute. 

Procesul reformator al didacticii economiei se fundamentează pe demersul trecerii de la 
învăţarea de menţinere (memorizare reproductivă), definită prin simpla achiziţionare de informaţii, 
noţiuni, formule matematico–statistice şi indicatori, la învăţarea creatoare, divergentă şi prioritar 
formativă, bazată pe operaţionalizare logico-economică, esenţializare şi exerciţiu intelectual. 

Realizarea unui astfel de demers novator presupune utilizarea, în funcţie de conţinutul 
lecţiei, profilul liceului şi particularităţile psihopedagogice ale fiecărei clase, a mijloacelor  
didactice specifice care să contribuie la  operaţionalizarea conceptelor şi noţiunilor economice în 
procesul de învăţământ. 

Predarea-învăţarea disciplinelor economice este un proces care presupune un volum 

considerabil de muncă, atât din partea profesorului, cât şi din partea elevului. În relaţia de predare-

învăţare, profesorul dă şi elevul primeşte, profesorul se cercetează pe sine, pentru a afla cum poate 
preda mai bine, şi, în acelaşi timp, cercetează elevul, pentru a afla cum poate acesta învăţa mai bine.  

Nu există un stil potrivit pentru orice profesor, ci există stiluri de predare, diferite de la o 
persoană la alta. Dar comun pentru toţi profesorii trebuie să fie dăruirea pentru meserie şi, mai ales, 
plăcerea de a preda științe economice și de aceea trebuie să se reorienteze către acele metode și 
mijloace capabile să motiveze elevul şi să-i suscite interesul. 
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 Infracțiunea  
Infracțiunea este fapta unei persoane ce prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție, 

prevăzută și pedepsită de legea penală. 
 Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice: 

1. Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat 
sau neînregistrat. 

2. Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare. 
3. Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de 

înmatriculare sau de înregistrare. 
4. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul înmatriculat în alt stat ce nu are drept 

de circulație în România. 
5. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărui 

(cărei) plăcuțe cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase. 

6. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis, cu permis 
necorespunzător sau dacă permisul este retras, anulat, reținut în vederea anulării sau este suspendată 
exercitarea dreptului de a conduce ori care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. 

7. Încredințarea, cu știință, a conducerii unui autovehicul pe drumurile publice unei persoane 

care nu posedă permis de conducere sau acesta este necorespunzător categoriei din care face parte 

autovehiculul respectiv, ori unei persoane care suferă de o boală psihică sau se află sub 
influențaalcoolului ori a unor substanțe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare 
acestora. 

8. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o 
alcoolemie de peste 0,8 ‰ alcool pur în sânge sau care se află sub influența unor substanțe ori 
produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, precum și refuzul, împotrivirea ori 
sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de 

substanțe, produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. 

9. Părăsirea locului accidentului rutier, fără încuviințarea poliției ori a echipei care 
efectuează cercetarea locului faptei, precum și modificarea sau ștergerea urmelor accidentului de 
către conducătorul oricărui vehicul implicat într-un accident de circulație, dacă din accident a 
rezultat victimă ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracțiuni. 

Obs. 1. Pot părăsi locul accidentului: 

 conducătorii autovehiculelor cu regim prioritar, când se află în misiune, cu condiția de a 
anunța imediat poliția pe raza căreia s-a produs accidentul, urmând ca după terminarea 
misiunii să se prezinte la poliție; 
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 conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei înșiși transportă 
persoanele rănite la unitatea sanitară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. 

Obs. 2. Nu constituie infracțiune părăsirea locului accidentului, dacă victima părăsește locul 
faptei, iar conducătorul de vehicul anunță imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de 
poliție. 

10. Consumul de alcool sau de substanțe stupefiante ori de medicamente cu efecte similare 

acestora, după producerea unui accident din care a rezultat victimă, până la recoltarea probelor 

biologice. 

Obs.: Nu constituie infracțiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor 
sausubstanțelor stupefiante, după producerea accidentului și până la sosirea poliției, dacă acestea au 

fost administrate de personal medical autorizat, în cazul când acestea au fost impuse de starea de 

sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto. 
11. Necomunicarea poliției rutiere de către unitatea de asistență medicală autorizată care a 

efectuat examenul de specialitate, că o persoană care posedă permis de conducere, a devenit inaptă 

medical sau psihologic pentru a mai conduce, în cazul producerii unui accident soldat cu victimă. 
12. Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, cu intenție, 

a indicatoarelor, semafoarelor, amenajărilor rutiere precum și crearea de obstacole pe carosabil. 
13. Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora, fără 

autorizație, de natură să inducă în eroare participanții la trafic. 
14. Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la 

întreceri neautorizate, precum și blocarea cu intenție a drumului public, dacă prin aceasta se pune în 

pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la liberă circulație a celorlalți participanți 
la trafic. 

15. Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care 

transportă produse sau substanțe periculoase. 
16. Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de verificare tehnică ori 

inspecție tehnică a autovehiculelor și remorcilor, de către cei care au asemenea îndatoriri ori a celor 
referitoare la efectuarea unor reparații sau intervenții tehnice, dacă a avut ca efect producerea unui 
accident rutier soldat cu victimă. 

17. Repararea autovehiculelor având urme de accident fără autorizație de reparație eliberată 

de poliție sau de către societățile de asigurări, după caz. 
18. Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului 

public precum și amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, 
fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii. 

19. Nerespectarea condițiilor stabilite în autorizația de construcție pentru amenajarea 
accesului rutier la drumul public, în cazul construcțiilor amplasate în zona acestuia. 

20. Neluarea măsurilor, de către persoana autorizată de administratorul căii ferate, pentru 

semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată. 
21. Nesemnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice de către persoana 

autorizată de către administratorul drumului sau de către executantul unei lucrări pe partea 
carosabilă, dacă s-a produs un accident de circulație. 

 

Sancțiuni contravenționale 

Contravenția este fapta unei persoane de încălcare a regulilor de circulație rutieră, de o 
gravitate mai redusă pentru siguranța circulației. 
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În raport de gravitatea faptei, contravenția se poate sancționa cu avertisment sau cu amendă 

contravențională. 
Avertismentul atrage atenția contravenientului asupra pericolului faptei săvârșite de 

încălcarea unei reguli de circulație, recomandându-i-se ca pe viitor să respecte legea. 
Amenda contravențională are caracter administrativ, iar valoarea ei se stabilește în funcție 

de numărul punctelor-amendă aplicate, un punct-amendă reprezentând valoric 10 % din salariul 
minim brut pe economie. Se pot aplica 2 sau 3 puncte-amendă, 4 sau 5 puncte-amendă, între 6 și 8 
puncte amendă, de la 9 la 20 puncte-amendă și între 21 până la 100 puncte-amendă (doar pentru 

persoane juridice). 

Pe lângă amendă, pentru unele contravenții se aplică și o sancțiune contravențională 
complementară. 

Ea poate fi una sau mai multe din următoarele măsuri: 
A. Reținerea permisului de conducere se aplică în următoarele situații: 
 la cumularea a cel puțin 15 puncte de penalizare; 
 în vederea retragerii, a suspendării exercitării dreptului de a conduce ori în vederea 

anulării; 
 când prezintă modificări, ștersături, adăugiri, este deteriorat ori se află nejustificat asupra 

altei persoane; 

 când perioada de valabilitate a acestuia a expirat. 
B. Retragerea permisului de conducere se dispune dacă titularul acestuia a fost declarat 

inapt pentru a mai conduce autovehicule pe drumurile publice, de către o instituție medicală 
autorizată. 

C. Puncte de penalizare 

Se aplică: 
a) 2 puncte de penalizareși 2 – 3 puncte amendă pentru săvârșirea următoarelor fapte: 
1. folosirea incorectă a luminilor de drum, noaptea, la întâlnirea cu un alt autovehicul care 

circulă din sens opus ori când se circulă în spatele altuia; 

2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu 
dispozitive de tip „mâini libere‖; 

3. nerespectarea obligației de a purta, în timpul circulației pe drumurile publice, centura de 

siguranță ori căștile de protecție omologate, după caz; 
4. depășirea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv; 

5. circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis; 
6. nerespectarea regulilor privind manevrele de întoarcere sau de mers înapoi, schimbarea 

benzii de circulație ori a direcției de mers; 
7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrăzi, 

drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E); 
8. oprirea neregulamentară; 
b) 3 puncte de penalizare și 4 – 5 puncte amendă pentru săvârșirea următoarelor fapte: 
1. oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor ori oprirea pe partea 

carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene; 
2. depășirea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv; 

3. nerespectarea regulilor privind manevrele de întoarcere sau de mers înapoi, schimbarea 

benzii de circulație ori a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au 

rezultat doar pagube materiale; 
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4. nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin 

aceasta s-a produs un accident din care au rezultat doar pagube materiale; 

5. nerespectarea semnificației indicatorului „Ocolire‖, instalat pe refugiul stațiilor de 
tramvai; 

6. pătrunderea într-o intersecție atunci când circulația în interiorul acesteia este blocată; 
7. staționarea neregulamentară; 
8. folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât pe timp de ceață; 
c) 4 puncte de penalizare și 6 – 8 puncte amendă pentru săvârșirea următoarelor fapte: 
1. nerespectarea obligațiilor ce revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate; 
2. refuzul înmânării documentelor prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și 

refuzul de a permite verificarea bunurilor transportate; 

3. depășirea cu 31 – 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv; 

4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie 
torențială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare; 

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a 

certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulație ori durata 

acesteia a expirat; 

d) 6 puncte de penalizare și 9 – 20 puncte amendă pentru săvârșirea următoarelor fapte: 
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia; 
2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată care 

dirijează circulația la trecerile la nivel cu calea ferată; 
3. depășirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv; 

4. conducerea unui vehicul care nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare, ori dacă acestea nu sunt fixate în locurile special destinate; 

5. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe 
autostradă; 

6. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special 

amenajate și semnalizate; 
7. executarea pe autostradă a manevrelor de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau 

traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană 

sau racordurile dintre cele două părți carosabile; 
8. nerespectarea semnificației indicatoarelor „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă 

(dublă), fără bariere‖ sau „Oprire‖, instalate la trecerea la nivel; 
9. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul 

longitudinal continuu care separă sensurile de circulație; 
10. pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce 

blocarea circulației în interiorul intersecției. 
D. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 

Se sancționează cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 

de zile săvârșirea următoarelor fapte: 
a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la 

nivel cu calea ferată; 
b) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept; 
c) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului; 
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d) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a 
drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a 
autovehiculului; 

e) nerespectarea regulilor privind depășirea; 
f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu; 
g) neprezentarea în termen de 24 de ore la poliția pe raza căreia s-a produs un accident de 

circulație soldat numai cu avarierea vehiculului, în vederea întocmirii documentelor de constatare. 
Se sancționează cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 

de zile săvârșirea următoarelor fapte: 
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea 

roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat 
avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 

b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum 

public; 

c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-
o astfel de coloană; 

d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra 

de depășire. 
Se sancționează cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de timp 

de 90 de zile săvârșirea următoarelor fapte: 
a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, 

infracțiune; 
b) conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de 

direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român; 
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte 

ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune; 
d) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv. 
Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se mai dispune: 
a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit 

contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; 
b) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou 

cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a 

exercitării dreptului de a conduce; 

c) pentru o perioadă de 90 de zile, când fapta conducătorului a fost urmărită ca infracțiune la 

regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului din care a rezultat victimă, 
iar procurorul sau instanța de judecată a dispus neînceperea urmăririi penale, dacă pentru regula de 

circulație încălcată legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a mai conduce. 
În cazul în care conducătorul de autovehicul săvârșește, într-un interval de 6 luni de la data 

restituirii permisului de conducere, din nou, o nouă faptă pentru care se suspendă exercitarea 
dreptului de a conduce, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile. 

Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării 
contravenției. 

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare 
acumulate până în acel moment. 
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Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se mai dispune și dacă o astfel de măsură s-a 

hotărât de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, numai 
dacă pentru fapta săvârșită legislația românească prevede o astfel de măsură. 

E. Reținerea certificatului de înmatriculare sau înregistrare 

Se interzice circulația pe drumurile publice, reținându-se certificatul de înmatriculare sau de 

înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia, de către poliția rutieră, până la rezolvarea celor 
constatate, în următoarele cazuri: 

a) autovehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică sau valabilitatea acesteia a 

expirat; 

b) nu sunt respectate regulile referitoare la transportul produselor periculoase; 

c) vehiculul circulă noaptea fără instalația de iluminat-semnalizare ori mijloace fluorescent-

reflectorizante prevăzute de lege sau cu defecțiuni majore la sistemele de iluminat-semnalizare ori 

cu alte dispozitive decât cele omologate; 
d) sistemele de frânare de serviciu, de ajutor sau de staționare sunt defecte; 
e) mecanismul de direcție prezintă uzuri peste limitele admise; 
f) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate 

a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă; 
g) zgomotul în mers sau staționare depășește limita legal admisă; 
h) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; 

i) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri ori nu sunt 
compatibile, fiind de natură să provoace dezechilibrarea ansamblului sau desprinderea remorcii; 

j) are aplicate pe geamuri afișe sau reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate 

corespunzător ori accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea, precum și înscrisuri sau 
reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori 
citirea numărului de înmatriculare; 

k) prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; 
l) plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul 

ori au aplicate alte dispozitive de iluminare decât cele omologate; 

m) caracteristicile tehnice ale vehiculului nu concordă cu datele din certificatul de 
înmatriculare sau de înregistrare; 

n) vehiculul nu a fost radiat din circulație în cazurile prevăzute de lege; 
o) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin 

accidente de circulație, conform legii; 
p) deținătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, 

în conformitate cu prevederile legale; 
r) vehiculul nu are montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de 

înregistrare; 
s) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de 

degradare; 

t) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehiculele „ȘCOALĂ‖. 
În situațiile prevăzute la punctele b), l), m), n) și o) se rețin și plăcile de înmatriculare. 
F. Imobilizarea vehiculului. Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara 

părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului, și punerea lui în 
imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. 

Ea nu se poate dispune în locurile unde oprirea sau staționarea sunt interzise. 
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Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către 
conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: 

a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat, cu număr de înmatriculare sau 

de înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; 
b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranța circulației, 

deteriorează drumul public sau afectează mediul; 
c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor 

periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite; 
d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de 

natură penală; 
e) refuză să se legitimeze; 
f) se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a 

medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o 

altă persoană; 
g) nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. 
Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre 

pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni. 
G. Confiscarea bunurilor destinate ori folosite la săvârșirea contravențiilor 

Se supun confiscării: 
a) mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore deținute, montate și folosite pe alte 

autovehicule decât cele cu regim de circulație prioritar; 
b) dispozitivele care perturbă funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; 
c) plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor 

în vigoare și care sunt montate pe vehicule; 
d) vehiculele cu tracțiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis 

accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritățile publice locale. 
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V. VOCAŢIONAL  

 

MITURILE FUNDAMENTALE ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI 

 

Prof. Ramona Doina Buzea  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 ―Poveștile au fost factorul cel mai însemnat, dar nu unic în educația estetică, practică și 
națională pentru toate generațiile poporului român … O bună povestire este o comoară pedagogică‖. 
 Varietatea impresiilor produse de lectură unei opere literare (o poezie, o schiță, o poveste, 
etc.) asupra elevilor este nespus de bogată atât sub aspect afectiv cât și sub aspectul imaginilor 

vizuale pe care le provoacă. ―Se știe că o lucrare literară, prin elementele ei sugestive și descriptive, 
are largi ecouri vizuale în sufletul elevilor. Această varietate a viziunilor individuale este 
condiționată de diverși factori. Să ne gândim numai la câmpul deosebit de experiență ce-l are 

fiecare elev față de ceilalți. Structurii personalității lor se adaugă influennțele (regiunii, satului, 

orașului, profesiunii părinților), condițiilor materiale etc. Toți aceștia, sunt factori determinanți ai 
acumulării unei experiențe personale a elevilor care poate fi mai variată, mai bogată sau mai săracă. 
Se știe că orice impresie nouă elevul o raportează la experiență sa din trecut, trezind din depozitul 
memoriei lui imagini prin care el interpreteza ideile textului. Aceste imagini, trecute anterior prin 

conștiința, dau imaginației elevului material pentru construcția unor imagini vizuale diferite, după 
cum diferite au fost și experiențele lor. Variația în interpretarea  unui text literar mai influențată și 
de trăsăturile de temperament, de caracter, de directivele personalității, de interesele elevilor etc.‖
 Experiența mi-a arătat că în cursul unei lecturi, sunt părți care impresionează mult pe unii 
elevi și mai puțin pe alții.   

 Mi s-a întâmplat ca, în cursul unei anumite lecturi, unii elevi să fie așa de puțin impresionați 
încât participarea lor să fie aproape absentă, pe când pentru alții aceeași lectură să dea naștere unor 
adânci trăiri interioare, provocând o adevarta cascadă de imagini care se cer să fie exprimate prin 
desen. ―Astfel, desenul este unul dintre cele mai bune mijloace de verificare a bogăției de înțelesuri 
și a variației imaginilor trezite în sufletul elevilor de un text literar ceea ce confirmă și afirmația lui 
Lucian Blaga: Există înțelesuri adânci care pot fi pătrunse cu mult mai limpede în lumina artei 
decât a științei‖. 

 Din desenele elevilor profesorul poate să vădă în ce măsură lecturile au interesat sau nu pe 
elevi și cum au fost ele înțelese. 

 La UNESCO, România  figurează cu trei cuvinte: dor, doină şi colind, care definesc, între 
popoarele lumii, specificul spiritual al românilor.  
 Cele patru mituri esenţiale din literatura populară au fost definite de criticul George 
Călinescu:  
1. Mitul jertfei pentru creaţie(mitul estetic)   
2. Mitul mioritic sau mitul transhumanţei   
3. Mitul erotic sau mitul puberal   

4. Mitul etnogenezei  

 Astfel, cele patru mituri sunt nutrite din ce în ce mai mult de mediile literare, tinzând a 

deveni pilonii unei tradiții autohtone, întâiul, „Traian și Dochia‖, simbolizează constituirea însăși a 
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poporului român. El a fost formulat propriu-zis de Asachi (Dochia care împietrește cu oile sale  
fugind de Traian), însă cu elemente populare și cu o legendă cantemiriană.    

 ―Miorița‖, istoria ciobanului care voiește a fi înmormântat lângă oile sale, simbolizează 
existența pastorală a poporului român și exprimă viziunea franciscan-panteistă a morții la individul 
român. Acest mit a ajuns să fie socotit de unii Divina noastră Comedie.  

 „Meșterul Manole‖ (povestea zidarului de mănăstire care își zidește soția ca să oprească 
surparea clădirii) e mitul estetic, indicând concepția noastră despre creație, care e rod al suferinței. 
În sfârșit, „Zburătorul‖ e mitul erotic, personificarea invaziei instinctului puberal. Pe  lângă aceste  

patru mituri încearcă să se ridice și altele 

îmbrățisând mai cu seamă domeniul  

religiosului‖. 
 Cu ecoul cel mai larg este mitul 

„Mioriţa‖, care are ca punct de plecare 

cântecul bătrânesc publicat de Vasile 

Alecsandri. Proporţiile mitului au crescut până 
într-atâta, încât s-au făcut comparări cu 
,,Divina Comedie‖ şi mulţi scriitori, istorici 
literari îl consideră momentul iniţial al oricărei 
culturi autohtone. 

 ―Acest mit simbolizează existenţa 
pastorală a poporului român şi  chiar unitatea 
lui în mijlocul real al ţării reprezentat de 
Munţii Carpaţi, exprimă viziunea franciscan- 

panteistică a morţii la individul român. Trei 
ciobani se coboară în vale cu turmele. Unul 

vrâncean, altul ungurean, altul moldovean, 

căruia Mioriţa, oaia năzdrăvană, îi destăinuie 
planul ucigaş.  
 

 

 

Compoziție realizată de un elev 

 

Compoziții realizate de elevi 

  

 În versiunea lui Vasile Alecsandri, acest 
mit este o capodoperă ce s-a răspândit prin 
manualele școlare și câteodată chiar a înlocuit 
într-o manieră definitivă variantele locale. 
 Mitul „Meşterul Manole‖ („Mânăstirea 
Argeşului‖, din culegerea lui V. Alecsandri) are 

un efect puternic. ―Tema acestui mit este de o 

circulaţie mai largă decât teritoriul ţării, însă 
versiunea română este originală şi autohtonă, 
încât se leagă de vestita biserică de la Curtea-de-
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Argeş, a lui Neagoe, devenind pentru literatura noastră un mic Notre-Dame de Paris‖.   

 Lucian Blaga și Mircea Eliade vedeau în miturile Mioriței și al Meșterului Manole două 
dintre matricile, mumele originare ale culturii române‖.  

 

 Astfel „Meșterul Manole‖ și „Miorița‖ 

constituie pe bună dreptate culmea poeziei populare 
românești, ―cele două creații ale geniului poetic 
românesc au ca motiv dramatic o ―moarte violentă‖ 

cu seninătate acceptată, ce derivă direct sau nu din 
faimoasa bucurie de a muri a geților, concretizată în 
cele două capodopere elaborate în jurul ideii de 
moarte creatoare‖. 

 

 

 

Compoziție realizată de un elev 

 

 

 

 

 

 

 „Zburătorul este un mit erotic 

(care sub alte nume există şi la 
popoarele vecine). Zburătorul este un 

demon frumos, un Eros adolescent, care 

dă fetelor pubere tulburările şi tînjirile 
primelor  iubiri. Începând cu I. Heliade 

Rădulescu, nu este liric român care să 
nu fi reluat mitul în diferite chipuri. 

―Nota romantică a acestui mit este 

întemeierea lui pe tradiţii populare. 
Neavând o literatură de analiză a 
dragostei, mulţi poeţi români au coborât 
la momentul primitiv, la personificarea 

invaziei  instinctului erotic la fete, iar o 

notă caracteristică la toate aceste 
compuneri e totala iraţionalitate a crizei. Balada  rămâne, de altfel, o primă incursiune reușită în 
lumea mitului‖. 
 Un alt mit este „Traian şi Dochia‖, mit care simbolizează geneza însăşi a poporului român. 
―Ca să pricepi sufletul unui popor, trebuie să-i cunoști miturile fundamentale. Chiar dacă nu se mai 
regăsesc decât palid în felul de a fi al indivizilor contemporani, eresurile continuă să alcătuiască o 
aură spațială și temporală ce explică, prin simboluri simple, la îndemâna oricui, o întreagă existență 
colectivă. Mitul „Traian și Dochia‖, primul reprezentându-l pe împăratul care s-a acoperit de glorie 

la Roma, cucerind bogata țară a dacilor, în anii 105-106 d.Ch., Dochia pe care Maica Domnului o 
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salvează, prefăcând-o împreună cu turma ei într-o formațiune stâncoasă, fiind în legendă, fata 
regelui dac Decebal, care, învins, s-a sinucis, spre a nu cădea în mâinile cuceritorilor țării sale‖. 

Această formă a legendei a avut răsunet şi mitul a luat consistenţă şi stăpâneşte conştiinţele. 
 Nimic nu este mai actual, mai ideologizant decât un început, iar miturile fondatoare 
condensează conștiința însăși a comunității. 
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NAȘTEREA DOMNULUI ÎN ACTUALITATE 
 

 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel 
Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

 

 Trăim Nașterea Domnului, și din plinătatea acestui dar lumea, istoria primește necontenit 
înțeles și sens înnoitor zidirii ei. Ascultăm inspiratul Imn al sărbătorii cu aceeași emoție sfântă: 
„Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște și pământul peștera Celui neapropiat aduce. 
Îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc, că pentru noi S-a născut prunc tânăr, 
Dumnezeu Cel mai înainte de veci‖. 

 Lumea însăși a fost creată din veșnica iubire a Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Iubirea 
divină e creatoare: „Toate prin Dumnezeu-Cuvântul s-au făcut‖ (Ioan 1, 3). Iar Iubirea în care Tatăl 
din veci naște pe Fiul e aceeași în care creează și lumea iubirii Lui, în care creează pe tot omul 
„nou-născut ce vine în lume‖; orice copil, prunc, e o noutate, un unic, inedit, irepetabil, după icoana 
Unicului Său Fiu divin. E o taină a creației dumnezeiești, ca un „astăzi‖ fără de sfârșit, cunoscând, 
simțind cum cântă poporul nostru: „Pe Fiul Cel din vecie/ Mi L-a trimis Dumnezeu Mie,/ să Se 
nască și să crească,/ să ne mântuiască‖. Să ne mântuiască pe noi pururea, cu fiece copil și om trăitor 
în lume. Mântuitorul, Fiul iubirii părintești, zice: „Tatăl Meu până acum lucrează și Eu lucrez‖ 

(Ioan 5, 17). 

 Pe Dumnezeu Îl invocă orice religie, ba chiar Îl numește „Tată‖. „Rugăciunea cea mai veche 
și cea mai răspândită se adresează părintelui Ceresc‖, arată Mircea Eliade. Dar este oare în orice 
religie cunoscut și preamărit Dumnezeu ca Tată al Iubirii celei veșnice și mântuitoare? Chiar noi, 
creștinii, care mărturisim în Crezul nostru pe „Unul Născut – Fiul iubirii – Carele din Tatăl S-a 

născut mai înainte de toți vecii... pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire‖, trăim noi viu, 
real, iubirea lui Dumnezeu ca Tată al Fiului Său și al nostru? Chinul conștiinței noastre și suferința 
lumii nu se vindecă dacă Dumnezeu nu este cunoscut, mărturisit și trăit de toți oamenii de 
pretutindeni, ca iubire, ca Tată din veci al Fiului iubirii Sale, ci doar ca un singuratic, ca un solitar 

metafizic, fără să fie contemplat împreună cu Fiul Său cel veșnic și împreună cu frații Fiului Său, 
fiii Săi în suferință irodiană, toți „fii ai Celui Preaînalt‖ (Psalmul 81, 6). Cum să simt dragostea lui, 
îmbrățișarea Lui, altfel decât în brațele Iubirii Lui – „brațele părintești‖: Fiul și Duhul Sfânt? 
„Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit‖ (Psalmul 118, 73). 

 Numai Pruncul divin, cum Îl contemplăm în ieslea Betleemului, și sfârșind nu în moarte, ci 
în Înviere și Viață, poate salva și mântui lumea. Numai prin Iisus Hristos vedem în toți oamenii 
Chipul lui Dumnezeu. El este izbăvirea noastră. De aceea un convertit ca Newman putea spune: 
„Crăciunul înseamnă moartea deznădejdilor noastre‖, moartea morții, prin iubire divină. 
 Prăznuim, toți creștinii, coborârea lui Dumnezeu la noi, în Lumina Iubirii. 
 Sfântul Grigorie Teologul, „cântărețul iubirii Treimii‖ proclamă: „Hristos Se naște, slăviți-
L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă!‖ Dumnezeu coboară la noi, 
pentru ca noi să ne înălțăm. Cum? Prin iubirea și smerenia peșterii Betleemului. Iisus Hristos Însuși 
ne spune: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine‖ (Ioan 14, 6). Urcăm la Tatăl, din lumea 
stricăciunii și morții în lumea mântuitoare a Iubirii, prin Fiul Iubirii Părintești, având în conștiințele 
noastre Chipul Pruncului din ieslea Betleemului, chipul fiecărui copil al Iubirii Lui și a noastre. 
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 „Mulțumim cu bucurie Tatălui‖ – rostește dumnezeiescul Pavel – „că ne-a scos de sub 

puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale‖ (Coloseni 1, 12-13). În 
adâncul conștiinței și inimii noastre, să ne ridicăm din spaimele căderii în Lumina Iubirii! 
 Hristos Se naște! Iubirea se naște! Să simțim cum se naște Iubirea, prin puterea harului, și în 
noi – Iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenului, a fratelui de lângă noi, în care Îl vedem pe Iisus 
Hristos! 
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PRIMELE ICOANE ALE LUI HRISTOS ŞI ALE FECIOAREI 

 

 

Prof. Edvica Popa  

Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanța 

 

 

 Tradiţia Bisericii afirmă că prima icoană a Iui Hristos a apărut încă din timpul vieţii Sale 
pământeşti. Era imaginea numită în Occident „Sfântul Chip‖, iar în Biserica Ortodoxă „imaginea 
nefăcută de mâna omenească‖. 
 În ce priveşte originalul icoanei, adică pânza pe care e imprimat Chipul Mântuitorului, el a 

fost păstrat multă vreme la Edessa ca cel mai de preţ odor al oraşului. E1 era foarte cunoscut şi 
venerat în tot Răsăritul şi, în secolul VIII, creştinii celebrau sărbătoarea sa în multe locuri, după 
modelul Bisericii din Edessa. 

 În serviciul liturgic sărbătoarea Sfântului Chip este numită „Strămutarea de la Edessa în 
cetatea Iui Constantin a chipului nefăcut de mâna omului aparţinând Domnului nostru Iisus Hristos, 
chip numit Sfânta Mahramă‖. 
 Sensul expresiei „icoană nefăcută de mâna omului‖ apare în lumina textului de la Sfântul 
Apostol Marcu 14, 58: înainte de orice, acest chip este Însuşi Cuvântul întrupat care Se arată în 
„templul trupului Său‖ (Ioan 2, 21). De aici încolo, legea lui Moise, care interzicea imaginile (Exod 
30, 4) îşi pierde sensul şi icoanele lui Hristos devin tot atâtea mărturii inatacabile ale Întrupării lui 
Dumnezeu. Nu este vorba despre o imagine creată după vreo concepţie umană; ea reprezintă chipul 
autentic al Fiului Lui Dumnezeu făcut Om şi provine, potrivit tradiţiei Bisericii, din contactul 
imediat cu faţa Lui. Această primă imagine a Dumnezeului făcut Om este venerată de Biserică în 
ziua Sfintei Mahrame într-adevăr, vorbim despre un Personaj istoric, Care a trăit într-un loc anumit 

şi într-o epocă precisă. Aşadar, Biserica afirmă existenţa unor imagini autentice ale lui Hristos; 
aceste imagini au existat dintru început, iar despre ele avem şi o atestare istorică. Această mărturie 
este cu atât mai preţioasă cu cât ea provine de la singurul autor antic care a fost iconoclast: istoricul 

bisericesc Eusebiu de Cezareea. El nu afirmă doar existenţa unor imagini creştine, „gândind chiar că 
în vremea lui există încă portretele autentice ale Iui Hristos şi ale Apostolilor, pe care afirmă că le-a 

văzut personal‖ . 

 Dacă icoana lui Hristos - fundament al iconografiei creştine - reproduce trăsăturile 
Dumnezeului devenit Om, icoana Maicii Domnului reprezintă dimpotrivă, prima fiinţă umană care 
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a realizat ţelul Întrupării: îndumnezeirea omului. Biserica Ortodoxă afirmă legătura dintre Fecioară 
şi umanitatea căzută, care poartă urmările păcatului originar şi nu O exclude din descendenţa lui 
Adam. În acelaşi timp, excepţionala ei demnitate, desăvârşirea ei personală, supremul grad de 
sfinţenie pe care Ea l-a atins explică supravenerarea ei: Fecioara a depăşit deja graniţa timpului şi a 
veşniciei şi se află încă de pe acum în Împărăţia a cărei instaurare este aşteptată de Biserică odată cu 
a doua venire a lui Hristos. Ea, cea care „L-a purtat în sine pe Dumnezeul cel necuprins‖, cu 
adevărat Născătoare de Dumnezeu‖ veghează împreună cu Hristos soarta lumii. 
 Imaginea ei ocupă primul loc după aceea a lui Hristos şi îi este complementară; ea se 
deosebeşte de icoanele celorlalţi sfinţi sau ale îngerilor, atât prin varietatea tipurilor iconografice, 
cât şi prin cantitatea sau intensitatea cu care sunt venerate. 

 Potrivit tradiţiei ortodoxe, Sfântul Evanghelist Luca ar fi pictat primele trei icoane ale 

Fecioarei. Una aparţine tipului numit „Milostiva‖ (Eleousa). Ea reprezintă mângâierile reciproce ale 
Maicii şi ale Pruncului subliniind naturaleţea sentimentului uman, a tandreţei şi iubirii materne. O 
altă imagine este cea de tipul „Călăuzitoarea‖ (Odighitria). Fecioara şi Pruncul sunt reprezentaţi din 
faţă, orientaţi către privitor. Această imagine hieratică reliefează în chip specia Dumnezeirea 
Pruncului. Cea de-a treia icoană ar fi reprezentat-o pe Fecioară fără Prunc. Datele referitoare la ea 

sunt confuze. 

 Cea mai veche mărturie pe care o avem cu privire la icoanele pictate de Sfântul Luca datează 
din secolul VI. Ea este atribuită lui Teodor, numit „agnostul‖, un istoric bizantin din prima jumătate 
a secolului respectiv – lector la Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol. Ne spune că pe la 450 a 

fost adusă la Constantinopol o icoană a Fecioarei Călăuzitoare care era atribuită Sfântului Luca. 
Împărăteasa Eudoxia, soţia împăratului Teodosie al II-lea, ar fi trimis-o din Ierusalim cumnatei sale 

Pulcheria. Potrivit altei tradiţii, o icoană a Fecioarei ar fi fost pictată de Sfântul Luca, Binecuvântată 
de Maica Domnului şi trimisă lui Teofil la Antiohia. 
 Încă din secolul IV, atunci când creştinismul a devenit religie de Stat, nemaiexistând, prin 
urmare, niciun pericol de a se arăta cele sfinte, icoana deţinută de Teofil a fost cunoscută de un 
mare număr de creştini. Iar în 590, Papa Grigorie I va transporta la bazilica Sfântul Petru venerabila 
icoană a Maicii Domnului. 
 Pe lângă icoanele pictate de Sfântul Luca, tradiţia vorbeşte şi de o icoană a Fecioarei făcută 
în chip miraculos, adică nu de mâna omului. Este vorba despre o icoană numită „a Stăpânei Noastre 
din Lidda‖. 
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TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ  
LA EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 
 

Prof. dr. Ciprian Savin  

Liceul Teoretic „Horia Hulubei” Măgurele, jud. Ilfov 
 

 

Şcoala: Liceul Teoretic „Horia Hulubei‖ Măgurele, jud. Ilfov 

Aria curriculară: Arte 

Disciplina: Educaţie muzicală 

Data: 

Clasa: a V-a 

Unitatea de învățare: Tonalitatea 

Tipul lecţiei: Evaluare 

Subiectul lecţiei: Gama Do Major, Gama la minor, Sărbătorile Pascale (Floriile, Răstignirea şi 
Învierea Domnului) 
Profesor: Savin Ciprian 

 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ 

(Gama Do major, Gama la minor, Sărbătorile Pascale) 
 

 

I. Încercuiți variantele corecte dintre cele prezentate mai jos:     

1) Gamele majore au semitonurile între treptele:  

  a) II-III şi VII-VIII 

  b) III-IV şi VII-VIII 

  c) I-II şi V-VI 

 2) În gama la minor tonica este:  

  a) do 

  b) fa 

  c) la 

 3) Prohodul Domnului se cântă: 

  a) în Vinerea Mare 

  b) în Duminica Floriilor 

  c) de Paşte 

 4) Arpegiul unei game este format din sunetele de pe treptele: 

  a) I, II, III, IV 

  b) I, III, V, VI 

  c) I, III, V, VIII 

 

II. Indicați în dreptul fiecărui enunț dacă este adevărat sau fals: 
 1) Tonalitatea reprezintă gravitarea sunetelor faţă de un centru sonor numit tonică; 

 2) În gama Do Major tonica este sunetul Sol; 
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3) Sărbătoarea religioasă care marchează intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos 
în Ierusalim, cu o săptămână înaintea Paștelui, poartă numele de Florii; 
 4) Gama reprezintă ordonarea treptată a sunetelor, începând cu prima treaptă (tonica) şi 
terminând cu repetarea ei, opt sunete mai sus; 

 5) Cântecele scrise în Do major au o sonoritate melancolică, tristă, nostalgică. 

6) În gama la minor intervalele caracteristice sunt: 3m (terţa mică), 6m (sexta mică) şi 7m 
(septima mică), de pe tonică. 
  

III. Completează spaţiile punctate cu informaţia corectă: 
1. Un cântec scris în tonalitatea Do major se termină, de cele mai multe ori, cu sunetul ….. 
2. Un cântec scris în tonalitatea la minor se termină, de cele mai multe ori, cu sunetul ….. 
3. Gama la minor are semitonurile între treptele …….., adică între sunetele ….. 
4. În gama Do Major tonica este …. 

5. În gama Do Major intervalele caracteristice sunt:……………………………………….. 
de pe tonică. 

 

IV. Completând corect rebusul de mai jos, veți afla denumirea termenului muzical care 
reprezintă o prescurtare a gamei, format din sunetele de pe treptele I, III, V şi VIII. 
 

                                                                               A 

     1.       

  2.        

    3.        

 4.        

      5.      

   6.        

7.           

B 

 

1. Pregătesc gospodinele pentru Paşte (produs alimentar); 
2. Ziua în care a fost răstignit Iisus; 
3. Interval muzical caracteristic gamelor majore şi minore; 

4. Aduc credincioşii la Biserică în ziua de Florii pentru a fi sfinţite; 

5. Succesiunea treptată de opt sunete muzicale (aşezate după înălţime) în cadrul unei octave; 

6. Prima treaptă a unei game; 

7. Folosită de muzicieni pentru a citi notele muzicale. 

 

V. Lângă titlurile căntecelor din coloana 1 asociați litera corespunzătoare sărbătorii creştine 
din coloana nr. 2. 

  1. Azi cu toţi să prăznuim   a) Vinerea Mare  

  2. Hristos a înviat          b) Duminica Floriilor 

  3. Prohodul Domnului   c) Învierea Domnului (Sfintele Paşti)
  

Rezolvare: 1….. 
                 2….. 
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                  3…..   

         

VI. Pornind de la Hristos a înviat, a cărui cântare model a profesorului ai urmărit-o, rezolvă 
următoarele cerinţe: 

 1) în ce măsură este scris cântecul; 
 2) indică valorile de note întâlnite în cântec şi spune cât durează fiecare. 
 

 
 

Rezolvare:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………. 
 

VII. Alcătuieşte un catren (o strofă din patru versuri) care să conţină următoarele cuvinte: 
copii, cântec, Hristos. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

 

Punctaj: I - 1 punct; II – 1,5 puncte; III – 1,5 puncte; IV – 1,75 puncte;V -  0,75 puncte; VI -  1,5 

puncte; VII - 1 punct; din oficiu - 1 punct. 

 

 

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE 

 

 

I.  Pentru identificarea variantelor corecte se acordă 1 punct(0,25p. x 4 răspunsuri). 
Răspunsuri: 1. b; 2. c; 3. a; 4. c. 

II. Pentru indicarea corectă a răspunsurilor se acordă 1,5 puncte(0,25 p. x 6 răspunsuri). 
Răspunsuri: 1. A; 2. F; 3. A; 4. A; 5. F; 6. A. 
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III. Pentru indicarea corectă a răspunsurilor se acordă 1,5 puncte(0,30p. x 5 răspunsuri). 
Răspunsuri: 1. Do; 2. La; 3. II-III si V-VI, adică între sunetele Si-Do si Mi-Fa; 4. Do; 5. 3M (terţă 
mare), 6M (sextă mare) şi 7M (septimă mare); 

IV. Pentru indicarea corectă a răspunsurilor se acordă 1,75 puncte(0,25p. x 7 răspunsuri). 
Răspunsuri: 1. PASCA; 2. VINERI; 3. SEPTIMA; 4. SALCIE; 5. GAMA; 6. TONICA;7. 

PARTITURA 

Pe coloana A-B: ARPEGIU 

V.Pentru stabilirea corectă a corespondenţei se acordă 0,75 puncte(0,25p. x 3 răspunsuri).  
Răspunsuri: 1- B; 2 - C; 3 - A. 

VI. Pentru identificarea corectă a măsurii în care este scris cântecul și pentru indicarea corectă a 
valorilor de note întâlnite în cântec se acordă 1,5 puncte(0,30p. pentru măsură şi 0,20p. x 6pentru 
valorile de note). 

Răspunsuri: 1. măsura de două pătrimi; 
2. Valori de note: şaisprezecimea (1/4 timp), optimea (1/2 timp), optimea cu punct (3/4 
timpi), pătrimea (1 timp), pătrimea cu punct (1,5 timpi) şi doimea (2 timpi). 

VII.Pentru alcătuirea corectă a catrenului care să conţină cuvintelecopii, cântec, Hristos, se acordă 
1 punct (0,25p. x 3 cuvinte utilizate (0,75p.) şi 0.25p. pentru formă şi conţinutul de idei). 
 

Se acordă 1 punct din oficiu. 
 

 

 

Bibliografie: 

1. Toader, Anca; Moraru, Valentin - Educație muzicală, manual pentru clasa a V-a, Editura 

Aramis, Bucureşti, 2017 

2. Munteanu, Gabriela - Didactica educației muzicale, ediția a II-a, Editura Fundației România de 
mâine, București, 2007 

3. Vasile, Vasile - Metodica educației muzicale, Editura Muzicală, București, 2004 
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VI. ÎNVĂȚĂMÂNT PREŞCOLAR/ PRIMAR  

 

PĂRŢI DE VORBIRE 

-Fișe de lucru- 

  

 Învățător Tudorița Doagă  
Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

 

 

1. Recunoaște substantivele și adjectivele din textul următor. Transcrie-le și analizează-le.  

 ―— Apoi, iaca ce, oameni buni: de sute de ani, două ţări surori, creştine şi megieşe, Moldova 
noastră şi Valahia sau Ţara Muntenească, de care poate-ţi fi auzit vorbindu-se, se sfâşie şi se 
mănâncă între dânsele, spre cumplita urgie şi peire a neamului românesc.― 

 

2. Transformă următoarele substantive în adjective: 
  prieten .................................... 

  primejdie ................................ 

  portocală .............................. 
  argint  ................................... 

  

3. Transformă următoarele adjective în substantive: 
glumeţ...................................... 
bucuros...................................... 

iernatic........................................ 

supărăcios.................................... 
 

4. Alcătuiește două propoziții în care cuvântul „roșie‖ să fie substantiv și apoi adjectiv. 
 

5. Scrieţi în paranteză partea de vorbire pe care o reprezintă fiecare cuvânt subliniat: 
Pantofii noi (.....................) sunt ai prinţesei. 
Tânărul (.....................) se luptă cu zmeul. 

 

METODA CUBULUI 

 

1. DESCRIE 

Recunoaşte prin subliniere substantivele, adjectivele, şi pronumele din textul: 
      Voievodul Mircea mai avea venituri mari la târguri, de la vămile morilor sale. Se aflau mori 
vechi la Târgu Jiu şi la Târgovişte şi la Râmnic pe apa Oltului. Dumnealui era un om bun. 
 

2. COMPARĂ 

a) Trasează corespondenţa între perechile de cuvinte cu același înțeles: 

linie                                    automobil 

casă                                    locuinţă 

prieten                                amic 

maşină                                riglă 
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  b) Găseşte cuvinte cu sens opus pentru: 

răspuns                                   tinereţe 

minciună                                 hărnicie 

lenevie                                    întrebare 

frumuseţea                              adevăr 
bătrâneţea                               urâţenia 

 

3. ANALIZEAZĂ substantivele, adjectivele şi  verbele  din propoziţia: 
  Elevul silitor are caiete ordonate.  

 

4. ASOCIAZĂ 

Grupează substantivele, adjectivele și verbele în funcţie de număr: 

copil, mari, case, dormeam, frumoase, alerg, fugim, elevi, verde, şcoli, scrie, caiet,  curat, cărţi, 
rotunde, blând, copac, citiţi, prieten. 

 

5. APLICĂ 

Găseşte verbele  indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea: 

Verb, timpul trecut, persoana I, nr. plural. 

Verb, timpul prezent, persoana III, nr. singular. 

Verb, timpul viitor, persoana II, nr. plural. 

 

6. ARGUMENTEAZĂ 

Corectează greşelile făcute intenţionat în textul: 
       De la bucureşti, unde ne-am urcat amândoi, devenind vecini de compartiment şi până la 
frumosul staţiune sinaia, unde am coborât, a privit tot timpul pe fereastră. Trenul s-a apropiat de 

sinaia si el se pregăteau să coboare. 
 

 

METODA CADRANELOR 

 

      1. Grupează cuvintele pe coloane: musafir,  

harnic, albe, sunt, anişori, dansez, Olguţa, merge, 
calzi.   

 

Substantive Adjective Verbe 

   

   

   
 

2. Citeşte cu atenţie propoziţiile următoare şi 
precizează ce parte de vorbire sunt cuvintele 

subliniate: 

 

a) Ei merg la mare anul acesta. 

( ………………………..) 

Casa mare a fost dărmată 
(…………………….) 

b) Iulia poartă o fustă nouă. 

(……………………….) 

Bunica a ieşit la poartă. 
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(……………….) 

     3. Alcătuieşte propoziţii în care să introduci: 

 

      - un verb,  persoana a III-a, nr. singular: 

………………………………………………………
……………… 

     - un substantiv, nr. singular, genul masculin: 

………………………………………………………
……………… 

     -un adjectiv, nr. singular, genul masculin: 

………………………………………………………
……………… 

Să ne amuzăm! 
4. Pune în locul punctelor verbele potrivite: am 

căzut,a căzut, am râs,au râs,ai râs. 

Bogdan ajunge acasă: 
---Mămico, azi toţi copiii ............. de un copil.  
El ...................  într-o baltă. Eu nu..................... . 
--- Foarte bine că nu .......................... . Dar cine 
...................... în baltă? 

---Eu ..........................., mămico. 
 

 

 

 

 

PĂRŢILE DE VORBIRE 

-Proiect de lecţie- 

 

Învățător Tudorița Doagă  
Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

 
 

 

Clasa: a IV-a B 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învățare: Magia iernii 

Titlul lecţiei: Părțile de vorbire_substantivul, adjectivul, verbul 

Tipul lecţiei: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor 
Competențe specifice: 
Limba şi literatura romană 

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare 

3.3. Formularea unei păreri despre o povestire /personajele acesteia 

3.5. Sesizarea unor regularități ale limbii pe baza textului citit 

Competențe integrate: 
Educație civică 

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei  

Obiective operaționale: 
O1 – să completeze enunțuri cu părţile de vorbire potrivite; 

O2 – să integreze în enunțuri proprii diferitele sensuri ale unui cuvânt;  
O3 – să identifice părțile de vorbire studiate dintr-un text dat; 

O4 – să analizeze părţile de vorbire învăţate, specificând categoriile gramaticale învăţate. 
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Strategii didactice:   

      Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, lectura explicativă, 
brainstorming-ul, cadranul, ciorchinele, cubul;  

       Resurse materiale:  calculator, videoproiector, fişă de lucru, planşă, flipchart.                                                                                                                   

       Forme de organizare: individual, frontal, activităţi independente, activităţi în grup. 

Resurse temporale: 45 minute 

Bibliografie:  

- Carmen Iordăchescu (2014) – „Exerciții de limba şi literatura română‖, clasele II - IV, Editura 

Carminis, Piteşti 
- Curs formare: ―Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competentelor cheie la scolarii din clasele I-IV‖ - program de formare continuă de tip ―blended 
learning‖ pentru cadrele didactice din învătământul primar; 
- MECTS - „Programa pentru disciplinele: Limba şi literatura romană, Ştiinţe ale naturii, Muzică şi 

mişcare, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 5003/02.12.2014‖, Bucureşti, 2014         

 

 

 

Etapele 

lecției 

Ob. 

op. 

Conținutul științific Strategii didactice Evaluare 

   Metode și 
procedee 

Mijloace de 

învățământ 
Forme de 

organizare 

 

Moment 

organizatoric 

 Se asigură climatul unei 
bune desfăşurări a orei.  
Se pregătesc materialele 
necesare desfăşurării 
activităţii. 

Instructajul 

verbal 

 Frontală Observare 

directă 

Verificarea 

temei pentru 

acasă 

 Se verifică tema pentru 
acasă, insistându-se pe 

corectitudinea rezolvării 
cerinţelor gramaticale. 

Conversaţia Caiete de temă Frontal Aprecieri 

verbale 

Captarea 

atenţiei 
 

 

 

O1 

Se realizează cu ajutorul 
unui text lacunar din care 

lipsesc părți de vorbire 
(substantive, adjective, 

verbe) 

(Anexa 1) 

Se completează textul și 
se citeste integral de către 
elevi. 

Se adresează întrebări pe 
baza textului audiat. 

,,- Din ce poveste face 

parte fragmentul citit? 

-Cine este autorul? Dar 

personajele?...,, 

Se adresează întrebări în 

legătură cu rolul 

Conversațía 

 

 

 

 

Brainstormin

gul 

 

Ciorchinele 

 

Prezentare PPT 

videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

Observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

Evaluare 

orală 
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cuvintelor în comunicare. 
„Ce sunt cuvintele dacă le 
folosim în vorbire?‖... 
părți de vorbire 

 „Care sunt părțile de 
vorbire pe care le-am 

învățat?‖...  
Anunţarea 
temei şi a 
obiectivelor 

 Se anunţă tema si 
obiectivele lectiei  pe 

înțelesul copiilor. 
Se scrie titlul la tablă şi 
elevii îl vor nota în caiete. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Frontal 

 

Consolidarea 

și formarea 

priceperilor 

şi 
deprinderilor 

 

 

O2 

 

O3 

 

O4 

Se va face o reactualizare 

a cunoştinţelor teoretice 
despre părţile de vorbire, 
prin completarea unui 

ciorchine lacunar  

 Se va discuta despre 

părțile de vorbire scrise 
(ce denumește sau arată 
partea de vorbire 

respectivă, felul, 

numărul,genul, persoana) 
(Anexa 2) 

Se dau exemple de 

substantive, adjective şi 
verbe respectând anumite 
cerinţe. 

Ex. ,,-Daţi exemple de 
verbe care exprimă 
existenţa ! 

           -Un substantiv 

comun, genul feminin!...‖ 

 Fiecare elev va primi o 

fișă de lucru ce cuprinde 
exercițiile ce urmează să 
se rezolve cu întreaga 
clasă la tablă și în caiete. 
(Anexa 3) 

 

Expunere 

 

Ciorchinele 

 

Exerciţiu 

 

Conversaţia 

 

Problematizar

ea 

 

Flipchart 

Markere 

 

 

Fișe de lucru 

 

Caiete 

 

Tablă 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individual 

 

Frontal 

 

 

Individual 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

Evaluare 

orală/ 

scrisă 

 

Obţinerea 
performanţei 
 

O2 

 

O3 

 

O4 

Se va realiza folosind 

metoda cubului. (Anexa 

4) 

Se prezintă un cub. Pe  

cele şase  feţe  ale  
cubului  există  
instrucţiuni  de  tipul: 

DESCRIE!/COMPARĂ!/

ASOCIAZĂ! 

Problematizar

ea 

 

Metoda 

cubului 

Fișă de lucru 

 

Pe grupe Evaluare 

scrisă/orală 
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ANALIZEAZĂ!/ 
APLICĂ!/ARGUMENTE

AZĂ! 

Copiii vor lucra pe 6 

grupe. Fiecare grupă va 
primi o fişă de lucru, 
corespunzătoare unei fețe 
a cubului. 

După rezolvarea cerinței 
avute, un elev vine în fața 
clasei, prezintă exercițiul 
și rezolvarea acestuia, 

apoi adaugă fișa pe fața 
cubului potrivită. 
Se face corectarea 

exercițiilor acolo unde 
este cazul. 

Asigurarea 

feedback-

ului 

 

O3 

O4 

  Se realizează prin 
rezolvarea unei fișe  de 
lucru. 

 (Anexa 5) 

Problematizar

ea 

 

Fișă de lucru 

 

Individual Evaluare 

scrisă 

Încheierea 
activității 
 

 Se   fac aprecieri 

referitoare la 

comportamentul şi 
participarea elevilor la 

desfăşurarea lecţiei, notez 
câțiva elevi. 
Se precizează tema pentru 

acasă. 

  Frontală Aprecieri 

verbale 

Calificative 
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CONTEXTUL GENERAL AL EVOLUŢIEI PREŞCOLARULUI 

 

Prof. înv. primar Elena Ghencea  
Școala Gimnazială Nr. 10 „Mihail Koiciu” Constanța  

 

 

Vârsta preşcolară (3 – 6/ 7 ani) a fost multă vreme considerată o etapă „neimportantă― din 
punctul de vedere al achiziţiilor psihologice, un interval de timp în care copiii nu fac nimic altceva 
decât să se joace. Aşa se face că etapa preşcolară este una a schimbărilor semnificative nu doar 
fizice, ci şi mentale şi emoţionale. (Bucinschi, et al., 2009, p.20).  

Totodată, preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii, a realităţii fizice, umane şi, mai 
ales, a autodescoperirii. Aceasta va conduce la complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere, la 
schimbarea atitudinii faţă de mediul înconjurător. Acum copilul descoperă că există o realitate 
externă care nu depinde de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să obţină ceea ce doreşte. 
(Ibid., p.40).  

Preşcolaritatea, stadiul cuprins între 3-6/7 ani, se distinge prin:  

 Creşterea semnificativă a capacităţilor fizice şi psihice ale copilului;  

 Exuberanţa motorie şi senzorială, care facilitează considerabil adaptările; creşterea autonomiei 

în plan practic, prin formarea a numeroase deprinderi de autoservire şi de mânuire a obiectelor;  
 dezvoltarea proceselor psihice complexe care schimbă caracteristicile comportamentului 

copilului; (Creţu, 2009, p.131). 
 o mare curiozitate şi sete de cunoaştere, care stimulează activităţile exploratorii şi îmbogăţesc 

experienţa personală;  
 formarea unei conştiinţe morale primare care sporeşte capacitatea copilului de adaptare la 

mediul social;  

 constituirea bazelor personalităţii şi accentuarea aspectelor individualizatoare. (Creţu, 2009, 
p.132). 

Perioada preşcolară poate fi împărţită în trei subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani), 

preşcolarul mijlociu (4-5 ani), preşcolarul mare (5-6 ani).  

a) Perioada preşcolară mică se caracterizează printr-o creştere a intereselor, a aspiraţiilor şi a 
aptitudinilor mărunte implicate în satisfacerea plăcerii de explorare a mediului. De la un relativ 
echilibru la 3 ani, are loc o trecere spre o oarecare instabilitate, o oarecare expansiune ce 

exprimă o mare decentrare de pe obiectele concrete şi manipularea lor pe integrarea obiectelor 

în strategii mai largi de utilizare în care li se conferă funcţii simbolice. Integrarea în grădiniţă se 
face cu oarecare dificultate la această vârstă, dată fiind dependenţa mare a copilului preşcolar 
mic de mama sa şi de ambianţa familiară.  

Ca expresie a dezvoltării, perioada preşcolară mică este vădit de trecere de la centrarea 

activităţii organismului pe satisfacerea necesităţilor imediate, adeseori dominant biologice spre 

activităţi în care devin mai complicate modalităţile de satisfacere a unor trebuinţe psihologice. 

Preşcolarul mic este instabil, foarte impresionabil, plânge râzând şi trece uşor de la o dispoziţie la 
alta. Durerea sa ca şi bucuria sunt explozive, totale. (Albu, 2007, p.51). 
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Preşcolarul mic este investigativ, curios, memorează relativ uşor, gândirea îi este 

subordonată acţiunii cu obiectele, procesele de gândire sunt incluse nemijlocit în activitatea 

practică, limbajul îşi păstrează caracterul situativ. 

În plan afectiv copilul este instabil. Trăieşte intens emoţiile, se observă ambivalenţa 

acestora. Copilul nu înţelege încă prea bine indicaţiile verbale care i se dau; se observă instabilitate 

la nivelul motricităţii, care-i insuficient coordonată. La această vârstă copiii manifestă interes pentru 

adulţi, preferă să fie plimbaţi, adresează părinţilor multe întrebări „în lanţ‖. (Cemortan, 2008, p. 6). 

b) Perioada preşcolară mijlocie: spre 4 ani, copilul devine mai puternic, dar şi mai neîndemânatic. 
Mişcările sale devin mai brutale, fapt explicabil prin antrenarea şi constituirea de foarte 

numeroase conduite implicate în cerinţele de autonomie.  
În perioada preşcolară mijlocie copilul traversează un uşor puseu de creştere. Pe plan 

psihologic se intensifică dezvoltarea limbajului. Tot evidentă este dezvoltarea autonomiei datorită 
progreselor ce se realizează în planul deprinderilor alimentare, de îmbrăcare, igienice. Se 
intensifică, de asemenea, dezvoltarea conştiinţei de sine, fapt ce se exprimă prin creşterea 

opozabilităţii, a bravadei, a dorinţei de a atrage atenţia asupra. 

În genere, curiozitatea devine mai amplă şi abordează mai pregnant relaţiile dintre 

fenomene. Copilului îi plac poveştile, prezintă interes pentru cărţi cu imagini, pentru desen, 

modelaj, jocuri cu cuburi, teatru de păpuşi ori de marionete, TV, desene animate. (Albu, 2007, p. 

52). 

La preşcolarul mijlociu se conturează caracterul voluntar al proceselor psihice, se produc 

unele modalităţi psihocomportamentale noi, apare limbajul intern, are loc lărgirea intereselor, încep 
să se formeze primele atitudini, se instalează mai evident unele trăsături de caracter. Copilul 
manifestă interes pentru jocurile colective, este în stare să-şi controleze unele reacţii afective, îşi 
coordonează acţiunile la cerinţele adultului; are loc un început al organizării voinţei. (Cemortan, 
2008, pp. 6-7). 

c) Perioada preşcolară mare: preşcolarul mare (5-6/7 ani) manifestă în ansamblu o mai mare forţă, 
agilitate, inteligenţă, reticente în situaţii uşor penibile. Câmpul atenţiei este dominat de o 

înţelegere mai profundă a situaţiilor. 
Există şi în perioada preşcolară mare o oarecare opoziţie faţă de adulţi, opoziţie ce se 

manifestă spontan ca atare, urmată de dorinţe vădite de reconciliere. La unii copii, atitudinile 
opozante sunt oprimate în comportament, dar alimentate subconştient. Se manifestă în conduitele 

alimentare şi pune în evidenţă susceptibilităţi nesatisfăcute – o stare mai tensională dintre dorinţele 
de autonomie şi dependenţa afectivă uşor contrariată de rivalităţi fraternale. Aceasta cu atât mai 
mult, cu cât, în numeroase familii copilul preşcolar mai are unul sau doi fraţi mai mici. 

Caracteristica este la preşcolarul mare şi adaptarea mai evidentă a conduitelor faţă de diferite 

persoane, de caracteristicile acestora în cele două medii concurente, familia şi grădiniţă. În acest 
sens, copilul poate fi acasă destins, disponibil, iar în grădiniţă, răsfăţat, nervos, şi invers, fapt ce 
pune, de asemenea, probleme legate de dificultăţile sale de adaptare, manifestate prin aceste mari 

distanţe psihologice de conduită în cele două medii. (Albu, 2007, p. 52). 

Preşcolarul mare se adaptează mai repede la mediu, limbajul devine mai coerent, se 
manifestă primele forme ale gândirii logice, orientate spre sistematizare şi observare a 

particularităţilor obiectelor, se măreşte durata atenţiei voluntare. Preşcolarul mare dispune de mai 
multă forţă şi abilitate în acţiuni, poziţia faţă de adult este schimbătoare, predominând tendinţa de 
reconciliere cu acesta. (Cemortan, 2008, p. 7). 
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În concluzie, dezvoltarea psihică, conduce la obținerea un bun echilibru psihic, autocontrolului, 

creșterii aprecierii de sine, a încrederii în forțele proprii. (Preja, 2014, p. 3). 
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5. Prodea, Cosmin - Educație psihomotrică/ fizică; metodica predării lor în învățământul preșcolar 

și primar, Suport de curs, Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Anul de 

studiu: III, Cluj-Napoca, 2014 
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ORNAMENTE PENTRU POMUL DE CRĂCIUN 

-Proiect de lecție AVAP- 

 

 

Prof. înv. primar Geta Han  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Limanu, jud. Constanța 

 

 

Clasa: I 

Aria curriculară: Arte și tehnologii 
Disciplina de învăţământ: Arte vizuale și abilități practice 

Tema lecţiei: Ornamente pentru pomul de Crăciun 

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi 
Forma de realizare: Activitate integrată 

Domenii integrate: Arte vizuale şi abilități practice (AVAP),Comunicare în limba română (CLR), 
Matematică și explorarea mediului (MEM), Muzică și mișcare (MM) 
Competențe specifice: 
1.1. Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/pictură/colaj, care 
reflectă un context familiar 
2.3. Realizarea de aplicații/compoziții/obiecte/construcții simple pe baza interesului direct 
2.5. Transformarea unui material prin tehnici simple 

Obiective operaționale: 
a) cognitive: 

Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili: 
OC1 – să numească materialele necesare realizării unui desen; 
OC2 – să respecte pașii de lucru, pe baza explicațiilor oferite; 
OC3 – să lucreze curat/îngrijit cu materialele puse la dispoziție; 

 b) psiho-motorii: 

OPM1 - să mânuiască corect obiectele de lucru;  
 c) afectiv- atitudinale: 

OA1 – dezvoltarea interesului pentru ornamentele de Crăciun; 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode şi procedee: brainstorming-ul, conversaţia, explicaţia, jocul, muncă independentă, 
activitatea  practică, turul galeriei; 
Mijloace: m.1 – figurine pentru colorat, m. 2 – carioci, m. 3 – șnururi, m. 4 - pomul de Crăciun, m. 
5 - internet, m. 6 – televizor, m.7 – laptop, m. 8 - șevalet 
Forme de organizare: frontală, individuală 

Forme și tehnici de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri 
verbale, autoevaluare, aplauze; 

Resurse:     - umane: 25  elevi               - spațiale: sala de clasă 

                    - temporale: 35 min.+10 min. activitate recreativă 

Material bibliografic - ***Ministerul Educației Naționale – Programa școlară pentru Arte vizuale 
și Abilități practice: Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013; Adrian, Radu- 
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Educaţia plastică la orice vârstă, 2008, Editura Ars Docendi, Bucureşti; Cristea, Maria - Educaţia 
plastică şi didactica educaţiei plastice în învăţământul primar şi preşcolar, 2007, Braşov   
            

Etapele lecției Ob. 

op. 

Desfășurarea activității Strategii didactice  

Evaluare Metode și 
procedee 

Mijloace Forme de 

organizare 

1. Moment 

organizatoric 
(1 min.) 

 - Pregătesc materialul didactic 
necesar desfășurării activității; 
- Asigur un climat favorabil 

desfășurării lecției. 

 

Conversația 

   

2. 

Reactualizarea 

cunoștințelor  
(1 min.) 

 - Ce lucrări am realizat ora 
trecută? (Steluțe și Fulgul de nea); 
- Ce culori am folosit pentru 

fulgul de nea? Dar pentru steluțe? 
(Culori calde pentru Steluțe și 
culori reci pentru Fulgul de nea); 

- Ce mai putem desena în culori 
calde? Dar în culori reci? 

 

 

Conversația 

  

 

Frontală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

3. Captarea 

atenției (1 min.) 
 - Le arăt copiilor pomul din clasă 

pe care, până la sfârșitul orei, îl 
vom împodobi pentru Crăciun. 

Conversația Pomul de 

Crăciun 

Frontală  

4. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 
(1 min.) 

 - Anunț elevii că astăzi la ora de 
Arte vizuale și abilități practice 
vom pregăti ornamente pentru 
pomul de Crăciun; 
- Vom respecta anumiți pași 
pentru a finaliza ornamentele și 
trebuie să lucrăm ordonat și curat. 

 

 

Conversația 

  

 

Frontală 

 

Observarea 

sistematică 
a elevilor 

5. Dirijarea 

învățării 
(25 min.) 

 

 

 

 

OC1 

 

 

 

 

 

OC2 

OC3 

-  Citesc―Povestea bradului‖; 
- Plecând de la BRAD pornim o 
furtună de idei, copiii vin cu 
păreri referitoare la brad; 

Prezentarea ornamentelor 

model 
- Prezint ornamentele model și le 
expun pentru a putea fi ușor de 
vizualizat, pe șevalet; 
- Împreună descriem ornamentele, 
numind părțile componente și 
culorile folosite. 

Identificarea materialelor 

didactice necesare 
- Cer elevilor să precizeze, 
orientându-se după model, 
materialele necesare pentru 

realizarea lucrărilor. Materialele 
vor fi descoperite individual, ele 

fiind puse pe banca fiecăruia; 

Explicarea modului de lucru și 
a etapelor de realizare 

- Explic elevilor pașii de lucru 
pentru realizarea lucrărilor. Voi 

numi 1-2 elevi care să repete 
etapele de realizare a 

Lectura 

 

Brainstormin

g-ul 

 

 

 

Explicația, 
Demonstrația 

 

Exercițiul 
 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornamen-

te 

pentru 

brad 

 

 

 

Șevalet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

Observarea 

sistematică 
a comporta-

mentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

Proba 

practică 

 

Aprecieri 

verbale 
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ornamentelor; 

- Se pun în practică tehnicile de 
lucru învăţate, în funcţie de 
nevoie. 

1. Scoatem din penar culorile 

calde și reci; 
2. Colorăm un ornament în culori 
calde, unul în culori reci și altul 

cum dorește fiecare; 

3. Introducem șnurul de ață în 
partea de sus a ornamentului;  

4. Legăm șnurul; 
5. Le punem în brad; 
Exerciţii pentru încălzirea 
muşchilor mâinilor 
- Înainte de a se trece la realizarea 
propriu-zisă a lucrărilor, încălzim 
musculatura mâinilor(ex. Morişca, 
Cântăm la pian, Plouă etc); 
Muncă independentă 
- Elevii vor realiza lucrările sub 
supravegherea mea; 

- Verific frontal, ofer ajutor și 
îndrumare acolo unde este 
necesar; 

- În timp ce lucrează, elevii 
ascultă colinde. 

 

 

 

Muncăindepe
ndentă 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop 

TV 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

6. Obținerea 
performanței 
(15 min.) 

 - Pe măsură ce elevii termină de 
colorat ornamentele acestea vor fi 

expuse în faţa clasei, în brad. Se 
va realiza turul galeriei şi vor fi 
analizate, critic şi autocritic toate 
lucrările, după criteriile de 
realizare amintite; 

- Cântăm ―Fulgi de nea mii și 
mii‖. 

 

Conversația 

 

Turul 

galeriei 

 

Pomul de 

Crăciun 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

Aprecieri 

verbale 

Autoevalua

re 

Interevalua

re 

 

7. Asigurarea 

retenției și a 
transferului 
(1 min.) 

 - Fac aprecieri generale asupra 

modului în care copiii s-au 

implicat în activitate. 
 

 

Conversația 
euristică 

  

Frontală 

Individuală 

 

Aprecieri 

verbale 
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TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ 

Anul şcolar 2020-2021 

Disciplina limba şi literatura română 

 
 

Prof. înv. primar Ana-Anca Ivan  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia,  jud. Constanța 

 

 

 

Data susţinerii testului: 
• Timpul efectiv de lucru este de 40 de minute. 

 

PARTEA I 

Citeşte textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: 

 ―Lizuca se simţi puţin înfricoşată. 

 - Ce ne facem noi, Patrocle? îl întrebă ea pe căţel. Drumul nu se mai cunoaşte… 

 Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce se teme. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca. 

 - Patrocle, îi zise ea, eu ştiu că tu eşti un căţel vrednic şi viteaz, dar ce ne facem noi dacă ne-

om rătăci în pădure? Iaca, în cer, Dumnezeu a aprins lumânările, dar cărarea tot nu se găseşte. Aşa 
nu putem sta. Eu zic să căutăm un culcuş.‖ 

      (M. Sadoveanu, ―Dumbrava minunată‖) 
1. Răspunde la următoarele întrebări: 
    a) Cum se simţea Lizuca? 

................................................................................................................................................................ 

    b) Ce fel de căţel  era Patrocle? 

................................................................................................................................................................ 

    c) Cine a aprins lumânările în cer? 

................................................................................................................................................................ 

2. Desparte în silabe cuvintele: înfricoşată, cunoaşte, vrednic. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. Scrie câte un cuvânt asemănător ca înţeles pentru fiecare dintre cuvintele subliniate în 
textul dat. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi ortograma s-au. 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Transcrie din textul dat: 

   a) un cuvânt care precizează locul; 
................................................................................................................................................................ 

   b) un cuvânt care arată o însuşire. 
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………………………………………………………………………………………………………… 

PARTEA a II-a 

6. Alcătuieşte un text de patru rânduri în care să prezinţi animalul tău preferat. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................... 
 

 

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE 

 

PARTEA I 

Descriptori de performanţă: 
 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

1. Răspuns corect și 
complet: răspunde 
corect la toate cele 

trei întrebări, fără 
greşeli de ortografie 
sau de punctuaţie. 

Răspuns parţial 
corect: răspunde corect 
la două întrebări, fără 
greşeli de ortografie sau 
de punctuaţie/ răspunde 
corect la cele trei 

întrebări, cu 1-2 greşeli 
de ortografie sau de 

punctuaţie. 

Răspuns parţial 
corect: răspunde 
corect la o singură 
întrebare, fără greşeli 
de ortografie sau de 

punctuaţie/ 

 răspunde corect la 
două întrebări, cu 2-3 

greşeli de ortografie 
sau de punctuaţie. 

Răspuns incorect: 
răspunde la întrebări, 
fără a respecta textul/ 
nu răspunde la 
întrebări. 
 

2. Răspuns corect și 
complet: desparte 

corect în silabe 
toate cele trei 

cuvinte date. 

Răspuns parţial 
corect: desparte corect 

în silabe două cuvinte. 

Răspuns parţial 
corect: desparte 

corect în silabe un 
singur cuvânt. 
 

Răspuns incorect: 
nu desparte niciun 

cuvânt/ le greşeşte pe 
toate. 

3. Răspuns corect și 
complet: scrie câte 
un cuvânt cu înţeles 
asemănător pentru 
toate cele trei 

cuvinte subliniate. 

Răspuns parţial 
corect: scrie câte un 
cuvânt cu înţeles 
asemănător pentru două 
dintre cuvintele 

subliniate 

Răspuns parţial 
corect: scrie  

un cuvânt asemănător 
ca înţeles pentru un 
singur cuvânt 
subliniat. 

Răspuns incorect: nu 
scrie niciun cuvânt 
asemănător ca înţeles 
pentru cele subliniate/ 

le greşeşte pe toate. 

4. Răspuns corect și 
complet: alcătuieşte 
o propoziţie 
corectă, utilizând 
ortograma dată, fără 
alte greşeli de 

Răspuns parţial 
corect: alcătuieşte o 
propoziţie corectă, 
utilizând ortograma 
dată, cu 1-2 grşeli de 
ortografie sau de 

Răspuns parţial 
corect: alcătuieşte o 
propoziţie corectă, 
fără a utiliza 

ortograma dată. 

Răspuns incorect: 
nu alcătuieşte o 
propoziţie. 
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ortografie sau de 

punctuaţie. 
punctuaţie. 

5. Răspuns corect 
și complet: scrie 
cele două cuvinte 
cerute. 

Răspuns parţial 
corect: scrie un singur 

cuvânt cerut. 

Răspuns parţial 
corect: scrie o 

structură echivalentă 
unui singur cuvânt 
cerut. 

Răspuns 

incorect: nu scrie 

niciun cuvânt/ le 

greşeşte pe 
amândouă. 

 

 

PARTEA a II-a 

Descriptori de performanţă: 
 

ITEMUL CALIFICATIVE 

FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT 

6. Răspuns corect și 
complet: 

alcătuieşte textul, 
folosind toate cele 

patru rânduri, 
corect şi fără 
greşeli de 
ortografie sau de 

punctuaţie. 

Răspuns parţial 
corect: alcătuieşte 
textul, folosind toate 

cele patru rânduri, cu 1-

2 greşeli de ortografie 
sau de punctuaţie/ 
alcătuieşte textul, 
folosind trei rânduri, 
corect şi fără greşeli de 
ortografie sau de 

punctuaţie. 

Răspuns parţial 
corect: alcătuieşte 
textul, folosind trei 

rânduri, cu 2-3 greşeli 
de ortografie sau de 

punctuaţie/alcătuieşte 
textul, folosind două 
rânduri, cu 1-2 greşeli 
de ortografie sau de 

punctuaţie. 

Răspuns incorect: 

alcătuieşte textul, cu 
3-4 greşeli de 
ortografie sau de 

punctuaţie/ nu 
alcătuieşte nicio 
propoziţie. 

 

 

EVALUARE FINALĂ 

 

ITEMI CALIFICATIVUL 

FINAL 

Rezolvă integral şi corect 6 itemi. FOARTE BINE 

Rezolvă integral şi corect 5 itemi; incorect 1 

item/ parţial 1 item. 
BINE 

Rezolvă integral şi corect 3 itemi; parţial 1 
item/ incorect 2 itemi. 

SUFICIENT 

Rezolvă integral şi corect 1-2 itemi; incorect 

3-4 itemi. 

INSUFICIENT 
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DISEMINAREA ȘI VALORIFICAREA EXEMPLELOR DE BUNĂ 
PRACTICĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

DIDACTICE ONLINE 

 

 

Prof. Attila L. Ambrus  

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 
 

 

Examenele reprezintă tot timpul o provocare, atât pentru elevi, părinți, cât și pentru cadrele 
didactice și unitățile de învățământ, atât prin prisma reușitei și a verificării cunoștințelor, a 

pregatirii, precum a eficientizării procesului de predare, verificare și însușirea cunoștințelor, cât și a 
stabilirii unor reușite. Sistemul educațional se află într-o continuă schimbare în ultimii trei decenii, 

dar cea mai pertinentă perioadă a fost perioda pandemică online. 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ îndeplinind anumite 
funcții: 
a) Funcția de constatare și diagnosticare a performanțelor obținute de elevi, explicate prin factorii și 

condițiile care au condus la succesul sau insuccesul școlar (factori psihologici, de natură 

pedagogică, socială, factori stresanți). 
b) Funcția de reglare și perfecționare continuă a metodologiei instruirii, pe baza informațiilor 

obținute din explicarea factorilor și a condițiilor care au determinat rezultatele la învățătură; aceasta 

funcție se realizează prin feed-back. 

c) Funcția de informare a părinților elevilor și a societății cu privire la rezultatele și evoluția 

pregătirii elevilor în școală pentru integrarea lor socio-profesională. 

d) Funcția motivațională, de stimulare a interesului pentru învățare, pentru autocunoaștere și 

autoapreciere corectă, în raport cu obiectivele învățării școlare. 

e) Funcția de predicție (prognostică) și de decizie privind desfășurarea în viitor a activității 
instructiv-educative în scopul ameliorării ei, pe baza cunoașterii cauzelor ineficientei. 

f) Funcția de selecționare și clasificare a elevilor în raport cu rezultatele școlare obținute. 

g) Funcția formativ-educativă, de ameliorare a metodelor de învățare folosite de elevi de stimulare 

și optimizare a învățării și de consolidare a competenţelor școlare. 

h) Funcția de perfecționare și inovare a întregului sistem școlar. 

Evaluarea, după cum s-a mai precizat, este o componentă fundamentală a procesului de 

învățământ și cunoaște trei momente: măsurarea consecințelor instruirii, aprecierea și decizia. 

 Metodele evaluării pot fi tradiționale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) sau altele 

noi, moderne/ alternative/ complementare/ mai atractive etc. (portofoliul, proiectul, investigația, 

autoevaluarea prin jocuri și aplicații etc.). 

Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în lecții se numără: larga răspândire a 
acestora în rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un smartphone sau/ și o tabletă), obișnuința 
elevilor de a le folosi (elevii folosesc curent diferite aplicații pe smartphone-uri) și, nu în ultimul 
rând, dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale care, odată instalate pe tablete sau 
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smartphone-uri, pot fi folosite independent de conexiunea la internet pentru învățare și fixarea 
cunoștințelor. În următoarele le vom enumera și prezenta pe scurt câteva aplicații/ platforme cu 

ajutorul cărora se pot realiza activități online, atât de predare, cât și de evaluare a cunoștințelor. 

Aplicația Kahoot are o interfaţă prietenoasă, care permite crearea unor teste de evaluare 
utilizând mai multe tipuri de itemi: adevărat/ fals, un singur răspuns corect, mai multe răspunsuri 

corecte, potrivire de termeni etc. Permite ataşarea unui fişier de imagine sau clip audio/video la 
fiecare întrebare. Este deosebit de flexibil în setarea opţiunilor legate de  design, fontul, stilul şi 
culoarea textului cu care sunt scrise întrebările. Se poate stabili numărul de puncte care se acordă 
pentrufiecare întrebare (contribuie la punctajul total) sau se poate aloca un anumit timp de aşteptare 
până la furnizarea răspunsului (cu limită de timp). Se poate opta şi pentru randomizare, itemii fiind 

trimişi aleator. Se oferă feedback la fiecare întrebare, se contorizează răspunsurile şi se afişează 
un punctaj total/ procentaj. De asemenea, la sfârşitul testului se afişează un tabel care conţine toate 
răspunsurile date de utilizator (marcate cu verde sau roşu), precum şi răspunsul corect. 

Platforma Purposes Games are o interfaţă extrem de modestă, nu necesită dotări high end de 

hardware, permite crearea unor teste de evaluare utilizând mai multe tipuri de itemi: adevărat/fals, 
un singur răspuns corect, mai multe răspunsuri corecte, potrivire de termeni etc. Programul permite 

ataşarea unui fişier de imagine, dar nu şi clip audio/video. Este util pentru a folosi diferite hărţi 
tematice, ca şi harta mută în a exersa orientarea pe hartă, însă se poate folosi la orice materie sau 

ştiinţă!  

Procentajul rezultat la sfârşitul jocului contribuie la stabilirea punctajului final. 
Se poate aloca un anumit timp de aşteptare până la furnizarea răspunsului (teste cu limită de timp). 
Se poate opta şi pentru randomizare, itemii fiind trimişi aleator. Se oferă feedback la fiecare 
întrebare, în funcţie de setări, și se contorizează răspunsurile şi se afişează un punctaj total/ 

procentaj final. 

Seterra este un joc educativ foarte cunoscut și apreciat din domeniul geografiei, având un 
grad de dificultate variabil. Aflați mai multe despre țările, capitalele, oceanele, steagurile și orașele 
din Africa, Europa, America de Sud, America de Nord, Asia și Australia cu ajutorul exercițiilor 
practice pe hartă! Seterra este pe piață din 1997, este tradus în 40 de limbi diferite și a fost îndrăgit 
de oamenii din întreaga lume. Are peste 500 de jocuri educative pentru toate nivelele de la clasa 0 

până la facultate, care după o logare se pot personaliza sau crea altele noi! 

Redmenta este o aplicație digitală de creare și evaluare a fișelor de lucru dezvoltată în 
Ungaria, care este disponibilă pentru oricine în mod gratuit și în limba engleză. Redmenta 

funcționează ca o interfață online, așa că avem nevoie de o conexiune la internet pentru a o accesa. 

Redmenta nu numai că a revoluționat responsabilitatea digitală, ci este văzută și ca un instrument de 
învățare; interactiv și inovator, popular și în rândul studenților. 

Majoritatea profesorilor nu folosesc Redmenta doar ca test live, ea este excelent pentru a 

fixa idei principale în timpul lecțiilor. Folosirea Redmenta poate oferi o experiență valoroasă 
oricărui educator avansat atât în accelerarea proceselor de educație digitală, cât și în aplicarea 
tehnicilor inovatoare de contabilitate online. Îl recomandăm oricărei categorii de vârstă, de la școala 
primară până la universitate, deoarece Redmenta este compatibil cu orice dispozitiv (mobil) cu 
conexiune la Internet dar poate fi folosit și pentru a urmări cu ușurință numărul de studenți/elevi 

prezenți și active online, deci Redmenta poate reprezenta o nouă cale către predarea modernă, 
interactivă. 
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STRATEGII DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ȘCOLARE 

– Studiu de specialitate – 
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Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

 

Violența în instituțiile de învățământ este diversă. Ea se manifestă atât sub forma unor 
acțiuni violente singulare, cât și sub forma intimidărilor permanente, înjosirilor și hărțuielii 
sistematice (bullying). Violența poate fi fizică și verbală, se poate manifesta prin acțiuni violente și 
afirmații cu caracter sexual, poate avea accent pronunțat sau nepronunțat pe dimensiunea de gen, 
poate urmări beneficiul material (extorcarea și sustragerea de obiecte și bani), dar aproape 
întotdeauna cauzează traume psihologice tuturor persoanelor implicate. 

Opiniile specialiștilor converg în ceea ce privește imposibilitatea combaterii tuturor formelor 
de violență școlară. Cu toate acestea, există nenumărate activități concrete prin care orice instituție 
școlară poate ameliora frecvența și intensitatea cazurilor de violență în care sunt implicați elevii și 
cadrele didactice.  

În acest sens, trebuie făcută distincția între 
activitate de prevenție, prin care se înțelege ansamblul 
acțiunilor care împiedică producerea unor fenomene de 

violență, și activitate de intervenție, care reprezintă 
măsurile prin care se împiedică reapariția unui caz de 

violență ce a avut deja loc. În primul caz, școala se 
adresează cauzelor generatoare sau semnelor 
premergătoare unui astfel de comportament, în vreme ce, 
în cea de-a doua situație, școala se adresează în mod direct 
cazurilor de violență apărute, prin măsuri punitive sau prin 
măsuri care combină sancțiunile cu asistența. Aceste două 
aspecte ale acțiunii școlii au numeroase puncte de convergență și sunt în egală măsură importante 
pentru orice strategie instituțională anti-violență. Practic, orice intervenție reușită asupra unui act de 
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violență care apare în spațiul școlar este o măsură eficientă de prevenție (a unei situații similare 
viitoare). Totuși, trebuie abordate separat, având în vedere faptul că se referă la etape distincte ale 
producerii fenomenelor de violență și că presupun acțiuni și resurse relativ diferite. 

1. Măsuri de prevenție 

Instituțiile școlare au un rol central în prevenirea fenomenelor de violență. Atribuțiile și 
responsabilitățile acestora sunt instituite explicit în legislația națională referitoare la drepturile 
copilului și la modalitățile de control, prevenire și intervenție specifice în cazurile în care minorii 
sunt victime sau autori ale diverselor acte de violență. 

Un instrument util de prevenire și combatere a violenței este regulamentul școlar, dar 

acesta nu trebuie să devină un mijloc formal de „acoperire‖ a lipsei de inițiativă, iar existența sa nu 
trebuie confundată cu funcționalitatea sa efectivă.  

Principalele tipuri de activități de prevenție a fenomenelor de violență organizate la nivelul 
unităților de învățământ sunt următoarele: acțiuni de conștientizare de către elevi a efectelor 
negative ale violenței; organizarea unor întâlniri și discuții cu autorități din poliție; organizarea cu 
părinții a unor activități pe tema prevenirii violenței școlare; dezvoltarea unor programe de formare 
a cadrelor didactice privind managementul clasei, dezvoltarea abilităților de comunicare, rezolvarea 

de conflicte; introducerea în curriculumul la decizia școlii (CDȘ) a unor teme privind: dezvoltarea 
abilităților de comunicare, rezolvarea de conflicte, promovarea cooperării; participarea/implicarea 
elevilor în proiecte care vizează reducerea violenței școlare; organizarea de lectorate cu părinții; 
organizarea de activități culturale cu implicarea copiilor de etnii și vârste diferite, la care participă, 
alături de elevi, părinți și profesori; schimburi de experiență între școli pe tematica prevenirii 

violenței; activități extrașcolare în care sunt observate și analizate fenomene de violență școlară; 
concursuri între clase („clasa cea mai cuminte‖), organizarea de spectacole, scenete vizând 
prevenirea violenței; implicarea comitetului de părinți în angajarea unui gardian al școlii; 
colaborarea cu organizații non-guvernamentale pentru prevenirea violenței; întâlniri cu 
reprezentanți ai societății civile sau ai comunității; implicarea bisericii; dezbateri tematice 
organizate cu elevii, organizarea „săptămânii toleranței‖ în școală. 

Consilierii școlari trebuie să aibă un rol proactiv în comunitatea școlară, prin semnalarea 
ofertei de sprijin psihologic și prin implicarea, în afara cabinetului școlar, în identificarea și 
rezolvarea problemelor elevilor, profesorilor și chiar a părinților. Principalele activități de prevenție 
și control care pot fi inițiate sau organizate de către consilierii școlari sunt: dezbateri pe tema 
violenței în general și a celei școlare în special; consilierea unor elevi care au comis acte de 

violență; consiliere sau asistență acordată părinților elevilor cu comportament deviant; elaborarea și 
distribuirea de materiale informative pe tema violenței și a prevenirii acesteia; asistență sau 
consiliere acordată familiilor elevilor în care se manifestă relații conflictuale sau situații de violență; 
prezentarea unor studii de caz referitoare la violența școlară și la modalități de soluționare; 
realizarea periodică a unor evaluări psihologice ale elevilor; organizarea unor activități cu părinții 
pe tema violenței și a prevenirii acesteia.  

2. Măsuri de intervenție 

Măsurile de intervenție pe care le iau unitățile de învățământ atunci când se confruntă cu 
diferite cazuri de violență școlară se referă atât la măsurile exclusiv punitive aplicate elevilor cu 

manifestări de violență, cât și la intervențiile care au în vedere asistarea acestor elevi. 
Cele mai frecvente modalități utilizate pentru sancționarea comportamentelor violente sunt: 

observația individuală, mustrarea „publică‖ (în fața clasei, a consiliului clasei/consiliului 
profesoral), mustrarea scrisă, exmatricularea temporară (3-5 zile) sau definitivă, interzicerea 
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participării la unele activități extrașcolare, amenzi, mediatizarea în școală (afișarea la gazeta de 
perete), dezbaterea cazului la ora de dirigenție și analiza acțiunii violente de către cei care au 
generat-o, chemarea părinților la școală. Unele dintre aceste intervenții contravin flagrant 
principiilor pedagogice moderne și conduc, de cele mai multe ori, la efecte contrare celor 

intenționate. Aceeași observație este valabilă și în cazul altor intervenții, precum: impunerea 

prestării unor activități în folosul școlii sau angajament scris din partea elevului, scăderea notei la 
purtare, sancționarea cu o notă proastă, amenințarea cu corijența sau repetenția. 

Deși pedeapsa aplicată elevilor violenți este privită ca un instrument eficient și adesea 
suficient pentru prevenirea reapariției manifestărilor de violență, nu de puține ori este 
disproporționată în raport cu gravitatea faptelor și, prin efectul de bumerang, multiplică deseori 
cazurile de comportament agresiv al elevilor considerați elevi-problemă. Sancționarea nu este 
gândită ca o formă de prevenire. În unele cazuri, actele de violență nesancționate ajung să 
influențeze și pe ceilalți elevi, devenind de multe ori modele de urmat. 

Sancțiunile care se pot dovedi eficiente în prevenirea unor acțiuni violente în viitor, 
deoarece presupun nu simpla pedepsire a elevilor cu comportamente violente, ci și asistarea lor, 
sunt: implicarea elevilor în proiecte care-i interesează/în activități extracurriculare, acordarea 

unor sancțiuni de tip educativ (de exemplu, realizarea unor afișe sau crearea unor sloganuri anti-
violență, scrierea unor articole sau moderarea unor dezbateri pe teme anti-violență etc.).  

În afară de aplicarea de sancțiuni propriu-zise elevilor cu comportament violent sau cu 

dificultăți de adaptare la regulamentul școlar, se pot menționa și alte modalități de soluționare a 
cazurilor de violență, mai aproape de ceea ce se înțelege prin asistarea elevilor, precum: atragerea 

sprijinului altor instituții (centre de plasament, centrul anti-drog, justiție, jandarmerie, biserică, 
ONG-uri) în inițierea și derularea unor proiecte și programe pe tema non-violenței, în care sunt 

implicați elevii cu manifestări de violență; organizarea unor dezbateri, mese rotunde, simpozioane 
cu teme privind infracționalitatea juvenilă și analiza unor cazuri de violență; implicarea activă a 
părinților (de exemplu, în cadrul unui centru consultativ, al unui grup de dialog școlar) și a liderilor 
comunității în monitorizarea și asistarea elevilor cu manifestări agresive; atragerea lor în activități 
extracurriculare. Activitatea de consiliere în sine reprezintă o modalitate de intervenție care se 
înscrie în categoria acțiunilor de tip asistență. Metodele specifice utilizate de consilierii școlari sunt: 
discuții cu prietenii, cu colegii sau cu cei din anturajul elevului violent; examinarea psihologică a 
copilului; acțiuni de mediere a conflictelor între elevi sau între elevi și cadre didactice; inițierea 
unor proiecte educative și colaborarea cu ONG-uri active în acest domeniu; motivarea elevilor, 
antrenarea lor în activități utile, voluntariat; consiliere de grup etc.  

Analiza experiențelor școlilor în inițierea, derularea și evaluarea activităților de prevenire și 
combatere a fenomenelor de violență a condus la concluzia că orice strategie anti-violență care 
ignoră implicarea activă a elevilor are puține șanse de a se dovedi una eficace. Școala și elevii 

înregistrează și evaluează relativ diferit fenomenele de violență, iar anumite categorii de elevi (de 
exemplu, cei vulnerabili) au de multe ori șanse reduse de a împărtăși propria viziune privind 
violența. Activitățile anti-violență de la nivelul unității de învățământ trebuie să aibă la bază o 
strânsă cooperare și comunicare între toți actorii implicați (elevi, cadre didactice, părinți, 
conducerea școlii). De asemenea, se impun parteneriate și la nivel interinstituțional, care să 
definească situațiile de violență, să elaboreze strategii de prevenție și control, să monitorizeze și să 
evalueze impactul acestora.   
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ASOCIAȚII DE BINEFACERE ÎN ORADEA 
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 Cea mai veche asociaţie de binefacere în Oradea a luat fiinţă în anul 1842. Aceasta a fost 
Asociaţia Îngrijitoare a Cerşetorilor. Scopul acesteia a fost „îngrijirea invalizilor, a celor inapţi 
pentru muncă, asigurarea hranei, a îmbrăcămintei şi locuinţei pentru aceştia. În caz de boală 
medicul asociaţiei asigura asistenţă gratuită‖ (Tóth János). Primul preşedinte al ei a fost canonicul 
romano catholic Róna Ferencz. În 1887, la propunerea episcopului Winkler József a fost înfiinţat un 
azil pentru băieţi. Instituţia a fost dată în îngrijirea călugăriţelor aparţinând ordinului Sf. Vincenţiu 
de Paula. La înfiinţare azilul dispunea de o avere de 230000k și putea primii 62 băieţi, mai târziu va 
fi denumit Azilul de Băieţi St. Laszló (Borovszky Samu).   

         Cu scop filantropic a fost înfiinţată, în anul 1855, şi Asociaţia Creşa, numită apoi după 
numele împărătesei Elisabeta. În scaunul preşedenţial al acesteia se aflau personalităţi ilustre, 
precum episcopii romano catolici Fogarassy Mihály şi Nógáll János. De la iniţiere a avut un dublu 
scop: „asigurarea tutoratului asupra mamelor sărace prin dragoste creştinească, creându-le 

posibilitatea ca, după munca zilnică, să îşi poată vedea copilaşii şi în acelaşi timp apărarea micuţilor 
abandonaţi, care până atunci au fost lipsiţi de orice ajutor al societăţii, prin îngrijire şi supraveghere 
de slăbire, suferinţă şi boli, care adesea erau urmate de moarte‖.  

           Asociaţia oferea mamelor posibilitatea ca să muncească în timpul zilei şi astfel să câştige 
banii necesari pentru întreţinerea copiilor, evitând abandonarea acestora. La creşă erau primiţi copii 
de ambele sexe, de la 14 zile până la vârsta de 2 ani. Copiii erau aduşi, în fiecare dimineaţă, cu 
scutecele şi hăinuţele necesare, iar în fiecare seară erau duşi acasă.  
         În statutele, modificate în anul 1891, au fost introduse următoarele: „asociaţia, conform 
posibilităţilor sale materiale, va deschide creşe pe lângă care are dreptul la deschiderea şi a unor 
grădiniţe‖. Succesul muncii sale este dovedit de faptul că în anul 1900 avea deja înfiinţate ,,în trei 
părţi ale oraşului trei creşe şi trei grădiniţe‖. 
         În anul 1880 a luat fiinţă Asociaţia pentru Ajutarea Deţinuţilor din Bihor şi Oradea. La 

conducerea ei se afla procurorul regal dr. Nagy Géza urmat de avocatul Rádl Ödön. Activitatea 
asociaţiei consta în educarea şi sprijinirea deţinuţilor şi ajutarea lor imediat după eliberare cu 
alimente şi îmbrăcămintea necesară. Pentru atingerea scopului declarat, de a reintegra persoane 
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pentru în societate, susţinea  o şcoală şi o bibliotecă. Şcoala amintită, în anul şcolar 1898/99, a avut 
159 de elevi înscrişi. În munca desfăşurată era sprijinită din punct de vedere financiar și de către 
stat. În anul 1899 poseda o avere de 33000k şi cheltuia anual 1200k. Veniturile asociaţiei proveneau 
din cotizaţiile plătite de membrii ordinari şi din donaţii. Membrii plăteau 2k anual iar toţi cei care 
donau pentru o singură dată 40k deveneau membrii fondatori. Din cadrul acestei asociaţii s-a 

desprins Asociaţia de Patronaj, cu o activitate asemănătoare, desfăşurată în favoarea minorilor. 
         În jurul anului 1900 a apărut în Oradea Asociaţia Protestantă de Binefacere. Scopul acesteia 

a fost „ajutorarea celor săraci şi bolnavi de religie evanghelică sau reformată, îngrijirea copiilor 
abandonaţi şi a celor nevoiaşi, asigurarea pentru aceştia a unui loc de adăpost şi a educaţiei lor 
conform normelor religiei protestante‖. Comitetul de conducere a asociaţiei trebuia să fie format în 
număr egal, de femei şi bărbaţi. Femeile protestante, printre altele, aveau sarcina de a organiza în 
sezonul de carnaval a fiecărui an câte un bal, în scopul adunării de fonduri. 
         O activitate deosebită pe terenul binefacerii a desfăşurat în Oradea şi Bihor filiala locală a 
Asociaţiei Crucea Roşie din Ţările Sfintei Coroane Maghiare. Organizţia centrală a acesteia a fost 
înfiinţată la 21 iulie 1866, conform unui tratat internaţional încheiat în anul 1863. Asociaţia, 
conform statutelor sale, putea forma filiale în orice localitate unde aduna cel puţin 10 membri 
fondatori sau obişnuiţi. Membri fondatori erau toţi cei care depuneau cel puţin 40 de coroane în 
fondul organizaţiei centrale. Membri obişnuiţi plăteau anual o cotizaţie de 2k timp de cel puţin 6 
ani. Cotizaţiile anuale puteau fi răscumpărate cu o depunere de 20k integral. Mai existau şi membri 
extraordinari care plăteau cotizaţie de 1k pe an, timp de 6 ani.  
         Filiala orădeană a fost înfiinţată în anul 1899. La conducerea ei s-a aflat un comitet format 

din 40 de persoane. Printre scopurile acesteia s-a consemnat realizarea unei staţii de salvare în 
Oradea. Activitatea ei s-a intensificat în timpul primului război mondial, prin organizarea de cursuri 
pentru infirmiere, diferite spectacole, expoziţii, concerte pentru strângere de fonduri, întreţinerea 
unui spital, colaborarea cu asociaţiile de ocrotire a copiilor etc..  

         Pe teritoriul oraşului a activat şi Asociaţia Pentru Prevenirea Tuberculozei. Înfiinţarea unei 

asociaţii cu un asemenea scop este perfect explicabil în cunoştinţa faptului că această boală, numită 

şi „ciuma‖ epocii moderne, „în timpul dualismului a atins sute de mii de oameni, cauzând 40-50 de 

mii de decese annual‖. În jurul anului 1880, tuberculoza era cauza a 12% din numărul deceselor 
anuale din Imperiul Austro-Ungar. Acest procent a crescut odată cu modernizarea şi eficacitatea 
metodelor de diagnostizare, atingând 13,5% în anul1913.  
         Iniţiativa în privinţa înfiinţării noii asociaţii au avut-o, încă din anul 1899, membrii 
Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor din Bihor. Venitul de 1000k al seratei organizate în luna 
decembrie a anului 1906, a făcut posibilă chemarea la viaţă a asociaţiei. Organizaţia a fost pusă, de 
la început, sub protecţia episcopului dr. Szmercsányi Pál şi preşedenţia lui Glatz Antal, ajutat de 
către Fetsen Antal şi Rimler Károly.  
         În favoarea tinerei asociaţii, o formaţie corală sosită din Debreţin a ţinut un concert în sala 
Teatrului Szigligeti, la 14 septembrie 1907. 

         Statutele asociaţiei au fost aprobate doar în anul 1908. În acestea, ca scop, pe lângă lupta 
împotriva bolii, era stabilit ―realizarea unei platforme de recreere şi tratament pentru bolnavii de 
tuberculoză‖. La început această platformă era formată din bărăci în care se aflau două dormitoare 
şi încăperile anexe.  
         În urma strângerii, organizate în anul 1912, a fost ridicată pe dealul Seleuş, clădirea cu două 
etaje a sanatoriului. Această instituţie era dotată cu aparatură modernă şi avea capacitate de a primi 
80 de bolnavi. În timpul războiului „asociaţia a hotărât să doneze noua instituţie sanitară a sa, 
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împreună cu toată dotarea acesteia, Asociaţiei Crucea Roşie din Ungaria, dorind astfel să ajute 
îngrijirea şi însănătoşirea răniţilor de război‖. Asociaţia Pentru Prevenirea Tuberculozei şi-a 

continuat activitatea şi în perioada interbelică.  
       Alături de asociațiile amintite pe teritoriul orașului mai activau organizații filantropice 
feminine și de asemenea cele specializate pe îngrijirea copiilor supuse unor alte studii. 
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII ÎN PERIOADA DINTRE CRĂCIUN ŞI ANUL NOU 
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 La români, Sărbătorile de Iarnă, îndeosebi Crăciunul, sunt adevărate sărbători de suflet. 
Amintirile copilăriei revin puternic în minte şi suflet, colindele şi clinchetele de clopoţel, mirosul 
proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, darurile aşteptate cu nerăbdare, toate creează în sânul familiei 
o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. De la Sfântul Nicolae, până la Sfântul Ion, românii 
se simt în sărbătoare. Cel mai aşteptat moment este, însă, Crăciunul, una din cele mai importante 
sărbători ale creştinătăţii, pe care oamenii au cultivat-o de-a lungul timpului, creând diferite tradiţii 
şi obiceiuri adaptate culturii lor specifice. Potrivit specialiștilor, una din cele mai răspândite datini la 
români este colindatul, un ritual care se întâlneşte pe întreg arealul judeţului Bihor, scenariul de 
colindat putând fi însoţit sau nu de masca zoomorfă, aşa cum se întâmplă, spre exemplu, în partea 
de tranziţie cu Beiuşul: Dobreşti, Topa de Sus sau Tilecuş. În unele locuri, în noaptea Crăcinului, 
putem întâlni şi cântarea religioasă cunoscută sub numele de Vicleimul sau Irozii, la care participă 
copiii. „Este un obicei care se poartă din casă în casă, fiind legat de tragedia uciderii pruncilor (pe 
care Biserica îi pomeneşte pe 29 decembrie)‖, menționează specialiștii. 
 Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine în satele 
bihorene. În fiecare iarnă, satele din zona Crişana îmbracă haina datinilor şi obiceiurilor de tot felul, 
într-o atmosferă de veselie, de joc, cântece şi culoare greu de explicat în cuvinte. Pe lângă mesajul 
mistic, multe obiceiuri practicate în aceasta zi sunt legate de cultul fertilității şi de atragerea binelui 
asupra gospodăriilor. În unele sate bihorene se mai păstrează aruncatul boabelor de grâu şi porumb 
în fata colindătorilor, de către cel mai vârstnic din familie. Bătrânii spun că dacă boabele peste care 
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au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea vor fi spornice la ouat, iar recolta din anul următor 
va fi bogată dacă se vor amesteca aceste boabe cu sămânța pe care o vor pune în pământ. 
 O dată cu Postul Crăciunului începeau şi pregătirile pentru colindat. Colinzile sunt multe şi 
extrem de variate tematic: de la naşterea lui Isus până la activități agricole sau „fete de măritat, 
peţit, nuntă‖. În această parte se numesc corinzi , nu colinde ca în alte părţi a ţării, se spune că cetele 

„merg a corinda‖ şi nu că „merg cu colindul‖. 
 Colindatul propriu-zis cu întreaga sa desfăşurare ceremonială are loc în majoritatea satelor 
de Crăciun, colindele cântându-se cu predilecţie noaptea. Practica nocturnă a obiceiului are desigur 

o veche tradiţie. O confirmă faptul că textul colindei abundă în interpretări prin care gazdele sunt 

trezite din somn: ,,Sculaţi, boieri, nu dorniţi. / De dorniţ încă sculaţi. / Că niş junii n-or dornitu / 

De-asară, de-alaltă sară.‖ sau:  ,,Scoală, scoală, gazdă bună / Că nu-i vremea de durnit / Că-i 

vremea de-mpodobit.‖ 

 Tinerii se organizează în „cete de corindători‖ spre a învăţa corinzile tradiţionale cu care vor 
cutreiera prin sat. Cetele îşi desfăşoară activitatea de obicei, între Crăciun şi Bobotează. Colindele 
sunt străvechi, ele au fost păstrate şi transmise de la o generaţie la alta, ajungând până în zilele 
noastre. Cele mai multe evocă actul divin al naşterii lui Hristos de acum 2000 de ani. Edificatoare 
pot fi versurile: „ În oraşul Vifleem, / Veniţi boieri să-l vedem, / Că astăzi nu s-a născut / Domnul 
cel fără-nceput.‖sau ,,Acum am văzut minune, / Precum îngerul ne spune / Despre Mesia Hristosu, 
/ Toate s-o-mplinit frumosu.‖ 

 De Crăciun, feciorii din sat ieşeau la colindat, se adunau în cete conduşi de un „birău de 
colinzi‖. Colindatul începea de la un capăt al satului, trecându-se pe la fiecare casă, până dimineaţa. 
Pe drum, se bate doba si se rostesc strigături specifice. La intrarea în curți, melodia de marș, doba si 
strigăturile sunt înlocuite de colinda de primire în casă: „Sculați gazde nu durmiți/ Vremea e să vă 

treziți!‖ 

 Gazda ieșea în curte şi răspundea cu invitaţia de a intra în casă. Corindătorii intrau pe rând, 
salutând cu: ,,Bună sara lui Crăciun‖. În curte se cântă corinda: ,,Deschide uşa creştine/ Că venim 
din nou la tine,/ Drumu-i lung şi-am obosit/ De departe am venit...‖.  În casă, ceata era primită de 
gazde care pregătise pe masă colacul special pentru această ocazie. Dacă gazda avea fată de măritat, 
era rostită corinda fetei: „Lero, fiică, dragă fiică/ Dimineaţă te-ai culcat,/ Şi pe cap te-ai pieptănat,/ 
Şi pe faţă te-ai spălat,/ Cofă în mână ţi-ai luat,/ Şi la mare-ai alergat,/ Apă-n cofă ţi-ai luat,/ Şi-
napoi ai înturnat.‖ Corinda se încheie cu urări de fericire: ,, Apucă june cununa,/ Cununa-te-ai cu 

dânsa,/ Cununie pe vecie,/ Şi-o chită de busuioc,/ Dă doamne fichii noroc,/ Şi-o chită de iarbă 
creaţă,/ Dă-i doamne fichii viaţă.‖ 

 În localitatea Vadu Crişului, dacă în casă era fată mare, i se cânta corinda fetei: „Merge fata 

la fântână/ C-un şuştar balben la mână:/ - Vaililele-şi, maica mea,/ Ciudă mare ce văzui/ Doi 
boari, bouari ciorbari,  /Bătându-şi boariştea / Prin cununa soarelui / Şi prin raza soarelui‖..... 
 Corinda se încheie cu versurile: „Peste-un fir de tămâioară /Ş-ai avea, feică, tineală/ Ca 
sămânţa-n tămâioară. /Şi revarsă grâu pe masă /Rămâi, feică, sănătoasă/ Şi noi cu colinda 
noastră!‖  
 Pentru colinda fetei se plăteşte o taxă, care dădea dreptul fetei să participe la jocul de la 
colinde în cele trei zile ale sărbătorilor de Crăciun. După colinda fetei, se pornea un joc de bună 
voie între feciori şi fete. La ieşirea din casă se cânta: „Crucea-n casă, crucea-n masă,/ Rămâi gazdă 
sănătoasă/ Şi noi cu colinda noastră!‖ 

 Colindatul cu Turca este un obicei străvechi din județul Bihor, practicat în satele din zonă 
de Crăciun. Turca este o reminiscenţă de rit în care se găsesc valenţele fecundităţii şi ale fertilităţii. 
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Turca din zona Beiuşului se integrează astfel alaiului de jocuri cu măşti ce se practică încă în multe 
zone ale ţării. Turca este un obicei specific Bihorului şi apare sub forma unei măşti viu împodobite, 
cu cap de lemn acoperit cu blană de oaie sau de alt animal, cu coarne de vită sau de berbec, de care 
atârnă panglici şi clopoţei. 
 Capra şi ursul sunt alte două obiceiuri din Bihor care încep în ajunul Crăciunului şi în 
prima seară de Crăciun. Se colindă de cu seară şi până spre dimineaţă. În nordul Bihorului se umbla 
cu un brad împodobit, în timp ce în cea mai mare parte a judeţului se merge cu Steaua sau cu 

Viflaimul. 

 Umblatul cu Steaua este un obicei care evocă momentul în care, la nașterea lui Iisus, pe cer 
a apărut steaua călăuzitoare a magilor, având ca tematică principală drumul magilor în căutarea 
Noului Născut. Reprezentaţia teatrală cu mai multe personaje, are ca subiect dialogurile între Înger 
şi Craii de la Răsărit, dar şi cu Irod. Cântecele de stea încep cu Nașterea, apoi se cântă, în special, 
„Trei Crai de la Răsărit‖, „Steaua sus răsare‖, „Trei păstori‖, „Răsărit-o răsărit‖, „Cântecul lui 

Adam‖, „Viflaime, Viflaime‖, „Sara Crăciunului nost‖, „Noi umblam a corinda‖, „Mergând Iosif şi 

Maria‖, „Colo sus, colo mai sus‖ etc.  În final, este adus un elogiu gazdei şi se primesc daruri sau 

bani. 

 În dimineaţa Anului Nou, copiii obişnuiesc să meargă cu Sorcova, de obicei colindându-se 

membrii familiei sau un grup restrâns de vecini. Sorcova este confecționată din flori de hârtie şi 
ramuri de brad; se rostește un text scurt augural, lovindu-se ușor cu sorcova pe umărul celui căruia i 
se urează. Odinioară, sorcova era un mănunchi de nuiele înverzite, aceasta fiind adevărata 
semnificație a gestului augural (tinerețe, vigoare, belșug). 
 În localităţile Tinca, Oşand urările de Anul Nou erau: „Şi trăiţi şi înfloriţi, / În an nou, 
voioşi să fiţi! / Câte paie îs pă casă, / Atâția galbini pe masă! / Câte pietre pă fântână, / Atâția vite-

n ogradă! / Anu nou cu sănătate / Şi să fiţi plini de bucate! / Să fii, gazdă, sănătoasă, / Să plăteşti 
corinda noastră! / De urat, am mai ura, / Dar ni-i teamă c-o-nsăra, / P-aici pă la curtea voastră, / 
Dăparte de casa noastră!‖ sau: „Puică neagră bagă-n sac, / - Scoală, gazdă, dă-mi colac! / 

Corinde-mi-e, Doamne! / Nu-mi da micu, / Că mi-i frigu, / Ci-mi dă mare, / Că bine-mi pare, / Cât 
rotuţa plugului / Umple straiţa pruncului! / Ori nu vrei să ieşi / Să ne mulţămeşti?‖     

De sărbători, alimentația sacră a fost analizată şi ea în speranţa unor ocheade spre un trecut 
greu de evaluat în lipsa unor tradiţii scrise. În perioada Crăciunului ea este caracterizată prin 
abundenţă şi se sprijină, în principal, pe carnea de porc: cârnaţi, caltaboşi cu orez sau păsat de 
porumb, tobă – „birşoaită‖ (din maghiară), răcituri sau „cocioane‖, slănină fiartă cu boia, sare şi 
usturoi, jumări. Consumul multora era jalonat pe intervale destul de precise ca să nu se strice. 
Alimentul sacru era însă colacul făcut din grâu curat, iar prepararea lui se supunea interdicţiilor 
coptului pâinii (castitate, curăţenie trupească şi sufletească). Se coceau colaci pentru colindătorii 
adulţi sau cocuţi pentru copii. Colindătorii erau asociaţi cu un grup de sfinţi, Ioan, Gheorghe şi 
Nicolae investiţi cu autoritatea de a „aldui‖, a sfinţi colacul întru belşugul şi bunul mers al casei 
colindate. Alduitul colacului face referiri la bobul de grâu semănat în brazda neagră până la 
aşezarea lui pe masă. Pe valea Nimăieştilor grăitul laudă pâinea, băutura şi carnea puse pe masă în 
faţa colindătorilor.  
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Motto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa 
nu este împărţită pe discipline” J. Moffett 

 

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care 
să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi 
îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi. 

Tehnica zilei de mâine va lăsa oamenilor deplina posibilitate să-şi afirme funcţiile care 
necesită judecată, discernământ, îndemânare, imaginaţie, iniţiativă, sensibilitate în relaţiile cu alţi 
semeni. De aceea, şcoala de toate gradele şi profilurile parcurge în prezent un proces de profunde 

transformări ale căror orientări şi tendinţe au drept scop de a realiza o mai bună  racordare a 
învăţământului la cerinţele vieţii şi la dinamica dezvoltării societăţii umane actuale.   

Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu 
asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale şi să distingă mai uşor 
scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de 
informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate, comunicarea se desfăşoară în ambele 
direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers.  

Modernizarea procesului de învăţământ constă în diversificarea variatelor tipuri de lecţii, 
ţinând seama de particularităţile psiho-intelectuale ale elevilor, adaptând la acestea deprinderile. O 
bună integrare socio – profesională  a absolvenţilor este posibilă prin implicarea şcolii în rezolvarea 
problemelor pe care le impune dezvoltarea socială, determinând astfel noi preocupări şi modificări 
în structura sistemului de învăţământ, o adaptare continuă la cerinţele actuale. În acest context 
viitorii absolvenţi trebuie să facă dovada  unei competenţe profesionale de un înalt nivel  şi cu un 
grad ridicat de mobilitate, iar profesorii trebuie să se perfecţioneze continuu, să-şi îmbunătăţească 
pregătirea lor ştiinţifică, dar şi pregătirea metodico-didactică, pentru ca întreaga lor activitate  să se 
integreze perfect în procesul de învăţare din şcoală.  
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O caracteristică esenţială a procesului de predare-învăţare este interdisciplinaritatea.     
Interdisciplinaritatea reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care 

implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată 
fi contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală.  

Practic, interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, 
care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei.   

Un conţinut şcolar structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii şi asigură o 
percepere unitară şi coerentă fenomenelor. Astfel avantajele interdisciplinarităţii sunt:  

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese,  fenomene care vor fi 

aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;  
•  clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline;  
•  creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;  
•  permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;  
•  constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre  cantitatea de 

cunoştinţe şi volumul de învăţare.  
Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului cunoaşterii. 

În lucrarea „Programe de învăţământ şi educaţie permanentă‖ L. D. Hainault aprecia că: „Se acordă 
mai multă importanţă omului care merge decât drumului pe care îl urmează. Astăzi disciplinele sunt 
invadate de un gigantism care le înbuşă, le abate de la rolul lor simplificator şi le închide în impasul 
hiperspecializării. Inconvenientele tot mai evidente ale compartimentării, necesitatea din ce în ce 
mai manifestă a unor perspective globale şi contestarea unui devotament faţă de obiect care face ca 
omul să fie uitat, au dus treptat la conceperea şi la promovarea aceea ce s-a numit 

interdisciplinaritate‖.  
Problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi pedagogii încă din cele mai vechi 

timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. 
Găvănescu şi, dintre numeroşii pedagogi ai perioadei contemporane amintim pe G. Văideanu. 

Prin interdisiciplinaritate se creează:  
•  acoperirea rupturilor dintre discipline;  

• sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiintifice, cât şi la nivelul 
curriculumului;  

• construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine 
deciziile cele mai potrivite;  

• rezolvarea de probleme poate fi considerată cea mai importantă forţă motrice a integrării, 
datorită relevanţei sale practice.         

Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi 
apţi să realizeze abordări de acest fel, necesită apelul la modalităţi de lucru care prilejuiesc 
exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea multiplelor şi 
variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.  

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a 

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă.  
În condiţiile actuale, în care profesorii trebuie să creeze programe, realizând C.D.L., C.D.S., 

interdisciplinaritatea în cadrul unei arii curriculare poate constitui un punct de plecare. Având în 
vedere cele arătate mai sus, interdisciplinaritatea constituie un principiu ce trebuie aplicat, o 

modalitate de gândire şi acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei şi a vieţii economico-sociale. 
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„Elevul viitorului va fi un explorator‖ – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să 
fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării 
conexiunilor între diferitele discipline. 
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 Idealul educaţional al societăţii contemporane impune dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a elevilor, formarea unei personalităţi autonome şi creative. 

Dreptul la educaţie este unul din drepturile fundamentale ale omului. Creativitatea, ca ţintă a 
educaţiei, trebuie identificată, stimulată, cultivată şi dezvoltată la toţi participanţii din procesul 
instructiv-educativ şi în toate domeniile pregătirii lor. Procesul educaţional este un act de 

socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a unei personalităţi autonome şi creative. 
Într-o perioadă de profunde transformări, educaţiei şcolare îi revin sarcini deosebit de 

importante în împlinirea vocaţională a fiecărui elev, în construcţia şi reconstrucţia omului şi 

societăţii.  
Cunoaşterea şi acţiunea sunt cele două momente ale procesului de formare a omului. Tot 

ceea ce se transmite şi se formează prin educaţie trebuie să se obiectivizeze direct sau indirect în 
viaţa şi activitatea omului. Numai în acest fel se poate vorbi de o relaţie optimă între cunoaştere şi 
acţiune.  

Un loc aparte în vederea realizării unităţii dintre cunoaştere şi acţiune îl ocupă educaţia 
profesională. Ea are ca scop pregătirea tinerei generaţii pentru o activitate utilă în orice domeniu al 
vieţii social-economice. Societatea cu cerinţele ei, caracterul stimulativ al mediului în care creşte şi 
trăieşte omul şi, nu în ultimul rând, calitatea procesului educativ la care este supus acesta îşi au 
importanţa lor deosebită în dezvoltarea potenţialului creator. Ţinând cont de aceste adevăruri se 
impune ca activitatea educativă să fie în mod conştient condusă în direcţia stimulării activităţilor cu 
caracter de creaţie în scopul stimulării potenţialului creativ. Curriculum-ul specializat implică 
raportarea la categorii de cunoştinţe, deprinderi, aptitudini diferenţiate, pe tipuri de instituţii 
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propunătoare de situaţii de învăţare. Această definiţie se focalizează  pe produsele curriculum-ului, 

chiar dacă nu o face în mod explicit. Este vorba despre acel fond de competenţe ce trebuie să fie 
dezvoltate într-un anume domeniu de specializare, cu detalieri şi standarde diferite în funcţie de 
nivelul de specializare. 

Reforma curriculumului este determinată de nevoia prezentului de schimbare, pentru 

adaptare, dar şi de educaţia văzută  pe termen lung. Astfel se sugerează modele de şcoli ale 
viitorului: şcoala - laborator (pentru prelucrarea şi transmiterea experienţei culturale a umanităţii), 
şcoala după modelul unei întreprinderi (pe baza obţinerii de performanţe formative), şcoala 
îndreptată către tehnologii (prin multiplicarea surselor de informare), şcoala bazată pe pedagogiile 
diferenţiate. 

Raţiunea de a fi a curriculum-ului nu este conţinutul (ce trebuie să înveţe cel educat) întrucât 
răspunsurile la această întrebare sunt mereu altele, pentru că cerinţele societăţii sunt mereu altele şi 
schimbarea acestor cerinţe înregistrează acum o viteză considerabilă. Raţiunea de a fi a curriculum-

ului este elevul cu tot ceea ce trebuie să reprezinte el ca ―produs― al unui demers educaţional de o 
mai lungă sau mai scurtă durată, cu achiziţiile lui în planul cunoaşterii, cu dezvoltarea abilităţilor 
sale, cu formarea trăsăturilor sale de caracter etc., într-un cuvânt cu nivelul de elaborare a 

competenţelor sale. Nu trebuie să fie uitată nici ipostaza de ―actor în proces‖ a elevului care are şi 
ea implicaţii interesante în viziunea curriculară. 

Prin metoce bine alese, profesorul poate educa la elevi încrederea că fiecare dintre ei poate fi 
creativ, poate elimina teama de a greşi şi le poate inocula încrederea că obstacolele în calea gândirii 
creative pot fi reduse prin însuşirea de tehnici noi de gândire. Optimizarea lecţiei presupune 
cunoaşterea şi aplicarea în condiţii variate a diferitelor modele sugerate de psihologia învăţării, de 
sociologia educaţiei. Este nevoie de transpoziţie didactică, adică de o traducere a elementelor 
cunoaşterii în elemente de conţinut didactic, ceea ce presupune creativitate şi intervenţia activă, 
inspirată a cadrului didactic. 

Pentru sporirea eficienţei acţiunii educative îndreptate spre promovarea gândirii tehnice şi 
creativităţii tehnice este necesar a se lua în considerare următorii factori: 

 În predarea conţinuturilor disciplinelor tehnice să nu se ignore şi minimalizeze noţiunile 
dobândite la alte discipline sau la aceeaşi disciplină, într-o etapă anterioară. Se recomandă 
o predare intra şi interdisciplinară;  

 Să se îngăduie elevilor să-şi manifeste curiozitatea, nedumerirea, interesul pentru 
informaţia recepţionată, să li se permită să discute soluţiile; 

 Să se creeze o bună bază didactică pentru sprijinirea înţelegerii proceselor tehnice; 
 Să existe o corelare strânsă între pregătirea teoretică de specialitate şi activitatea practică. 
 Predarea materiilor tehnice devine o componentă a culturii generale a tânărului, exprimând 

mutaţiile care s-au produs în sfera de cultură generală. 
 Pentru fiecare tânăr este important să-şi poată identifica propriul sistem de valori în vederea 
autoevaluării şi autodescoperirii vocaţiei. Pentru aceasta, el trebuie învăţat să cerceteze. Învăţarea 
prin cercetare, prin descoperire, trebuie să ducă la sesizarea fondului de probleme, la găsirea şi 
punerea problemei, la formularea acesteia, stăpânirea unor strategii pentru determinarea relaţiilor 
cauzale, interdependenţe dintre fenomene. În ultimă instanţă, atitudinea interogativă, capacitatea de 
a pune întrebări lumii înconjurătoare, constituie calităţi ale adevăratului cercetător. Profesorul 
talentat va apela la tactici, metode, procedee active şi participative, va crea situaţii de autonomie 
acţională a elevilor, va stimula şi încuraja creativitatea, imaginaţia şi spiritul critic al elevului. 
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În acest mod, prin experimente practice cu valoare aplicativă pentru vaste domenii, se va 
dezvolta aptitudinea de analiză a legităţilor mediului fizic, tehnologic, capacitatea de a observa, 
clasifica, măsura şi extrage deducţii. Învăţarea prin cercetare are marele merit că-l învaţă pe elev 
spiritul şi stilul cercetării ştiinţifice, ca aptitudine esenţială pentru viaţă şi în mod deosebit, pentru 
viitor. Învăţarea prin descoperire se referă la o situaţie în care materialul de învăţat nu este prezentat 
într-o formă finală celui ce învaţă (aşa cum se petrece în învăţarea prin repetare), ci reclamă o 
anumită activitate mentală (rearanjare, reorganizare sau transformare a materialului dat), anterioară 
încorporării rezultatului final în structura cognitivă. 

De cele mai multe ori se vorbeşte de „creativitate şi inovare‖, pe de o parte pentru că ele se 
condiţionează una pe alta, găsirea răspunsurilor la toate problemele ce apar într-un proces de 

inovare solicitând creativitate, iar pe de altă parte, pentru că cele două activităţi au cel mai adesea 
nevoie de aceleaşi condiţii pentru a se dezvolta.  

Creativitatea presupune originalitate ce se manifestă prin diferite grade de noutate. Un 
elev ce poate răspunde, prin efort propriu şi într-o manieră proprie (nouă în raport cu ceea ce a 
învăţat de la alţii) la o situaţie problemă manifestă un anume grad de creativitate. Sigur că 
produsul activităţii lui nu se compară cu ceea ce reuşeşte să aducă nou un om de ştiinţă printr-o 

invenţie, un artist printr-o operă originală etc. Dar, fără a manifesta independenţă şi originalitate 
în răspunsurile date la situaţiile problemă ivite pe parcursul formării în copilărie şi tinereţe, 
adultul nu poate ajunge la forme superioare de expresie a creativităţii. 
 Instruirea  asistată  de  calculator  reprezintă  o  nouă  formă  de  realizare  a  învăţării  care 

s-a  impus  pe  măsură  ce  progresele  în  domeniul  informaticii  şi  calculatoarelor  au  devenit  tot  

mai  pregnante  şi  s-au  implementat  în  aproape  toate  domeniile  de  activitate.  Are  avantajul  că  
oferă  posibilităţi  autentice  de  individualizare  a  instruirii  şi  prin  aceasta  creează  premisele  ca  
marea  majoritate  a  elevilor  să  facă  faţă  cerinţelor  de  instruire. 
 Elevii trebuie să înţeleagă conexiunile dintre utilizarea calculatorului şi disciplinele tehnice 
de specialitate şi să fie capabili să se adapteze dinamicii schimbărilor determinate de aceste 
conexiuni. 

Softul  educaţional  reprezintă  un  produs  program  care  a  fost  deliberat  construit  pentru  
a  putea  fi  utilizat  în  organizarea  unor  situaţii  de  învăţare.  Sistemul  IAC  reprezintă  un  mediu  
complex,  integrat  hard-soft  destinat  interacţiunii  dintre posesorii  unui  sistem  de  cunoştinţe  şi  
destinatarii  acestuia,  în  vederea  asimilării  active  de  informaţii  însoţită  de  achiziţionarea  de  
noi  operaţii  şi  deprinderi. 

Prin folosirea calculatorului în activitatea instructiv- educativă, se intenţionează să se ofere 
elevului nu doar instrumente de lucru ci şi instrumente pentru crearea unui mod de gândire 
flexibil. Acest nou mod de gândire şi comportare, va permite indivizilor să nu fie dirijaţi de 
schimbările din societate ci să le dirijeze şi să le influenţeze în timpul activităţii lor profesionale 
sau private. Pentru aceasta trebuie ca procesul de predare-învăţare să fie focalizat pe căpătarea unor 
calităţi de bază cum ar fi: obişnuinţa de a lucra şi comunica în cadrul unei echipe, acurateţea 
rezolvării unei probleme, competenţa, puterea de concentrare, rezistenţa la efort intelectual şi nu în 
ultimul rând creativitatea şi gândirea imaginativă. Se urmăreşte astfel îmbunătăţirea eficienţei în 
prelucrarea unor cantităţi de informaţii din ce în ce mai mari prin gândirea creativă. Căile de realizare a 

acestor noi modalităţi de gândire includ aspecte ca: 

 găsirea soluţiei unei probleme cotidiene din mediul obişnuit al elevului; proiectarea şi realizarea 
unui produs care să rezolve această problemă conduce la dezvoltarea gândirii creative; 

 enunţarea şi specificarea unei probleme; este la latitudinea elevului   să   găsească   cele   mai   
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relevante   întrebări   şi formulările cele  mai  potrivite,  pentru  a putea specifica cerinţele 
problemei; 

 elaborarea soluţiei (soluţiilor) pentru o problemă conform unui algoritm elaborat în prealabil 
favorizează gândirea riguros ştiinţifică; 

 căutarea mai multor soluţii pentru o problemă; a enunţa un anumit număr de idei şi căi 
posibile de rezolvare permite dezvoltarea gândirii divergente; 

 alegerea soluţiei optime sau cât mai apropiate de optim solicită gândirea critică; 

 luarea deciziilor într-un mediu dinamic; pe parcursul dezvoltării unui produs pot apare situaţii 
neaşteptate care impun luarea unei decizii rapide în vederea modificării eventuale a programului; 

 integrarea unor domenii şi gândirea colaterală; proiectul poate combina subiecte din mai multe 

domenii, lucru care impune gândirea simultană pe mai multe planuri; 
 găsirea soluţiei primare pentru o problemă solicită gândirea abstractă, iar operările ulterioare 

cer o gândire concretă;  

Învăţarea interactiv-creativă este o forma specială a învăţării şcolare, apărută din necesitatea 

ţinerii pasului şcolii cu noile trasformări existente şi preconizate, în viaţa şi activitatea social-
umană, în complexitatea epocii contemporane. Acest fapt solicită din parte individului înzestrarea 
cu un echipament intelectual, afectiv-voliţional, care să-l ajute să depăşească modalităţile de simplă 
echilibrare ale organismului, prin răspuns la stimuli la nivel dominant senzorio-perceptiv. El trebuie 

să folosească traiectorii combinate şi complicate de ordin reflexiv în soluţionarea problemelor pe 
care i le pune viaţa şi să exploreze alternativele rezolutive.  

În consecinţă, învăţarea creativă este necesară pentru a crea omul inventiv, un constructor de 
idei care nu rămâne suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseste pentru a elabora decizii şi a 
rezolva problemele vieţii prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune învăţării şcolare clasice, ci 
este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreşte privind formarea personalităţii 
umane. Ea pune  accentual pe învăţarea prin cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, 

independent sau dirijat, pe gândire şi imaginaţie creatoare. 
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EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE 

 

 

Prof. Ana-Maria Biro  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

Cea mai importantă activitate, educaţia, ia naştere din nevoia fiinţei umane de a conserva şi 
perpetua valorile, tradițiile şi de a le transmite mai departe tinerei generaţii.  

În permanență, omul a simţit nevoia de a-şi crea un univers valoric pe care l-a preluat de la 

strămoși şi l-a transmis urmaşilor, mai întâi prin imitaţie, adăugând creativ propriile valori. Această 
nevoie s-a resimţit continuu şi a trebuit să fie satisfăcută, astfel încât, în prezent, provocările lumii 

contemporane impun o organizare cât mai riguroasă a acestei activităţi umane fundamentale. 

Această „arie problematică― a metodelor didactice, de învățământ, de instruire, este foarte 

frecvent abordată de pedagogie pentru că ea scoate în evidență o realitate dintre cele mai dinamice 

ale procesului instructiv-educativ.  

În contextul actual se remarcă o necesitate a schimbării în didactica tuturor disciplinelor, 
inclusiv în didactica limbii franceze, accentul punându-se pe strategiile şi metodele de predare-

învăţare folosite. În didactica modernă „metoda de învățământ este înțeleasă ca un mod personalizat 

de proiectare care tinde să plaseze elevul într-o situație de învățare, mai mult sau mai puțin dirijată 

care să se apropie până la identificare cu una de cercetare științifică, de urmărire și descoperire a 

adevărului și de legare a lui de aspectele practice ale vieții― 

Potrivit orientării tradiţionale, rolul elevului constă în a urmări prelegerea sau explicaţiile 
profesorului, de a reţine şi a reproduce ideile auzite, de a accepta în mod pasiv ideile transmise şi de 
a lucra izolat. La polul opus, orientarea modernă atribuie alte roluri elevului. "acesta trebuie să-şi 
exprime puncte de vedere proprii, să realizeze schimburi de idei cu ceilalţi, să argumenteze, să-şi 
pună şi să pună întrebări cu scopul de a înţelege, să coopereze cu alţi elevi în vederea rezolvării 
problemelor şi a sarcinii de lucru. Cheia unei ore reuşite constă în colaborarea şi înţelegerea 

profesorului cu elevii, în participarea efectivă a acestora, strategia şi metodele folosite de profesor 

fiind esenţiale. Astfel, se recomandă o împletire a metodelor tradiţionale de predare-învăţare cu cele 
noi şi nu o respingere totală a acestora, cât şi o adaptare a metodelor tradiţionale la contextul actual. 

Tehnica didactică, presupune „îmbinarea mai multor procedee didactice ca soluție practică 

însoțită de mijloace pentru realizarea activităților didactice―, termenul fiind destul de rar utilizat sau 

primește semnificații mai largi. 

Procedeul didactic – este „o particularizare sau o componentă a metodei; procedee didactice 

sunt soluții didactice practice însoţite, după caz, de tehnici și mijloace didactice, pentru realizarea 

metodelor didactice―. 
Între cele trei elemente există o evidență interdependentă: metoda subsumează tehnicile care 

la rândul lor subordonează procedeele. 

Dacă spre exemplu metoda este „descoperirea―, învățarea prin descoperire, tehnica utilizată 

poate fi munca intelectuală individuală,  iar procedeul lectura bibliografiei sau manualului. 

Relația dintre metode, tehnici și procedee este una foarte dinamică și complexă; în anumite 

contexte pedagogice o metodă se poate transforma în procedeu sau invers; demonstrația poate fi 

procedeu în cadrul explicației, care fiind dominantă într-o secvență didactică, o subsumează, dar 

poate fi metoda în cazul unor demonstrații pe viu, când se prevalează. 
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Metodologia didactică, desemnează fie combinația mai multor metode prin care se realizează 

efectiv actul educativ, fie teoria care sudează între ele aceste metode, o anumită concepție 

pedagogică, proprie epocii și școlii. Este teorie și practică a metodelor de învățământ, știința care se 

ocupă cu definirea, clasificarea și valorificarea sistemului metodelor de învățământ, bazate pe o 

concepție unitară despre actul predării și învățării, pe principiile și legile care stau la baza acesteia. 

Tehnologia didactică, reprezintă „ansamblul tehnicilor și cunoștințelor practice imaginat 

pentru a organiza, a testa și a asigura funcționalitatea instituției școlare la nivel de sistem―. 
Termenul a fost foarte mult vehiculat, a cunoscut numeroase redefiniri. El desemnează, în principal 

și în accepțiunea actuală ansamblul metodologiei didactice corelat cu mijloacele de învățământ 

asociate. În literatura de specialitate se utilizează și sintagma „tehnologia instruirii― pentru a 
desemna „un mod sistematic de proiectare, realizare și evaluare a întregului proces de învățare și 

predare, „în concordanță cu obiectivele pedagogice asumate―. 
Didactica actuală promovează o evaluare ştiinţifică, obiectivă continuă, sistematică, formativă 

care tinde să devină formatoare deoarece permite reglarea activităţii prin intermediul şi cu ajutorul 
elevului, care identifică şi valorifică singur modalităţile şi instrumentele de control. În viziune 

sistemică, actul evaluativ cuprinde următoarele etape: 
1. Verificarea presupune colectarea de informaţii despre nivelul performanțelor şcolare, prin 

aplicarea unui ansamblu de strategii, metode, tehnici, instrumente de evaluare. 

2. Măsurarea este acea activitate de interpretare și apreciere a rezultatelor, prin raportare la 

anumiţi indicatori de performanţă. Procesul presupune acordarea unei semnificaţii cantitative unor 
caracteristici calitative înseamnă „a atribui un număr unui obiect, unui fapt sau unui eveniment‖ (M. 
Ionescu). Se exprimă în termeni cantitativi, prin tehnici statistice, note, bareme, ghiduri de 

măsurare. Are rol de cuantificare a rezultatelor. 
3. Aprecierea – reprezintă acea etapă de valorizare, de emitere a unor judecăţi de evaluare, în 

baza măsurării, după interpretarea cantitativă a rezultatelor. Presupune acordarea unei semnificaţii 
rezultatelor, pe baza unor grile, standarde, scări de valori, aşteptări. Prin apreciere se specifică 
calitatea, eficienţa - raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate, eficacitatea - raportul 

dintre rezultate obţinute şi rezultate aşteptate, progresul - raportul dintre rezultate obţinute şi 
rezultate anterioare, performanţa - nivelul minim, mediu sau maxim de reuşită, reuşita - îndeplinirea 

sarcinilor date, ca volum etc. 

4. Decizia de reglare, ameliorare – presupune formularea de soluţii, remedii, recomandări, 
dezvoltări, ameliorări, dar de cele mai multe ori are o valoare predictivă, anticipativă, managerială. 

În dimensiune aplicativă, prin planificarea și proiectarea unităților de învățare, cadrul didactic 

își personalizează paradigmele didactice de predare-învățare-evaluare, își selectează metodele, 
practicile de lucru, modalitățile de învățare, inclusiv tehnologiile digitale, prin raportare la nivelul și 
particularitățile colectivului de elevi, astfel încât să asigure deopotrivă parcursul continuu și 
ascendent al achizițiilor învățării și remedierea sincopelor. 

În şcoala contemporană, centrată pe elev, predarea este în strânsă interacţiune cu învăţarea şi 
evaluarea, constituind un proces unitar. Scopul predării este obţinerea de rezultate, de schimbări 
comportamentale, care se realizează prin invăţare, rezultatele depinzând şi de modul cum s-a 

desfăşurat evaluarea. 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

197 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, I. - Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, 
Editura Aramis, București, 2002 

2. Ilie, V. - Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative, Editura Universitaria, Craiova, 2007 

3. Ionescu, M. (coord.) - Educaţia şi dinamica ei, Editura Tribuna Învăţământului, București, 1998 

4. Manolescu, M. - Evaluarea şcolară. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, 

București, 2006 

 

 

 

 

 

METODE INOVATIVE DE COMUNICARE PROFESOR-ELEV 
 

  

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Principala cale de îmbunătăţire a calităţii relaţiei profesor-elev este concretizată prin 
competenţa de comunicare a profesorului, care este într-o oarecare măsură înnăscută, dar mai ales 
dobândită, prin voinţă şi efort pedagogic. 

Această competenţă are mai multe caracteristici: 
 inteligenţă, ca instrument de cunoaştere, înţelegere, invenţie şi reuşită în rezolvarea 

problemelor sau a situaţiilor de instruire şi educaţionale; 
 memorie manifestată în rapiditatea întipăririi şi stocării informaţiilor, în 

recunoaşterea şi reproducerea acestora într-o formă selectivă; 
 capacitatea de comunicare manifestată în:  

 fluenţa vorbirii (bogăţia vocabularului); 
 fluenţa asociativă (asociaţia rapidă a ideilor); 
 fluenţa  ideilor; 
 fluenţa expresivă sau vorbire cu atribute estetice; 

 încărcătură emoţională. 

 gândire logică, sistematizată şi divergentă, care oferă posibilitatea analizei unei 
probleme din mai multe unghiuri, găsind mai multe soluţii de rezolvare şi adoptând-

o pe cea mai eficientă; 
 spirit de observare dezvoltat, curiozitate ştiinţifică şi iniţiativă; 
 imaginaţie constructivă necesară depăşirii tehnicii didactice sau educaţionale, 

trebuind să facă din lecţii şi din activităţile educative un act de creaţie, cu 

deschidere spre problemele vieţii; 
 atenţie concentrată, dar şi distributivă, cel puţin în patru direcţii: conţinutul 

comunicării, forma expunerii, ritmul vorbirii adecvat auditorului şi reacţia acestuia la 
mesajul didactic prezentat; 

 dicţie: pronunţarea corectă şi clară a cuvintelor, accente logice pe ideile de bază şi 
scurte pauze psihologice, pentru a sublinia esenţialul. 
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A comunica eficient reprezintă un nivel performant al activităţii didactice, care este asociat 
aptitudinii pedagogice. Unii profesori sunt deosebit de abili în procesul transmiterii conţinuturilor 
şcolare (se fac uşor înţeleşi, ştiu să stimuleze interesele de cunoaştere, realizează un control adecvat 
asupra modului de stăpânire a cunoştinţelor transmise elevilor); alţii în schimb, au abilităţi de 
relaţionare, dar nu ştiu să manipuleze conţinuturile cu caracter şcolar. 

„Din punct de vedere al abilităţilor comunicative, măiestria şi vocaţia profesorului se 
recunosc şi în capacitatea de a produce un interlocutor activ, dibace în arta conversaţiei şi apt de a 
iniţia el însuşi o situaţie de comunicare. (…). Privită dintr-un asemenea unghi, aptitudinea 

pedagogică se verifică prin rezultatele imediate ale intervenţiei educatorului şi, mai ales prin 
rezultatele pe termen lung, acelea care se regăsesc în comportamentul stabil al educatorului. După 
acest criteriu, intervenţia educatorului şcolar creează două categorii de efecte: 

 efecte de gradul 1: exprimate în propria sa eficienţă şi în evidenţierea unor 
caracteristici personale care sunt apreciate de interlocutor prin calificative de genul: 

bine informat, bun vorbitor, convingător, electrizant, seducător…; 

 efecte de gradul 2: exprimate în performanţele comunicative ale elevilor. Aceste 
efecte sunt produsul superior, sublim al generozităţii şi dăruirii cu care profesorul îşi 
împărtăşeşte experienţele sale colaboratorilor‖.  
(Ezechil, L., 2002, pg.111 ) 

În relaţiile sale cu elevii, profesorul influenţează elevii, dar este la rândul său şi în acelaşi 
timp influenţat de acţiunile şi atitudinile acestora. 

Profesorul îşi adaptează comportamentul, ia măsuri, impune şi dispune, se consultă cu elevii 
sau ia măsuri independent, în funcţie de situaţia educativă concretă şi de datele lui personale 
(cunoştinţe, convingeri, stil de muncă, temperament etc.). Motivaţia profesorului, satisfacţiile sau 
insatisfacţiile pe care le trăieşte sunt în acelaşi timp urmare a reuşitei sau nereuşitei în activitatea sa 
profesională, precum şi stimulent sau piedică în continuarea acestei activităţi. 

Comportamentul profesorului în comunicarea cu elevii poate fi influenţat şi de anumite 
mentalităţi care deformează în psihicul colectiv realitatea privind statutul şi rolul de profesor şi, 
respectiv, de elev. Se întâlnesc distorsiuni în atitudinea profesorului şi în evaluările pe care le face 
pe baza unor informaţii eronate despre elev, ceea ce impune cunoaşterea profundă de către profesor 
a personalităţii fiecărui elev şi tratarea lui în cunoştinţă de cauză. Efecte negative are şi tendinţa 
profesorului de a se adresa elevului „ideal‖ ceea ce duce la marginalizarea elevilor care nu 

corespund tiparului. De asemenea, distorsiuni de comunicare apar şi dacă profesorul se consideră 
sau este considerat drept singurul deţinător al ştiinţei, elevul neavând, în acest caz, nici posibilitatea 
şi nici dorinţa de a interveni cu păreri proprii în comunicare, uneori evadând, chiar, din câmpul 
comunicării. 

Profesorul nu mai este singura sursă de informaţie pentru elevi, superioritatea lui constă nu 
atât în a şti, cât în a şti să facă, a şti să folosească, a şti să transmită cunoştinţele de care dispune 

pentru a putea fi activ recepţionate, a şti să formeze priceperi şi deprinderi. 
Tehnica vine în sprijinul învăţământului. Ea uşurează mult munca profesorului, îl scuteşte de 

mult efort, de treburi de rutină. Dar rolul profesorului creşte ca programator şi organizator al 
instruirii, iar cel mai mare avantaj pe care îl creează folosirea mijloacelor tehnice în activitatea 
şcolară este acela că profesorul se poate ocupa în mai mare măsură de educaţie. 
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STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII  
LA NIVELUL COLEGIULUI ECONOMIC BUZĂU 

 

Prof. Paraschiva Căpriță  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Necesitatea compatibilizării cu sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană oferă doar 
o parte din argumentele pentru dezvoltarea sistemelor de management şi de asigurare a calităţii în 
învăţământul românesc. 

O categorie majoră de argumente în favoarea dezvoltării sistemelor de management şi de 
asigurare a calităţii este oferită de nevoile interne de dezvoltare şi reformă, aşa cum au fost ele 
identificate în documentele diagnostice şi strategice elaborate de către Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, în studiile şi cercetările elaborate de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 

La nivelul unităţii şcolare procesul de evaluare şi de îmbunătăţire a calităţii este necesar, 
deoarece: 

-asigurarea calităţii educaţiei este esenţială din perspectiva politicilor de pe piaţa muncii; 
-curriculum-ul predat trebuie să fie în corelaţie cu dezvoltarea societăţii; 
-calitatea educaţiei înseamnă calitatea serviciilor oferite; 
De asemenea, procesul de evaluare şi de îmbunătăţire a calităţii la nivelul organizaţiilor 

şcolare are în vedere: 
-îmbunătăţirea pregătirii generale a cadrelor didactice; 
-dezvoltarea abilităţilor necesare integrării într-o societate  a cunoaşterii; 
-utilizarea resurselor materiale şi umane cât mai eficient; 
-formarea capacităţilor necesare educaţiei continue; 
-formarea abilităţilor necesare realizării, recunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor. 
Evaluarea internă a calităţii este esenţială pentru orice sistem de management al calităţii.  
Mecanismele de autoevaluare sunt prezente: 

-în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 
-în implementarea acestor proiecte, programe, planuri, acţiuni; 
-în funcţionarea corectă, de zi cu zi, a unităţii şcolare; 
-în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. 
Ca urmare, creşterea calităţii educaţiei trebuie să devină, în mod explicit, baza întregului 

proces de proiectare, planificare, realizat la nivelul unităţii şcolare, iar ciclul dezvoltării unităţii 
şcolare trebuie considerat un ciclu al calităţii. 

Întregul sistem de management şi de asigurare a calităţii evoluează împreună, influenţându-

se reciproc, cu nevoile şi interesele beneficiarilor. 
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Un beneficiar educat şi care participă efectiv la managementul calităţii, va cere servicii 

educaţionale de calitate care, la rândul lor, îl vor determina pe beneficiar să fie şi mai exigent şi 
mai implicat în managementul calităţii. Se asigură astfel evoluţia comună şi reciproc potenţată a 
calităţii: ofertanţii de servicii şi beneficiarii acestora. 

Colegiul Economic Buzău este o unitate de învăţământ care s-a impus în învăţământul 
buzoian prin calitatea serviciilor oferite: profiluri cerute pe piaţa muncii, absolvenţi bine pregătiţi, 
capabili a se integra corespunzător în unităţile economice sau pregătiţi pentru a-şi continua studiile 
într-o unitate de învăţământ superior. Cadrele didactice din această organizaţie şcolară sunt bine 
pregătite.  

În anul şcolar 2021/2022 funcţionează 39 clase liceu zi, cu un total de 1067 elevi. 
Colectivul de cadre didactice este format din 60 profesori. 

Având în vedere că producerea, generarea calităţii se realizează la nivelul relaţiei 
educaţionale fundamentale, este de la sine înţeles şi faptul că prima instanţă de evaluare, de 
judecare a calităţii este şcoala însăşi. Ca urmare, evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) este 
esenţială pentru orice sistem de management al calităţii. În Colegiul Economic Buzău, s-a urmărit 
ca mecanismele de autoevaluare să fie prezente: 

 în toată proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţii şcolare; 
 în implementarea acestor proiecte, programe, planuri şi acţiuni; 
 în funcţionarea concretă, de zi cu zi a unităţii şcolare; 
 în evaluarea activităţii curente şi a îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse. 
În Colegiul Economic s-a urmărit ca autoevaluarea să asigure, în primul rând, realizarea 

principalelor funcţii ale evaluării: 
 îmbunătăţirea activităţii curente – evaluarea trebuie să fie oportună, să împiedice 

apariţia disfuncţiilor majore şi, în acelaşi timp, să arate foarte clar ce a mers şi ce nu, în activităţile 
trecute; 

 asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes – rezultatele 

acţiunilor trebuie cunoscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în 
ansamblul ei, pentru ca toate aceste grupuri de interes să poată judeca dacă „investiţia‖ făcută (nu 
numai cea financiară) a dus sau nu la impactul scontat şi dacă merită continuată sau nu; 

 revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul 
Colegiului Economic, pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate. Dezvoltarea unor 
mecanisme şi instrumente de autoevaluare, realizate în comun şi asumate la nivel cultural şi nu 
numai formal, constituie o etapă esenţială în asigurarea calităţii. Evaluăm pentru a dezvolta, pentru 
a creşte, nu pentru a sancţiona, pentru a lăuda, pentru a spune „nu se poate‖ sau pentru a ne linişti 
că lucrurile merg bine. Întreg procesul de autoevaluare trebuie să fie perceput ca util şi benefic de 
către toţi actorii semnificativi de la nivelul şcolii 

Autoevaluarea domeniului EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ pentru Colegiul Economic, 
Buzău 

Puncte tari: 

 participarea unui număr foarte mare de cadre didactice la cursuri de formare 
organizate la nivel local (prin Casa Corpului Didactic) şi la nivel internaţional (prin participarea la 
cursuri de formare continuă de tip: Comenius, Grundtvig, parteneriate şcolare internaţionale); 

 participarea unui număr mare de profesori la programe masterale şi doctorale (25% 
dintre profesorii şcolii); 
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 implicarea unor cadre didactice în elaborarea de programe şcolare, manuale şcolare 
şi materiale auxiliare; 

 publicarea unor lucrări metodice şi de specialitate de către unele cadre didactice din 
Colegiul Economic; 

 participarea, cu referate ştiinţifice şi metodice, de către cadrele didactice, la 
simpozioane judeţene, naţionale şi internaţionale;  

 organizarea şi desfăşurarea „Zilelor Colegiului Economic‖ şi a „Târgului firmelor 
practicante‖; 

 organizarea sesiunilor de comunicări ştiinţifice pentru elevi şi profesori, cu 

participarea elevilor şi a profesorilor din Colegiul Economic (2 pe semestru); 
 obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare şi 

concursuri pe meserii (obţinerea unor premii la etapele judeţene, naţionale şi internaţionale); 
Puncte slabe: 

- neutilizarea eficientă, în activitatea didactică, de către un număr mare de cadre didactice, 
a metodelor moderne, interactive, de învăţare. 

              Activitatea metodică a cadrelor didactice: 
Puncte tari: 

 participarea sistematică a cadrelor didactice la activităţi metodico-ştiinţifice, în 
cadrul comisiilor metodice din şcoală (lunar) şi judeţ (semestrial) prin susţinerea de lecţii 
demonstrative, referate; 

Puncte slabe: 

 nevalorificarea eficientă a informaţiilor acumulate, în activitatea de la clasă. 
Demersul calităţii în educaţie urmăreşte să dezvolte elevilor întreg potenţialul, cât şi să-i 

pregătească pentru provocările şi oportunităţile vieţii în societate. Printr-un sistem educaţional de 
calitate, elevii sunt „echipaţi‖ cu cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a participa şi a contribui 
la complexele şi rapidele schimbări ale societăţii. 

Procesele de evaluare externă şi autoevaluare a calităţii educaţiei în şcoală sunt instrumete 
care: sprijină dezvoltarea instituţiei şcolare, determină îmbunătăţirea şi dezvoltarea viitoare pe 
direcţii clare şi reprezintă un punct de plecare pentru identificarea punctelor tari şi a punctelor 
slabe ale istituţiei şi activităţilor sale. 
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ROLUL METODELOR ȘI MIJLOACELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Isabela-Mihaela Dihoru 

Palatul Copiilor Alexandria, jud. Teleorman 

 

 

Motto : «Metoda este un ansamblu de reguli sigure și ușoare, grație cărora cine și le va fi însușit 
nu va lua niciodată ceva fals drept ceva adevărat și va ajunge, cruțându-și puterile minții și 
mărindu-și progresiv știința, la cunoașterea adevărată a tuturor acelora de care va fi capabil.» 

Descartes 

 

Metoda didactică se referă la drumul sau calea de urmat în activitatea comună a profesorului 

și elevilor, pentru realizarea obiectivelor instructiv-educative. Nu există metodă care să aparțină 
doar unei discipline. 

Dacă în domeniul științei metoda își păstrează cu fidelitate semnificația ei inițială, odată 
transpusă în planul activității didactice, ea capătă alte înțelesuri. Ea preia un alt statut, un statut 
pedagogic, transformându-se într-un instrument de transmitere de cunoștințe, devine o mijloc  de 
formare în mintea elevilor a unor reprezentări despre lumea obiectelor și fenomenelor realității. 

Metoda îmbină într-un tot organic actul învățării și cel al predării și invers, acestea aflându-

se într-o interdependență și influență reciprocă, strâns legate prin scopul sau obiectivul urmărit și 
prin munca în comun a celor doi parteneri. 

Clasificarea metodelor de învățământ, după I. Cerghit: 
I. DE COMUNICARE:  

a. orale: 

1. expozitive - explicația, descrierea, povestirea, prelegerea, instructajul 

2. conversative: - conversația, discuția colectivă, problematizarea 

b. scrise - lectura sau lucrul cu manualul 

c. oral vizuale - instruirea prin radio/televiziune, tehnicile video 

d. interioară 

II. DE EXPLORARE:  

a. directe:- observația, experimentul, studiul de caz, anchete 

b. indirecte: - demonstrația obiectelor reale, demonstrația imaginilor, demonstrația grafică, 

modelarea 

III. DE ACȚIUNE:  
a. reală: -  exerciții, lucrări practice, elaborarea de proiecte, activități cretive 

b. simulată: - jocurile de rol, învățarea pe simulatoare 

    IV. DE RAȚIONALIZARE: - metode algoritmice, instruirea programată, instruirea asistată de 

calculator 

Funcțiile  metodelor de învățământ: 

 cognitivă - de dirijare a cunoașterii în scopul însușirii unor cunoștințe; 
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 normativă - aspecte metodologice, respectiv, modul cum să predea profesorul și cum să 

învețe elevul; 

  motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 

 formativ-educativ - de exersare, antrenare și dezvoltare a proceselor psihice. 

Cele mai cunoscute și utilizate metode de predare-învățare: conversația, descrierea, 
explicația, problematizarea, observarea, experimentul, demonstrația, exercițiul, algoritmizarea, 
instruirea programată. 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Mijloacele de învățământ sunt ansamblul de obiecte, instrumente, produse, aparate, 

echipamente şi sisteme tehnice care susţin şi facilitează transmiterea unor cunoştinţe, formarea unor 

deprinderi, evaluarea unor achiziţii şi realizarea unor aplicaţii în cadrul procesului instructiv-

educativ. 

Principalele mijloace de învățământ: manuale școlare, planșele, hărțile, tablourile/ imaginile, 

albumele, diapozitivele, filmele, aparatele, calculatoarele, produsele informatice, obiectele naturale, 

trusele. 

Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire: 

 mijloacele  tehnice vizuale: retroproiectorul, hărţi, fişe de lucru; 

 mijloacele  tehnice auditive: radioul, casetofonul etc.; 

  mijloacele  tehnice audio-vizuale: video-player, tv, calculatorul. 

Funcțiile mijloacelor de învățământ: 
 stimulativă - de dezvoltare a motivației elevilor pentru studiu, de stimulare a curiozității şi 

interesului pentru cunoaştere; 
 de comunicare - de transmitere de informații;  
 ilustrativ-demonstrativă - de formare la elevi a reprezentărilor, de însuşire de noi cunoştințe, 

de fixare şi sistematizare etc.;  
 formativ-educativă - exersare şi dezvoltare a operațiilor gândirii, formare a deprinderilor 

intelectuale şi practice;  
 ergonomică - de raționalizare a eforturilor profesorului şi elevilor în activitatea de predare-

învățare; 
 estetică - de cultivare a capacității de receptare şi apreciere a frumosului;  
 de evaluare - de diagnoză şi apreciere a progreselor elevilor. 

Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire: 

 flexibilitatea sau adaptabilitatea - posibilitatea de adaptare a acestora la necesitățile de 
moment;             

 generalitatea - posibilitatea de a codifica în diferite forme, informațiile mesajelor transmise 
spre receptorul uman; 

 paralelismul - posibilitatea utilizării simultane a aceluiași mijloc în mai multe scopuri sau de 
către mai mulți utilizatori, în aceeași unitate de timp; 

 accesibilitatea - proprietate a mijloacelor tehnice determinată de complexitatea lor și de 
ușurința cu care ele pot fi utilizate; 

 siguranța și funcționarea - este o caracteristică aflată în corelație cu fiabilitatea și 
întreținerea. 
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În școala contemporană, folosirea unor sintagme ca mijloace de învățământ, instruire și 
autoinstruire asistate de calculator, individualizarea instrucției, a devenit o necesitate, ele 
reprezentând, practic, direcții pentru reforma învățământului. 

Importanța mijloacelor de învăţământ de orice tip  în lecţie constă în aceea că influenţează în 
mod substanţial procesul de cunoaştere, fiind un suport material al procesului gândirii lărgind 
remarcabil capacitățile de investigaţie atunci când sunt folosite într-o secvență didactică coerentă. 

Mijloacele de învățământ se dovedesc a fi necesare în măsura în care sunt incluse corect în 
contextul lecţiilor şi li se imprimă o finalitate pedagogică clară. 
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIONAL 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Isabela-Mihaela Dihoru 

Palatul Copiilor Alexandria, jud. Teleorman 

 

 
Motto: „Comunicarea adevărată este un schimb de idei, ceea ce înseamnă o discuţie între doi 
oameni în care amândoi fac schimb de idei. Nu există comunicare atunci când doar unul 

vorbeşte, iar celălalt doar ascultă. În mod cert, comunicarea este o stradă cu două sensuri”. Burt 
Goldman 

 

Ce este comunicarea? 

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, termenul de comunicare reprezintă o 
informare orală sau scrisă, sau mai poate fi definit ca fiind acțiune prin care se împărtășeste cuiva o 
informație. Termenului de comunicare îi poate fi atribuite alte câteva sensuri. De pildă, 
comunicarea cu sensul de înțelegere se referă la capacitatea ființelor umane de a-și transmite unele 

altora informații, trăiri, experiențe etc., fiind implicați în acest proces doi factori: emițător care 

poate fi individual sau colectiv și receptor, la rândul său individual sau colectiv.  
Un alt sens ce poate fi atribuit noțiunii de comunicare se referă la comunicarea ca și 

comunitate. Acest sens are în vedere că persoana umană nu trăiește singură în societate (după cum 
spunea și Aristotel în lucrarea sa ,,Politica‖, ,,omul este un animal social‖), ci formează grupuri, el 

fiind prin natură o ființă gregară, socială. Grupurile formate de către ființa umană nu reprezintă 
orice adunare de oameni, ci ele trebuie să fie conduse de aceleași idealuri, tradiții, finalități.  

De pildă, colectivitatea unei școli reprezintă un grup reunit de același scop: acela al 

înfăptuirii procesului educațional. Comunicarea umană este inevitabilă, ireversibilă, continuă, 
ajustabilă și are un caracter informațional, cât și unul relațional. 

Un alt sens ce poate fi atribuit conceptului de comunicare este acela de organizare, noțiune 
ce pornește de la ideea că orice acțiune înainte de a fi pusă în aplicare este necesar a fi bine gândită 
în prealabil pentru a atinge finalitățile stabilite. În fine comunicarea ca neînțelegere are în vedere 
faptul că factorii implicați în procesul de comunicare nu sunt întotdeauna pe aceeași lungime de 
undă, nu ajung la un numitor comun, aspect ce poate da naștere unor situații conflictuale. 

Procesul de comunicare nu poate fi realizat fără reunirea unor elemente cumulative. Astfel, 
pentru ca acesta să se poată realiza este nevoie de: emițător, adică persoana sau persoanele care 
transmit informația și  receptor, persoana/persoanele ce primesc informația, un mesaj reprezentând 
informația transmisă și un canal adică instrumentul prin care se transmite informația. 
 Tipuri de comunicare 

Comunicarea este de mai multe feluri: verbală, nonverbală și paraverbală. 
Comunicarea este verbală atunci când se realizează prin cuvinte. Aici, în funcție de 

receptorul căruia i se adresează emițătorul trebuie să-și adapteze limbajul așa încât acesta să poate fi 
înțeles de cel căruia i se adresează. Comunicarea  nonverbală se realizează de semne legate direct de 
postură, mişcare, gesturi, mimică, înfăţişare, în timp ce comunicarea paraverbală este caracterizată 
prin însuşiri vocale care însoţesc cuvântul, cum ar fi: caracteristicile vocii, intensitatea, ritmul, 

debitul vorbirii, intonaţia etc. 
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Fiecare dintre aceste tipuri de comunicare prezintă atât avantaje, cât și dezavantaje. Printre 
avantajele comunicării verbale enunțăm: 

 permite transmiterea unui conţinut complex, sistemul de informaţii transmis şi receptat poate 
fi logic structurat, sistematizat, exprimat într-un limbaj elevat etc. 

 pune în evidenţă capacitatea de gândire şi creativitatea umană; 
 limbajul intern, vorbirea cu sine şi pentru sine, prezintă un maximum de economicitate, 

uzând de prescurtări, condensări, substituind cuvintele cu imagini, viteza de lucru fiind de 
sute de ori mai mare decât a vorbirii; 

 se intercondiţionează cu funcţia cognitivă şi cea  reglatorie  a limbajului. 

Dezavantaje ale comunicării verbale: 

 este lipsită de expresivitate, dacă nu apelează la mijloace paraverbale şi nonverbale; 
 transmite mai greu o anumită stare afectivă (supărare, bucurie etc.), cuvintele nu sunt 

întotdeauna suficiente; 
 viteza de transmitere şi mai ales de receptare a mesajului este mai mică, uneori se poate mai 

uşor şi mai rapid exprima printr-un simplu gest. 

Avantaje ale comunicării paraverbale: 

 cel mai important avantaj se referă la expresivitate. De exemplu, intonaţia și înălţimea vocii 
pot să sugereze mesaje diferite ale aceluiaşi cuvânt. G. Bernard Shaw spunea că există 1000 
de feluri de a spune da şi 100 de feluri de a spune nu; 

 facilitează comunicarea, o completează cu o componentă afectivă, persuasivă sau ludică; 
 nu se poate imagina niciun fel de comunicare eficientă în absenţa unor componente 

extraverbale. 

Dezavantaje ale comunicării paraverbale: 

 nu poate fi utilizată în procesele de comunicare a unor conţinuturi complexe fără să fie 
utilizată şi comunicarea verbală; 

 șanse mari de interpretare greșită. 
Avantajele comunicării nonverbale: 

 în condiţiile excesului de gesticulaţie, mesajul poate fi alterat, reacţia fiind de respingere sau 
negare a conţinutului transmis; 

 mijloacele extralingvistice de expresivitate-gesturile, mimica, postura- însoţesc formele 
comunicării verbale, antrenând întreaga personalitate; 

 ajută oamenii care nu pot comunica bine să se exprime; 
 dă un plus de eficiență conversației; 
 este un mijloc rapid de a transfera mesaj. 

Dezavantajele comunicării nonverbale 

 șanse mari de interpretare greșită; 
 nu se poate verifica; 

 existența diferențelor regionale sau culturale. 

Bariere în comunicare 

Dezvoltarea societăților actuale, globalizarea, dezvoltarea societăților de tip multicultural și 
intercultural a dus la un nou tip de comunicare, cunoscut subnumele comunicarea interculturală. 
Comunicarea interculturală reprezintă aceea comunicare care se realizează între persoane de culturi 
diferite, având la bază nu numai înțelegerea normelor unui grup, ci și acceptarea, respectul și 
tolerarea diferențelor.În cadrul procesului de comunicare pot apărea dificultăți, indiferent că 
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respectiva comunicare se realizează între persoane de culturi diferite sau de aceeași cultură. Aceste 
dificultăți sunt cunoscute sub denumirea de bariere sau obstacole în comunicare și pot avea cauze 
diverse ca: neînțelegere limbii, diferențe de percepție, de credința în superioritarea propriei culturi și 
disprețul față de alte culturi, de capacitatea redusă de ascultare, de lipsa de interes, de sinceritate sau 

respect. De asemenea, șocul cultural reprezintă o barieră importantă în comunicarea interculturală și 
reprezintă incapacitatea de a înțelege sau de a accepta persoane cu seturi de valori, standarde de 
viață diferite de ale noastre. 

Corelația dintre comunicare și dezvoltarea încrederii elevilor 

Poate că mulți și-ar pune întrebarea care este legătura dintre comunicare și dezvoltarea 
încrederii unui sau unor elevi.  Elevii dintr-o clasă pot fi de două feluri: cu stimă de sine foarte 
ridicată și cei cu stima de sine scăzută, cu o încredere în forțele proprii, și în ceea ce pot face, 

deficitară. 
În cazul celor din prima categorie rolul familiei și al anturajului care i-au insuflat încrederea 

copilului că el este cel mai bun și că poate face orice este de netăgăduit. În cazul copiilor din cea de-

a doua categorie nu este cazul neapărat că părinții nu le insuflă încrederea în forțele proprii (deși 
nici această ipoteză nu poate fi exclusă), ci poate fi vorba de lipsă de timp sau de comunicare 
părinți-copil. În acestă situație rolul profesorului poate fi decisiv. Îndrumând acei elevi care nu au 
căpătat încredere în forțele proprii în cadrul familiei, profesorul le poate schimba percepția despre 
propria persoană și chiar viața. 

În cariera didactică am avut surpriza plăcută ca elevii care în primele zile de școală erau 
temători și timizi, de-a lungul anilor de studiu, să devină mai încrezători în ei datorită încurajărilor 
primite de profesorii de la clasă.  

De asemenea, copiii sunt foarte vulnerabili față de ceea ce se întâmplă în jurul lor, poate de 
aceea se zice și că aceștia absorb totul ca un burete. O atitudine nestatornică față de aceștia din 
partea părinților, a comunității și chiar a profesorilor îi poate debusola și le poate afecta stima de 
sine, dar și încrederea în forțele proprii. Consider astfel că profesorul are îndatorirea să încurajeze 
fiecare elev să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele indiferent de înclinațiile sale pentru disciplina în 
cauza. Un cadru didactic calm, relaxat și comunicativ, care știe să empatizeze cu elevul îl poate 
determina pe acesta să iubească disciplina sa, la fel cum un cadru didactic ursuz poate face elevii să 
urască o disciplină care inițial le plăcea. Pentru a stimula stima de sine a elevilor săi un profesor 
trebuie să i încurajeze constant, să le corecteze greșelile cu calmitate și blândețe, fără a le afecta 
demnitate și a-i determina pe viitor să se jeneze să mai răspundă la clasă. 
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CREATIVITATEA, METODELE DE STIMUALARE A CREATIVITĂȚII ȘI 
BLOCAJELE CREATIVITĂȚII 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, jud. Dolj 
 

 

Din punct de vedere etimologic termenul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin 
creare, care înseamnă a zămisli, a făuri, a naşte, dar și din limba franceză „creativité‖ și este definit 
de Dicționarul Explicativ al limbii române ca reprezentând capacitatea de a fi creator. Cu toate 

acestea, definiția oferită de Dicționar este destul de succintă și nu ne lămurește prea mult, astfel 

încât literatura de specialitate s-a preocupat pentru a dezvolta subiectul. Astfel s-au găsit mai multe 
definiții pentru creativitate: 

„Creativitatea este capacitatea de a modela experienţaîn forme noi şi diferite, capacitatea de 

a percepe mediul în mod plastic şi de a comunica altora experienţa unică rezultată‖ (L.A. Taylor, 

1959); 

„Creativitatea este procesul modelării unor idei sau ipoteze, al testării acestor idei şi al 

comunicării rezultatelor‖ (E.P. Torrance, 1962); 

„Creativitatea este un proces de asociere şi de combinare, în ansambluri noi, a unor elemente 

preexistente‖ (H. Jaoui, 1975); 

„Creativitatea reprezintă interacţiunea optimă, generatoare de nou, dintre atitudini şi 

aptitudini‖ (P.Popescu-Neveanu, 1978); 

„Creativitatea este un complex de însuşiri şi aptitudini psihice care, în condiţii favorabile, 

generează produse noi şi de valoare pentru societate‖ (Al. Roşea, 1981); 

„Creativitatea este capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora soluţii 
inedite şi originale‖ (E. Limbos, 1988). 

I.A. Taylor face diferenţieri mai fine şi distinge cinci niveluri ale creativităţii: 
a) creativitatea expresivă, forma fundamentală a creativităţii, care nu este condiţionată de 

nicio aptitudine şi e cel mai uşor de surprins în desenele copiilor, printre caracteristicile principale 

ale acestui nivel al creativităţii sunt spontaneitatea şi libertatea de exprimare; 

b) creativitatea productivă, nivelul specific tehnicienilor, pentru că presupune însuşirea unor 
deprinderi care permit îmbunătăţirea modalităţilor de exprimare a creaţiei; în cadrul acestui tip de 
creativitate persoana și-a însușit priceperi și deprinderi care-i permit să producă lucruri utile; 

 c) creativitatea inventivă, cea care se valorifică prin invenţii şi descoperiri şi care pune în 
evidenţă capacitatea de a sesiza relaţii noi şi neobişnuite, căi noi de interpretare a unor realităţi 
cunoscute; 

d) creativitatea inovativă, care presupune înţelegerea profundă a principiilor fundamentale 
ale unui domeniu (artă, ştiinţă) şi apoi modificarea decisivă a abordării unui anumit fenomen; se au 

în vedere în acest caz de inovaţii, care reprezintă aporturi semnificative şi fundamentale într-un 

domeniu; 

e) creativitatea emergentă, nivelul suprem al creativităţii, la care ajung foarte puţini indivizi 
şi presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care să revoluţioneze un întreg domeniu al 
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cunoaşterii; este cazul, de exemplu, al principiului evoluţionist al lui Darwin sau al teoriei 
relativităţii a lui Einstein; acest nivel este cel mai greu de înţeles şi de explicat, iar cei ce îl ating 
sunt catalogaţi drept genii. 

Noţiunea de creativitate a fost introdusă în psihologie de G.W. AUport pentru a desemna o 

formaţiune de personalitate. În opinia lui AUport, creativitatea nu poate fi limitată doar la unele 
dintre categoriile de manifestare a personalităţii, respectiv la aptitudini (inteligenţă), atitudini sau 
trăsături temperamentale. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care în dicţionarele de 
specialitate apărute înainte de 1950 termenul „creativitate" nu este inclus. 

Printre metodele de stimulare a creativității se numără: 
1. Brainstorming-ul reprezintă acea metodă care are la bază ideea potrivit căreia: „Nimic nu se 

critică, nimic nu se şterge, fără atitudini sau prejudecăţi, cât mai multe idei!‖  
         Metoda are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul de 

rezolvare a unei probleme, în speranţa că, prin combinarea lor, se va obţine soluţia optimă. Calea de 
obţinere a acestor idei este aceea de a stimula creativitatea în cadrul grupului, într-o atmosferă 
lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Brainstorming-ul se 

realizează în cadrul unui grup nu foarte mare (aproximativ 30 de persoane), de preferinţă eterogen 
din punct de vedere al pregătirii, sub coordonarea unui moderator, care îndeplineşte rolul atât de 
animator cât şi de mediator și având o durata optimă este de 20–45 de minut. 

2. O altă metodă este sinectica creată de W. Gordon. 
3. Metoda 6-3-5 se realizează prin împărțirea în grupuri de câte 6, în care fiecare propune 

maxim 3 idei în aproximativ 5 minute. 
4. Metoda Phillips 6-6 este o metodă menită să consulte un număr mare de persoane de 

aproximatic 30-60. Grupul se împarte în grupe alcătuite din câte 6 membri care trebuie să 
discute o idee 6 minute. 

5. Discuția panel-termenul de panel din cadrul acestei metode provine din limba engleză 
,,panel=jurați‖, fiind vorba și în acest caz de participarea unei colectivități mai mari. 
Discuția se desfășoară într-un grup restrâns-jurații-format din persoane foarte competente în 
domeniul în cauză. Ceilalți ascultă, însă pot interveni totodată prin bilețele trimise juraților. 
Uneori bilețelele sunt trimise pe hârtie colorată unde fiecare culoare are o semnificație: cele 
albastre conțin întrebări, cele albe sugestii, cele roșii păreri personale.  
O amenințare în calea creativității sunt blocajele creativității. Acestea sunt de mai multe 

feluri: 

1. Blocaje sociale-conformismul este unul dintre acestea și pornește de la dorința oamenilor ca 
toți ceilalți să se poarte și să gândească obișnuit, la fel ca ei. Cei care au un comportament 
neobișnuit sunt priviți cu neîncredere și chiar cu dezaprobare, ceea ce constituie o 

descurajare pentru aceste persoane. 

2. Blocaje metodologice sunt acelea ce rezultă din procedeele de gândire. 
3. Blocaje emotive: teama de a nu greși, de a nu se face de râs, pot împiedica pe cineva să se 

exprime și să se dezvolte creativ, neobișnuit. 
Creativitatea elevilor este fundamentală indiferent de disciplina la care ne raportăm. 

Proiectarea lecțiilor de o asemenea manieră, încât să stimuleze creativitatea îi determină pe aceștia 
să fie mai atenți, mai implicați, iar lecția cât mai interactivă. 
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DIFERENȚE DINTRE ȘCOALA FINLANDEZĂ ȘI ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
 

 

Prof. Corina Ionela Dumitru 

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

Școala finlandeză 

Școala finlandeză se remarcă în lume ca fiind una dintre cele mai bune școli, cu un nivel 

mare de învățământ față de alte instituții.  
Într-adevăr, elevii stau mai mult la școală decât acasă, dar temele se împuținează și 

informațiile se învață în clasă; temele se rezolvă în mai puțin de 30 de minute. 
Un avantaj considerabil îl poate avea faptul că în școli notarea elevilor până în clasa a 3-a nu 

este obligatorie, ceea ce îi motivează pe aceştia să învețe fără să fie stresați. În clasa a 7-a notarea 

începe abia de la calificative ca: ―se poate mai bine‖ până la ―perfect―. În final notele obținute sunt 

confidențiale. 
Examenele în acest sistem nu sunt permise, profesorii focusându-se pe motto-ul: ―Un om 

trebuie să fie pregătit pentru viață, nu pentru examene‖. Aceștia îi trimit pe elevi în biblioteci pentru 

a se relaxa, pentru a nu mai fi stresați şi pentru a învăța în voie, unde câinii speciali dresați stau să 

asiste la lectură. Ei îi ajută pe copii să se relaxeze. (Școala românească față de această țară are mai 

puține pauze și uniforma este obligatorie). 

 Alte avantaje importante sunt: 

-Învățarea se face prin metode de explorare, unde mai multe lecții sunt privite din alte puncte de 

vedere și studiate în jur de 6 săptămâni. 
-Pauzele sunt mai lungi, ceea ce îi face pe elevi să nu mai fie obosiți, să poată ieși să se relaxeze și 
să poată comunica cu alte persoane. 

-Cantinele la școală își fac prezența pentru a le oferi copiilor o masă caldă, în caz că unii dintre ei 

nu au posibilitatea de a-și cumpăra o gustare sau o uită acasă. În cele din urmă, un lucru important 

pentru aceste școli este igienizarea frecventă și unitatea de învățământ curată, deoarece școlile sunt 

construite mai recent. 
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Școala românească 

 Școala românească este cam printre ultimele din lume, deoarece sistemul nu are bani de 

refacere a unuia mai bun, mai nou și mai ușor. Totodată, mulți dintre copiii din România nu-și 
permit să se ducă la școală, renunță, deoarece nu fac față sau trebuie să-și finanțeze cumva familia. 

În acest system mulți dintre copii lucrează ca acum 50 de ani, față de alte școli care reînnoiesc 

metodele de învățare în fiecare an. 

Unele sate sau comune nu au nici școli și din acest motiv mulți dintre copii nu pot urma 

cursuri pentru a învăța măcar să scrie sau să citească. Dacă aceste lucruri ar fi remediate poate 

învățământul s-ar mai ridica. 

Pe plan de dezvoltare în mediul on-line, mulți dintre noi nu suntem familiarizați, deoarece 

dacă ar fi posibilă această treabă, și elevii ar putea face online și ar putea învăța ceva. 

 

  

 
 

Plusuri aduse recent României 
Începând cu anii 2010 România s-a dezvoltat mai mult față de alți ani, ceea ce a făcut ca 

învățământul să crească cu 20%. Mult mai mulți elevi învață într-o unitate de învățământ, internetul 
a început să se găsească în mai multe localități (împărțindu-se chiar şi tablet pentru desfășurarea 

orelor în mediul rural). Orele au început în mai multe regiuni să fie făcute după programe mai noi, 

căldură și igienă în mare parte a școlilor. (Față de Finlanda disciplina la ore este mai mare, cu mai 

multă atenție în practicarea rezolvărilor și exercițiilor). 

 
 

 

Diferențe 

 Diferențele finlandezilor nu ar trebui să descurajeze Ţara Românească, deoarece fiecare din 

acestea se remarcă cu mai multe sau mai puţine lucruri. 

 Finlandezii se pot mândri cu statul lor echilibrat, școli moderne, locuri frumoase, oameni 

inteligenți, o economie bună și lista poate continua. 

 România se poate mândri cu cele mai frumoase locuri de vizitat, obiceiuri și tradiții păstrate 
din moși-strămoși, limba veche de 1700 de ani, o istorie de invidiat și lista poate continua… 

 Ceea ce ar trebui să facă fiecare țară este să se mândrească cu ce are și să păstreze lucrurile 

importante cât se poate de mult și pe unele să le schimbe. 
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 Chiar dacă ele sunt diferite, pacea şi armonia ar trebui să se regăsească între cele 2 și să 

învețe una de la alta anumite lucruri pentru a avea un viitor cât mai strălucit. 
 Aceste țări sunt cu adevărat fascinante şi merită să înveți câte ceva din fiecare! 

 

 

 

   FINLANDA                                                ROMÂNIA 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - PROCES PERMANENT DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A 
ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ 

 

Prof. Georgiana Georgescu  

Şcoala Gimnazială „Traian” Piteṣti, jud. Argeṣ 

 

 

Educaţia incluzivă (integrată) a apărut şi s-a extins în ultimele decenii ca un principiu 
funcţional existent atât la nivelul politicilor şcolare, cât şi al practicilor educaţionale desfăşurate la 
nivel şcolar, familial, societal. Integrarea educativă, ca principiu este sugerată de mult timp în 
pedagogie şi s-a dezvoltat în contrast cu ideea segregării în educaţie, purtată explicit sau implicit de 
mai multe platforme educative. Acest concept dobândeşte o nouă semnificaţie în raport cu realitatea 
educaţiei speciale. 
 Educaţia incluzivă vizează reabilitarea şi formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în 
dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc. printr-o serie de măsuri 
conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. Ca strategie, principiul educaţiei integrate 
atrage incluziunea persoanelor cu handicap în medii de formare normale, generale, dar cu 
dispozitive de instrucţie şi educaţie diferenţiate, circumstanţiate la diversitatea situaţiilor de 
handicap. Scopul acestei educaţii îl constituie maximizarea abilităţilor şi performanţelor pornind de 
la registrele şi nivelurile deja existente, normalizarea existenţei acestor persoane, dobândirea unor 
competenţe sociale optime, care să le asigure o inserţie benefică şi persoanelor aflate în dificultate, 

şi celorlalte categorii: „Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a 
instituţiei şcolare, având drept scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei 
comunităţi‖. 

 Dacă prin educaţia integrată se vizează mai ales obiective legate de şcolarizarea normalizată 
a copiilor cu cerinţe educative, incluzivitatea educaţiei are ca obiectiv principal adaptarea şcolii la 
cerinţele speciale de învăţare ale copiilor, iar, prin extensie, adaptarea şcolii în general la 
diversitatea copiilor dintr-o comunitate – ceea ce presupune reforma şi regândirea statutului şi 
rolului şcolii. Printre avantajele şcolii incluzive se semnalează şi optimizarea de ansamblu a calităţii 
educaţiei oferite, prin creşterea eficacităţii (în sensul măririi numărului de elevi care progresează 
corespunzător în şcoală) – de aici şi tendinţa unor autori de a utiliza în locul termenului şcoală 
incluzivă pe cel de „şcoală/educaţie eficientă (eficace)‖. 
 Acest nou tip de educaţie, flexibilă, adaptată necesităţilor persoanelor cu C.E.S. presupune o 
detaşare de normativitatea educaţiei tradiţionale. Conceptul de strategie în educaţia integrată se 
distanţează de accepţia din pedagogia europeană-continentală, apropiindu-se de cea anglo-saxonă. 

Aceasta nu pune accent pe combinarea inspirată a metodelor şi mijloacelor clasice, ci pe „aplicarea 

inspirată, originală, creativă, în orice caz, într-o nouă manieră, a unor metode şi mijloace vechi, 
preexistente, acceptându-se chiar modificarea acestora―.  

În esenţa lor, strategiile educaţiei integrate sunt „strategii de micro-grup,activ-participative, 

cooperative, colaborative, parteneriale, implicante, organizative şi socializante―. Acestea, datorită 
atributelor lor, sunt adaptabile, putând fi cu uşurinţă multiplicate sau diversificate pentru a acoperi 
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situaţiile noi. Aceste atribute caracterizează şi învăţarea, care trebuie să se realizeze în grupuri mici, 
să fie cooperativă, partenerială, activ-participativă, să se desfăşoare într-un mediu relaxant, plăcut. 

În vederea integrării şcolare a copiilor cu cerinţe speciale pot fi identificate mai multe 

perspective: 

• perspectiva individuală care pune accentul pe identificarea şi scoaterea în relief a 
problemelor specifice de învăţare ale fiecărei categorii de elevi cu cerinţe speciale; 

• perspectiva de grup  care se referă la relaţiile elevului cu ceilalţi colegi de clasă şi la 
modalităţile de rezolvare în grup a problemelor de învăţare sau la modalităţile de intercunoaştere 
între elevii cu C.E.S. şi restul elevilor ca o condiţie a acceptării şi recunoaşterii reciproce a valorii 
lor în grupul-clasă; 

• perspectiva curriculară care poate acţiona şi prin flexibilizarea conţinuturilor şi adaptarea 
mijloacelor de învăţare la particularităţile individuale ale fiecărui elev, la dificultăţile specifice de 
învăţare, la tehnicile specifice învăţământului integrat (învăţare interactivă, modalităţi de sprijin şi 
suport, apelul la profesori itineranţi etc.).  

Acestor perspective li se pot adăuga strategii definite de noul cadru de referinţă: 
• valorificarea experienţelor cotidiene ale elevilor prin crearea unor portofolii situaţionale cu 

tipuri subsecvente ce se pot actualiza de la o situaţie la alta; 

• exploatarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare prin rezolvarea concretă a unor sarcini 
noi în grupuri mici sau perechi; 

• apelul la strategiile ludice (jocuri de rol, dramatizare, jocul didactic); 

• folosirea problematizării şi a unor metode bazate pe aspecte de evidenţiere expresivă 
precum desenul, povestirea, modelajul etc.; 

• rezolvarea creativă a conflictelor din clasă, colaborarea cu familia şi valorificarea 

resurselor din comunitate cu tehnici de sprijinire a învăţării, predării şi evaluării; 
• degajarea unor activităţi educative bazate pe cooperare, negociere şi solidarizare în 

îndeplinirea unor sarcini de învăţare sau de lucru. 

             Cunoaşterea strategiilor educaţiei integrate este indispensabilă oricărui cadru didactic, care 
vrea să-şi asume responsabilitatea de a răspunde tuturor exigenţelor şi cerinţelor educative ale 
diverşilor elevi, care le calcă pragul clasei cu speranţa reuşitei. Educatorul trebuie să se plieze după 
fiecare caz, să-şi flexibilizeze demersul didactic pentru a satisface cerinţele educative ale fiecărui 
elev luat în parte şi ale tuturor la un loc. 
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CREATIVITATEA ȘI STIMULAREA EI ÎN ȘCOALĂ 
 

 

Prof. Magdalena Melania Gherghe  

                                                      Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeș  
 

 

 Creativitatea reprezintă o structură caracteristică a psihicului care conduce la realizarea unor 
producții noi. Cultivarea spiritului inovator este una din sarcinile școlii de astăzi într-o lume în care 
operațiile stereotipe din producție sunt efectuate de mașini. 
 Funcția psihică esențială procesului de creație este imaginația, proces de sinteză a unor 
reacții, fenomene psihice noi. Caracteristicile ei conturează particularitățile actului creator: 
fluiditatea, posibilitatea intuirii de numeroase imagini, plasticitatea ceea ce înseamnă ușurința de a 
schimba punctul de vedere și originalitatea. 
     Imaginația se referă la o aptitudine așadar factorul ereditar are o influență mai mult sau mai 
puțin importantă. Totuși fără experiență, muncă susținută nu se poate realiza nimic original. 
     Creația presupune și anumite însușiri de caracter ca de exemplu o motivație adecvată, 
aspirația de a descoperi ceva nou, dar și perseverență pentru a depăși dificultățile ce stau în calea 
unor produse originale, valoroase. 

      Blocajele creativității pot fi de mai multe feluri. Putem vorbi despre blocaje sociale, 
conformismul fiind una dintre ele. Mai există și o neîncredere în fantezie și o prețuire exagerată a 
raționamentului strict logic și a judecății critice. De asemenea, teama de a nu greși sau graba de a 
accepta prima idee sunt alte probleme care blochează creativitatea.  
     Pentru stimularea creativității există mai multe metode care au în centru asocierea liberă, 
consemnarea acelor idei care ne vin spontan în minte, fără să facem vreun efort special de memorie 
sau raționament. Cea mai populară este brainstormingul (asaltul de idei)  metodă prin care un grup 
de 10-12 persoane își exprimă pe rând și în mod liber tot ce le vine în minte în relație cu o anume 
problemă propusă.  O altă metodă asociativă este sinectica. Prin această metodă se caută metafore, 
comparații în relație cu dificultatea aflată în discuție. Apoi, aceleași persoane descifrează 
consecințele imaginilor evocate.  
      S-a contestat capacitatea învățământului de a contribui la dezvoltarea creativității, 
observându-se că astăzi el stimulează mai mult gândirea critică, disciplina, conformismul, 
incompatibile cu climatul de libertate favorabil imaginației creatoare. Această idee este parțial 
justificată deoarece mintea umană are o mare plasticitate. După ora de matematică, unde se practică 
raționamentul riguros, elevii pot avea ora de literatură în care exprimarea metaforică, jocurile de 
cuvinte și imagini situează intelectul pe un cu totul alt plan. Este însă, din păcate, adevărat că școala 
s-a ocupat foarte puțin de cultivarea imaginației. 
    Printre obiectivele educative, stimularea imaginației trebuie să fie unul de bază, alături de 
exersarea gândirii. De asemenea, programele trebuie să prevadă lecții speciale pentru dezvoltarea 
imaginației.  
    Un rol important îl are profesorul care trebuie să dezvolte relații prietenoase cu elevii, să-i 

încurajeze să pună întrebări și aceștia să-și poată manifesta în voie curiozitatea.   
     Mijloacele pentru dezvoltarea creativității sunt nelimitate. De exemplu, le cerem elevilor să 
redacteze o compunere având în centru un obiect simplu: o frunză, un gard etc. Un alt exercițiu este 
acela prin care le solicităm elevilor să formuleze cât mai multe întrebări în legătură cu elementele 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

216 

 

cunoscute: piatră, aer, stele, foc ș.a. Asemenea procedee ajută la formarea unei atitudini creative și a 
aptitudinii de a căuta și a găsi probleme.  
     Activitățile în afara clasei și cea extrașcolară oferă numeroase ocazii pentru cultivarea 

imaginației. În cercurile elevilor, se pot organiza și ședințe de brainstorming. Se pot iniția și întâlniri 
cu oameni de știință și de artă care pot vorbi despre munca lor. Vizitarea expozițiilor, excursiile 
lărgesc orizontul și constituie inepuizabile surse de întrebări. 
      În concluzie, există metode inepuizabile pentru a încuraja și stimula spiritul creator al 
elevilor, începând cu primii ani de școală. 
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―Noi credem și declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la educație și fiecărui copil 

trebuie să i se ofere șansa de a ajunge la un anumit nivel și a se putea păstra la un nivel acceptabil 

de învățare. […] sistemele educaționale ar trebui proiectate și programele educaționale 

implementate în așa fel încât să țină seama de marea diversitate a copiilor.‖ (Declarația de la 

Salamanca, 1994) 

În 1990, la Jomtien, Thailanda, s-a lansat o nou direcție a politicilor educaționale în lume: 

EDUCAȚIA PENTRU TOȚI! Acest motto a fost preluat în 1994, la Salamanca, 

unde „educația pentru toți‖ a fost definită ca „acces la educație și calitate a acesteia pentru toți 
copiii―, obiectiv care presupune asigurarea posibilităților participării la educație a tuturor copiilor, 

indiferent de cât de diferiți sunt ei și se abat prin modelul personal de dezvoltare de la ceea ce 

societatea consideră a fi normal. 

Dreptul la educație al fiecărei persoane a fost decis încă din 1948, prin Declarația Universală 
a Drepturilor Omului și apare dezbătut în multe studii de pedagogie. 

În dictionarul pedagogic, „sansa la educație― presupune un context care solicită „posibilități 
și condiții capabile să asigure concordanța între potențialul nativ și sistemul de influențe educative 

în procesul formării personalității în diferite etape de dezvoltare―.  
Referindu-se la principiile noii paradigme a educației, Bruno Wurtz amintește în 1992 

principiul egalitarist și flexibilitatea și integrarea vârstelor, referindu-se la faptul că ritmurile 

înaintării în materie pot fi diferite, datorită diversității individuale. 

Bernard Schwartz consemnează în 1976 faptul că egalizarea șanselor de reusită în 

învățământ nu înseamnă promovarea unui egalitarism, a unui „tratament identic pentru toți în 

numele egalității―, ci din contră, egalizarea înseamnă― a oferi fiecărui individ un ritm și forme de 

învățământ care să i se potrivească‖. 
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Sorin Cristea surprinde, ca un principiu al reformei învățământului, principiul egalizării 

șanselor de reușită în învățământ, care vizează crearea condițiilor psihopedagogice necesare pentru 

valorificarea potențialului fiecărui individ. Reiese din aceste afirmații misiunea deosebită a tuturor 

celor implicați în actul educațional. R. H. Dave susține individualizarea deplină a procesului 

educativ, pentru ca „fiecare persoană să poată dobândi – prin toate formele de instrucție - cel mai 

înalt nivel posibil de autorealizare. „Reușita acestor principii ale educației pentru toți mizează pe 

resursele interne ale sistemului, angajând integral mecanismele reformei școlare. Egalizarea 

șanselor de reușită în învățământ a fost și este o problemă în toate momentele istorice, la fel și 

crearea tuturor condițiilor necesare atingerii acestor obiective. 

Astfel, școlile trebuie să includă în procesul de învățământ toți copiii, fie ei cu handicap sau 

supradotați, copii ai străzii sau copii provenind din alte zone sau grupuri dezavantajate sau 

marginalizate. 

Importanța educației este deosebită, întregul sistem educațional trebuind să se bazeze pe 

premisa ca fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la o etapa la alta, atâta timp cât 

influențele educative se adresează „zonei proximei dezvoltari― (L. S. Vigotski). Izvorul dezvoltării 

psihice îl constituie, după cum se știe, contradicțiile interne care apar ca urmare a solicitărilor 

externe. Crearea mijloacelor necesare pentru depășirea și rezolvarea acestor contradicții revine, în 

primul rând, educației. Pe de o parte, educația oferă conținuturile ce urmează să fie asimilate, pe de 

altă parte ea se preocupă de modul în care să fie asimilate, de formarea capacităților omului. Rolul 

conducător al educației apare în intervenția acesteia în crearea unui climat educațional favorabil, cu 

valențe educative puternice asupra formării personalității umane. De aceea, nu este deloc greșită sau 

inoportună afirmația că ―„educația este o artă―. 
În acest sens, în cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importantă revine 

educatorului, care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoștințelor înainte de a fi transmise 

subiecților educației (elevii). 

Dreptul fiecărui individ la educație trebuie consțientizat de societate, iar dacă sistemul școlar 

general nu vine în întâmpinarea necesităților tuturor persoanelor, trebuie avută în vedere educația 

specială, care se referă la toți acei copii ale căror cerințe sunt generate de incapacități sau dificultăți 
în a se adapta cerințelor educaționale și societale ca și cei considerați „normali― de către societate. 

Totuși, trebuie să se tindă la o pregătire a tuturor copiilor în sistemul școlar obișnuit. Însă dacă acest 

lucru nu este posibil, calitatea educației speciale trebuie să reflecte aceleași standarde și ambiții de 

calitate ca și educația obișnuită și să fie strâns legată de aceasta. 

Presupunând un demers intenționat, educația are caracter teleologic, acțiunile educaționale 

derulate corelându-se cu o serie de reguli și norme cunoscute și aplicate de cadrele didactice. Aceste 

norme sunt cunoscute sub numele de principii didactice. 

Diversitatea interindividuală este imensă, iar necesitatea luării în considerare a acestui lucru 

și accesibilizării conținuturilor apare în didactică, ca teorie a procesului de predare-învațare, sub 

forma principiului accesibilității și individualizăriiîinvățământului. 

Potrivit acestui principiu, organizarea și desfășurarea procesului de învățământ trebuie s se 

realizeze pe măsura posibilităților reale ale elevilor, tinându-se seama de particularitățile de vârstă, 

sex, nivelul pregătirii anterioare, precum și de deosebirile individuale, de potențialul intelectual și 

fizic al fiecărui elev în parte. Aceste cerințe se referă atât la obiectivele, conținutul și volumul celor 

studiate în școală, cât și la modalitățile de predare-învațare. 

C. Cucoș împarte acest principiu în două, referindu-se astfel la principiul respectării 

particularităților de vârstă și individuale și la principiul accesibilității cunoștintelor, priceperilor și 
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deprinderilor. Același principiu este văzut de I. Jinga și E. Istrate ca principiul accesibilității și luării 

în considerare a particularităților de vârstă și individuale ale elevilor, în timp ce I. Nicola se referă 

în lucrările sale la principiul accesibilității sau al orientării după particularitățile de vârstă și 

individuale ale elevilor, iar V. Târcovnicu și V. Popeangă îl numesc simplu, în 1973, principiul 

accesibilității. Toți acești autori se referă însă la același lucru. Astfel, învățarea se va face în raport 

cu „zona celei mai apropiate dezvoltări „și se va da copilului maximum din ceea ce el poate să 

asimileze la un moment dat și care îi permite dezvoltarea psihică în perspectivă. Educatorul trebuie 

să pornească de la datele personale ale celui educat și să nu forțeze nepermis de mult peste limitele 

pe care le îngăduie vârsta și caracteristicile individuale: „Totul va fi organizat pe măsura minții, a 

memoriei și a limbii.‖ (Comenius, 1632) deoarece „Nu ne putem juca sau nu putem face 

experimente cu mintea și sufletul copiilor.‖ (C. Cucos, 1996). Fiecare copil e o individualitate 

irepetabilă care pretinde un tratament individualizat, pentru exploatarea în mod diferențiat a 

calităților psihoindividuale. Drept urmare, este necesară dimensionarea atentă a conținuturilor 

învățării, în consens cu posibilitățile psihice de vârstă și individuale ale copiilor. Accesibilizarea 

cunoștintelor va fi vizată de înșiși factorii care realizează planurile de decizie, și de programele 

școlare. Dar, momentul principal când se realizează accesibilizarea cunoștintelor este lecția, 

pregătită și susținută de educator, care este agentul cel mai important în acest sens. Esenta acestui 

principiu vizează adaptarea conținuturilor și a intermediarilor transmiterii lor la particularitățile de 

vârstă și individuale, pe cât este posibil într-un sistem instituționalizat, deoarece „oricine poate înăta 

orice, la orice vârstă, cu condiția ca acel conținut să-i fie prezentat într-o formă accesibilă.  

Egalizarea șanselor de reușită în învățământ devine astfel posibilă prin acțiunea a doi factori 

pedagogici constanți (după S. Cristea, 1994): cunoașterea psihologică a elevului și valorificarea 

„psihodiagnozei― și „diagnosticului diferențial― în direcția proiectării unui „model al învățării 

depline―. 
Școala este astfel, oarecum „obligată― să creeze condiții adecvate pentru a da posibilitate 

fiecărui elev ―să-și realizeze propria lui dezvoltare optimă― (J. Bruner). Această viziune optimistă 

asupra accesibilității presupune ncredere și respect față de individualitatea elevului. 

Întreaga activitate din școala este orientată spre formarea personalitătii elevului în 

conformitate cu cerințele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă 

conținutul și formele acestei activități nu ar lua în considerare realitatea psihologică a copilului, ar 

pune în primejdie realizarea scopului propus, afirmarea fiecărui copil ca individualitate. 

Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat. 

Aceasta este misiunea sfânta a școlii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius : ―E 
îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel 

oarecare; e indoielnic să existe o tablă atât de zgrunțuroasă încât s nu putem scrie totusși ceva pe ea. 

Dacă se întamplă însă ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să 

o ștergem, iar o tablă prea zgrunțuroasă trebuie s-o dăm la rindea.― 
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Metodele tradiţionale sunt folosite aproape în exclusivitate, deşi rezultatele demonstrează că, 
pentru activitatea formativă, nu sunt nici suficiente, nici total eficiente. De altfel, nu se poate face o 
delimitare fermă între metodele tradiţionale şi cele moderne; mai degrabă se poate spune că, în 
funcţie de abordările profesorului, bariera dintre ele se atenuează sau poate chiar să dispară. 
 Metodele tradiţionale, centrate pe profesor ca sursă de informaţii, oferă o comunicare 
unidirecţională, transmitere de cunoştinţe, evaluare sub forma reproducerii, presupun pasivitatea 
elevului şi autoritatea profesorului. Exemple concludente pentru acest tip de transmitere a 

cunoștințelor sunt metodele expozitive (prelegerea, explicaţia, instructajul etc.), conversaţia, 
dramatizarea etc. 

 Metodele moderne, de participare activă, au meritul de a genera contexte în care se 

manifestă diferenţele. Aplicarea lor duce la provocări ale elevilor de a-şi reorganiza experienţele, ca 
urmare a participării active la lucrul de grup. Ele sunt centrate pe elev şi activitate, implică o 
comunicare multidirecţională, pun accent pe dezvoltarea gândirii, pe formarea de aptitudini şi 
deprinderi, evaluarea este formativă, încurajează parteneriatul profesor-elev. Exemple: dezbaterea, 

problematizarea, jocul de rol, brainstorming-ul, studiul de caz, învăţarea prin cooperare (mozaicul, 
activitatea în perechi etc.), conversaţia euristică etc. 
 Tipuri de metode activ-participative: 

 Discuţia în grup – cei care învaţă lucrează împreună în grupuri, pe activităţi structurate de 
profesor sau de ei înşişi. Se poate lucra astfel pentru pregătirea unei prezentări, a unui studiu de caz. 

 Reţeaua în discuţie – poate fi o etapă pregătitoare pentru dezbatere. După stabilirea temei 
profesorul/moderator adresează o întrebare prin care se solicită un răspuns pozitiv/negativ 
argumentat. Elevii identifică argumentele şi le clasifică în pozitive/negative; pro şi contra, pe 
perechi/grupe. Moderatorul intervine în timpul dezbaterii atunci când este cazul, asamblează 
concluziile şi/sau soluţiile găsite. 

 Dezbaterea în grup – cuprinde activităţi orientate asupra sarcinii şi activităţilor care au ca 
scop deblocarea, înţelegerea şi exprimarea sentimentelor. Pot apărea divergenţe de opinii, 
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participanţii îşi elaborează şi îşi prezintă propriul punct de vedere bazat pe argumente şi trebuie să 
fie capabili să facă faţă dezbaterilor determinate de existenţa unor puncte de vedere diferite. 

 Jocul de rol – este o metodă antrenantă şi atractivă, al cărei scop este acela de a furniza o 
experienţă apropiată de realitate. Cei implicaţi realizează o dramatizare neoficială, jucând rolurile 

unor personaje diferite, în anumite situaţii şi în mod spontan. Metoda are ca avantaje: dezvoltarea 
unor abilităţi de relaţionare, dezvoltarea empatiei, stimularea dialogului şi a deschiderii către 
comunicare. 

 Studiul de caz – este poate cea mai răspândită metodă activ-participativă şi implică, pe de o 
parte, analiza, identificarea faptului sau a opiniei, aprecierea şi testarea alternativelor, luarea în 
considerare a valorilor; pe de altă parte, aplicarea sa la viaţa reală. 

 Jocurile – pun în competiţie grupuri de participanţi care exprimă, fiecare, un punct de 
vedere. Deşi tradiţională, metoda poate fi reconsiderată din perspectiva metodelor participative, 
mărindu-i astfel eficienţa. 

 Filmele – de idei sau de acţiune, pot deveni un pretext pentru o dezbatere de grup. Din punct 

de vedere didactic, pentru că atenţia trebuie concentrată în timpul derulării filmului asupra uneia sau 
mai multor probleme, se recomandă pregătirea anterioară a participanţilor pentru acest gen de 
activitate, utilizarea pe parcurs a unor chestionare/fişe, organizarea de dezbateri, combinând şi alte 
metode. 

 Brainstorming-ul – presupune: analiza şi pregătirea (enunţarea problemei, prezentarea ei 
clară, organizarea spaţiului de desfăşurare, stabilirea duratei, asigurarea de mijloace logistice), 

desfăşurarea propriu-zisă (activitate individuală sau de grup, discuţie liberă/spontană sau cu 
dezvoltare progresivă, discuţia riscurilor), selecţia, trierea şi evaluarea ideilor, fişa de evaluare. 

 Spargerea gheţii – specifică sesiunilor de formare a adulţilor, poate fi adaptată şi în 
activitatea la clasă, mai ales pentru a-i determina pe membrii unui grup să se familiarizeze unii cu 
alţii. 

  Acvariul – metodă de observaţie activă folosită pentru exersarea posibilităţii de a da şi de a 
primi feed-back asupra activităţii desfăşurate. Modalitatea de desfăşurare este următoarea: un grup 
mic este plasat în centrul unui grup mai mare, astfel încât grupul concentri exterior să poată observa 
şi analiza interacţiunile şi comportamentul celor din grupul mic (joc de rol, discuţie, simulare, 
luarea unei decizii colective, rezolvarea unei probleme). 

  Cafeneaua – formă particulară a dezbaterii, este un exerciţiu practic de management al 
calităţii prin implicarea grupurilor de interes în luarea deciziilor şi ameliorarea calităţii printr-un 

continuu proces de optimizare. 

  Mozaicul – presupune învăţarea prin cooperare şi are ca avantaje: stimularea încrederii, 
dezvoltare gândirii logice, critice şi independente individuale şi de grup; formarea şi stimularea 

abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului. 
  Cubul – se foloseşte atunci când se doreşte explorarea unui subiect din mai multe 

perspective pentru că oferă posibilitate unor abordări complexe şi integratoare. 
 Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat – metodă care fructifică achiziţiile anterioare ale elevilor şi se 

poate aplica la lucrul în perechi sau în grupuri de patru prin completarea unei fişe şi compararea, în 
final, a informaţiilor cunoscute cu cele învăţate. 

 Turul galeriei – poate fi folosită pentru interevaluarea produselor unei activităţi de grup. 
 Pentru evaluarea activităţii elevilor se pot folosi metode alternative care oferă elevului 

posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie într-o varietate de contexte şi situaţii; oferă profesorului o 
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imagine la zi asupra performanţelor elevilor; exersează abilităţile practic-aplicative ale elevilor. 

 Metode alternative de evaluare sunt: 

 Observaţia directă a elevilor în timpul activităţii pe baza unui plan dinainte elaborat, 
folosind ca instrumente: fişa de observaţie curentă, fişa de evaluare calitativă individuală, scara de 
clasificare, lista de control, fişa de caracterizare psiho-pedagogică. Observaţia este deseori însoţită 
de aprecierea verbală. 

 Investigaţia – prin îndeplinirea unei sarcini de lucru precise în timpul unei ore de curs. 
 Proiectul – permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, ajutând la identificarea 

unor calităţi individuale ale elevilor. 
 Portofoliul – instrument de evaluare complex, flexibil şi integrator, ce include experienţa şi 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode de evaluare. Este „cartea de vizită‖ a elevului, 
deoarece prin utilizare lui se urmăreşte progresul de la un semestru la altul, de la un an şcolar la 
altul. 

 Eseul tematic – formă complexă de evaluare care presupune o activitate laborioasă, 
evaluarea făcându-se sub două aspecte: unul al formei şi conţinutului, altul al modalităţilor de 
prezentare. 

 În evaluarea continuă metodele tradiţionale nu reprezintă ceva perimat. Ele rămân metodele 
de evaluare cel mai des utilizate, dacă asigură calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi 
echilibrul între probele orale, scrise şi practice. Printre metodele tradiţionale de evaluare se 

numără: verificarea scrisă (cu subiect unic/cu subiecte diferenţiate), probele orale, probele 

practice (experienţe de laborator, lucrări experimentale, de atelier, schiţe, desene, grafice). 
 Alegerea metodelor pentru predarea/evaluarea unei lecții depinde însă de: obiectivele 

operaţionale ale lecţiei, conţinutul acesteia, nivelul de pregătire al elevilor, asigurarea materială şi 
timpul de care dispune profesorul. Valoarea unei metode se poate constata numai aplicând-o. O 

metodă bună este aceea care corespunde pe deplin condiţiilor concrete ale unei anumite părţi a 
lecţiei şi care asigură îndeplinirea obiectivelor operaţionale ale acesteia la nivelul cel mai înalt.  

 De aceea, în desfăşurarea procesului didactic profesorul devine sursa de informaţii a 
elevilor, specialistul care tratează informaţia, o prelucrează, adaptând-o la sistemul de gândire al 
celor care învaţă; selecţionează şi ordonează informaţia pentru sporirea eficienţei ei formative; 
îndrumă şi conduce elevii la surse de informare, îi învaţă tehnicile de dobândire a acestora, de 
investigare, de descoperire a lor; elaborează o strategie didactică, un program de acţiune, cu 
obiective precise, în care prefigurează comportamentul la care ajunge elevul prin parcurgerea unei 
secvenţe de instruire. 
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PROCESUL DE ÎNVĂȚARE EFICIENTIZAT  PRIN UTILIZAREA 
INSTRUMENTELOR DIGITALE 

 

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

 

 

 

 Utilizarea instrumentelor digitale în activitate de predare vine realmente în sprijinul cadrului 
didactic, ca instrumente în explicarea fenomenelor științifice, oferind astfel posibilitate de 

exemplificare cu cazuri concrete. Creștem astfel șansa ca situațiile, fenomenele și procesele să fie 
înțelese de către mai mulți elevi. „Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii 
şi talentelor copilului pregătindu-l pentru viaţa activă ca adult.‖ (Convenţia cu privire la Drepturile 
copilului, art. 29). 

 Activitatea de învățare este un proces complex care presupune deschiderea către nou din 
partea elevilor (începând din copilărie până la adolescență) și a profesorilor, deschidere către 
tehnologii inovatoare, către descoperiri noi în știință, care implicit trebuie să ne dirijeze, pe noi 
cadrele didactice, spre metode și tehnici noi de predare. 
 Avansarea în utilizarea tehnicilor noi de predare vine în sprijinul cadrelor didactice şi în 
sprijinul elevilor care sunt dornici în a utiliza tehnologiei moderne. Profesorul trebuie să găsească 
un echilibru în ceea ce privește utilizarea instrumentelor digitale şi utilizarea metodelor tradiționale 
de predare. Eficientizarea procesului de învățare prin utilizarea instrumentelor digitale presupune ca 
profesorul să știe ce aplicație trebuie să folosească şi când, iar nu în ultimul rând cât timp să aloce 
din oră pentru a nu deveni monotonă pentru elevi. 
 Eficientizarea procesului de învățare prin utilizarea instrumentelor digitale vizează mai 
multe aspecte: de a stârni în elevi dorința de a descoperi mereu ceva nou, să observe că tehnologia 
avansează, că pot învăța jucându-se în timpul orei, fără a mai sta ore în şir pentru a memora sau a 

toci un aliniat sau un paragraf. 

 Învăţarea în domeniul tuturor disciplinelor nu se poate realiza prin memorarea mecanică a 
unui alineat, ci prin gândire logică, prin observare şi prin sentimentul de dorinţă de descoperire. În 
acest proces vin în ajutorul cadrelor didactice instrumentele digitale. Înregistrările multimedia, 
simulatoare de orice fel, desene-grafice colorate, jocuri educative variate la care creativitatea nu 

cunoaște limite – toate sunt menite pentru a cultiva gândirea critică-logică-coerentă. Lucru care, 
după părere personală, nu se formează de pe o zi pe alta şi nu se formează la fel la fiecare elev, 
menirea noastră, a cadrelor didactice, este de a ajuta, de a optimiza şi de a adapta conținutul lecției 
astfel încât să fie atractiv pentru fiecare elev. 

 Folosirea internetului în educație devine un instrument la care utilizatorii au acces 
permanent, în toate colțurile lumii. Scopul rămână neschimbat, fie că vorbim despre educație clasică 
sau modernă – formarea individului pentru societate, dezvoltarea creativității, partajarea 
informațiilor. Transpunerea, adaptarea aplicațiilor Web 2.0 în orele de tehnologie deschide o latură 
nouă către învățare. 
 La finalul activității de cercetare propriu-zise, care a început cu mulţi ani înainte de 

începerea pandemiei, am ajuns la următoarele concluzii: 
 Prin diversificarea exerciţiilor, prin folosirea mai multor platforme educaţionale, conţinutul 

lecţiei se poate adapta la nevoile speciale ale elevilor, numai dacă nu se folosesc în exces în timpul 
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orei. Folosirea în exces a acestei platforme, oricât de atractivă, duce la pierderea atenţiei şi la 
instalarea monotoniei în procesul de predare; 

 Fixarea  cât mai solidă a conţinutului se realizeză dacă exerciţiile sunt setate astfel încât să 
permitem elevilor rezolvarea repetată  după corectare; 

 Învăţarea se realizează mult mai uşor prin descoperie, folosind exerciţiile de tip puzzle-

grupe, joc-perechi, cuvinte încrucişate; 
 În opinia mea, dezavantajul utilizării Web 2.0, create pentru sondaje este că acestea nu 

permit libera exprimare a elevilor, utilizarea lor în exces duce la formarea relaţiilor reci, între 
individ şi calculator, ei nu mai operează cu noţiuni, cuvinte, pierd capacitatea de comunicare şi 
exprimare şi liberă gândire. 
 Dintre avantajele utilizării  instrumentelor Web 2.0, create special în scop didactic, Kahoot.it 
şi LearnanigApps.org, pentru orele de curs, se numără formarea creativităţii, descoperirea dirijată, 
stimularea etuziasmului într-o atmosferă de colaborare; 
 Implementarea metodelor alternative de predare are ca rezultat învățarea și predarea 

personalizată. 
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AGRESIUNEA DE TIP BULLYING 
 

 

Secretar Neluța-Mihaela Paraschiv 

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 

 

Agresivitatea în şcoală este o formă de conduită de devianţă şcolară, cu o diversitate de 
forme de manifestare, cu intensitate diferită. Agresivitatea presupune: confruntarea vizuală, 
poreclirea, ironizarea, tachinarea, bruscarea, lovirea cu diferite obiecte, pălmuirea şi ajungând la 
forme de intensitate crescută, cum ar fi înjunghierea şi împuşcarea. Alt fenomen îngrijorător ce are 
loc în cadrul instituțiilor de învățământ este cel numit „bullying‖. Acest termen provenit din limba 
engleză desemnează un comportament ostil, de umilire, chiar de excludere a unei persoane. Prin 
urmare, un copil este etichetat, umilit, batjocorit în cercul său de colegi sau de prieteni, acest 

comportament având potențialul de a se transforma din simple tachinări și imbrânceli, agresiuni 
verbale, în reale atacuri fizice asupra elevului respectiv. 

Cuvântul ―bullying‖, nu are o traducere exactă în limba română, el poate fi asociat cu 

termenii de intimidare, terorizare, brutalizare. Bullying-ul poate fi înţeles ca un act de violenţă 
fizică şi/sau psihică, reprezentînd un comportament agresiv și intenționat din partea unui sau mai 
multor elevi care îl fac, în mod repetat, pe un coleg de-al lor să sufere de-a lungul timpului, fără ca 
acesta să se poată apăra. 

Agresiunea de tip bullying produce probleme emoționale și de comportament care pot 
continua să se dezvolte la maturitate. Cauzele și formele de manifestare a fenomenului bullying sunt 

manifestate la toate generațiile de copiii și tineri. Se remarcă o întinerire a fenomenului care poate fi 
observat deseori la elevii din clasele mici și se manifestă în conduită sub forme de intimidare, 
hărțuire, izolare sistematică a unuia sau a mai multor copii din clasă. Odată cu creșterea 
accesibilității internetului, hărțuirea are loc și în spațiul virtual: prin comunicații mobile, poștă 
electronică și în rețelele sociale sunt răspândite poze denigratoare, mesaje jignitoare și amenințări.  

Bullying-ul este tradus prin diversele tipuri de abuz emoţional, dar şi fizic, ce poate fi 
intenţionat (intenţia vădită a agresorului de a cauza răni fizice şi psihice), dar şi repetat, agresorul 
profitând de faptul că victima nu ripostează şi nu face plângere la conducerea şcolii unde situaţia o 
cere. 

Fenomenul bullying este din ce în ce mai răspândit, atât în ceea ce priveşte vârsta, cât şi 
diferitele sale forme; el a atras interesul a numeroase organizaţii care activează în domeniul 
protecţiei drepturilor copilului, precum şi al organelor de elaborare a politicilor oficiale ale Uniunii 
Europene. Reacţia firească pe care o avem, de regulă, la întâlnirea de noi concepte ne obligă la 
cunoaşterea înţelesului exact al termenilor, la clarificarea sensului şi scopului acestora. Pentru ca un 
minor sau reprezentanţii săi legali să conştientizeze că este victima bullying-ului trebuie ca acesta să 
fie informat atât cu privire la semnificaţia fenomenului şi, în mod necesar, să aibă reprezentarea că 
există soluţii sancţionatorii pentru situaţiile în care prevenţia nu şi-a dovedit eficacitatea. Pentru a fi 

eficientă nu doar acţiunea de prevenţie, ci şi cea de combatere a bullying-ului este nevoie nu doar de 

un mediu educaţional mai aplecat asupra fenomenului, ci şi de un cadru legislativ coerent, care să 
nu se rezume doar la definirea termenilor şi la interzicerea comportamentelor care se circumscriu 
bullying-ului. 

Semnele care arată că elevul este hărţuit la școală: 
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- lipsa dorinței de a merge la şcoală sau acuze că se simte rău în zilele de şcoală;  
- lipsa dorinței de a lua parte la activităţi sau evenimente sociale alături de alţi elevi;  
- comportament diferit faţă de modul cum acţionează în mod normal;  
- s-ar putea să înceapă brusc să piardă bani sau obiecte personale sau să ajungă acasă cu 

hainele rupte sau cu bunurile distruse şi să ofere explicaţii care nu au nicio logică;  
- adolescentul care este hărţuit s-ar putea să înceapă să vorbească despre renunţarea la şcoală 

şi să nu participe la activităţile care îi implică şi pe ceilalţi colegi.  
Premise importante pentru aplicarea tehnicii ‖Fără acuzații‖:  
- Este de preferat ca copiii ce participă în această activitate să nu fie în relații de dependență 

față de profesorul care dirijează activitatea. Se recomandă ca tehnica să fie aplicată de către o 
persoană dinafară: psiholog, asistent social, administrația școlii.  

- Se constituie un grup de suport din elevi ce vor ajuta victima. Împreună cu aceștia se 
elaborează propuneri-soluții pentru stoparea bulyingului.  

- Mesajul-cheie este: ‖Am o problemă enormă din cauza faptului că un elev din clasa voastră 
se simte foarte rău în clasă. Eu nu pot de unul singur să rezolv problema. Am nevoie de ajutor și vă 
rog pe voi să mă ajutați!‖  

- Prima discuție cu victima (în continuare vor fi prezentate întrebările pentru interviu) - 

Discuția cu părinții victimei  
- Informarea și pregătirea profesorilor 
Copiii sunt oglinda părinţilor, dar şi a societăţii. Pe drept cuvânt, se spune că nu este 

suficient ca elevii să înveţe bine, ci trebuie să înveţe şi binele. Iar „binele‖ este incompatibil cu 
bullying-ul. Un mediu educaţional mai aplecat asupra fenomenului este absolut necesar, dar acesta 
trebuie dublat de un cadru legislativ coerent. Surprindem că, în spaţiul public, sunt invocate din ce 

în ce mai des ca vulnerabilităţi ale sistemului „educaţia‖ şi „justiţia‖. Se omite, parcă voit, 
vulnerabilitatea legislativului, concretizată în lipsa de claritate şi predictibilitate a multora dintre 
legile adoptate.  
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ADAPTAREA PROFESORULUI LA GENERAȚIA Z 

 

Prof. Daniela Șemședin 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud.Constanța 

 

 

Scopul de bază al pedagogiei este să inspire, să hrănească, să încurajeze mințile tinere să 

gândească critic și să absoarbă cunoștințele, precum și să creeze abilități și intelectuali care să le 
servească bine în viitor. Cu toate acestea, există o dezbatere aprinsă cu privire la faptul că mediul în 
care învață elevii din ziua de azi este ideal pentru Generația Z să învețe folosind metodele 

convenționale sau tehnologii digitale moderne. 

Pe de o parte, tradiționaliștii susțin că metodele de predare digitală diminuează conținutul 
fundamental și că atunci când elevii sunt expuși la tehnologia actuală, sunt mai puțin focalizați sau 

provocați. Cu toate acestea, sunt specialiști ce susțin faptul că tehnologia este necesară pentru 

învățarea interactivă și colaborativă în clasa de astăzi. Deci, încotro ne îndreptăm? 

Nativi ai erei digitale 

Copiii şi tinerii născuţi între 1995 şi 2010 sunt numiţi Generaţia Z. Această generație este 

privită ca fiind primii nativi cu adevărat digitali, care au crescut cu telefoane mobile, tablete și 
laptopuri în ambele mâini.  

Individualişti, ei apreciază accesul rapid la informaţii şi solicită o reacţie imediată, potrivit 
elevilor din cadrul Gen Z. Învață cel mai bine când sunt lăsați să facă față provocărilor și să 

găsească răspunsuri pe cont propriu. Potrivit unui raport al lui Ivanova şi Smrikarov, aceştia se 
adaptează la noua tehnologie mai repede decât orice altă generaţie. În mod evident, generația Z 
diferă de generațiile anterioare în ceea ce privește preferințele de învățare, obiectivele și valorile. 

Prin urmare, unii experţi în pedagogie consideră că abordările de predare ar trebui adaptate la 

preferinţele acestui grup. 

Dar, deşi au crescut cu avantajul de a fi înconjurați şi de a se baza pe tehnologie, este posibil 

ca Generaţia Z încă să înveţe şi să absoarbă informaţia prin aceleaşi metode tradiţionale ca şi 
generaţiile mai în vârstă? Sau există motive reale pentru care metodele moderne de predare sunt 

potrivite pentru tânăra generaţie? Știința spune da. 

Dezvoltare avansată a creierului 
 S-a raportat faptul că elevii Generației Z au configuraţii cerebrale diferite de cele de acum 

20 de ani. Important este faptul că partea creierului care determină capacitatea vizuală este mult mai 

dezvoltată decât generația mai în vârstă, chiar și între milenii. Ca urmare, acești elevi răspund cel 

mai bine la învățarea vizuală. Spre deosebire de generaţiile anterioare, Generația Z va învăța mai 

eficient prin materiale interactive, proiecte de colaborare și provocări decât prin lecții de ascultare și 
explicații îndelungate. 

Un rezultat important al introducerii tehnologiei în educația copiilor noștri de astăzi este 

perioada mult mai scurtă dintre învățare și acțiunea semnificativă. Elevii de azi știu că atunci când 

învață ceva după școală, îl pot aplica imediat la ceva real. Când învață să joace un joc, ei pot 

coopera și concura cu alții din întreaga lume. Când învaţă să descarce texte și tweet-uri pot participa 

imediat la revoluții sociale profunde, cum ar fi schimbarea industriei muzicale și influențarea 

politicilor guvernamentale.  
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Se schimbă lumea. Aceast lucru oferă un nou caracter urgent și semnificativ întrebării „De 
ce să învăț asta?‖ Elevii noştri se întreabă tot timpul şi ne cer un răspuns mai bun: acest lucru nu 

trebuie să fie doar relevant, ci și practic. 

Pe lângă deschiderea minții elevilor către idei noi, profesorii de astăzi trebuie să se asigure 

că găsesc şi înţeleg pasiunea pe care fiecare elev o are deja pentru ceva, un subiect anume. 

La nivel global, multe școli și educatori realizează necesitatea de a-și schimba și 
mentalitatea pentru a-și susține mai bine clasele, studenții și forța de muncă: viitorul. 

În loc să discute despre permiterea tehnologiei elevilor în clasă, școlile ar trebui să-și 
sprijine elevii și să-i lase să exploreze lumea digitală. Utilizarea internetului pentru cercetare va 

spori entuziasmul studenților în ceea ce privește căutarea de lucruri pe cont propriu. 

Trebuie să ne asigurăm că punem accentul pe siguranţa pe internet a elevilor noștri şi pe 
elementele cetăţeniei digitale. Aceste elemente includ echilibrul, siguranța și viața privată, 
respectul, conectarea, învățarea și gândirea critică. 

Utilizarea tehnologiei nu este singura strategie pe care ar trebui să o regândim. De 
asemenea, ar trebui să căutăm alte modalităţi de evaluare şi instrumente pentru modul în care 
prezentăm materiale elevilor din această generație. 

Înţelegerea caracteristicilor unice ale Generaţiei Z îi va ajuta pe educatori să regândească 

ceea ce fac în sălile de clasă. Trebuie să devenim conștienți de nevoile de învățare ale elevilor 

noștri. Deși s-ar putea să nu fie posibil să lucrăm individual cu fiecare elev, putem încerca să le 
înțelegem nevoile de învățare și să implementăm idei noi. Realizările elevilor sunt cel mai mare dar 

al nostru! 

 

 

Bibliografie: 

1. Prensky, Marc - ―Digital Natives Digital Immigrants.‖ MarcPrensky.com. October 2001Lynch, 
Matthew. ―How to Teach a Room of Digital Natives.‖ EdWeek.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

228 

 

CYBERBULLYING-UL 

 
 

Secretar-șef Georgeta Toma  

Liceul Teoretic Videle, jud. Teleorman 

 
 

Pe lângă tradiționalele tachinări din sala de clasă ori de pe terenul de joacă, rețelele de 
socializare, atât de răspândite și de influente, reprezintă un mediu propice pentru atac și umilințe. 
Deși din perspectiva adultului aceste incidente „inofensive‖ sunt minore și pot fi trecute cu vederea, 
pentru victime, suferința este reală. Uneori, consecințele actelor de agresiune sunt iremediabile, 
ducând până la comportamente de autovătamare. 

Cyberbullying-ul înseamnă bullying prin folosirea tehnologiilor digitale. Se poate întâmpla 
pe rețelele de socializare, pe platformele de schimb de mesaje, platformele de jocuri și pe 
telefoanele mobile. Este vorba despre un comportament repetat cu scopul de a-i speria, înfuria sau 
umili pe cei vizați. Printre exemple se numără: 
 răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de 
socializare; 

 transmiterea de mesaje supărătoare sau de amenințări prin platformele de schimb de mesaje; 
  copierea identității unei persoane și transmiterea în numele  acesteia de mesaje răuvoitoare 
cuiva.  

Agresiunea de tip bullying față-în-față și cea în mediul online se pot petrece concomitent. 
Dar cyberbullying lasă amprente digitale- înregistrări care se pot dovedi utile și care pot oferi 
dovezile necesare pentru a putea pune capăt agresiunii. 

Când agresiunea de tip bullying are loc în mediul online, simți că ești atacat oriunde te-ai 

afla, chiar și în propria casă. Poate părea o situație fără scăpare. Efectele pot fi de lungă durată și pot 
afecta o persoană în multe feluri: 

 Psihic - te simți supărat, stânjenit, prost, chiar furios.  
 Emoțional - te simți rușinat sau îți pierzi interesul pentru lucrurile care îți plac. 
 Fizic - te simți obosit (ai insomnii) sau ai simptome precum dureri de stomac sau de cap.  

Sentimentul de a fi luat în râs sau de a fi hărțuit de alții te poate împiedica să te exprimi liber 
sau să încerci să rezolvi problema. În cazuri extreme, cyberbullingul poate duce și la 
suicid. Agresiunile de tip cyberbullying ne pot afecta în multe feluri. Dar situația poate fi depășită și 
persoanele afectate își pot redobândi încrederea și sănătatea. 

Dacă simți că ești ținta agresiunii de tip bullying, primul pas este să ceri ajutorul unei 
persoane în care ai încredere, precum părinții tăi sau un membru apropiat al familiei sau un alt adult 

de încredere. În școala ta îi poți cere ajutorul unui consilier, profesorului de sport sau profesorului 
tău preferat. Dacă agresiunea are loc pe o platformă socială, poți bloca agresorul și îi poți raporta 
comportamentul în mod formal pe platforma respectivă. Strângerea dovezilor, precum mesaje text și 
capturi de ecran ale postărilor de pe rețelele de socializare, poate fi utilă, pentru a arăta ce se 
întâmplă. 

Pentru a pune capăt bullying-ului, agresiunea trebuie identificată, iar raportarea situațiilor 
este esențială. De asemenea, poate fi de ajutor și să îi arăți agresorului că acțiunile sale sunt 
inacceptabile. 
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Dacă crezi că ești ținta cyberbullyingului, cel mai important lucru este să te asiguri că ești în 
siguranță. Este esențial să ai pe cineva cu care să vorbești despre ceea ce ți se întâmplă. Poate fi un 
profesor, un alt adult de încredere sau un părinte. Discută cu părinții tăi sau cu prietenii tăi despre 
ce-i de făcut dacă tu ești sau un prieten al tău este ținta cyberbullying-ului. Oricine poate deveni 

victima cyberbullyingului. Dacă observi că o persoană pe care tu o cunoști este ținta unei astfel de 
agresiuni, încearcă să îți oferi susținerea. 

Raportarea unui conținut abuziv către Facebook sau Instagram ne poate ajuta să 
îmbunătățim condițiile de siguranță pe platformele noastre. Agresiunea de tip bullying și hărțuirea 
au, prin definiție, un caracter extrem de personal, așadar, în multe cazuri avem nevoie de o persoană 
care să ne semnaleze acest comportament înainte de a-l identifica sau elimina noi. Mediul online are 

nenumărate beneficii. Totuși, precum multe alte lucruri în viață, acestea vin la pachet cu riscuri de 
care trebuie să te protejezi. 

Dacă ai de-a face cu agresiuni online, este indicat să ștergi unele aplicații sau să rămâi 
offline o perioadă pentru a-ți da timp să îți revii. Dar a nu folosi Internetul nu este o soluție pe 
termen lung. Nu ai făcut nimic rău, deci de ce să fii pus tu într-o poziție dezavantajată? Chiar le 
poate transmite agresorilor un semnal greșit, încurajându-le astfel comportamentul inacceptabil.  

Cu toții ne dorim să punem capăt agresiunilor online, de aceea raportarea cyberbullyingului 
este atât de importantă. De aceea Instagram și Facebook ne ajută să luptăm împotriva intimidării 
online. 

Rețelele de socializare pun la dispoziție instrumente educaționale și de orientare pentru 
copii, părinți și profesori care le permit să afle mai multe despre riscurile și metodele de a naviga în 
mediul online în siguranță. 

Majoritatea școlilor tratează cu seriozitate bullyingul și iau măsuri împotriva acestuia, cum 
ar fi:  

 Conștientizarea nivelului crescut de manifestare a comportamentelor de bullying între copii, 
precum și a consecințelor negative dramatice pe care bullying-ul le are asupra dezvoltării 
emoționale a copiilor; 

 Conștientizarea nevoii de intervenție integrată școală-familie-copil, în vederea creării unui 
climat pozitiv în școală, condiție necesară gestionării comportamentelor de bullyng; 
 Îmbunățirea capacității de răspuns a școlilor prin adoptarea unor mecanisme de prevenire și 
intervenție în diminuarea fenomenului de bullying, flexibile și adaptate la specificul și dimensiunea 
fiecărei școli; 
 Informarea copiilor cu privire la rolul lor fundamental în apărarea victimelor bullying-ului și 
în raportarea situațiilor de bullying; 
 Promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare socio-emoțională a copiilor, 
victime ori agresori, atât pentru cadrele didactice cât și pentru părinți. 

Legile privind bullying-ul, și în special cyberbullying-ul, sunt relativ noi și nu au fost 
adoptate peste tot. De aceea, multe state invocă alte legi pertinente, precum legile împotriva 
hărțuirii, pentru a-i pedepsi pe agresorii din mediul online. 

Bullying-ul este o problemă relațională care solicită întotdeauna o soluție și schimbări 
semnificative la nivelul relațiilor dintre copii și în dinamica grupului. Pentru eliminarea 
comportamentelor de bullying este necesară o intervenție directă din partea adulților, în contextul în 
care acestea apar, cel mai adesea în mediul școlar. Există strategii de de bază pentru părinți, cadre 
didactice, consilieri școlari și alți specialiști din domeniul educației. Aplicându-le zi de zi, se poate 
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crea un climat școlar pozitiv, se poate combate bullying-ul cibernetic și se sprijină cultivarea 

competențelor emoționale și sociale. 
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN PROCESUL EVALUĂRII 
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  În sistemul educațional, comunicarea are un rol esențial în transmiterea și asimilarea 
informațiilor, cunoștințelor dar și pe întreg parcursul evaluării. Procesul de comunicare are o 
anumită specificitate determinată de interacțiunea dintre partenerii actului educațional, pe de o parte 
și de dinamica procesului comunicațional, pe de altă parte. 
          Comunicarea este procesul de transmitere şi primire a mesajelor. În context școlar, 
transmiterea mesajelor influențează atât comportamentul elevului cât și al profesorului. Apare astfel 
o influență reciprocă, intersubiectivă  între cei doi parteneri ai comunicării didactice. Iar o 

comunicare didactică eficientă trebuie să îndeplinească simultan o serie de condiţii: 
- comunicarea trebuie să fie un act intenţionat, iar intenţia să vizeze schimbări in cunoaşterea, 

afectivitatea, comportamentul sau acţiunea celui ce receptează comunicarea; 
- comunicarea trebuie să se desfăşoare într-un cadru organizat; 

- în general, dar nu exclusiv, o astfel de comunicare se desfăşoară în instituţii specializate  (şcoală, 
universitate); 

- eficienţa comunicării trebuie să fie supusă evaluării în raport cu un ideal stabilit de modul de 
organizare a actului educațional. 
          Actele de comunicare prin care îi influenţăm pe ceilalţi, indiferent dacă sunt organizate sau 
nu, dacă se desfăşoară în instituţii specializate sau nu, intră în sfera largă a comunicării 
educaţionale. 
          Pentru o evaluare cât mai eficientă este necesară o comunicare foarte bună între membri 
evaluatori. Aceștia trebuie să stabilească anumite criterii după care sunt evaluate subiectele 
propuse. Ori de câte ori scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicăm, să influenţăm, să 
educăm, sau să îndeplinim orice alt obiectiv prin intermediul procesului de comunicare, urmărim 
întotdeauna patru scopuri principale: să fim receptaţi (auziţi sau citiţi); să fim înţeleşi; să fim 
acceptaţi; să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine). 

   Folosim cuvintele pentru a reprezenta ideile care există în mintea noastră. A atribui sensului 
un cuvânt de numeşte codificare. Celălalt atribuie sens cuvintelor folosite. Acest proces este 

cunoscut ca decodificare. Vrem ca celălalt să atribuie acelaşi sens ca şi noi mesajului care i-a fost 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

231 

 

trimis. Iar când credem că acest lucru s-a întâmplat, în general avem sentimentul reuşitei. 
Majoritatea actelor de comunicare sunt reuşite. Cu toate acestea este important să ţinem minte că 
mesajul trimis nu e niciodată identic cu cel primit. Experienţele oamenilor sunt diferite. Nu au 
niciodată exact acelaşi sens pentru doi oameni. Bineînţeles, cu cât diferenţele sunt mai mari, cu atât 
există mai multe şanse să nu aibă loc comunicarea. 

   Ceea ce spunem contează mai puţin în comparaţie cu modul în care o spunem, indiferent de 
canalul la care apelăm pentru a transmite cuvintele. Influenţam prin comunicare, fie folosind un 
limbaj care să-l lase pe interlocutor rece şi neinteresat, fie alegem un limbaj care îi deschide inima 
şi mintea şi pe care îl consideră convingător. 
          Desigur, noi nu folosim numai cuvinte pentru a comunica. De câte ori comunicăm, noi 
trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. Chiar atunci când nu scriem sau 
vorbim, noi totuşi comunicăm ceva, uneori neintenţionat, prin aspectele nonverbale ale comunicării 
(expresie, gesturi, poziţia corpului, orientarea, proximitatea, aspectul exterior, aspectele non 

verbale ale vorbirii, aspectele nonverbale ale scrisului).  

          Ansamblul elementelor non-verbale ale comunicării este uneori numit metacomunicare. 
Metacomunicarea este deci ceva dincolo de comunicare şi trebuie să fim totdeauna conştienţi de 
existenţa sa. În special, prin metacomunicare se transmite structura de adâncime a limbajului. 
Trebuie să subliniem că metacomunicarea este foarte importantă, constituindu-se în chei pentru 
ascultător care îl ajută să interpreteze ceea ce spuneţi. Mai mult, el va prelua înţelesul mai degrabă 
din metacomunicare decât din cuvintele auzite, în special când una spunem şi alta facem. Dacă 
dorinţa noastră este să transmitem metamesaje „sănătoase‖, cu alte cuvinte, să creăm impresia pe 
care o dorim asupra altor oameni, există câteva convingeri care vin în ajutorul acesteia. 

    Mai întâi, semnificaţia comunicării noastre reprezintă efectul pe care îl produce. Dacă dăm 
vina pe alţii pentru faptul că nu au înţeles ceea ce noi am intenţionat să spunem, nu vom reuşi să 
avem influenţa pe care o dorim.  
          În al doilea rând, fiecare individ are o percepţie unică asupra lumii. Putem merge până acolo 
încât să spunem că nu există realitate, ci doar percepţie: experienţele noastre sunt filtrate prin 
intermediul simţurilor - chiar această filtrare este unică în cazul fiecăruia. Acest aspect nu face ca 
percepţia unei persoane să fie corectă şi a altuia nu; pur şi simplu sunt diferite. Suntem diferiţi din 
multe puncte de vedere. Dorind să explorăm şi să învăţăm din aceste diferenţe, în cele din urmă 
vom învăţa să cooperăm şi să trăim împreună. Învăţăm să-i acceptăm pe ceilalţi oameni drept cine 
sunt şi pentru ceea ce sunt.  
          Cunoscând toate aceste aspecte și ținând cont de ele, evaluarea pe care dorim să o facem va fi 
una corectă, pe criterii obiective, în avantajul celui evaluat. 
 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, Constantin  - Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998 

2. Pânişoară, Ovidiu-Ion - Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

3. Sălăvăstru, Dorina - Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași, 2004 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 16, decembrie 2021 

 

 

 

232 
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Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor 
tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 
eficientă a timpului profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 
oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc 
învățarea online și modul în care este integrată în curriculum pot varia în funcție de școli.  

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt 
convenabile și accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai 
interesant și adaptat elevului digital. 

Învăţarea prin Internet este o formă de învăţământ în care se prezintă elevilor un conţinut de 
instruire prin Internet și se folosesc instrumentele de curs care permit stocarea de conţinut 
educaţional pe un server Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de 
educaţie, de învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin 
intermediul diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza  publicării 
conţinutului pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de 
distribuire de materiale didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www 
cursanţii pot intra în posesia materialelor didactice, serviciul poate fi folosit de către una sau mai 
multe persoane sau grupuri în acelaşi timp, multimedierea conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi 
publicare a conţinutului, posibilitatea administrării de acces, conţinuturi interactive etc. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este 
folosit doar ca un supliment pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele utilizării e-mail: 

simplitate în utilizare, comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la 
răspuns. 

Forumurile şi listele online permit dezbateri deschise, se pot trimite întrebări, răspunsuri, se 

fac schimburi de opinii şi impresii. Această metodă de comunicare permite ca fişierele de 
dimensiuni mari să nu se stocheze pe unităţi, permit învăţarea prin duplicare/copiere, uz de transfer 
de fişiere pentru transferarea materialelor de curs şi formarea tabelelor pentru comunicarea cu 

profesorul.       

Aplicaţiile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care elevii 
participă lucrând în echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei 
distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să utilizeze aplicaţia în sine dar şi pentru învăţarea 
de concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt simularea realităţii  şi 
încurajarea învăţării în grup. 

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

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 
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– Autentificare; 

– Generarea de conținut; 
– Vizualizarea conținutului; 
– Diferite medii cu un profesor/tutore; 

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru; 
– Raportul activităților întreprinse de către elev; 

– Instrumentele de evaluare. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 
• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând 

şi monitorizând mediul educaţional; 
• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi 

învăţare la distanţă. 
Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de 

avantaje, precum: 

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație; 

• Centrare pe elev/participant; 

• Elevii pot colabora și învăța împreună; 
• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări; 
• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă; 
• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul 

tradițional; 
• Materialele pot fi personalizate; 

• Posibilitatea modificării informației difuzate; 
• Accesibilitate, confort, flexibilitate; 

• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri; 
• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu; 
• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent; 
• Costuri reduse de distribuție a materialelor; 
• Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă; 
• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional; 
• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-

uri efectuate de către elevi; 
•  Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a 

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

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

performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice; 
• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru 

socializare; 

•  Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning; 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor; 
• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online; 
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• Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a 
examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și 
accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au 

deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană. 
Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 

utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 
continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci 
îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și 
a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 
elevilor. 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași 
imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un 
teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, 
adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea 

tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile 
generații de elevi ai erei digitale. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 
indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând 
accesa acest produs educațional online atunci când au timp.  

În concluzie, cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, cât și a 
celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație 
puternică pentru a o utiliza în mod eficient. Dacă putem determina modul în care să trezim interesul 
elevului pentru studiu, atunci, resursele web apar pline de beneficii, avantaje în fața învățământului 
tradițional. 

Învățământul  online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea 
învățării, are o plajă largă de aplicabilitate, dar lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, 

empatia. 

Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital‖, să se plieze pe 
dorințele elevilor, pe necesitățile reale ale societății. 
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Mulțumim tuturor 
colaboratorilor noștri 

pentru contribuția adusă 
la realizarea acestei 

reviste. Următorul număr 
al revistei va apărea în 

luna iunie 2022. Vă 
așteptăm cu articole și 

studii la fel de interesante! 
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