
Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COORDONATORI: 
  

CORINA MIHALACHE   VIRGINICA BARABAŞ 

        

      ALINA BĂIAŞU 
  

 

DIALOGURI DIDACTICE 
  

 

REVISTĂ DIDACTICĂ ELECTRONICĂ 
PENTRU TOATE ARIILE CURRICULARE 

 

RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ 
(R.E.D.) 

 

NUMĂRUL 17 

IUNIE 2022  
  

ISSN 2360 – 5537 

ISSN-L 2360 - 5537 

  

MANGALIA 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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), constituindu-se ca resursă educaţională deschisă (R.E.D.) 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: 

-Format WORD, extensie doc. sau docx.  

-Foaie de lucru A4, orientare numai PORTRAIT  

-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, majuscule 

-Funcţia (prof./ prof. înv. primar/ prof. înv. preşcolar/ înv./ educ.), prenumele şi numele autorului, 
şcoala – denumirea completă a şcolii, localitatea, judeţul – aliniat la dreapta, corp de literă 12, Bold, 
italic; la un rând de titlu. Exemplu: Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

-Bibliografia la sfârşit: nume, prenume autor; titlul cărţii – italic, fără ghilimele; editura, localitatea, anul 
apariţiei. 
Exemplu: 

1. Cazacu, Boris - Pagini de limbă și literatură română veche, Editura Tineretului, Bucureşti, 1964 

-Documentul va fi salvat în Word 97-2003 

-Lucrarea va fi trimisă împreună cu fişa de înscriere completată, două documente distincte, denumite 

astfel: Nume Prenume.doc (docx); Nume Prenume_fisa.doc (docx). Dacă trimiteţi mai multe articole, 
veţi adăuga lângă nume şi prenume numărul 1, 2 etc. Exemplu: 

Mihalache Corina.doc, Mihalache Corina_fisa 

sau 

Mihalache Corina 1.doc, Mihalache Corina 2.doc 

 

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


Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

3 

 

 

 

COORDONATORI: 
  

CORINA MIHALACHE                    VIRGINICA BARABAŞ 

        

                ALINA BĂIAŞU 
 

 

 

 

 

 

DIALOGURI DIDACTICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTĂ DIDACTICĂ ELECTRONICĂ PENTRU 
TOATE ARIILE CURRICULARE 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL 17 

IUNIE 2022  
 

 

 

 

 

        ISSN 2360 – 5537 

ISSN-L 2360 - 5537 
 

 

 

 

MANGALIA 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

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. 17, iunie 2022 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ARTICOLE ŞI STUDII ŞTIINŢIFICE DE SPECIALITATE  

LIMBĂ ŞI COMUNICARE  

Subiect şi barem olimpiada de limbi romanice - limba franceză ......................................... 

Prof. Iulia Clemence Chirea  

Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

11 

Studiu asupra platformelor online în abordarea predării și evaluării la limba engleză ... 

Prof. Adela Diaconu 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 

14 

Semnificații și simboluri în ,,Floare albastră” de Mihai Eminescu ..................................... 

Prof. Magdalena Melania Gherghe  

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

18 

Scurtă analiză comparativă între must și have to - studiu de specialitate ........................... 

Prof. Cătălina-Gabriela Ilie 

Colegiul Economic Buzău 

19 

Test-grilă morfosintaxă pentru admiterea în învăţământul superior ................................. 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

21 

„Luceafărul” de Mihai Eminescu -model de eseu pentru examenul de bacalaureat ......... 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

24 

Perspective actuale privind utilizarea jocului didactic ȋn cadrul orelor de limba şi 
literatura română ..................................................................................................................... 

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

 

29 

Mihai Eminescu - marele poet naţional şi universal ............................................................. 
Prof. Gabriela Mădălina Niţulescu  
Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Pitești,  jud. Argeș 

33 

II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

Test de evaluare sumativă, de recapitulare și de  sistematizare privind unele 
particularități geografice ale Europei, României și Uniunii Europene, clasa a XII-a ....... 

Prof. Attila Lajos Ambrus   

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

35 

Metode alternative de evaluare a randamentului şcolar la matematică ............................. 
Prof. Ioana-Maria Boroș  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lumina, jud. Constanța 

40 

Folosirea ”Metodei  Cubul” în cadrul lecției de istorie ........................................................ 

Prof. Viorica  Ciurea   

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj  

43 

CUPRINS 

  



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

6 

 

Autoevaluarea elevilor de gimnaziu la biologie ..................................................................... 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corbeni, jud. Argeş 

46 

Utilizarea problematizării în studierea biologiei ................................................................... 
Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş 
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corbeni, jud. Argeş 

48 

Brainstormingul (Strategii de abordare a problematicii creativităţii în activitatea 
didactică) - studiu de specialitate ............................................................................................ 

Prof. Georgiana Georgescu  

Şcoala Gimnazială „Traian” Piteşti, jud. Argeṣ 

 

50 

Procedee și strategii didactice în predarea chimiei – studiu ................................................ 

Prof. Cezar-Daniel Humelnicu  

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 

54 

Test pentru examenul de încheiere situație școlară - Disciplina Fizică ............................... 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială  „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

57 

Test pentru examenul de încheiere situație școlară - Disciplina Chimie ............................ 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

59 

Metoda Share the pair în cadrul orelor de matematică ........................................................ 
Prof. Nicoleta Teodorescu  

Colegiul Economic Mangalia 

63 

III. OM ŞI SOCIETATE  

Învăţăturile morale ale creștinismului ................................................................................... 
Prof. Dumitru Iulian Cojocărel 
Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

65 

Combinarea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul 
grupurilor, prin aplicarea metodei bulgărelui de zăpadă, în lecția de religie .................... 

Prof. Nicoleta-Diana Matei  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măldăeni, jud. Teleoman 

 

67 

Creaţia şi timpul în gândirea Sfinţilor Părinţi ...................................................................... 
Prof. dr. Edvica Popa 

Școala Gimnazială „Marin Voinea” Cerchezu, jud. Constanța 

68 

IV. TEHNOLOGII  

Bune practici în predarea disciplinelor tehnice. Exemple de activităţi de învăţare cu 
metode inovative, centrate pe elev .......................................................................................... 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

72 

Resurse digitale pentru predarea lecției „Ața de cusut” ...................................................... 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

75 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

7 

 

Test final Modulul III – Asamblări mecanice ........................................................................ 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

78 

Subiecte olimpiada – Discipline  tehnologice -faza pe şcoală ............................................... 
Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

80 

Studiu de specialitate privind finanțarea afacerii firmei de exercițiu „Phoenix Travel 
SRL” .......................................................................................................................................... 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

82 

Metode de organizare a producţiei de bază - studiu de specialitate .................................... 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

84 

Planificarea activităţilor specifice locului de muncǎ - studiu de specialitate ...................... 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

85 

Tendinţele actuale şi de perspectivǎ în organizarea producţiei - studiu de specialitate ....  

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

87 

Legături fundamentale folosite la realizarea țesăturilor ...................................................... 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 

89 

Contabilitatea unităţii economice. Contul - fișă de lucru - clasa a X-a ............................... 

Prof. Mihaela Ona  

Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

91 

Strategii bazate pe învățarea în echipă, prin aplicarea metodei grupurilor 
interdependente, în lecţia de educaţie tehnologică și aplicații practice ............................... 

Dr. ing. prof. Delia Sergentu  

Școala Gimnazială Nr. 1 Măldăeni, jud. Teleorman  

 

93 

Economia de piață - studiu de specialitate ............................................................................. 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

96 

Conducerea tractorului și auto. Condiții de admisibilitate pentru vehicule și 
conducătorii acestora - fișa de documentare nr. 6 ................................................................  

Prof. Adrian Zvorişteanu 

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

 

98 

V. VOCAŢIONAL  

Metode de predare-învățare în ora de educație muzicală .................................................... 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, jud. Dolj 

101 

Motive decorative în arta populară românească ................................................................... 

Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

102 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

8 

 

VI. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR  

Fişă de lucru. Sunetul „J” şi literele  J,  j ...............................................................................                
Prof. înv. primar Mariana Caraman  
Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa 

106 

Fişă de lucru. Sunetul „B” şi literele  B,  b .............................................................................  

Prof. înv. primar Mariana Caraman  
Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa 

108 

Sunetul și literele „D” mare de tipar/ mână - proiect didactic ............................................. 

Înv. Tudorița Doagă  
Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

109 

Experimentul – metodă eficientă în predarea disciplinei „Ştiinţele naturii” ..................... 

Prof. înv. primar Ana-Anca Ivan  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

116 

Sugestii metodologice în predarea unei lecții online ............................................................. 

Prof. înv. primar Mariana Matei  
Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

119 

VII. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE ALE ŞCOLII   

T.I.C. și copiii cu cerințe educaționale speciale ..................................................................... 

Inform. Gabriela Bargan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

121 

Comerțul ................................................................................................................................... 
Adm. patrimoniu Elena Antoanela Ilie 

Grădiniţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Ploieşti, jud. Prahova 

123 

Contabilitatea financiară ......................................................................................................... 

Adm. financiar Mariana-Luminița Nebunu  
Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

126 

Igiena în unitățile de învățământ ............................................................................................ 
Adm. patrimoniu Emilia Stăiculescu  
Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia, jud. Constanța 

129 

Managementul resurselor umane ........................................................................................... 

Secretar-şef Adriana Iuliana Sucilă 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

132 

B. ARTICOLE ŞI STUDII ÎN DOMENIUL EDUCAŢIONAL  

Rolul comunicării în clasa de elevi .......................................................................................... 
Prof. Beatrice-Mirela Andrei  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

135 

Colaborarea școală-muzeu în cadrul proiectelor educative ................................................. 

Prof. Klementina Ardelean 

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

137 

Povestea mea Erasmus între creativitate și inovație ............................................................. 

Prof. Mihaela Violeta Balaci  

Prof. Anca Cristina Mihai  

Liceul „Voltaire” Craiova, jud. Dolj 
 

142 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

9 

 

Despre comunicare ................................................................................................................... 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

144 

Repere ale dezvoltării emoționale și sociale în perioada adolescenței ................................. 
Prof. consilier școlar Alina Gabriela Băiașu  
C. J.R.A.E. Constanța  

146 

Activităţile extraşcolare şi rolul lor în dezvoltarea personalităţii elevului ......................... 
Prof. Ana-Maria Biro  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

151 

Exemplu de bună practică: Proiectul educațional „Toţi copiii au şanse egale” 
desfășurat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară ...................................... 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

Colegiul Economic Buzău 

 

153 

Studiu de specialitate privind clasicul și modernul în educație ........................................... 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

155 

Realitate vs. spaţiu virtual – aspecte pedagogice ................................................................... 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

158 

Educația nonformală ................................................................................................................ 

Prof. Isabela-Mihaela Dihoru  

Palatul Copiilor Alexandria, jud. Teleorman 

160 

Educația online ......................................................................................................................... 

Prof. Ionela Corina Dumitru 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş  

162 

Comunicarea didactică ............................................................................................................ 

Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

164 

Aptitudini şi abilităţi personale ............................................................................................... 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

167 

Metoda proiectelor - studiu de specialitate ............................................................................ 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

170 

Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală .................................................................................... 

Prof. înv. primar Profira Steluţa Pahonțu 

Școala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanţa 

173 

Stima de sine ............................................................................................................................. 

Prof. Mihaela Popescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

176 

Activitățile extracurriculare – componentă importantă a educației copiilor ..................... 

Prof. înv. primar Mihaela-Denisia Radu 

Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia, jud. Constanța 

 

178 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

10 

 

The impact of E-twinning projects on students’ practice and competence development   
Prof. Delora Gineta Roșu  
Școala Gimnazială Topliceni, jud. Buzău 

180 

Considerații psihopedagogice și metodice privind predarea-învățarea biologiei ............... 
Prof. Fănica Săceleanu   
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

182 

Instrumente pentru măsurarea satisfacției beneficiarilor direcți ai educației - studiu de 

specialitate .................................................................................................................................  

Prof. Rodica Șargu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

185 

Adoptarea modernității educaționale: beneficii și dezavantaje ........................................... 

Prof. dr. Elena-Cremona Ţintatu-Comănescu  
Şcoala Gimnazială “Traian” Piteşti, jud. Argeș 

188 

Analiza comunicării copil - părinte în perioada adolescenței .............................................. 
Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

190 

Studiu privind mijloacele şi procedeele  folosite în orientarea profesională ...................... 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

193 

Intervenții active în școală pentru prevenirea diferitelor forme de agresiune ................... 

Prof. Giorgiana Petronela Veli  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă, jud. Constanța 

196 

Dezvoltarea creativităţii în învăţământ .................................................................................. 
Prof. Coculeana Zorilă  
Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

11 

 

 
 

I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

 
 

SUBIECT ŞI BAREM OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE - LIMBA 

FRANCEZĂ 

 

Prof. Iulia Clemence Chirea  

     Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti, jud. Ialomiţa 

 
 

CLASA a IX-a  Normal 

SUBIECTUL I – Compréhension écrite/ 30p 

       Lisez attentivement le texte ci-dessous:  

Lyon, le 5 août 2021 

       

Chere  Simone, 

 

 Ça fait longtemps que je n’ai plus écrit. Mais, comme tu vois, je pense à toi et j’en 
profite pour t’écrire ces quelques lignes de France où je passé deux semaines joyeuses. Je t’avais 
déjà parlé de mes projets de vacances et tu sais que mes parents hésitaient entre la France et l’Italie. 
Eh bien, nous avons finalement choisi le Midi de la France comme destination touristiqueet..c’est 
super. 

  Papa, maman et moi, nous sommes arrivés en Provence, lundi après-midi. Situé sur la 
plage, sans route à traverser, ce petit hôtel – typiquement provençal - est un établissement modern, 
géré par la famille propriétere. La mere est à deux pas et je peux nager tous le matin: c’est le rêve. 
 Le midi en général, je déjune dans le petit restaurant de l’hôtel. Je connais maintenant 

le patron, il est super sympa. Il aime bien bavarder avec les clients. Je découvert les savoureuses 
recettes traditionnelles de la cuisines provençale: aïoli, bouillabaisse, c’est magnifique. L’áprès 
midi, j’adore m’asseoir à la terrasse d’un petit bar. Ça me détend, je prends toujours le Gambetta, 

un sirop d’origine provençale ancienne. Délicieux! 
  La Provence est une region ensoléilles, pleine de charme et très vivante! Soleil 
omniprésent, paysages magnifiques, plages et calanques de rêve, marchés colores, sites gallo-

romains de premier plan… Route du patrimoine, route de la lavande. La belle Provence met en 
valeur ses atouts pour satisfaire toutes les envies de  découverte, contrairement à ce que croient 
ceux qui ne la connaissent que par la plage! Nice, c’est manifique! Marseille n’est pas  loin d’ici: 
incontournable. Notre Dame de la Garde, l’abbaye de Saint Victor et sa crypte, le Château d’If, le 
vieux Port….Nos envisageons visiter le Palais des Papes et Avignon, Marseille, Vaison-la-

Romaine. Pour le reste …. on ne sait pas trop encore. 
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 Les gens sont très sympas et accueillants. J’ai rencontre plein de jeunes de tous les 
pays. J’ai fait aussi la connaisance d’une amie italienne, Sophia. C’est super! 
 Et toi? Comment-vas-tu? Tes vacances, comment ça s’est passé? Je suis impatiente 
d’avoir de tes nouvelles. 
 

Je t’envoie plein de gros bisous .… 

Hélène 

 

1. Cochez la bonne réponse: / 10p. 
a. Avec qui Hélène voyage-t-il? 

o avec ses parents; 

o avec ses amis; 

o avec Simone. 

     b. Pourquoi Hélène ecrit-elle a Simone? 

o Parce que Simone voudrait aller en Provence. 

o Parce que Simone connaît bien la region. 
o Parce qu’elle veut raconter ses vacances à son amie. 

2. Choisissez Vrai ou Faux et justifiez votre choix en citant une phrase ou une expression du 

texte. /16p. 

Affirmation Vrai Faux 

a. L’hôtel se trouve en plein coeur de Nice. 
Justification:…………………………………………………………………………… 

  

b. Hélène a gôuté aux spécialités provençales. 
Justification:…………………………………………………………………………… 

  

c. Tout le charme de la Provence est concentré dans ses plages. 
Justification:…………………………………………………………………………… 

  

d. Hélène aurait voulu passer ses vacances en Italie. 
Justification:………………………………………………………………………… 

  

 

3. Comment trouve-t-elle gens qu’elle a recontrés?                                 /4p 

4. Quels sont les atouts touristique de la Provence?                         /4p 

              

 SUBIECTUL al II-lea - STRUCTURES LINGUISTIQUES / 30p. 

1.  Complétez les phrases avec: sauf, pendant, depuis,  jusqu’à, avec, contre.         /6p 

         a. L’équipe de football de Saint-Étienne jouera samedi, …..… celle de Bordeaux. 
         b. J’arrive ……… deux heures de retard, veuillez m’excuser. 
         c. Comme il avait un rendez-vous, il n’a pas pu rester …….  la fin de la reunion. 
         d. Tout le monde est venu, ……. Mireille qui avait le gripe. 
         e. Nous avons travaillé………un quart d’heure, puis nous sommes partis. 
         f. Sophie sait parler l’anglais ……..deux ans. 
2.   Complétez les phrases par les pronoms convenables.                                        /10p 

         a. Robert et Michel vont à la bibliothèque. Tu vas avec ……. ? 

         b. C’est un succès ……. m’a coûté une fortune, mais ……. je suis très fier. 
         c. Combien as - tu de dictionnaires ? J’ ……. ai six, je n’ ……. ai pas beaucoup. 
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    3.   Transforme les verbs en italique au présent du conditionnel:                   /10p 

a. Nous ………. (avoir) tort de ne pas le croire. 

b. J’…….(aller) aussi magasiner et j’…...(achèter) des nouveaux vêtements. 
c. Il…….. (pouvoir) vous le dire. 

d. Ils n’……..(aimer) pas provoquer un accident. 

e. Tu …………….(être) capable de diriger une équipe? 

f. Vous ……... (devoir) appeler le médicin. 
g. Nous …….(vouloir) une chamber pour deux personnes s’il vous plaît! 
h. Ensuite, je..………(prendre) rendez-vous chez le coiffeur et je lui …………(demander) me faire 

une nouvelle tête. 
 

4.  Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes:                       /4p 

a. Votre ami vous invite à sa fête d’anniversaire et vous acceptez. 
b. Vous venez de vous disputer avec votre meilleur ami. Vous exprimez vos regrets. 

               

SUBIECTUL al III- lea - PRODUCTION ÉCRITE / 40p 

        Vous avez fait un long voyage. De retour, vous écrivez une lettre à votre ami(e) pour lui 
raconter 

ce que vous avez vu et visité et pour lui partager vos impressions. Votre ami(e) s’appelle Maurice / 
Marie. Vous vous appelez Robert / Louise. (140 à 160 mots). 
 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 • Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. 
 • Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 și 100 
de puncte. 

 

SUBIECTUL I – Compréhension écrite / 30p.  
1. (6p.) 2 x 3p /  a. avec ses parents; b. Parce qu’elle veut raconter ses vacances à son amie. 
2. (16p.) 4 x 4p /  On accorde la totalite des points si le choix V/F et la justification sont corrects, 

sinon aucun point. 

a. FAUX.: Justification: «Situé sur la plage, sans route à traverser, ce petit hotel est un 
établissement modern, géré par la famille propriétere..»  

b. VRAI: Justification: «Je découvert les savoureuses recettes traditionnelles de la cuisines 
provençale: aïoli, bouillabaisse, c’est magnifique. ….»  
c. FAUX: Justification: «La belle Provence met en valeur ses atouts pour satisfaire toutes les envies 

de  découverte , contrairement à ce que croient ceux qui ne la connaissent que par la plage!»  
d. VRAI: Justification: «…. mes parents hésitaient entre la France et l’Italie. Eh bien, nous avons 
finalement choisi le Midi de la France comme destination touristique. 

3. 4p Les gens sont sympas et accueillants. 

4. 4p La Provence est une region magnifique, qui offre aux touristes des paysages superbes, des 

plages et des calanques de rêve, des marchés colorés, mais aussi des sittes gallo-romains de premier 

plan. 
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SUBIECTUL al II- lea – Structures linguistiques / 30p.  

1. (6p.) 6 x 1p / a. contre; b.  avec; c.  jusqu’à; d.  sauf; e. pendant; f. depuis. 
2. (10p.)  5x 2p /  a. eux; b. qui/ dont; c. en/en.  

3. (10p.)  10 verbes  x 1p / a. aurions; b. irais / achèterais; c. pourrait; d. aimeraient; e. serais; f. 

devriez; g. voudrions; h. prendrais/demanderais. 

4. (4p)  2x 2p Tout énoncé qui respecte la situation de communication proposée. 
 

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p  
 Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p. 
 Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p. 
 Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative), punere în pagină / 5p.  
 Capacitatea de a relata fapte, de a exprima idei şi sentimente / 10 p.  

 Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p.  
 Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p 

 

 

Bibliografie: 

Rusu, Iuliana (coord.); Aghion, Letiţia; Cucinschi, Mira Maria; Dănăilă, Sorina, Untu; Oana, 

Ruxandra – Teste DELF-DALF, Nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, Editura Polirom, 2015 

 

 

 

STUDIU ASUPRA PLATFORMELOR ONLINE ÎN ABORDAREA 
PREDĂRII ȘI EVALUĂRII LA LIMBA ENGLEZĂ 

 

Prof. Adela Diaconu 

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj 
 

În viața de zi cu zi, noi, profesorii din România și din întreaga lume, suntem provocați să ne 

adaptăm noilor tehnologii și să transmitem elevilor mesajul că învățarea continuă dincolo de școală, 
cu instrumente on-line accesibile tuturor. Cu multă determinare, putem încuraja elevii să învețe și să 

lucreze independent, având convingerea că putem face progrese împreună. Viitorul este digital și 
tocmai de aceea trebuie să explorăm diferite moduri prin care instrumentele folosite de noi la clasă 

pot permite elevilor să-și împărtășească ideile și să le confrunte cu cele ale colegilor lor. Profesorii 

sunt provocați să se îndepărteze de noțiunea de evaluare ca document Word, adică să înlocuiască 
coala de hârtie cu un document electronic și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să 

devină autonomi în învățare. Metodele de evaluare folosite de cadrul didactic trebuie să ducă la 
păstrarea motivației pentru învățare și la creșterea randamentului școlar.    

 Principala caracteristică a evaluării o reprezintă posibilitatea utilizării tuturor metodelor și 
tehnicilor de evaluare, pe care profesorul le are la dispoziție. Profesorii se concentrează pe evaluări 

formative (continue) și sumative curente (la final de unitate de învățare), în 

urma cărora vor oferi feedback fiecărui elev în parte cu privire la progresul și performanțele 
obținute. 
 Modalitatea în care se va realiza evaluarea este decisă de fiecare cadru didactic. Este 
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necesară creșterea procentului evaluării de tip formativ care poate stimula învățarea elevilor, 
accentul fiind pus pe feedback, pe susținerea învățării continue. 

Foarte bine structurate sunt testele și exercițiile de pe Platforma educațională gratuită ASQ 

(Another Smart Question) care aplică metode tehnologice inovatoare adaptate la sistemul 
educational românesc. Această platformă ajută atât elevii să parcurgă, în ritmul lor, un traseu 
educaţional personalizat prin funcționalități specifice de învățare autonomă, cât și profesorii, în 
optimizarea modului de lucru cu elevii prin module digitale de învățare asistată. Părinții pot, de 
asemenea, să urmărească evoluția copiilor. Platforma oferă profesorilor posibilitatea de a lucra 
diferențiat cu elevii, iar aceștia reușesc să-și depășească nivelul de performanță. Platforma ASQ 
ajută elevii să învețe într-un mod dinamic și interactiv, să urmărească lecții video în ritmul lor, să 
rezolve exerciții și teste cu verificare automată și feedback instant. Prin intermediul acestei 
platforme, profesorii pot urmări activitatea elevilor în timp real, pot da teme și lucra diferențiat, 

urmărind cu ușurință progresul individual al fiecărui elev. Este vorba despre o modalitate 
ingenioasă de evaluare. Se vede exact cât a lucrat elevul și unde a greșit. Profesorul poate adăuga 
clipuri video cu explicații, exerciții și teste pentru orice materie și poate urmări rezultatele fiecărui 
elev direct din aplicație.     

 Și Quiz-urile prin Kahoot sunt utile profesorilor pentru verificarea cunoștințelor elevilor, dar 
și pentru feedback. Kahoot este o platformă gratuită folosită de profesori din întreaga lume cu 

ajutorul căreia se pot crea teste interactive, în care elevii răspund într-un timp limită, folosind un 
dispozitiv mobil. Odată creat un test, se poate trimite un cod de acces (PIN) elevilor care îl pot 
accesa din aplicația Kahoot instalată pe mobil sau pe site-ul Kahoot. Rezultatele răspunsurilor apar 
la finalul testului, pe un ecran vizibil tuturor. Un exemplu de acest fel este exercițiul de mai jos care 
s-a bucurat de un amplu succes în rândul elevilor, aceștia putându-se evalua singuri în ceea ce 

privește vocabularul legat de Clothes (îmbrăcăminte) în limba engleză și totodată și-au dezvoltat 

spiritul de echipă și de competitivitate. https://embed.kahoot.it/1c852797-dbb5-4b25-8a0d-

2a26fb4bb739 

Este recomandabil să fie folosit doar ca instrument de verificare a cunoștințelor sau 

feedback, pentru a vedea ce au înțeles elevii, cât de implicați au fost și cum se simt după un astfel 
de test.  

Prezentarea interactivă cu sondaje de opinie prin Mentimeter este o soluție utilă care poate fi 
folosită în cadrul unei prezentări pe Zoom sau Google Meet, când se partajează ecranul. Cu un cont 
gratuit pe Mentimeter, se pot crea prezentări interactive, la care se adaugă întrebări cu răspuns 
închis. 
 Spre exemplu, când introducem o temă nouă sau vrem să măsurăm pe parcursul lecției cât 
de mult au înțeles elevii, putem include o întrebare cu mai multe variante de răspuns dintre care 
doar una este corectă, iar rezultatele ne apar imediat pe ecran. În funcție de acest feedback, putem 
corecta informații care au rămas neclare și de asemenea putem îndrepta procesul de învățare. Odată 
ce am realizat un sondaj, un Wordcloud (norișor de cuvinte alcătuit automat pe baza cuvintelor 

introduse de elevi), sau un test cu variante de răspuns, se va crea automat un cod pe care 
participanții îl pot introduce accesând menti.com pentru a putea oferi răspunsul. Contul gratuit 
permite maxim două întrebări pe prezentare, dar se pot crea prezentări nelimitate pentru audiențe 
nelimitate. 

 Profesorul nu trebuie să mai piardă timp prețios evaluând pe rând elevii la tablă sau 
corectând lucrări atât de des. El are nevoie de un instrument care îi permite să vadă cu exactitate, în 

https://embed.kahoot.it/1c852797-dbb5-4b25-8a0d-2a26fb4bb739
https://embed.kahoot.it/1c852797-dbb5-4b25-8a0d-2a26fb4bb739
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orice moment, la ce nivel de cunoștințe se află fiecare elev din clasă. Să vadă ce lipsuri are și să îl 
poată ghida pe fiecare pe un traseu personalizat. Fie că este vorba de metode tradiționale de 
evaluare sau de metode de evaluare alternative, dascălul este cel care le va alege pe cele mai 
potrivite obiectivelor instruirii, disciplinei de învățământ, tipului de conținut sau particularităților de 
vârstă. Practicile de evaluare sumativă vor fi reorientate de la o centrare pe conținut, la o centrare pe 
competențe, valorificând o varietate de metode de evaluare (de exemplu, proiectul, portofoliul). 

 Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai 
bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a 

lungul unei perioade mai îndelungate de timp. Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite 
de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste 

proiecte. 

 Printre avantaje se numără următoarele aspecte:  

- elevul este implicat direct și asumat în procesul de evaluare;  

- criteriile de evaluare sunt cunoscute încă de la începutul procesului;  

- elevul este ajutat de profesor în atingerea unor obiective ale învățării;  

- presiunea timpului limitat este anulată;  

- conține reușitele activității elevului, profesorul înregistrând progresele acestuia la intervale de 

timp; 

- se dezvoltă capacitatea de autoevaluare;  

- se diminuează factorul stres.      

 Prin utilizarea acestei metode alternative de evaluare, elevul devine parte integrantă a 
sistemului de învățare și evaluare și își poate urmări gradual calitățile, defectele, plusurile și 
minusurile pe care le are. Pe de altă parte, părinții află ce pot face concret copiii lor și care este 

atitudinea acestora față de o anumită disciplină de învățământ.   

 O altă platformă îndrăgită de elevi este Quizizz. Acest instrument ne permite: să sprijinim 
elevul în procesul de predare-învățare-evaluare, să organizăm concursuri, să programăm testări (ora, 
data, luna etc. desfășurării), să efectuăm testare (nu neapărat în clasă), să efectuăm testarea într-un 

tempou individual, să gestionăm timpul destinat testării, să urmărim rezultatele fiecărui elev, să 
oferim feedback-ul imediat. Am încercat de multe ori acest instrument de evaluare și am observat că 
elevii nu au mai perceput evaluarea ca pe o noțiune deranjantă, pentru note, ci ca pe o activitate 
plăcută. Las un exemplu de exercițiu desfășurat cu ajutorul Quizziz. 
https://quizizz.com/admin/quiz/56b4d7afc98f48fb31695a15/plural-nouns  

 O altă metodă alternativă de evaluare cu un ridicat potenţial de dezvoltare a capacităţilor 

cognitive este Portofoliul. S-a demonstrat că întocmirea unui portofoliu este conştientizată de elev 
ca un lucru realizat prin efort propriu, prin care reuşeşte să îşi evalueze propria muncă, mai ales 
dacă se implică în selectarea părţilor componente ale portofoliului. Obiectivul general al unui 
portofoliu este de a demonstra progresul elevului, progres conştientizat atât de el, cât şi de alţi 
factori implicaţi în educaţie. De aceea portofoliul trebuie să conţină informaţii care să ilustreze 
evoluţia şi dezvoltarea elevului, care să reflecte performanţa efectivă de la clasă, dar şi modificări în 
sfera de interese, schimbări de atitudine cu plusvaloare. În portofoliu se adună, în ordine 
cronologică, diverse probe care reflectă o paletă largă de conţinut. Se ataşează unui portofoliu 
lucrările scrise, planuri de lectură, teme specifice primite şi rezolvate, rezultatele unei activităţi de 
cercetare, în general orice material care oferă informaţii despre progresul elevului pe parcursul unei 
perioade determinate.  

https://quizizz.com/admin/quiz/56b4d7afc98f48fb31695a15/plural-nouns%09
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 Portofoliile trebuie să posede o serie de însuşiri caracteristice: să cuprindă o selecţie a 
produselor elevilor; să prezinte coerenţă în organizare, astfel putând fi urmărite cu uşurinţă de 
evaluator; să cuprindă, pe lângă materialele elevului, şi propriile reflecţii, asigurând astfel 
împletirea evaluării cu învăţarea; lucrările cuprinse în portofoliu să fie reprezentative, adică să 
reflecte esenţa activităţii desfăşurate; să reflecte caracterul evolutiv, arătând capacitatea de 
perfecţionare a elevului. 
 Utilizarea resurselor educaționale digitale în instituțiile de învățământ devine o condiție de 

realizare a procesului instructiv-educativ. Aplicarea acestora în procesul educațional permite 
trecerea la un nivel mai avansat a tehnologiilor informaționale, care au loc în instituții, de aceea 
realizarea eficientă a resurselor educaționale digitale ne va permite să utilizăm la un alt nivel 
instruirea diferențiată, formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor. De asemenea, va spori 
motivarea elevilor, demonstrându-le fenomenele studiate în mod accesibil, eficiența și stimularea 

spre autoeducație, deci vom obține o calitatea sporită a procesului educațional.  

 Dacă exigențele lumii contemporane vizează un curriculum centrat pe competențe, atunci 
evaluarea, atât cea formativă, cât și cea sumativă trebuie să se concentreze pe măsurarea și 
aprecierea acestor competențe. Educaţia trebuie să se schimbe în ritmul modernizării societăţii, 
deoarece generaţiile de elevi trebuie să dezvolte abilităţi şi competenţe care să îi conducă dincolo de 
zidurile clasei, într-o lume cu oportunităţi nelimitate. Atunci când folosim instrumentele potrivite, 
lecțiile on-line pot fi la fel de eficiente precum cele clasice. 

 La momentul actual, datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la 

resurse ne putem propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă, nici nu ne puteam 

gândi. Este necesar să schimbăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe care îl dăm 

generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte, şcoala care pregăteşte copiii pentru viitor 
trebuie să pună accent pe competenţele sociale şi de comunicare, nu doar pe cunoştinţele acumulate 
de aceştia. Folosirea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică îmbunătăţeşte în 
mare măsură calitatea procesului instructiv-educativ, căpătând cu adevărat un caracter activ-

participativ şi o adevărată valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. Un învăţământ 
modern, bine construit, va duce la iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea elevului, la dirijarea, 

îndrumarea sa, dar în acelaşi timp conduce la stabilirea şi consolidarea unor relaţii de cooperare 
între profesor şi elev, acesta fiind elementul esenţial al învăţământului modern. 
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SEMNIFICAȚII ȘI SIMBOLURI ÎN ,,FLOARE ALBASTRĂ” DE MIHAI 
EMINESCU 

 

Prof. Magdalena Melania Gherghe  

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

  

 Publicată în revista ,,Convorbiri literare” în anul 1872, poezia ,,Floare albastră” reprezintă o 

creație de legătură între cea dintâi vârstă a eroticii eminesciene, cea a dorinței de iubire, și cea de-a 

doua, a utopiei iubirii: chipul iubitei apare ca fiind în aceeași măsură ideal, dar ea nu mai este pur și 
simplu doar o proiecție a sufletului celui ce o visează, ci devine și sufletul și glasul naturii, iar acest 
glas cheamă către locul simțit ca paradis al iubirii, tărâmul de vrajă al pădurii. 
 Titlul poemului, conține o trimitere la motivul poetic romantic al florii albastre, prezent 
pentru întâia oară în primul capitol al romanului ,,Heinrich von Otterdingen” de Novalis și reluat 
apoi de o serie de poeți ai secolului trecut, printre care Victor Hugo. Mihai Eminescu a prelucrat 
într-o modalitate creatoare motivul florii albastre, ca într-un dialog viu peste spațiu și peste timp 
între marile spirite. 
       Textul lui Novalis povestește, în mod cât se poate de explicit, un vis. Romanticii germani, 
între care Novalis este unul dintre cei mai importanți, considerau visul ca pe un moment de mare 
importanță al vieții spirituale, moment în care ființa umană, uitând prejudecățile culturii din care 
face parte, se deschide revelației, are șansa de a comunica cu planul divin al existenței, are șansa se 
a se apropia de Adevăr. ,,Ah, ea spuse adevărul...” scrie Eminescu în chiar finalul poemului ,,Floare 
albastră”, referindu-se la vorbele fetei din floare, auzite în vis; mai târziu, când fata se împărat va 
visa făptura de raze a Luceafărului, va vedea cum ,,Venea plutind în adevăr...”. 
      Pentru romantici, visul este mai adevărat decât realitatea simțurilor și a gândirii- acestea din 

urmă se pot înșela sau pot cel mult să ne sugereze suprafața aparentă a lucrurilor, în vreme ce 
tainele, adevărul de profunzime, îi apar omului mai curând în vis. Tânărul Heinrich von Otterdingen 

visează mai întâi că străbate o pădure, apoi că pătrunde într-o peșteră unde, în chip paradoxal, 
izvorăște o lumină din adâncuri. El se cufundă în apele unui lac cu apă limpede – moment necesar 

al purificării dinainte de revelație. Astfel purificat, plutind încă pe apele luminoase, el cade într-un 

nou vis, un vis în vis, unul de gradul al doilea, de mare profunzime, în care are revelația florii 
albastre și a gingașului chip feminin din interiorul acesteia. Trezirea este ca o alungare din paradisul 

originar; întreaga sa viață, tânărul cavaler și-o va dedica unei îndelungi și răbdătoare căutări; nu va 
găsi pe acest tărâm chipul căutat, ci într-o altă lume pură a poeziei și a visului. În interpretarea 
psihanalistului C. G. Jung, chipul visat-revelat în vis- este imagine arhetipală a propriului suflet, 
Anima. 

       Deși nu o spune nicăieri în chip explicit, textul poemului eminescian narează un vis. El pare 
o continuare a visului întrerupt al lui Heinrich: abia zărită, fata dintre petalele florii albastre, 

,,mititică”, i se adresează visătorului, certându-l mai întâi pentru că ,,s-a cufundat în stele”, deci a 
plecat spiritual în alte spații, neglijând natura pământească, chemându-l apoi spre această natură ca 
spre un spațiu paradisiac al împlinirilor. Fata din floare este , fără îndoială, o micuță zână, sufletul 
naturii înseși, glasul ei-este ceea ce folclorul românesc numește o știmă, adică o voce a pădurii, a 
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izvoarelor, a florilor. Este ca o epifanie a înseși zânei Dochia din Memento mori. Prin glasul ei, 

Eminescu are revelația naturii ca spațiu sacru al iubirii. 
      Finalul poemului exprimă amărăciunea trezirii din vis. Râsul său, cauza trezirii, este râsul 
sceptic al epigonului, al omului ,,modern” care nu crede în nimic. Firește, este trist pe o astfel de 

lume în care visul însuși moare, o dată cu iubirea revelată. Citind textul cu minimum de atenție, 
vedem că, de murit, a murit iubirea, nicidecum iubita din vis. Eroul poetic eminescian o va aștepta, 
întâlnind-o mereu și mereu în vis, invocând-o să coboare și să lumineze existența pământească. 
Amândoi trăiesc în credința că făptura din vis există în adevăr, un adevăr mai înalt decât aparențele 
lumii cotidiene și comune. 
 

 

 

SCURTĂ ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE MUST ȘI HAVE TO 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Cătălina-Gabriela Ilie 

Colegiul Economic Buzău 

 

 Există o relație strânsă între must și have to, atât în sensul epistemic, cât și în cel deontic. I. 
Ştefănescu (1988) remarcă faptul că  have (got) to  poate apărea cu o interpretare epistemică. De 

exemplu:  

1) If you’ve seen all the old Frankensteins, you’ve got to know all the jokes. 
Dacă ai văzut toate filmele Frankensteins vechi, trebuie să ştii toate glumele.  
În engleza americană, have got to este preferat în sensul epistemic:  
2) You’ve got to be joking. 

Probabil că/trebuie că glumeşti. 
În engleza britanică este preferat  must: 

3) You must be joking. 

Probabil că/trebuie că glumeşti. 
În engleza britanică apare o distincție între cele 2 modale:  
4) He must be really capable to be editor-in-chief at such a young age. 

Trebuie să fie/probabil că este foarte capabil ca să fie editor şef la o vârstă aşa de tânără. 
5) He has to be really capable to be editor-in-chief at such a young age. 

Trebuie să fie foarte capabil ca să fie editor şef la o vârstă aşa de tânără. 
Ambele propoziții sunt reprezentări ale modalelor epistemice, dar în exemplul 5) sensul 

deontic este de asemenea vizibil. Astfel, diferența dintre cele 2 modale în sensul epistemic este 
faptul că  have to nu este în general departe de sensul lui deontic. Acest lucru conduce la un alt 

punct important: have (got) to are un sens mai puternic decât must în această situație. După cum 
subliniază și Leech (1971:77), o propoziție precum 6) arată o simplă suspiciune, în timp ce 7) 
reprezintă mult mai mult – o acuzație.  

6) Someone must be telling lies. 

Cineva probabil că minte. 
7) Someone has got to be telling lies. 

Cineva trebuie să mintă. 
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Când funcționează ca un verb epistemic, must este în general folosit la prezent. Când este 
folosit la trecut, este urmat de infinitivul perfect al verbului lexical, care poate fi la aspectul simplu 

sau continuu:   

8) He must have made a mistake. 

Probabil că a făcut o greşeală. 
9) He must have been lying all this time. 

Probabil că a minţit tot timpul acesta. 
Ca verbe deontice, cele 2 modale sunt sinonime, cu câteva restricții: have (got) to arată 

obligație din exterior, în timp ce  must nu arată această atitudine. În contrast, must este orientat spre 

subiect sau neutru. Cu alte cuvinte, după cum se prezintă lucrurile în gramatica tradițională, must 

arată obligație internă, obligație ce vine dinspre vorbitor, iar have to arată obligație externă, care 
vine din afara vorbitorului și îi este impusă de circumstanțe externe.   

10) I must be home before it gets dark; I don’t want mum to worry. 

Trebuie să fiu acasă înainte de a se întuneca; nu vreau ca mama să se îngrijoreze. 
11) I have to be home before it gets dark; my mum said so. 

Trebuie să fiu acasă înainte de a se întuneca; aşa a spus mama. 
Există și diferențierea făcută de Palmer (1979:93) care distinge între orientarea spre subiect, 

cea neutră și cea orientată spre exterior, considerând că must este orientat spre subiect sau neutru, 

iar have got to este orientat spre exterior. El reliefează, de asemenea, faptul că have to este mai 

formal, în timp ce have got to este folosit mai mult în englaza vorbită. La fel precum must, have got 

to nu are forme impersonale, dar have to are: having to, to have to. 

După cum subliniază Elena Bâră (1979:159), o altă diferență între cele 2 modale a fost 

identificată de către gramaticieni: have to este în mod obișnuit folosit pentru a exprima activități 
obișnuite, în timp ce must este folosit pentru obligații importante:  

12) I have to clean the house every two days. 

Trebuie să fac curat în casă la fiecare 2 zile. 

13) I must clean the house now. I’m expecting guests later on. 
Trebuie să fac curat în casă acum. Aştept musafiri mai târziu. 
La trecut, must deontic nu are propriile forme, așa că had to este folosit:  

14) They had to participate in the meeting. 

Au trebuit să participe la întâlnire. 
Pentru exprimarea viitorului, se folosește will have to: 

15) We will all have to work hard for this. 

Cu toţii va trebui să muncim din greu pentru asta. 
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TEST-GRILĂ MORFOSINTAXĂ PENTRU ADMITEREA ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

1. Cuvântul subliniat în enunţul „A aşteptat câteva clipe” este: 
a. pronume nehotărât;  b. pronume negativ;  c. adjectiv pronominal;  d. numeral. 

2. Cuvântul subliniat în enunţul „Cartea este a fetei aceleia” este: 
a. adjectiv pronominal;  b. pronume demonstrativ;  c. pronume nehotărât;  d. pronume negativ. 

3. În versul „De treci codri de aramă, de departe vezi albind”: 
a. primii doi „de” sunt prepoziţii, al treilea „de” este conjuncţie;  b. cei trei „de” sunt prepoziţii;  
c. primul „de” este conjuncţie, ultimii doi „de” sunt prepoziţii; d. primul şi al treilea „de” sunt 
conjuncţii, al doilea „de” este prepoziţie. 

4. În enunţul: „Un om nemaipomenit e tata” cuvântul „un” are valoare morfologică de: 
a. numeral cardinal;  b. adjectiv nehotărât;  c. substantiv comun;  d. articol nehotărât. 
5. Cuvântul subliniat în enunţul: „Am cunoscut pe omul căruia m-ai recomandat” este în 
cazul: 

a. genitiv;  b. dativ;  c. acuzativ;  d. nominativ. 

6. Sunt tranzitive toate verbele din seria: 

a. a învăţa, a mânca, a face, a cânta;  b. a fugi, a exista, a intra, a ajunge;  c. a merge, a cânta, a 

rămâne, a fi;  d. a deveni, a ieşi, a sta, a alerga. 
7. În enunţul „Odată, vara, aproape de Moşi, mă furişez din casă”, adverbul „aproape” are 
valoare: 

a. modală;  b. temporală;  c. locală;  d. predicativă 

8. În enunţul „A citit toată noaptea” cuvântul subliniat are valoare morfologică de: 
a. adverb de timp;  b. substantiv comun;  c. adjectiv nehotărât;  d. pronume nehotărât. 
9. În enunţul „O prietenă m-a anunţat imediat” cuvântul subliniat este: 
a. adjectiv nehotărât;  b. numeral cardinal;  c. pronume personal;  d. articol nehotărât. 
10. În enunţul „Era un om de nimic” cuvintele subliniate formează o locuţiune: 
a. adverbială;  b. substantivală;  c. adjectivală;  d. prepoziţională. 
11. Locuţiunea subliniată în enunţul „În caz că izbucneşte un incendiu, anunţă pompierii” 
este: 

a. prepoziţională;  b. conjuncţională;  c. adverbială;  d. substantivală. 
12. Sunt conjuncţii coordonatoare toate cuvintele din seria: 
a. şi, că, ci, deşi;  b. ori, fie, căci, încât;  c. să, dacă, dar, sau;  d.  iar, însă, fie, ci. 
13. În enunţul „Mulţumită vouă se bucură de succes” cuvântul subliniat este în cazul: 
a. genitiv;  b. dativ;  c. acuzativ;  d. nominativ. 

14. În enunţul: „El era mereu împotriva tuturor colegilor săi” cuvântul subliniat este: 
a. complement indirect;  b. nume predicativ;  c. complement circumstanţial de mod;  d. atribut 

substantival. 

15. În enunţul: „A răspuns obraznic cui l-a întrebat” cuvântul subliniat este: 
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a. complement indirect în cazul dativ;  b. atribut pronominal în cazul genitiv;  c. subiect în cazul 
dativ;  d. complement indirect în cazul acuzativ. 

16. Cuvântul subliniat din enunţul „În faţa lor se găsea pădurea desfrunzită” este: 
a. complement circumstanţial de loc;  b. atribut adjectival;  c. atribut pronominal;  d. complement 

indirect. 

17. Cuvântul subliniat în enunţul „Al meu copil citeşte expresiv” este: 
a. atribut adjectival;  b. atribut pronominal;  c. subiect;  d. complement indirect. 

18. În enunţul „La uşă se aude: cioc-cioc!” interjecţia are funcţie sintactică de: 
a. subiect;  b. nume predicativ;  c. atribut adjectival;  d. complement direct. 

19. În enunţul „Cum va fi vremea mâine?” adverbul relativ „cum” are funcţie sintactică de: 
a. complement circumstanţial de mod;  b. complement circumstanţial de timp;  c. nume predicativ;  
d. complement indirect. 

20. În enunţul „Se vedea ningând” verbul la gerunziu are funcţie sintactică de: 
a. subiect;  b. complement direct;  c. nume predicativ;  d. nu are funcţie sintactică. 
21. În enunţul „Iată soarele” predicatul este exprimat prin: 
a. verb predicativ;  b. adverb predicativ;  c. locuţiune verbală;  d. interjecţie predicativă. 
22. În enunţul „A primit o bătaie în lege” cuvintele subliniate au valoare morfologică şi 
funcţie sintactică de: 
a. locuţiune adjectivală, atribut substantival prepoziţional; b. locuţiune substantivală, atribut 
adjectival; c. locuţiune substantivală, atribut substantival; d. substantiv precedat de prepoziţie, 
atribut adjectival. 

23. În enunţul „Care om nu vede ceea ce se întâmplă cu cel care este învins?”: 
a. primul „care” este adjectiv relativ cu funcţie sintactică de atribut adjectival, „ceea ce” este 
pronume relativ cu funcţie sintactică de complement direct, „cel care” este pronume relativ cu 

funcţie sintactică de subiect; b. primul „care” este adjectiv interogativ cu funcţie sintactică de 
atribut adjectival, „ceea ce” este pronume relativ cu funcţie sintactică de complement direct, ultimul 

„care” este pronume interogativ cu funcţie sintactică de subiect; c. primul „care” este adjectiv 
interogativ cu funcţie sintactică de atribut adjectival, „ceea ce” este pronume relativ cu funcţie 
sintactică de subiect, ultimul „care” este pronume relativ cu funcţie sintactică de subiect; d. primul 

„care” este pronume relativ cu funcţie sintactică de subiect, „ceea ce” este pronume relativ cu 
funcţie sintactică de subiect, ultimul „care” este pronume relativ cu funcţie sintactică de 
complement direct. 

24. În enunţul „Noi suntem împotriva fumatului” cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: 
a. complement indirect în cazul dativ;  b. nume predicativ în cazul dativ;  c. complement indirect în 
cazul genitiv;  d. nume predicativ în cazul genitiv. 
25. Predicatul din enunţul „Romanul a fost citit de toţi elevii” este: 
a. nominal, exprimat prin „a fi” şi participiu;  b. nominal, exprimat prin verb la diateza activă;   
c. verbal, exprimat prin verb la diateza pasivă;  d. verbal, exprimat prin verb la diateza activă. 
26. În enunţul „Îl trimit pe care termină primul” cuvântul subliniat are funcţie sintactică de: 
a. subiect;  b. complement direct;  c. nume predicativ;  d. complement indirect. 

27. Cuvântul subliniat în enunţul „Intrând în cameră, a aprins lumina” are funcţie sintactică 
de: 

a. complement circumstanţial de mod;  b. complement circumstanţial de timp;  c. complement 
circumstanţial de loc;  d. complement circumstanţial de cauză. 
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28. Subordonata din enunţul „Fata s-a hotărât să meargă în excursie” este: 
a. subiectivă;  b. completivă directă;   c. completivă prepoziţională;  d. circumstanţială de mod. 
29. Subordonata din enunţul „Citea frumos cum a fost învăţat” este: 
a. completivă directă;  b.atributivă;  c. completivă indirectă;  d. circumstanţială de mod. 
30. În enunţul „Devenise de tot frumos şi n-ar fi fost normal să nu rămână aşa” subordonata 
este: 

a. subiectivă;  b. predicativă;  c. completivă directă;  d. completivă indirectă. 
31. În enunţul „Ar fi fost foarte plăcut să mergem în tabără” subordonata este: 
a. subiectivă;  b. predicativă;  c. completivă directă;  d. circumstanţială de mod. 
32. Adverbul relativ „cum” introduce în enunţul „Ea a doua zi se miră/ Cum de firele sunt 
rupte” o: 
a. circumstanţială de mod;   b. completivă prepoziţională;  c. atributivă;  d. circumstanţială de timp. 
33. În enunţul „Nu ne-a dat prin cap să-l căutăm” subordonata este: 
a. completivă directă;  b. predicativă;  c. subiectivă;  d. completivă prepoziţională.  
34. Cer propoziţie subordonată subiectivă toate cuvintele şi locuţiunile din seria: 
a. bineînţeles, înainte de, pe urmă, imediat ce;  b. e bine, este evident, pe loc, odată ce;  c. desigur, 
de bună seamă, probabil, fără îndoială;  d. se ştie, aproape de, înainte să, în caz că. 
35. Subordonata din enunţul „E de mirare cum s-a dezvoltat” este: 
a. predicativă;  b. completivă directă;  c. circumstanţială de mod;  d. subiectivă. 
36. În fraza „Vremurile sunt cum sunt şi e greu să le schimbi” ordinea propoziţiilor este: 
a. PP-PR-PP-SB;  b. PP-SB-PP-PR;  c. PP-CM-PP-CD;  d. PP-SB-PP-CD. 

37. În fraza „Am să fiu ce vreau să fiu” ordinea propoziţiilor este: 
a. PP-SB-PP;  b. PP-CD-CD;  c. PP-CM-PR;  d. PP-PR-CD. 

38. Fraza „E bine să se ştie că rămânem cum am fost” are structura: 
a. PP-SB-CD-CM;  b. PP-CZ-SB-PR;  c. PP-SB-SB-PR;  d. PP-CD-SB-CM. 

39. Nu poate urma subordonată subiectivă după regenta: 
a. „E greu...”;  b. „Aminteşte-ţi...”;  c. „Ar fi fost imposibil...”;  d. „Fără îndoială...” 

40. Fraza „Nu era posibil să fie cum ar fi trebuit să fie” are structura: 
a. PP-CD-CM-SB;  b. PP-SB-CM-PR;  c. PP-CD-PR-SB;  d. PP-SB-PR-SB 
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„LUCEAFĂRUL” DE MIHAI EMINESCU 

-Model de eseu pentru examenul de bacalaureat- 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

I. ÎNCADRARE/ TRĂSĂTURI. Mihai Eminescu face parte din Epoca Marilor Clasici, alături de 
alţi scriitori de valoare: Ion Creangă-povestitorul, I. L. Caragiale-dramaturgul, Ioan Slavici-

nuvelistul, Eminescu fiind poetul romantic de excepţie, „ultimul mare romantic european” sau „un 
romantic întârziat”. Deşi în opera sa se îmbină armonios elemente ale clasicismului, romantismului 
şi este anticipat simbolismul prin sugestie, sinestezie şi simbol, Eminescu rămâne un romantic, după 
cum însuşi se defineşte: „Nu mă-ncântaţi nici cu clasici,/ Nici cu stil curat şi antic -/ Toate-mi sunt 

deopotrivă,/ Eu rămân ce-am fost: romantic”. 
 Definit de Victor Hugo drept „liberalismul în literatură”, romantismul urmăreşte o 
„organizaţie monarhică a sufletului”, care doreşte să înlăture raţiunea, „monarhul spiritului” 

(Tudor Vianu). Se caracterizează prin: accent pe sensibilitate, imaginaţie, fantezie creatoare; interes 
pentru istorie, natură, folclor, ca elemente ale specificului naţional; evadarea eului liric prin reverie 
sau somn în fantezie; contemplarea naturii prin descrierea peisajelor în pasteluri sau prin reflecţii 
asupra problemelor universului în meditaţii; importanţa acordată sentimentelor omeneşti, cu 
predilecţie iubirii în armonie cu natura ocrotitoare sau participativă; interes pentru filozofia idealistă 
germană privind relativitatea timpului şi spaţiului, pentru setea fiinţei de absolut, de desăvârşire; 
libertatea totală în creaţie prin amestecul genurilor şi speciilor, negând normele rigide ale clasicilor; 
preferinţa pentru antiteză, metaforă şi simbol etc. 
 Capodoperă a întregii creaţii eminesciene, prin povestea fantastică de iubire inspirată din 
folclorul românesc, prin problematica filozofică amplă, prin perfecţiunea limbajului poetic, 
„Luceafărul” este un poem lirico-epic şi dramatic, filozofic, romantic, fantastic, alegoric, o sinteză 

de genuri şi specii literare, de teme şi motive literare. 
 O trăsătură care încadrează poemul în romantism este reprezentată de sursele de inspiraţie 
folclorice, punctul de plecare fiind un basm popular românesc, „Fata în grădina de aur”, cules de un 
călător german şi versificat de Eminescu, dar cu schimbarea finalului (Hyperion nu alege calea 
răzbunării, nedemne de esenţa superioară a geniului). Este valorificat, de asemenea, mitul 
Zburătorului, în primul tablou al poemului, Luceafărul apărându-i fetei în vis, în chip de înger şi 
demon („Iar ea vorbind cu el în somn,/ Oftând din greu suspină”; „Părea un tânăr voievod/  

Cu păr de aur moale”; „Pe negre viţele-i de păr/ Coroana-i arde pare”). Totodată, prin amestecul 
genurilor, epica poemului este dată de respectarea subiectului narativ al basmului popular, îmbogăţit 
de poet cu valenţe filozofice profunde: formula din incipit („A fost odată ca-n poveşti,/ A fost ca 
niciodată”); motive narative specifice basmului (motivul fetei de o frumuseţe unică, motivul 
personajelor ajutătoare - Demiurgul, motivul celor trei încercări - chemările fetei, motivul 

metamorfozei – transformările Luceafărului, motivul cuplului ideal – Cătălin şi Cătălina). 
 O altă trăsătură romantică este preferinţa pentru antiteză, ca mijloc compoziţional, 
reflectată în primul rând în structura poemului, prin opoziţiile stabilite între cele patru tablouri: 
primul tablou surprinde un cadru uman-terestru (fata de împărat şi aspiraţia ei spre Luceafăr, 
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castelul de la marginea mării, fereastra dinspre mare, corăbiile) şi unul universal-cosmic (prezenţa 
astrului întrupat „din a chaosului văi”; antiteza între cele două întrupări ale Luceafărului – „Un 
înger se arată”, „Un demon se arată”); tabloul al doilea cuprinde planul terestru, în care se 
desfăşoară lecţia de iubire a lui Cătălin către Cătălina; tabloul al treilea este dominat de cadrul 
cosmic prin zborul lui Hyperion către haosul primordial de dinaintea genezei, dialogul cu 
Demiurgul care accentuează antiteza dintre efemeritatea lumii terestre şi eternitatea fiinţelor 
superioare („Trăieşte azi ce moare”, „Toţi se nasc spre a muri/ Şi mor spre a se naşte”); ultimul 

tablou poetic revine la îmbinarea cadrului uman-terestru (idila celor doi pământeni în mijlocul 
naturii feerice şi protectoare) cu cel cosmic (ultima invocaţie a fetei care-l cheamă pe Luceafăr 
pentru a-i ocroti „norocul”, iubirea pentru Cătălin). Antitezele terestru-cosmic, efemer-etern, geniu-

mediocritate ilustrează gândirea romantică a poetului „iubitor de antiteze” (Titu Maiorescu). 
II. TEMA/ DOUĂ SECVENŢE. Tema centrală a poemului o constituie condiţia tragică a omului 
de geniu, fiinţă sfâşiată de contradicţii adânci, aflată în incompatibilitate cu omul comun, mediocru, 
fără aspiraţii spirituale, incapabil să-şi depăşească limitele condiţiei umane efemere, să înţeleagă şi 
să aprecieze adevăratele valori. Problema geniului este ilustrată de poet prin prisma filozofiei lui 

Schopenhauer, potrivit căreia cunoaşterea lumii este accesibilă numai omului superior, singurul 
capabil să depăşească sfera subiectivităţii, să se depăşească pe sine, înălţându-se în sfera 
obiectivului. Spre deosebire de el, omul obişnuit nu se poate înălţa deasupra concreteţii vieţii, nu-şi 
poate depăşi condiţia subiectivă. 
 Problematica geniului este abordată în raport cu lumea, cu iubirea, cunoaşterea, natura, 
timpul, viaţa şi moartea, creaţia şi creatorul, poemul fiind o sinteză de teme şi motive literare. Tema 
iubirii este ilustrată prin cele două poveşti de dragoste diferite: aceea dintre Luceafăr şi fata de 
împărat, o iubire imposibilă şi incompatibilă cu viziunea astrului, pentru care iubirea devine o 
modalitate superioară de cunoaştere, care merită sacrificiul suprem; povestea de iubire împlinită a 
celor doi pământeni, bazată pe fericirea dobândită prin realizarea cuplului. 
 Temele secundare (natura terestră şi cosmică, timpul şi spaţiul cosmic etc.), alături de 
motivele literare romantice (marea, castelul, fereastra, oglinda, luna, codrul, teiul, visul, îngerul şi 
demonul, fortuna labilis, vanitas vanitatum etc.)  întregesc semnificaţiile complexe ale poemului. 
 Cele patru tablouri poetice se caracterizează prin circularitate şi echilibru, planurile 

universal-cosmic şi uman-terestru interferând uneori, poemul având o construcţie simetrică. 
Ipostazele geniului şi acelea ale omului comun sunt surprinse diferit în tablourile poemului: în 
primul tablou geniul este reprezentat de Luceafăr, ca astru aparţinând planului cosmic, iar fata, prin 

aspiraţia ei superioară, este unică; în al doilea tablou Luceafărul devine o aspiraţie spirituală pentru 
Cătălina, femeia pământeană care dobândeşte identitate, nume; în al treilea tablou geniul este 

întruchipat de Hyperion care aspiră către iubirea ideală, iar în ultimul tablou geniul este omul 

superior simbolizat de Luceafăr, ca simbol al lumii superioare, detaşat de pragmatismul şi 
efemeritatea oamenilor obişnuiţi, muritori; fata devine o muritoare oarecare, un „chip de lut”.  

 O secvenţă reprezentativă pentru tema poemului o constituie primul tablou poetic, în care 
se desfăşoară povestea fantastică, imposibilă de iubire dintre două fiinţe ce aparţin unor lumi 
diferite, incompatibile, cea terestră şi cea cosmică: geniul, astrul ceresc-Luceafărul şi fata de 
împărat de o frumuseţe unică. Poemul debutează cu formula specifică basmului popular, sugerând 
un spaţiu ireal, de poveste şi un timp anistoric, irepetabil: „A fost odată ca-n poveşti,/ A fost ca 

niciodată,/ Din rude mari împărăteşti/ O prea frumoasă fată”. Superlativul „prea frumoasă” 
sugerează unicitatea fetei, „mândră” este un atribut al frumuseţii în limbajul popular, fata fiind 
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comparată cu „fecioara între sfinţi/ Şi luna între stele”. Ea este plasată astfel în spiritualitatea 
superioară a geniului, nu are nume, unicitatea aducând-o la un nivel egal cu al Luceafărului: „Şi era 
una la părinţi/ Şi mândră-n toate cele,/ Cum e Fecioara între sfinţi/ Şi luna între stele”. 
 Atmosfera romantică a cadrului terestru şi cosmic este definită de: castelul de la marginea 

mării, noaptea, singurătatea, prezenţa astrului iubirii, starea meditativă, visătoare, melancolică a 
fetei. Legătura dintre cele două planuri se realizează prin intermediul ferestrei, spaţiu al trecerii, al 

deschiderii spre infinit (mare, cer), singurul spaţiu de comunicare între cele două lumi, terestră şi 
cosmică: „Din umbra falnicelor bolţi/ Ea pasul şi-l îndreaptă/ Lângă fereastră, unde-n colţ/ 
Luceafărul aşteaptă”. Fascinaţia unuia către celălalt va duce la dorinţa de întâlnire care va avea loc 
în visul fetei, în oglindă (motivul dublului, spaţiu al reflexiei, al trecerii în partea nemuritoare, 
eternă, atemporală a sufletului uman): „Ea îl privea cu un surâs,/ El tremura-n oglindă,/ Căci o 

urma adânc în vis/ De suflet să se prindă”. Ca într-un descântec încărcat de forţă magică, fata îl 
cheamă pentru a-şi găsi fericirea („Şi viaţa-mi luminează”). 
 Metamorfozele Luceafărului în cele două întrupări, de înger şi demon, ilustrează mitul 
„Zburătorului”, preluat de Eminescu din mitologia populară românească şi presupun durere, 

suferinţă, dar el este gata de orice sacrificiu. Fiu al cerului şi al mării, asemănat cu Poseidon/ 
Neptun, el poartă însemne regale („toiag încununat cu trestii” – tridentul), fiind stăpân al oceanului 
de ape şi de stele. Asemănat cu un voievod, îi apare fetei ca un înger cu păr de aur, faţa albă, 
străvezie, „un mort frumos cu ochii vii”. În a doua întrupare el este fiu al soarelui şi al nopţii, născut 
din lumina şi din întunericul primordiale, apare ca un demon, palid, melancolic, gânditor, cu părul 
negru, coroana de foc, privirea arzătoare. Îi oferă fetei un statut superior, stăpână a întinderilor de 
ape şi de stele: „O, vin’! odorul meu nespus,/ Şi lumea ta o lasă!/ Eu sunt luceafărul de sus,/ Iar tu 
să-mi fii mireasă”. Luceafărul este, astfel, viu şi mort, înger şi demon în acelaşi timp, lumină şi 
întuneric, şi are conştiinţa superiorităţii sale („Eu sunt Luceafărul de sus”). 
 Refuzurile fetei, exprimate prin antiteze sugestive („Căci eu sunt vie, tu eşti mort”), sunt un 

semn al incompatibilităţii născute din mare ca spaţiu limitat, terestru şi cer, spaţiu nelimitat, astral. 
Fata aspiră spre o lume superioară, care-i depăşeşte puterile, fiind conştientă de neputinţa ei de a 

depăşi limitele destinului uman şi de a accede spre cunoaşterea absolută: „Dară pe calea ce-ai 

deschis / N-oi merge niciodată”. Aceeaşi diferenţă insurmontabilă dintre cele două lumi, a geniului 
nemuritor şi a fetei supuse trecerii timpului şi efemerităţii, este prezentă şi în răspunsul Luceafărului 
la cerinţa fetei ca el să coboare pe pământ: „- Dar cum ai vrea să mă cobor?/ Au nu-nţelegi tu 
oare,/ Cum că eu sunt nemuritor,/ Şi tu eşti muritoare?”. Fiinţă superioară pentru care iubirea este 
un ideal absolut, capabil de sacrificiul suprem, Luceafărul este gata să renunţe la nemurire, primind 
păcatul originar din mitologia creştină şi dezlegarea de legile veşniciei: „- Tu-mi ceri chiar 

nemurirea mea/ În schimb pe-o sărutare,/ Dar voi să ştii asemenea/ Cât te iubesc de tare;// Da, mă 
voi naşte din păcat/ Primind o altă lege;/ Cu vecinicia sunt legat,/ Ci voi să mă dezlege.” 

 În tabloul al doilea cadrul este terestru, efemer, tonalitatea înaltă, solemnă devine familiară, 
colocvială prin dialogul dintre cei doi muritori. Cătălin, „viclean copil de casă”, simbol al omului 

comun, al spiritului redus, instinctual, mediocru, îşi „încearcă norocul”, oferindu-i fetei o lecţie de 
iubire, o dragoste concretă, o senzualitate uşoară menită să o smulgă pentru totdeauna din lumea 

visului şi a dorului. Acceptându-l pe Cătălin, fata îşi pierde unicitatea, devine Cătălina, o 
pământeană obişnuită care se aseamănă cu Cătălin, îl înţelege, coboară la scara fiinţelor terestre, dar 
aspiră totuşi spre absolut („În veci îl voi iubi şi-n veci/ Va rămânea departe...”). 
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 Tabloul al treilea surprinde drumul spre geneză al Luceafărului pentru întâlnirea cu 
Demiurgul şi dialogul filozofic cu acesta. În prima parte viziunea este cosmogonică, cadrul cosmic 
este definit de neant, haos primordial, gol originar. Zborul lui nu este un zbor spre înălţimi, ci o 
scufundare în adâncul infinitului („Căci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte,/ Iar 
vremea-ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte”). El însuşi apare ca o stea căzătoare, ca o sete 

enormă, supusă unei voinţe mai presus de a sa. În faţa Demiurgului Luceafărul devine Hyperion 
(din gr. hyper eon = pe deasupra mergătorul, cel ce trece pe deasupra), nume tainic, cunoscut doar 
de Creator. Obosit de nemurire, Luceafărul vrea să inverseze valoarea termenilor etern-efemer, 

simte nevoia de materialitate, veşnicia devine o povară sumbră şi apăsătoare. Dezlegarea de 

nemurire în numele iubirii („Şi pentru toate dă-mi în schimb/ O oră de iubire”) reprezintă forma 
supremă a sacrificiului. În dialogul dintre cei doi apare antiteza dintre fiinţele superioare eterne şi 
condiţia fiinţei umane trecătoare, Demiurgul apelând la spiritul activ, titanul, nu la cel contemplativ, 
geniul. Refuzul dezlegării de nemurire are la bază principiul unităţii totului, protejarea armoniei 

universale: „Ei doar au stele cu noroc/ Şi prigoniri de soarte,/ Noi nu avem nici timp, nici loc/ Şi nu 
cunoaştem moarte”. 
 O a doua secvenţă ilustrativă pentru tema operei o constituie tabloul al patrulea care 
surprinde fericirea omului prin iubire, dar şi acceptarea propriei condiţii. Cadrul este terestru şi 
cosmic, atmosfera este, pe de o parte, intimă, senzuală, pe de altă parte, rece, distantă. Tabloul 

debutează cu un pastel al înserării, în care apar elemente descriptive specifice universului liric 

eminescian al iubirii ocrotite de natură. Seara, noaptea, luna, apa, cărările din crânguri, şirul de tei, 
singurătatea tinerilor creează vraja idilei romantice: „Căci este sara-n asfinţit/ Şi noaptea o să-

nceapă;/ Răsare luna liniştit/ Şi tremurând din apă”. Imaginea cuplului ilustrează puritatea 
adamică a perechii originare în natura ocrotitoare: „Sub şirul lung de mândri tei/ Şedeau doi tineri 
singuri”. 
 Monologul lui Cătălin contrastează cu cel din tabloul al doilea, sentimentul erotic se 

adânceşte prin trăirea unică a iubirii. Profunzimea sentimentelor lui egalează iubirea Luceafărului, 
iubirea nu mai e întâmplătoare şi repetabilă, ci devine unică, singulară: „Căci eşti iubirea mea 
dentâi/ Şi visul meu din urmă”. 
 A treia invocaţie a fetei anulează magia din primele două chemări, căci se adresează acum 
Luceafărului ca unei stele aducătoare de noroc („Pătrunde-n casă şi în gând,/ Norocu-mi 

luminează”), accentuând ideea că destinul omului obişnuit este protejat de stele norocoase. 
Incapabilă de a se înălţa la iubirea absolută, ea îşi anulează şansa la eternizare, îşi pierde unicitatea, 
numele, frumuseţea neasemuită, devenind doar o muritoare obişnuită, o pământeană comună, 
asemenea tuturor celorlalte, un „chip de lut”: „-Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,/ Dac-oi fi eu sau altul?” 

 Totodată, Hyperion, eliberat de patima iubirii, vibrează la chemarea fetei („El tremură ca 
alte dăţi/ În codri şi pe dealuri”), dar se detaşează de lumea meschină şi superficială a muritorilor 
incapabili de a-şi depăşi limitele, faţă de care îşi exprimă profundul dispreţ. El se izolează în 
nemurire, înţelegând opoziţia dintre cele două lumi - lumea veşniciei, a spiritului, a cunoaşterii 
absolute, şi lumea măruntă a pământenilor, supuşi puterii sorţii („cercul vostru strâmt” şi „lumea 
mea”): „Trăind în cercul vostru strâmt / Norocul vă petrece, – / Ci eu în lumea mea mă simt / 
Nemuritor şi rece”. Antiteza dintre pronumele personal de persoana I singular, „eu” şi a II-a plural, 

„vostru” semnifică esenţa conflictului dintre etern şi efemer, subliniind menirea creatoare a geniului 
contemplativ, conştient de amăgitoarele chemări ale fericirii pământeşti trecătoare şi lipsite de 

profunzime. Drama sa ca fiinţă superioară este reprezentată de neputinţa de a se împlini erotic şi 
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implicit de imposibilitatea accederii la cunoaşterea absolută. Aparenta resemnare din final exprimă, 
de fapt, o atitudine detaşată, rece, raţională, specifică geniului ca spirit contemplativ.  
III. ELEMENTE DE STRUCTURĂ, COMPOZIŢIE, LIMBAJ 

 Un element de compoziţie al textului îl constituie titlul, motiv central al textului. Văzut de 
pe pământ, Luceafărul este steaua călăuzitoare, ocrotitoare a destinelor îndrăgostiţilor, prin analogie 
cu planeta Venus, zeiţa frumuseţii şi a dragostei în mitologia romană. În interpretare alegorică, 
Luceafărul este omul de geniu, dotat cu o inteligenţă superioară, însetat de cunoaştere, capabil de 
autodepăşire şi de sacrificiu, fiinţă însingurată şi nefericită, aflată în opoziţie cu omul comun, 
dominat de voinţă, incapabil de a-şi depăşi condiţia: „Aceasta este povestea […], iar înţelesul 
alegoric ce i-am dat este că, dacă geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui scapă de noaptea 
uitării, pe de altă parte, aici, pe pământ nici e capabil de a ferici pe cineva, nici capabil de a fi 

fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc.” (Mihai Eminescu). 

 Astfel, toate semnificaţiile temelor şi motivelor asociate condiţiei omului de geniu 
(aspiraţiile fetei de împărat spre o lume superioară, imaginea ideală a cuplului Cătălin-Cătălina, 

refuzul Demiurgului de a distruge armonia universală) converg către lumina rece a luceafărului 
nocturn care simbolizează aspiraţia spre desăvârşirea spirituală a omului comun, supus fericirii 
trecătoare prin iubire. 
 De asemenea, titlul trimite către mitul lui Hyperion, sugerând astfel natura duală a 
personajului romantic. Mitul lui Hyperion este legat de personaje mitologice şi de destinul zeilor/ 

titanilor. Hyperion se trage din prima generaţie a zeilor, fiind asociat într-un fel la facerea lumii. 

Născut din Uranus şi Geea, din cer şi pământ, el se asociază cu lumina, fiind după unele credinţe 
Soarele însuşi; după altele dă naştere, prin soţia sa, Thea, lui Helios, Selenei şi Aurorei, principalele 
izvoare cereşti luminoase, fiind astfel un factor de echilibru între lumina cerească şi întunericul 
pământesc. 

 Un alt element de compoziţie este reprezentat de amestecul genurilor şi al speciilor, 

aspect ilustrativ pentru „lirica măştilor”. Poemul liric prin motivul visului (întâlnirea în plan oniric a 
fetei cu Luceafărul, metamorfozele în înger şi demon, scenariul erotic din final, meditaţia filozofică) 
şi prin expresivitatea limbajului are elemente ale epicului: un fir epic susţinut prin cele două poveşti 
de iubire şi prin prezenţa personajelor (Luceafărul/Hyperion, fata de împărat/Cătălina, Cătălin, 
Demiurgul), incipitul aflat sub semnul basmului, structura narativă pe care se construieşte povestea 
alegorică, gradaţia ascendentă a epicului, preferinţa pentru verbe ce ţin de prezenţa narativului. 
Elementele dramatice sunt reprezentate de structurarea textului în patru tablouri, dramatismul 
sentimentelor, folosirea dialogului/ replicilor (dialogul dintre fata de împărat şi Luceafăr, dintre 
Cătălin şi Cătălina, dintre Hyperion şi Demiurg, dintre Cătălina şi Hyperion). 

 Totodată, se observă îmbinarea mai multor specii lirice: egloga (idilă cu dialog) în prima şi 
în a doua parte a poemului (dialogurile fata de împărat-Luceafăr, Cătălin-Cătălina), elegia în partea 
a doua („Şi tainic genele-mi le plec,/ Căci mi le împle plânsul”, „Dar se înalţă tot mai sus/ Ca să 
nu-l pot ajunge”), meditaţia filozofică în tabloul al treilea (replica Demiurgului), pastelul cosmic în 
zborul Luceafărului către Demiurg („Un cer de stele dedesubt,/ Deasupra-i cer de stele”), pastelul 

terestru în ultimul tablou („Sub şirul lung de mândri tei/ Şedeau doi tineri singuri”).  
 De asemenea, particularităţile prozodice susţin întregul strat ideatic al textului, precum şi 
viziunea originală despre lume a poetului. Muzicalitatea versurilor, de factură elegiacă şi 
meditativă, este ilustrată de măsura de 7-8 silabe a catrenelor, ritmul iambic alternând cu 
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amfibrahul, rima încrucişată, asonanţele şi rima interioară („zare”-„răsare”, „una”-„luna”), 
efectele eufonice ale cuvintelor (aliteraţiile). 
 Cuvintele şi expresiile populare dau un farmec aparte limbajului artistic eminescian, prin 
firescul exprimării: „De dorul lui şi inima / Şi sufletu-i se împle”, „În orişicare sară”, „Ei, Cătălin, 
acu-i acu / Ca să-ţi încerci norocul”, „Ea, îmbătată de amor” etc. 

 Se observă preocuparea pentru claritatea descrierii, poetul folosind un număr mic şi repetitiv 
de adjective cu valoare de epitet (mândru, frumos, mare, blând, dulce, viu sau adjective formate cu 

prefixul ne-: nemărginit, nemuritor, nespus, negrăit, nemişcător etc.). O particularitate a limbajului 

este exprimarea gnomică, aforistică prin folosirea în poem a unor maxime, sentinţe, precepte morale 

(„Dar piară oamenii cu toţi / S-ar naşte iarăşi oameni”; „Căci toţi se nasc spre a muri / Şi mor 
spre a se naşte”). 

 Poemul „Luceafărul” este cea mai înaltă expresie a poeziei româneşti, deoarece reuneşte 
„aproape toate motivele, toate ideile fundamentale, toate categoriile lirice şi toate mijloacele lui 
Eminescu, poemul fiind într-un fel şi testamentul lui poetic, acela care lămureşte posterităţii chipul 
în care şi-a conceput propriul destin” (Tudor Vianu). De aceea, poate fi considerat o transfigurare 

lirică a realităţii prin încifrarea unor idei filozofico-poetice cu rădăcini în mitologia universală. 
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 Formarea viitorilor adulţi, preocuparea pentru devenirea lor este o prioritate într-un context 

social actual, alterat vizibil de promovarea nonvalorii, un mediu în care educaţia nonformală este 
parte integrantă din viaţa tinerilor care accesează într-un mod facil orice informaţie. Cine contribuie 
predominant la dezvoltarea personală a acestor oameni mari în devenire pe care suntem obligaţi a 
ne-o asuma cu toţii? Şcoala? Familia? Societatea? Cine poartă răspunderea demotivării intrinsece 
crescânde a elevului pentru învăţare şi, mai ales, ce pot face pentru a stopa şi/sau a preîntâmpina 
acest fenomen cei care au făcut din meseria de profesor o vocaţie? Câtă importanţă are în evoluţia 
viitoare a copilului de azi desfăşurarea unei activităţi de învăţare pe care să o agreeze şi să o 
înţeleagă? Este antinomia joc-seriozitate o teză absolută, de necombătut? Iată câteva întrebări ce 
constituie premiza abordării acestei teme complexe, utilizarea jocului didactic în orele de limba şi 
literatura română. Sunt întrebări la care ar trebui să reflectăm, cu scopul de a veni în sprijinul 
educatorilor ce doresc să lase în urmă confortul tradiţionalist şi să accepte noi provocări în ceea ce 
priveşte abordarea demersului didactic.  
 Conceptualizarea educaţiei în perspectiva profesorului universitar Ioan Nicola conduce către 
însăşi esenţa problematicii acestui fenomen: „educaţia este o activitate declanşată intenţional în 
vederea asimilării valorilor sociale” (Nicola, 1992, p. 15). Existenţa valorilor sociale în planul 
cultural românesc este indubitabilă, însă fenomenul – relativ - al selecţiei între valoare şi nonvaloare 
ţine de nivelul de cultură şi, implicit, de educaţie al fiecărui individ în parte şi al tuturor la un loc. 
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De aceea, educaţia formală, realizată într-un cadru instituţionalizat, are menirea de a fundamenta 
bazele culturale şi de a dezvolta spiritul critic al tinerilor pentru ca aceştia să cunoască puterea lui „a 
discerne” transformând, astfel, banala existenţă într-un act permanent de creaţie. De aceea, au o 
deosebită valoare acţiunile singulare ale fiecărui educator, desfăşurate în fiecare moment pe care îl 
valorifică prin transmiterea propriei experienţe ştiinţifice, psihopedagogice şi chiar spirituale, 
devenind, poate fără să conştientizeze, un model.  
 În ceea ce priveşte modalităţile de operaţionalizare ale conceptului „educaţie”, diversele 
teoretizări surprind două perspective, cea a societăţii şi cea a copilului. Este vorba de adepţii 
educaţiei libere, bazate pe nevoile, aspiraţiile şi sentimentele copilului şi de cei ai educaţiei bazate 
pe constrângere, care consideră că tânărul trebuie educat prin adaptarea acestuia unor condiţii de 
mediu. Având în vedere multitudinea factorilor psihologici, sociali, pedagogici, este cu neputinţă a 
se aplica un tipar universal valabil, dar probabil că legea echilibrului, a armoniei între nevoia 

copilului şi necesităţile mediului este şi în acest context un punct de plecare al demersului 
instructiv-educativ. 

 Considerând că educaţia are un caracter diacronic, în sensul că evoluează şi se schimbă de la 
o etapă la alta, în funcţie de transformările sociale şi analizând caracterul permanent al educaţiei, 
privită drept o acţiune ce se exercită asupra individului de orice vârstă, este firesc a avea o 
perspectivă optimistă, încrezătoare asupra fenomenului educaţiei în spaţiul cultural românesc. 
 De-a lungul timpului, educaţia a străbătut diferite faze ale reflectării teoretice în conştiinţa 
umanităţii, pornind de la faza filozofică, prin teoretizări ale renumiţilor filozofi Socrate, Heraclit, 
Aristotel, Platon, dar şi reprezentanţii filozofiei scolastice din Evul Mediu, trecând prin faza 
pedagogiei moderne, reprezentată cu succes de sistemele pedagogice ale lui Jan Amos Comenius, 
Pestalozzi, J.J. Rousseau, ajungând spre faza psihologizării şi sociolizării educaţiei, prin apariţia 
pedagogiei experimentale şi a psihopedagogiei. 
 Dacă iniţial s-au adus în discuţie efectele cultural-formative ale jocului, incluse în pedagogia 
modernă mai ales de reprezentanţii Şcolii active, precum Ovide Decroly, Maria Montessori sau 
Édouard Claparède, care au avansat inclusiv ideea de substituire a procesului de instruire cu 

activitatea ludică, ulterior, în literatura de specialitate au fost emise idei privind funcţia de 
socializare a jocului, dar mai ales faptul că jocul se continuă în conduita umană şi dincolo de 
limitele copilăriei, fiind implicat în contextul vieţii la toate vârstele. Întrucât fiecare vârstă are un alt 
conţinut de aspiraţii, nevoi şi preocupări, jocul se converteşte permanent, păstrând, totuşi, două 
caracteristici: atractivitatea şi indispensabilitatea. 
 Întorcându-ne la vârsta primelor manifestări ludice, ajungem, inevitabil, la întrebarea 
formulată de Édouard Claparède: „La ce serveşte copilăria?”, al cărei răspuns se poate constitui în 
premiza unei abordări didactice: „Copilăria serveşte la joc şi imitaţie. Un copil e considerat copil nu 
pentru că nu are experienţă, ci pentru că simte nevoia naturală de a dobândi această experienţă. 
Copilul este tânăr nu pentru că nu este mare, ci pentru că un instinct tainic îl împinge să facă tot 
ceea ce trebuie ca să crească (...) Această tendinţă instinctivă spre dezvoltare se manifestă prin joc şi 
imitaţie” (Claparède, 1975, p. 91). 
 Într-adevăr, copilăria nu este o simplă etapă în dezvoltare, o anexă, iar educatorul trebuie să 
fie un fin observator al căilor naturale prin care educaţia devine eficientă. Se ajunge, astfel, la 
necesitatea de a stârni în sufletul şi mintea copilului interesul pentru activitatea pe care o desfăşoară. 
Admiţând că activitatea de învăţare presupune un efort susţinut şi cunoscând faptul că aptitudinea 

pentru efort se dobândeşte, este evident că nu ar trebui să dezvoltăm această aptitudine supunând 
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copilul la eforturi excesive. Dacă însă efortul este solicitat sub pretextul jocului, el va putea fi 
eficient şi va oferi celui care îl exercită satisfacţia aşteptată. În sufletul copilului nu se poate stârni 
decât un singur interes, acela pentru joc, unica motivaţie intrinsecă ce îl va determina să învingă 
„obstacolele” din calea cunoaşterii, adică distragerea atenţiei, plictiseala, oboseala, neplăcerea 

(Claparède, 1975, cit.in). Eruditul pedagog oferă un exemplu sugestiv, ce ar trebui să trezească un 
semn de întrebare în mintea, dar mai ales în sufletul fiecărui profesor: „Cerând copilului să facă un 
efort în muncă, întemeindu-se pe altceva decât pe joc, procedăm ca smintitul care, încă din 
primăvară ar scutura mărul ca să-i dea fructe: nu numai că nu recoltează niciun măr, ci, dimpotrivă, 
făcând să cadă florile, pierde şi fructele pe care pomul i le-ar fi dat toamna” (Claparède, 1975, 
p.100). Dar oare ce înseamnă prea devreme în evoluţia unui copil? Este vârsta şcolară mijlocie un 
moment în care copilul trebuie rupt brutal de ideea de a învăţa prin joc? Cu siguranţă, nu, fiind de 
preferat să stimulăm în continuare interesul pentru activitatea didactică prin joc, având în vedere că 
biologic şi psihologic el se află încă în etapa copilăriei. E adevărat, putem induce obligativitatea 
învăţării, ne putem baza uneori pe efectele punitive, putem distorsiona sufletul unui copil forţându-l 

să gândească asemeni unui adult. Cu ce preţ, totuşi? Vom crea, cu siguranţă, nişte elevi ascultători 
şi merituoşi, doar că ei vor deveni nişte adulţi dezgustaţi de ceea ce fac, în special, şi de viaţă în 
general, timoraţi, incapabili de a decide şi de a-şi asuma deciziile, obedienţi, nişte oameni care nu 
ştiu să fie adulţi, pentru că nu au fost lăsaţi să fie copii. De aceea, având în vedere că rolul şcolii 
este de a-l învăţa pe copil cum să muncească, cum să dobândească anumite deprinderi, considerăm 
că jocul ar putea fi cea mai bună introducere în arta de a munci, prin educarea conform căreia 
munca şi jocul sunt polii aceleiaşi idei, iar ei pot aluneca fără să conştientizeze de la unul către 
celălalt învăţând prin joc şi având jocul drept punct de plecare al învăţării. 
 Pornind de la premiza verificată, conform căreia jocul este un element fundamental în axa 
dezvoltării indivizilor de orice vârstă, am realizat în lucrarea de grad didactic intitulată „Perspective 
actuale privind utilizarea jocului didactic în cadrul orelor de limba şi literatura română”, coordonată 
de conf. univ. dr. Marius Nica, un demers metodico-experimental care a pornit de la ipoteza că 
elevii de 11-12 ani sunt (încă) într-o etapă propice dezvoltării sociale şi intelectuale prin intermediul 
elementelor ludice, se află în continuare la o vârstă în care jocul este un aspect necesar şi esenţial. 
Este o etapă de care un educator iscusit, ce-şi creează o strategie didactică bazată pe elemente 
ludice, poate profita, urmărind un dublu scop: apelul la motivaţia intrinsecă şi eficientizarea 
demersului didactic. Obiectivele pe care le-am vizat au constat în identificarea nivelului de 
cunoştinţe al elevilor privind substantivul şi textul descriptiv (pentru grupul experimental), respectiv 
adjectivul şi textul descriptiv (pentru grupul de control), urmărirea progreselor înregistrate de elevi 
în urma folosirii jocului în demersul didactic, analiza şi interpretarea rezultatelor constatate în urma 
experimentului, dezvoltarea motivaţiei cunoaşterii, a inteligenţei şi a creativităţii. Cercetarea din 
lucrarea menţionată a fost una practic-aplicativă, s-a realizat în perioada ianuarie-martie a anului 

şcolar 2021-2022 la Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” din Pitești şi a fost constituită pe un 
eşantion de 33 de subiecţi, împărţiţi într-un grup de control, alcătuit din 16 elevi ce formează 
colectivul clasei a VI-a B, şi un grup experimental, reprezentat de elevii clasei a V-a B. 

Experimentul didactic s-a realizat în funcţie de trei etape: 
 1. Etapa constatativă, în care am aplicat testele iniţiale pentru ambele eşantioane de elevi. 
 2. Etapa formativă, în care a fost aplicat un tratament aparte grupului experimental, prin 
introducerea strategiei didactice bazată pe elemente ludice, strategie care a fost evitată intenţionat în 
cadrul grupului de control.  
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 3. Etapa evaluativă, în care au fost aplicate teste finale la ambele eşantioane, în vederea 
realizării analizei constatative şi a validării/ invalidării ipotezei. 
 Analizând rezultatele obţinute la testările finale de membrii lotului de control comparativ cu 

membrii lotului experimental, am ajuns la concluzia că ipoteza cercetării se verifică. Astfel, se 
confirmă faptul că utilizarea unor strategii didactice bazate pe elemente ludice în predarea-învăţarea 
noţiunilor legate de substantiv şi text descriptiv creşte gradul de implicare a elevilor în demersul 
educativ, fapt care determină ameliorarea performanţelor şcolare. Deşi relativ scurt, timpul alocat 
etapei formative a cercetării a fost eficient utilizat, în sensul că a permis modificarea unor aspecte la 

nivelul grupului experimental, comparativ cu grupul de control, putându-se realiza astfel comparări 
în măsură să eficientizeze actul didactic; cu toate că abordarea unei strategii didactice cu valenţe 
ludice implică efort susţinut din partea profesorului, atât în ceea ce priveşte realizarea materialului 
didactic, dar mai ales în conceperea unei strategii eficiente, rezultatele sunt incontestabile. 
Antrenându-i pe elevi în propria formare, stimulând competiţia şi anulând prin joc efortul pe care îl 
presupune o activitate de învăţare, se obţin rezultate incontestabile, care într-o primă fază se 
concretizează prin creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, iar ulterior prin rezultatele obţinute 
la probele de evaluare. Plasarea elevilor în situaţii de învăţare atractive, antrenante, amuzante, 
relaxante i-a determinat să se deschidă considerabil către cunoaştere. Caracterul atractiv al 
tehnicilor ludice, dar şi potenţialul de favorizare a cogniţiei îi stimulează pe elevi să devină actori ai 

propriei formări, aceste strategii cu valenţe ludice facilitând dezvoltarea creativităţii, a inteligenţei şi 
a motivaţiei elevilor şi conducând astfel către obţinerea succesului şcolar. 
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MIHAI EMINESCU - MARELE POET NAṬIONAL ŞI UNIVERSAL 

 
Prof. Gabriela Mădălina Niţulescu  

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Pitești,  jud. Argeș 

 

  

 Cel mai mare poet român și unul din marii lirici ai lumii, Mihai Eminescu a fost o apariţie 
deosebită în literatura secolului al XIX-lea, integrându-se în marele curent romantic european. Ceea 

ce singularizează creaţia eminesciană este acea capacitate uriaşă de a întoarce timpii istoriei, de a 
construi forme alăturate spaţiale şi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintr-o filiaţie de 
profunzime cu cel folcloric. 

 Creaţia sa este un tot armonios, marcat de aceleaşi gânduri înalte, de aceeaşi plăcere de a 
întoarce roata istoriei, de aceeaşi revoltă demonică rezolvată în contemplaţie, de aceeaşi plăcere de 
reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeaşi aspiraţie spre absolut, 
sete de a cuceri universul prin gândire profundă şi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de a-şi 
oferi universuri compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul antumelor şi al 
postumelor. 

 În planul literaturii naţionale, prin toate cele patru etape ale creaţiei sale – întâia perioadă 
desfăşurându-se între anii 1866-1870, când poetul este încă tributar influenţelor poeziei naţionale 
anterioare, lui Bolintineanu, Heliade-Rădulescu, Alecsandri; a doua perioadă, 1870-1876, când 
Eminescu se află sub înrâurirea romantismului european, a celui german; a treia perioadă, 1876-

1878, când creaţia eminesciană poartă pecetea maturităţii artistice; a patra perioadă, 1878-1883, 

epocă a desăvârşirii creaţiei poetului – Mihai Eminescu reprezintă culmea cea mai înaltă a puterii de 
creaţie artistică a poporului român. 
 Opera lui Eminescu a preocupat într-o măsură deopotrivă de mare critica și istoria literară 
română și faptul se explică de la sine: cu Eminescu atingem una din culmile cele mai înalte ale 
poeziei. Neegalatul biograf și comentator al creației eminesciene, George Călinescu, afirma: „opera 
literară a lui Eminescu crește cu toate rădăcinile în cea mai plină tradiție și este o exponentă deplină 
cu toate aspectele romantice, a spiritului autohton”. Astfel, îl simțim pe Eminescu ca pe un miracol 
și ca o sinteză a celor mai vechi tradiții ale culturii noastre. Orice mare scriitor constituie în același 
timp încununarea unei tradiții și inaugurarea unui drum nou.   

 Este locul unde putem să-l așezăm, fără să greșim, pe Eminescu, în spațiul generos dintre 
trecut și viitor pe care el îl umple cu personalitatea lui, al cărui geniu creator sintetizează datele 
oferite de toată dezvoltarea culturală anterioară spre a da la lumină o operă cu desăvârșire nouă. În 
cartea lui Eminescu suntem la noi acasă, pe un tărâm fabulos, creionat de „mersul cârdului de 
cerbi”, convorbind cu codrul despre toate cele, chiar şi despre nestatornicie, codrul fiind „împărat 
slăvit” – în juru-i „toate înflorind din mila/ codrului Măriei-Sale”: aici „s-adun flori în şezătoare/ de 
painjen tort să rumpă”, apa „sună somnoroasă”, iar izvoarele „spun poveşti”, lacul este încărcat de 
„nuferi galbeni”; luna este „atotştiutoare”, ea lunecă pe „a lumii boltă” sau trece, pur şi simplu, 
„peste vârfuri”, fiind asemuită cu „o vatră de jăratec” -, iar luceafărul de ziuă îşi cheamă iubita în 
împărăţia sa nesfârşită spre a-i anina „cununi de stele” în părul bălai; străjuită de „teiul vechi şi 
sfânt”, imagistica romantică câştigă o notă de solemnitate şi inedit, paleta hieratică căpătând un plus 
de concreteţe şi dulce graţie, iar elementele telurice, uranice racordează poezia la marile teme, 
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universale, ale romantismului. Eminescu însuși a avut sentimentul de a se situa într-o viguroasă 
tradiție culturală românească. 
 Mai multe aspecte ale operei lui nu atrag atenția în acest sens: elogiul constant al valorilor 
istoriei naționale, patriotismul lui înflăcărat, manifestat nu numai în cultul trecutului, ci și în critica 
aspectelor negative ale societății contemporane, în interesul pentru folclor, pentru opera artistică a 
spiritului popular național. Romantismul lui târziu găsește în inspirația folclorică un motiv esențial. 
Spiritul național, continuarea specificului artistic românesc nu se opune la Eminescu receptării 
ideilor culturii europene, pătrunderii unui întreg curent de sensibilitate ce a nutrit literatura 
romantică a secolului al XIX-lea și prin care Eminescu este înrudit cu marii poeți ai lumii. 
Eminescu freamătă de dorința de a cunoaște tainele universului, ale naturii și existenței umane, are 
tendința de a cuprinde totul și de a ridica efortul de cunoaștere al înaintașilor pe treapta sintezei 
artistice. Încercarea poetului de a sintetiza cultura într-o viziune enciclopedică este evidentă. 
Preocuparea pentru istorie, pentru creația artistică populară și înclinarea spre originale sinteze 
enciclopedice reprezintă cele trei aspecte importante ale tradiționalismului artistic eminescian. 
 Distanțarea de tradiția culturală românească mai veche se realizează la Eminescu prin 
crearea unei poezii înalt filosofice, în care gândirea și vizionarismul domină imaginația lirică, și a 
unei limbi de-a-ntregul noi. Niciun poet român nu a îmbrățișat în secolul trecut universul artistic 
uriaș al lui  Eminescu, nu a avut cugetarea lui capabilă să pătrundă panorama civilizațiilor și 
sferelor filosofiei. 

 Nimeni nu a îmbinat mai bine ca el, o minte atât de deprinsă cu abstracțiile și conceptele, cu 
o expresie atât de plastic muzicală, încât s-ar părea că ideea poate fi percepută și prin senzație. 
Astfel, opera lui Eminescu descoperă calea poeziei noastre spre universalitate. Eminescu este 
primul nostru poet de anvergură europeană, primul comparabil cu marii poeți ai lumii: cu Schiller și 
Byron, cu Lamartine, cu Victor Hugo, Leopardi și Pușkin. 
 Opera sa a și fost raportată la opera acestora și la a altora nenumărați, încât contribuția 
eminesciană la dezvoltarea romantismului specific românesc nu e doar o formulă convențională, ci 
o realitate incontestabiă. Eminescu ne dovedește, dacă mai era nevoie, că un poet național poate fi 
luat în considerare și ca poet universal numai dacă, prin valoarea expresiei operei, își deschide 
aripile asupra unui domeniu de sensibilitate și gândire, capabil să reflecte deopotrivă ceea ce este 
specific fiecărui popor în parte și ceea ce este comun tuturor popoarelor la un moment dat. 
Eminescu reprezintă sinteza tradiției și a noutății, a elementelor artistice românești și a celor 
universale, el este un poet național și unul universal în aceeași măsură. Prin el, literatura noastră 
atinge o culme și își face totodată ieșirea incontestabilă în lume. 
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II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

 

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ, DE RECAPITULARE ȘI DE  
SISTEMATIZARE PRIVIND UNELE PARTICULARITĂȚI GEOGRAFICE 

ALE EUROPEI, ROMÂNIEI ȘI UNIUNII EUROPENE, CLASA A XII-A 

 

Prof. Attila Lajos Ambrus   

Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

 

Scopul acestui test întruchipează formarea, exersarea, precum și sistematizarea 
competenţelor specifice:  

1.1. Identificarea și prezentarea în scris a aspectelor definitorii ale spațiului european şi 
național, utilizând corect şi coerent terminologia specifică domeniului geografiei privind 
reprezentarea unor elemente geografice în spaţiu, harta mută a Europei și a României, la punctele 

I.A1,2, II.A1,2 

 

1.2. Raportarea și identificarea rezultatelor documentării (informării) asupra problematicii 
formării reliefului, tipurilor de genetice de relief, a climei etc. în cadrul Europei, a UE şi a 
României, cu ajutorul noțiunilor şi al conceptelor corespunzătoare învățate, folosind terminologia, 

formule de calcul etc. însușite, la punctele II.A1,2, III.A1,2, B1,2 

 

1.3. Compararea și explicarea unei realităţi investigate privind repartiția teritorială a 
populației, a centrelor turistice, zonalității climatice (direct sau indirect), prin utilizarea limbajului 

ştiinţific specific domeniului, la punctele III. C1,2 

 

1.4. Relaționarea și identificarea, prin documentare, a informațiilor specifice problematicii 
geografice a Europei, UE şi a României, valorificând adecvat semnificaţiile termenilor-cheie de 

specialitate în perspectiva zonalității geografico-climatice, la punctul  I.C 

 

2.1. Descrierea și explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic), la 
nivelul continentului, care influențează peisajul, caracteristicile reliefului etc., la punctul II.C 

 

2.2. Utilizarea elementelor semnificative, cantitative specifice ştiințelor naturii, de exemplu 
pentru analiza comparativă a zonelor de climă, a unităților majore de relief la punctele I.C, II.C 

 

2.3. Precizarea și explicarea relațiilor observabile dintre ştiinte, tehnologie şi mediul 
înconjurător, la nivelul continentului, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi 
funcționale la punctele III.C1,2. 
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I. 

A. Identificaţi şi scrieţi pe foaia de lucru, răspunsurile corecte care completează propoziţiile 

de mai jos: 

1. Clima statului marcat pe hartă cu litera I este …. 
2. Fluviul Sena traversează oraşul capitală notată cu …    10 puncte 

 

B. Precizaţi şi scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmaţiile de mai jos: 

1. Lanțul montan prezent în unitatea D s-a format în orogeneza: 

a. caledoniană  b. hercinică  c. variscă  d. alpină 

2. Relieful glaciar nu se găsește în cadrul unității marcate pe hartă cu litera 

a. A    b. B   c. D   d. I       10 puncte 

  

C. Prezentați două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului 
marcat, pe hartă, cu litera G. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: tip de climă, etaj 
climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii 
medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
 Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat.          10 puncte 
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II. 

A. Identificați și treceți pe foaia de lucru, răspunsurile corecte care completează propozițiile 

de mai jos: 

1. Unitatea marcată pe hartă cu A s-a format prin … 

2. Cele mai numeroase lucrări hidroenergetice s-au realizat pe râul notat cu numărul… 

10 puncte 

 

B. Precizați pe foaia de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre 

afirmațiile de mai jos: 

1. Șisturi verzi găsim în nordul unității marcate pe hartă cu litera 

a. G    b. H   c. E   d. F 

2. Râul notat cu 11 traversează orașul: 

a. Bistrița b. Târgu Mureș c. Cluj-Napoca d. Baia Mare    10 puncte 

 

C. Stabiliți două deosebiri privind relieful din cadrul unităților H și G. 

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de  

formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice 

de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice 
ale reliefului.  

Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ 
şi nu separat.          10 puncte 
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III. Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B, și se referă la un punct 

meteorologic oarecare din Europa. 

 

 
 

A. Precizați și scrieți pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmațiile de mai jos: 

1. Temperatura minimă înregistrată este de … grade C 

2. Temperatura maximă anuală înregistrată este de … grade C                                     10 puncte 

 

B. Identificați și scrieti pe foaia de lucru litera corespunzătoare răspunsului corect pentru 

fiecare dintre afirmațiile de mai jos: 

1. Tipul de climă prezentat prin acest grafic se numeşte: 

a. mediteraneană b. temperat oceanică c. temperat continentală  d. subpolară 

2. Valoarea amplitudinii medii anuale este de: 

      a.16   b.17  c. 26  d.27              10 puncte 

 

C. 

 1. Argumentați și totodată mentionați o cauză care explică faptul că Europa mediteraneeană 
reprezintă o importantă regiune turistică a Europei.  

 2. Precizați un factor care determină mobilitatea teritorială a populației în Europa. 10 puncte 

 

Din oficiu se acordă 10 puncte, timp de lucru 50 de minute. 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

I. 

A.  

1. temperat continentală de tranziție 

2. 8           10 puncte 

B.  

1. a. caledoniană 

2. d. I          10 puncte 

C. Precizați două deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului 
marcat, pe hartă, cu litera G. Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de 
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climă: tip de climă, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine 

termică, precipitații medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată. 
Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 
Se acordă şi punctaj parţial pentru fiecare enunţ corect.    10 puncte 

II. 

A. 1. cutare 

2. 8           10 puncte 

B.  

1.   c. E   

2.   c. Cluj Napoca          10 puncte 

C. Prezențati două deosebiri privind relieful din cadrul unităților H și G. 

Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri 
de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice de relief, 

orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale 
reliefului.   

Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ şi nu 
separat. Se poate acorda și punctaj parțial pentru fiecare răspuns corect.  10 puncte 

III. 

A. 

1. -5 grade C 

2. 22 … grade C         10 puncte 

B.  

1. b. temperat oceanică 

2. d. 27          10 puncte 

C. 

1. Precizarea unei cauze corecte ex.: istoricul, clima, mările, siguranța etc. care explică faptul că 
Europa mediteraneeană reprezintă o importantă regiune turistică a Europei se acordă 5 puncte. 

Se acceptă orice răspuns corect și logic. 

2. Identificarea unui factor care determină mobilitatea teritorială a populației în Europa, poate fi 

dezvoltarea economică, clima optimă, locuri de muncă, venituri mari, siguranța etc. se acordă 5 

puncte. Se acceptă orice răspuns corect și logic. 

Din oficiu se acordă 10 puncte, timp de lucru 50 de minute. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE A RANDAMENTULUI ŞCOLAR 
LA MATEMATICĂ  

 

Prof. Ioana-Maria Boroș  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lumina, jud. Constanța 

 

 

„Cunoaşterea elevului constituie o condiţie a organizării eficiente a procesului de 
învăţământ, a activităţilor de instruire şi de educare.” (Ion Holban)  

Evaluarea acoperă toate procesele şi produsele ce evidenţiază performanţele elevilor în 
învăţare, apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu obiectivele propuse şi 
furnizează date care permit adoptarea celor mai potrivite decizii educaţionale. Evaluarea este o 

acţiune complexă care vizează o serie de operaţii mentale şi acţionale, intelectuale, atitudinale, 

afective.  

Evaluarea are rolul de a măsura şi de a constata eficienţa procesului instructiv-educativ. 

Prin intermediul evaluării cadrul didactic află ce noţiuni şi-au însuşit elevii săi, 
monitorizează succesele şi eşecurile fiecărui elev şi îi ajută să le conştientizeze şi să-şi amelioreze 
performanţele şi eforturile. În acelaşi timp, îşi evaluează şi propria activitate, emite judecăţi de 
valoare despre el însuşi, ca dascăl, despre calitatea predării, a relaţiilor cu partenerii (elevii), despre 

reuşita sau nereuşita unor strategii utilizate. Aceasta îl ajută să-şi reorganizeze predarea în funcţie 
de învăţare şi de rezultatele acesteia. 

 Evaluarea randamentului şcolar nu înseamnă numai evaluarea cunoştinţelor, priceperilor, 
capacităţilor şi abilităţilor. Ion T. Radu, în cartea sa „Evaluarea în procesul didactic”, clasifică 
rezultatele şcolare astfel: 

 cunoştinţe acumulate (date, fapte, concepte, definiţii, formule);  
 capacitatea de aplicare a cunoştinţelor în realizarea unor acţiuni practice, a unor 

demersuri teoretice, concretizată în priceperi, deprinderi, stăpânirea unor tehnici de lucru; 
 capacităţi intelectuale, exprimate în elaborarea de raţionamente, puterea de argumentare şi 

interpretare, independenţă în gândire, capacitatea de a efectua operaţii logice, creativitatea; 
 trăsături de personalitate, atitudini, conduite formate. 

Aprecierea cât mai obiectivă a rezultatelor la învăţătură presupune raportarea lor la 

anumite criterii, dintre care amintim pe cele stabilite de W.G.Paphan, Glasser şi Scriven: 
 Criteriul raportării rezultatelor la obiectivele generale şi operaţionale, prevăzute de programa 

şcolară la fiecare capitol şi lecţie - prin această raportare se scot în evidenţă calitatea şi eficienţa 
programului de instruire. 

 Criteriul raportării rezultatelor la nivelul mediu atins de populaţia şcolară evaluată, care se 

manifestă în tendinţa de apreciere mai îndelungată a rezultatelor elevilor dintr-o clasă mai slabă la 
învăţătură şi de exigenţa crescândă la clasele mai bine pregătite. 

 Criteriul raportării rezultatelor la capacităţile fiecărui elev, la nivelul lui de cunoştinţe 
înainte de începerea programului de instruire. 

Pentru a realiza evaluarea în mod practic este nevoie de o atitudine responsabilă şi flexibilă 
din punct de vedere metodologic, deoarece urmează să examinăm cu atenţie mai multe situaţii şi să 
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emitem judecăţi de valoare, să luăm o decizie. Pentru aceasta avem la dispoziţie o gamă largă şi 
diversificată de metode şi tehnici specifice evaluării. 

Dintre METODELE TRADIŢIONALE fac parte: probele orale, probele scrise şi probele 
practice, probe desemnând orice instrument de evaluare proiectat, administrat, corectat şi 
interpretat de cadrul didactic.  

METODELE ALTERNATIVE DE EVALUARE caută să ofere elevilor, alături de 
metodele tradiţionale, suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu (cunoştinţele), dar 
mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităţi).  

Principalele metode alternative de evaluare, al căror potenţial formativ sprijină 
individualizarea actului educaţional sunt: observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.  

Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităţii de matematică 

este o tehnică de evaluare ce furnizează multe informaţii utile, diverse şi complete, ce ar fi greu de 
obţinut prin intermediul probelor tradiţionale de evaluare. Observaţia constă în investigarea 
sistematică, pe baza unui plan stabilit în prealabil şi cu ajutorul unor instrumente adecvate, a 

acţiunilor şi interacţiunilor, a evenimentelor, a relaţiilor şi a proceselor într-un câmp social dat. 
Profesorul are la dispoziţie trei instrumente pentru a înregistra şi sistematiza constatările făcute: fişa 
de evaluare (calitativă), scara de clasificare şi lista de control. Gradul de obiectivitate a acestui tip 

de observaţie va creşte doar dacă atenţia se focalizează pe modul de elaborare şi utilizare a 
instrumentelor. Costurile implicate în această metodă sunt mici, dar metoda este o mare 

consumatoare de timp.  

Investigaţia reprezintă o activitate practică realizată de elevi pe parcursul unei ore de curs sau 
succesiuni de ore, prin care se realizează o evaluare individuală sau de grup. Această formă de 
evaluare oferă elevului posibilitatea de a aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite, în situaţii noi şi 
variate, de a se implica activ în procesul de învăţare.  

Etapele unei investigaţii sunt: primirea sarcinii de lucru, prezentarea instrucţiunilor de lucru şi 
aplicarea unor cunoştinţe sau capacităţi în mod creativ de către elev, în situaţii de învăţare similare 

cu cele anterioare sau în situaţii noi. Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare 
care va cuprinde măsurarea separată a: strategiei de rezolvare, aplicării cunoştinţelor, acurateţei 
înregistrării şi prelucrării datelor, clarităţii argumentării şi forma prezentării, inventarierea 
produselor realizate, atitudinii elevilor în faţă cerinţelor. 

Exemplu: Determinarea şi compararea distanţelor din mediul apropiat la clasa a V-a 

Proiectul presupune un demers evaluativ mult mai amplu decât investigaţia. Acesta începe în 
clasă prin, definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru, eventual chiar începerea rezolvării acesteia, şi se 
continuă acasă pe parcursul mai multor zile/săptămâni, timp în care elevul se consultă în 
permanenţă cu profesorul, şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui raport 

asupra rezultatelor obţinute şi a procesului realizat.  
În demersul de realizare a unui proiect următorii paşi sunt foarte importanţi de urmărit: 

stabilirea domeniului de interes, stabilirea premiselor iniţiale - cadrul conceptual, metodologic, 

datele generale ale investigaţiei, identificarea şi selectarea materialelor, precizarea elementelor de 
conţinut. Elementele de conţinut ale proiectului se pot organiza după următoarea schemă: pagina de 

titlu, cuprinsul, introducerea, dezvoltarea elementelor de conţinut. Strategia de evaluare a 

proiectului, care este una de tip holistic, trebuie, la rândul ei, să fie clar definită prin criterii 
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negociate sau nu cu elevii, astfel încât să valorizeze efortul exclusiv al elevului în realizarea 
proiectului.  

Exemplu de proiect: Proiectul următor permite abordarea unităţii de învăţare „Ariile şi 
volumele corpurilor rotunde” în cadrul unui demers practic - aplicativ (clasa a VIII-a). Titlul 

proiectului: Vase şi containere: care este forma cea mai avantajoasă? 

Portofoliul de evaluare este o colecţie a muncii unui elev, cuprinzând, mostre ce ilustrează 
eforturile, progresele şi realizările elevului în timp. Atât elevul, cât şi profesorul sunt implicaţi în 
strângerea mostrelor şi selectarea acestora. Folosirea portofoliilor pentru reflectare şi evaluare 
constituie o bogată sursă de informare privind formarea şi dezvoltarea elevului.  

La matematică se poate realiza un portofoliu care să cuprindă: rezultate obţinute de elevi în 
urma aplicării unor evaluări (teste, probe, practice), investigaţii individuale sau de grup, biografii 
matematice, soluţii la probleme deosebite, ghicitori matematice, probleme propuse de elevi, jocuri 

matematice etc.  

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanțe ȋn raport cu obiectivele 

operaționale. Elevul va ȋnțelege mai bine conținutul sarcinii pe care o are de rezolvat. Efortul său de 
a găsi soluția sau de a rezolva sarcina de lucru este astfel valorificat. 

Exemplu: se distribuie o fișă de lucru individual cu timp de lucru 15 minute, apoi se distribuie 
baremul de notare si evaluare a fișei. Astfel elevii se vor autoevalua. 

În concluzie, niciun instrument de măsurare nu poate fi considerat universal valabil pentru 
toate obiectivele şi conţinuturile şi nu poate furniza un tablou cuprinzător al schimbărilor şi 
rezultatelor elevilor. În educaţie trebuie să se ţină mereu seama de tot ce are şi de tot ce-i trebuie 

copilului ca să se manifeste şi să se dezvolte cât mai armonios cu putinţă.  
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FOLOSIREA ”METODEI  CUBUL”  ÎN CADRUL LECȚIEI DE 
ISTORIE 

 

 

Prof. Viorica  Ciurea   

Școala Gimnazială „Anton Pann” Craiova, jud. Dolj  
 

 

 

(Figura  1.  Metoda  Cubul.  Unirea  Principatelor  Române )           
  

 

În noul context al necesității 
optimizării instruirii, strategiile 
didactice interactive pot fi valorificate 

în cadrul lecției de istorie în vederea 
eficientizării procesului de învățământ. 
Crenguța Lăcrămioara Oprea consideră 
că metodele interactive sunt ”strategii 

de grup, presupun munca în colaborare 
a elevilor organizați pe microgrupuri 
sau echipe de lucru, în vederea atingerii 
unor obiective preconizate” Crenguța 
Lăcrămioara Oprea,  2006, p. 26).  

Strategiile didactice interactive 

promovează o învățare activă, implică  colaborarea între elevi, care lucrează împreună la realizarea 
unor obiective prestabilite și devin coparticipanţi la propria lor instruire şi educare  (Luminița 
Drăghicescu, 2011,  p. 125). 

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală 
valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului (Viorica Ciurea, 2014, p. 154).  

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării 
personale, dar și instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de 
cunoştinţe. Interactivitatea presupune învăţare, prin colaborare, produce confruntare de idei, opinii 

şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a 
copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi 
interacţiunea socială a membrilor unui grup.  

Implementarea acestor metode didactice moderne presupune existența mai multor calităţi ale 
cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, dorinţă de autoperfecţionare, 
gândire reflexivă, creativitate, inteligenţa de a accepta noul şi flexibilitate.  

Modernizarea metodelor didactice include centrarea învățării pe stimularea elevilor în 
înțelegerea fenomenelor şi faptelor istorice, stimularea formării de opinii personale argumentate, 
încurajarea muncii individuale, spiritul de echipă și accentuarea caracterului euristic. Învăţarea 
interactiv-creativă este o formă specială a învăţării şcolare apărută din necesitatea de a crea un om 
activ. 
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Cubul este metodă interactivă ce presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii, din mai 
multe perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Cubul aparține 
categoriei de metode și tehnici bazate pe rezolvarea de probleme. Această metodă valorizează 
activitățile și oprațiile de gândire implicate în învățarea unui conținut, se folosesște în scopul 
exploatării unui subiect din mai multe perspective și oferă o abordare complex și integratoare (Ioana 
Stăncescu, 2011, p.145). 

 Sunt recomandate următoarele etape: realizarea unui cub pe ale cărui feţe colorate în 
diferite culori sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează, 

anunţarea temei, a subiectului pus în discuţie, împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare grupă examinând 
tema din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului (Dana-Maria Sztancs, 2010, p. 211-215).  

Un exemplu de activitate didactică îl reprezintă folosirea metodei cubului la tema ”Unirea 

Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza” de la clasa a VIII-a.  

Această metodă interactivă presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii, din mai multe 
perspective, valorizând activitățile și operațiile de gândire.  

În prima etapă profesorul de istorie realizează un cub pe ale feţe colorate în diferite culori 
sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, asociază, aplică, argumentează, anunță tema ce 
urmează a fi dezbătută și împarte clasa în 6 grupe, fiecare grupă primind sarcina examinării temei 
din perspective cerinţei de pe una din feţele cubului.  

Astfel cele șase grupe au împărțite următoarele sarcini: descrie (ilustraţiile, personajul etc.); 

compară: (Ce este asemănător? Ce este diferit?) - această sarcină de lucru privind comparaţia 
dintre două evenimente istorice solicitate în cadrul temei respective se poate rezolva prin Diagrama 

Venn;  analizează:  (Care  sunt  personajele  şi  ce  rol  au  avut  ele  în evenimentul respectiv?) -

această sarcină de lucru, în acest caz, se poate rezolva prin rezolvarea unei diagrame a cauzelor şi 
efectului (fishbone map –„coadă de peşte”) sau prin completarea unui grafic („spider man – „ pânză 
de păianjen”); asociază (La ce te îndeamnă să te gândeşti? Mai cunoşti şi alte situaţii?); aplică: (Ce 

poţi face cu acestea? La ce pot fi folosite?); argumentează pro sau contra, analizează o serie de 

motive care vin în sprijinul afirmaţiei susținute.  
Urmează etapa redactării finale şi împărtăşirea ei celorlalte grupe, iar afişarea formei finale 

la tablă sau pe pereţii clasei, fiind bine să fie folosită metoda turul galeriei.  

Grupa 1: Descrie! Descrie situația internă din Principatele Române de după revoluția de la 1848, 
până la finalul războiului Crimeei (1853-1856) și contextul internațional. 
Grupa 2: Compară? Compară pozițiile celor șapte Mari Puteri garante participante la Congresul 

de pace de la Paris (1856) față de propunerea unirii Principatelor.  

Grupa 3: Analizează!  Analizează  prevederile  Congresului de la Paris (1856) și cele ale Tratatului 

de la Paris (1856) referitoare la Principatele Române. 
Grupa 4: Asociază! Asociază cererile Divanurilor ad--hoc (1857) cu prevederile Convenției 
adoptate la Conferința de la Paris a Marilor Puteri (1858). 

Grupa 5: Argumentează! (Argumentează!) Argumentează decizia unioniștilor de a realiza unirea 
Principatelor prin dubla alegere ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza. 

Grupa 6: Aplică! Aplică 6 termeni istorici: unire, Adunare ad-hoc, caimacami, Curte de Casație, 
Adunare electivă, convenție, explicați în manual în alcătuirea unor enunțuri cu conținut istoric. 
(Figura 1).                       

După soluționarea fișelor, un membru al fiecărei grupe va prezenta clasei răspunsul la 
sarcina de lucru, în ordinea „fețelor” cubului stabilită de către profesor. Consemnarea pe tablă și în 
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caiete a conținuturilor se va face după fiecare răspuns al unei grupe sau după prezentarea tuturor 
răspunsurilor de către cele șase grupe de elevi.  

Deși sunt multiple avantajele folosirii acestei metode: formarea unei imagini globale asupra 

problemei abordate, dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză, aplicare, transfer, argumentare, 
creșterea motivației, activizarea elevilor, dezvoltarea comunicării, oferă posibiltatea organizării 
informațiilor oferite, dezvoltarea abilităților de cooperare și rezolvarea problemelor, formulării unei 
poziții responsabile față de un subiect dat din mai multe perspective, creșterea stimei de sine prin 

valorizarea elevilor cu cerințe educaționale speciale prin integrarea acestora în activitățile 
desfășurate, permite exprimarea părerilor sau a punctelor de vedere individuale, implicarea elevilor 

introvertiți, stimulează gândirea elevilor, favorizează colborarea elevilor în găsirea răspunsurilor.  
 De asemenea, nu trebuie omise nici limitele ce apar: tratarea superficială a temei abordate, 

consum mare de timp, adică este cronofagă, posibilitatea apariței dezordinii în timpul activități, 
neimplicarea tuturor elevilor în rezolvarea sarcinilor de lucru, posibilitatea apariției unor situații 
conflictuale intragrupale sau chiar intergrupale.   

Utilizarea metodelor moderne de lucru oferă copiilor prilejul de a coopera, de a găsi soluții 
diverse la o problemă, de a-și dezvolta gândirea critică, de a învăța și altfel, de a aplica cunoștințe 
însușite anterior. 
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AUTOEVALUAREA ELEVILOR DE GIMNAZIU LA BIOLOGIE 

 
 

Prof. Claudia Mihaela Cojocărel  
Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Curtea de Argeş 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Corbeni, jud. Argeş 

 

  

 Metodele complementare de evaluare oferă alte opțiuni metodologice și instrumentale care 
sporesc eficiența actului de predare-învățare. Folosirea lor în activitatea curentă la clasă este 
recomandată de valențele lor formative. 

 Formarea capacității de autoevaluare la elevi este strâns legată de ideea acceptării elevilor ca 
parteneri sau participanți în actul evaluării odată cu înțelegerea acestui proces de către elevi. 
 Principalele argumente pentru formarea și utilizarea capacității de autoevaluare a elevilor 

sunt: 

 aceste evaluări confirmă ⁄ infirmă evaluările făcute de profesori; 
 elevii devin participanți activi la propria formare și, treptat, se cunosc mai bine, fapt util pentru 
întreaga viață socială; 
 autoevaluările îi ajută să înțeleagă aprecierile profesorilor, dar și lacunele în învățare, efortul 
necesar pentru ameliorare; 

 cultivă motivația intrinsecă, atitudini pozitive și responsabilitate a elevilor pentru propria 
activitate de învățare. 
 Printre metodele de formare a capacității de autoevaluare la elevi se numără: 
 notarea în colaborare cu alți elevi; 
 autonotarea controlată (elevul propune aprecieri, iar profesorul dirijează acest proces prin 
urmărirea criteriilor și obiectivelor evaluării); 
 notarea reciprocă între elevi; 
 metoda aprecierii obiective (propusă de Gheorghe Zapan – metodă care constă în confruntarea 
aprecierilor realizate de elevii clasei). 

 Este important ca în autoevaluarea elevilor profesorii să comunice: obiectivele evaluării, 
criteriile de evaluare, conținuturile de verificat, baremul și grila de evaluare. 
 Cunoscând riscurile pe care le comportă aplicarea autoevaluării la elevii de clasa a V-a (10-

11ani), riscuri legate de tendința lor spre subiectivism, spre supraapreciere, și luând măsurile 
adecvate, se poate aplica autoevaluarea și la acești elevi, deoarece duce la creșterea nivelului de 
pregătire și a rezultatelor obținute de elevi în studiul biologiei de clasa a V-a. 

 Împrejurările cele mai propice autoevaluării în gimnaziu la biologie sunt secvențele de 
conexiune inversă și probele de evaluare formativă, de la fiecare lecție. Prin conexiune inversă 
(feedback), după realizarea fiecărei sarcini de învățare, elevii sunt supuși să aplice imediat 
cunoștințele sau deprinderile însușite prin aceste sarcini în rezolvarea unui item – creat de profesor 

sau preluat din manual, de la rubricile „Verificaţi-vă cunoştinţele!” sau „Evaluare formativă” (mai 

ales la clasele V-VI) şi „Exersează!” sau „ExerciţiiAplicaţii” (clasele VII-VIII) în funcție de 
manualul folosit. 

 De fiecare dată, elevii îşi pot autoevalua rezultatul comparând rezolvarea cu cea dată de 
elevul care a terminat primul corect sau cea dată de profesor. 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

47 

 

 În cazul probelor de evaluare formativă, elevii îşi fac autocorectarea şi, în plus, primind 
punctajul probei, îşi pot acorda singuri nota. Elevii sunt anunţaţi că notele nu vor fi trecute în 
catalog şi că se urmăreşte ca ei să-şi dea seama de nivelul pregătirii lor. Profesorul verifică, de 
fiecare dată, notarea, asigurându-se de obiectivitatea ei. 

 Personal, am aplicat la disciplina biologie două modalităţi de autoevaluare: autonotarea 
controlată şi notarea reciprocă între elevi, atât în probele de evaluare formativă, cât și în cele de 
evaluare sumativă (la clasele VII-VIII) şi am observat reacţii diferite ale unor categorii de elevi. 
 Elevii „buni” la început au arătat o oarecare lipsă de interes, concretizată prin note mai mici 
decât cele obişnuite, dovadă că aceştia, de regulă, învaţă mai ales pentru a obţine note mari, cum 

notele de la aceste probe nu se trec în catalog, iar ei ştiu acest lucru, depun mai puţin efort decât în 
mod obişnuit. Pe parcurs i-am mobilizat şi le-am trezit dorinţa de a demonstra că au un nivel de 
pregătire cu adevărat superior şi că sunt bine pregătiţi întotdeauna. 
 Categoria elevilor „mediocri” este cel mai greu de influenţat. Ei manifestă în general, 
tendinţa spre automulţumire şi se activează mai greu, având o motivaţie slabă pentru învăţare (cel 
mai adesea o motivaţie externă). 
 Autoevaluarea are influenţa cea mai puternică asupra elevilor „slabi”, din două motive: 
primul – constatarea de către ei înşişi a nivelului lor scăzut de pregătire şi al doilea – dorinţa lor de a 
şti mai mult şi de a demonstra celor din jur că sunt capabili de rezultate mai bune. Ambele 

determină o evoluţie ascendentă a acestor elevi. 
 Informațiile obținute în urma autoevaluării le-am valorificat astfel: 

 comparate cu informațiile obținute de mine prin intermediul altor metode complementare ex. 
referate, observarea sistematică a activității elevilor; 
 folosite ca elemente ale portofoliului elevului; 

 prezentate periodic părinților, împreună cu alte informații pentru aprecierea evoluției elevului. 
 Metoda autoevaluării duce la stimularea motivaţiei pozitive pentru învăţătură a majorităţii 
elevilor şi la mai buna cunoaştere de sine a acestora, dând rezultate bune în creşterea randamentului 
şcolar în studiul biologiei – şi nu numai al acesteia -, dacă este aplicată în anumite condiţii şi este 
corelată cu ceilalţi factori ce urmăresc ridicarea nivelului de pregătire teoretică şi practică a elevilor. 
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UTILIZAREA PROBLEMATIZĂRII ÎN STUDIEREA BIOLOGIEI 
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 Utilizarea problematizării în studierea biologiei, pe lângă dezvoltarea gândirii elevilor, 

contribuie și la trezirea interesului și curiozității pentru cunoașterea particularităților lumii vii, a 
modului de existență a viețuitoarelor, formarea unui comportament ecologic. Metoda trezește și 
menține interesul și curiozitatea pentru soluționarea problemei, determină o participare activă și 
conștientă a elevilor în procesul de dobândire a cunoștințelor. Conceptul de problemă nu este 

identic cu situaţia-problemă sau problematizarea. 

 Problema este o sarcină cu un conţinut precis (ce se dă), cu o cerinţă precisă (ce se cere) şi 
care poate fi rezolvată prin acţiune fizică şi intelectuală. Spre deosebire de problemă, situaţia-

problemă îl determină pe elev să-şi confrunte experienţa cognitiv-emoţională anterioară cu noul, 
necunoscutul din enunţul problemei. Acest nou, necunoscut, este formulat încât să provoace 
contradicţie între cele afirmate şi ceea ce ştie elevul. Contradicţia generează pe plan psihic uimire, 
mirare, contrarietate, conflict cognitiv intern, care stârnesc la elevi dorinţa de a găsi soluţia situaţiei-
problemă. 
 Specificul problematizării constă în faptul că profesorul nu comunică cunoştinţe gata 
elaborate ci îi pune pe elevi în situaţia de căutare,de descoperire, propunându-le spre rezolvare 

situaţii-problemă autentice. În practică,valoarea pentru învăţare a unei situaţii-problemă este dată de 
reuşita formulării acesteia. 
 Cerinţe pentru ca o temă să dobândească caracter problematizat: 

 se formulează în aşa fel ca să facă apel la cunoştinţele anterioare ale elevilor, condiţie 
obligatorie pentru ca aceasta să poată fi rezolvată; 

 situaţia propusă să fie reală; 
 să stârnească uimire, mirare; 
 să fie rezolvabilă în etapa respectivă; 
 să aibă date complete şi corecte; 
 să fie din disciplina şcolară. 

 Rezolvarea situațiilor-problemă cuprinde patru etape: 

 Perceperea problemei (studierea şi prelucrarea enunţului). 
 În această fază se realizează o analiză a enunţului problemei, care trebuie să conţină 
informaţiile necesare pentru rezolvarea situaţiei-problemă. Observaţiile şi remedierea neajunsurilor 
în ceea ce privesc datele de intrare se fac de către profesor şi elevii săi. 

 Studierea datelor problemei şi căutarea soluţiilor posibile  

 Este faza în care se desfăşoară activitatea independentă sau în grup a elevilor. Aceştia 
analizează informaţiile din enunţ, caută în cunoştinţele lor pe acelea care-i pot ajuta la rezolvare, 

emit ipoteze şi le verifică. 
 Obţinerea rezultatului 

 Elevul elaborează răspunsul la problemă, care este apoi discutat, comparat şi evaluat cu 
participarea clasei. 
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 Valorificarea cunoştinţelor dobândite prin efort propriu  

 În timpul rezolvării situaţiei-problemă, dar mai ales în momentul comparării rezultatelor, se 
produc discuţii în care se fac interesante legături cu viaţa, în toate aspectele ei. Aceste momente pot 
constitui ocaziile cele mai eficiente pentru educaţie. 
 Biologia oferă posibilități variate de folosire a problematizării, cele mai frecvente sunt: 
- să ofere elevilor un minimum de informații prezentate în anumite contradicții între cunoștințele 
asimilate de elevi anterior și cele pe care le creează situația nou creată; 
- alegerea dintr-un sistem de cunoștințe, uneori incomplete, numai pe acelea care sunt necesare la 
rezolvarea situației date și completarea datelor care lipsesc; 
- selectarea, prelucrarea, ierarhizarea cunoștințelor dobândite anterior și folosirea lor în condiții noi. 
Indiferent de modalitatea de problematizare folosită este important ca profesorul să dirijeze 
activitatea intelectuală a elevilor spre sesizarea problemelor, analizarea conținutului și stabilirea 
direcției de soluționare a problemei, fie individual de către elevi, fie pe grupe. 
 Situaţiile-problemă pot fi prezentate elevilor sub formă de: 
 Afirmaţii 
Exemple:  Celebra soprană Maria Callas a înghiţit o tenie pentru a slăbi. Credeţi că a reuşit? (clasa 

a V-a, tema Viermi) 

 De multe ori un copil nu seamănă cu nici unul dintre părinţi deşi se ştie că el moşteneşte jumătate 
din gene de la tată şi jumătate de la mamă. Cum puteţi explica? (clasa a VIII-a, tema Ereditatea şi 
variabilitatea lumii vii) 

 Întrebări 
Exemple:  Cum se face că temperatura corpului la populaţiile de culoare nu este mai mare decât a 
noastră, deşi se ştie că pigmentaţia închisă a pielii este atât un avantaj – protejează împotriva 
acţiunii penetrante a razelor solare, dar şi un dezavantaj – favorizează supraîncălzirea prin reţinerea 
radiaţiilor calorice? (clasele a VII-a, tema Pielea, alcătuire şi funcţii) 
 De ce liliacul, deși zboară, este mamifer și nu pasăre? (clasa a V-a, tema Mamifere) 

 Experimente 

Exemple:  Se pun mere necoapte într-un coş împreună cu un măr foarte bine copt. Se cere elevilor 
să constate efectul şi să găsească explicaţia. (clasa a VII-a) 

 Primăvara putem avea cartofi neîncolţiţi dacă i-am păstrat într-o ladă în care am pus câteva 
rădăcini de hrean. Experimentaţi acasă această posibilitate şi găsiţi explicaţia. (clasa a VII-a) 

 Aplicații: - La clasa a VI-a la tema „Circulaţia sângelui” se poate prezenta următoarea situaţie-

problemă: „Ce se întâmplă în circulaţia sângelui din inimă în timpul diastolei generale?” Din lecţiile 
anterioare, elevii au reţinut faptul că în timpul sistolei atriale valvulele atrioventriculare se deschid, 
iar sângele este împins din atrii în ventricule. În timpul sistolei ventriculare sângele este împins în 
artere și astfel nu poate reveni în atrii. În timpul diastolei generale atât atriile, cât și ventriculele se 
află în repaus, dar valvulele atrioventriculare se deschid parțial, iar sângele curge pasiv din atrii în 
ventricule. Tot în diastolă generală sângele din vene pătrunde în atrii și astfel are loc o curgere 

continuă. 
- La clasa a V-a la tema „Păsări” sau tema „Locomoţia la vertebrate” se poate formula situaţia-

problemă: „Se ştie că înainte de ploaie, rândunelele au un zbor razant cu solul, deci - vestesc 

rândunelele ploaia?” Aceste păsări se hrănesc cu insecte pe care le vânează în zbor; înaintea ploii 
presiunea atmosferică scade, umiditatea creşte, aripile insectelor se umezesc, devin mai grele şi de 
aceea zborul este apropiat de sol. Pe timp frumos, pământul se înfierbântă, li se creează curenţi de 
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aer ascendenţi care transportă insectele uşoare la înălţimi, pe când apropierea ploii este precedată de 
o scădere generală a masei de aer ce atrage şi insectele. 
 Problematizarea, datorită valenţelor ei formative şi informative, justifică efortul de 
concepere şi aplicare în predarea şi învăţarea biologiei. Prin introducerea cât mai frecventă în lecţii, 
în momente potrivite, se realizează concomitent antrenarea deplină şi modelarea personalităţii 
elevilor. Pe lângă faptul că facilitează însuşirea de cunoştinţe, îi determină pe elevi să devină activi 
şi autonomi, să fie inventivi şi creativi, să gândească independent şi să-şi susţină propriile păreri. 
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 Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi 
inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. 

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

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

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

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

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

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

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

luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia timpului şi punctele 
care au reuşit să fie atinse.  
 Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea 
şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească 
singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut.  
 Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru 
ideile lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură şi o îngreunare a 
procesului în sine.   
 Fiecare dintre noi este o persoană creativă sau are anumite laturi creative. De multe ori ideea 

este “omorâtă” chiar de către creatorul ei de frica înfruntării criticilor colegilor săi, de teama de a nu 

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

1. Nu judecaţi ideile celorlalţi – cea mai importantă regulă.  
2. Încurajaţi ideile nebuneşti sau exagerate.  

3. Căutaţi cantitate, nu calitate în acest punct.  
4. Notaţi tot.  
5. Fiecare elev este la fel de important.  

6. Naşteţi idei din idei.  

7. Nu vă fie frică de exprimare.  
 Nu judecaţi ideile celorlalţi.  

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

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

 Cantitate, nu calitate  

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

 Notaţi tot  
 Fiecare idee va fi notată. În cazul în care numărul de participanţi va fi mai mare de 15-20 de 

elevi, le vor fi distribuite carneţele de notiţe pe care îşi vor nota toate ideile. La sfârşitul întâlnirii 
aceste carneţele vor fi adunate, iar toate ideile vor fi centralizate. În cazul în care numărul de 
participanţi se va situa sub numărul de 15, se va delega un elev care va avea rolul de a nota toate 

ideile create în timpul şedinţei de brainstorming.  
 Fiecare elev este la fel de important  

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

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

Încercaţi să combinaţi ideile deja prezentate pentru a explora noi perspective. Este la fel de 

important să "brodaţi" pe ideile colegilor ca şi crearea ideii iniţiale. Construiţi şi dezvoltaţi ideile 
celorlalţi, dar nu criticaţi.  

 Nu vă fie frică de exprimare  
 Nu vă simţiţi îngrădiţi de posibilele critici ale colegilor. Brainstormingul este un proces în 
care participanţii au ales să nu judece ideile celorlalţi. În acest caz, orice idee, oricât de ciudată, 
oricât de nebunească sau de exagerată, va fi luată pur şi simplu ca o idee. Exprimaţi toate ideile la 
care vă puteţi gândi.  
EXEMPLU CONCRET: Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de 

geometrie la clasa a VII-a.  

Etape:  

1. Alegerea sarcinii de lucru  

 Fie ABCD un patrulater convex în care BC şi AD nu sunt paralele, fie E Є (BC) şi F Є (AD) 

astfel încât AB/EC=AF/FD=AB/CD. Construim paralelogramele ABEG şi ECDH. Demonstrăm că:  
a) AG║DH;  
b) <GFA≡<DFH;  
c) Punctele G, F şi H sunt coliniare;  
d) [EF este bisectoarea unghiului <GEH.  

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

problemei.  
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 Cereţi elevilor să propună strategii de rezolvare a problemei. Pot apărea, de exemplu, 
sugestii legate de realizarea unei figuri cât mai corecte, de verificarea "pe desen" a proprietăţilor 
cerute în concluzia problemei, de măsurare a unor unghiuri sau segmente.  

 Sub niciun motiv, nu se vor admite referiri critice. Lăsaţi elevii să propună orice metodă le 
trece prin minte!  

3. Înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă).  
 Anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute până la o zi). Notaţi toate 
propunerile elevilor. La sfârşitul orei, puneţi elevii să transcrie toate aceste idei şi cereţi-le ca pe 

timpul pauzei, să mai reflecteze asupra lor.  
4. Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie etc.  

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

5. Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior.  
 Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru problema 
supusă atenţiei. Puneţi întrebări de tipul: Am putea rezolva problema folosind măsurători pe o 
figură cât mai corectă? Este util să studiem un caz particular al problemei? Au întrebările problemei 
legătură între ele? Ce anume trebuie să demonstrăm?  
6. Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, colaje, 
imagini, desene etc.  

 Ca urmare a discuţiilor avute cu elevii, trebuie să rezulte strategia de rezolvare a problemei. 
Aceasta poate fi sintetizată sub forma unor indicaţii de rezolvare de tipul:  

 Construim figura;  

 Aplicăm un criteriu de asemănare;  
 Folosim teorema bisectoarei.  

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

 Pentru a determina progresul în învăţare al elevilor este necesar să îi antrenaţi în schimbul de 
idei; faceţi asta astfel încât toţi elevii să îşi exprime opiniile!  
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  PROCEDEE ȘI STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA CHIMIEI 

-Studiu- 

 

 

Prof. Cezar-Daniel Humelnicu  

 Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași 
 

  

 Argument - Metodele de predare - învățare au reprezentat și reprezintă un element cheie în 
optimizarea procesului de învățământ și la disciplina chimie. În acest sens, este important să 
cunoaștem care sunt principalele strategii didactice și metode abordate/utilizate de profesorii de 
chimie în cadrul demersului lor educațional. Dorind ca informațiile cu privire la acest aspect să 
constituie un util schimb de experiență, am considerat oportun și necesar un studiu pe această temă. 
 Studiu - procedee și strategii didactice implementate de profesorii de chimie 

 Scopul cercetării a fost investigarea aspectelor specifice actului educaţional la disciplina 
chimie, care constituie factori facilitatori şi bariere în asigurarea succesului strategiilor didactice, 

eficientizarea procesul de învăţare şi în relaţia profesor-elev. 

 Fără a avea pretenția că este unul reprezentativ, deși la studiu au participat un număr de 58 

profesori de chimie din județul Iași, sperăm ca acest material să aibă relevanţă pentru eficientizarea 
activităţii  profesionale pe viitor. 
 Utilitate: Numeroase publicații demonstrează superioritatea metodelor cooperante față de 
cele competitive și individuale în dezvoltarea proceselor cognitive superioare, a abilităților de 
comunicare, în îmbunătățirea motivației, a stimei de sine, în dezvoltarea personalității elevilor. Din 

acest motiv și multe altele, acest studiu se poate înscrie în  cadrul activității de formare continuă a 
cadrelor didactice din judeţul nostru, în vederea eficientizării procesului instructiv-educativ la 

disciplina chimie. 

 Rezultate: După administrarea unui chestionar profesorilor de chimie de la toate nivelurile 

de învățământ, a fost alcătuită o bază de date cu cei care au completat chestionarul și s-a observat că 
reprezintă o grupă eterogenă, respectând criteriul reprezentativității.   

 Administrarea chestionarului s-a făcut on-line, iar un număr de 58 de profesori de chimie au 

răspuns la întrebări. În încercarea de a surprinde cât mai multe variabile care mediază eficiența și 
succesul în predarea chimiei, administrarea on-line a chestionarului a permis și colectarea unor date 
demografice referitoare la respondenți și mediul în care își desfășoară activitatea: urban-rural. 

Q1.  Opinia cadrelor didactice privind cele mai importante atribute ale profesorului de chimie, în 
funcție de rolul asumat la clasă:  

 S-a observat că respondenții au stabilit, în raport cu rolul profesorului la clasă, următoarea 
ierarhie a atributelor(în ordine descrescătoare): facilitează dezvoltarea structurilor de gândire care 
fac posibilă învăţarea permanentă și procesul de învăţare; coordonează activitatea grupurilor de 
elevi; este centrat pe realitate şi pe cele mai recente surse de informare; manager al situaţiilor de 
învăţare; membru al unei comunităţi educaţionale compuse din elevi, profesori, manageri, părinţi 
etc 

Q2. Opinia cadrelor didactice privind  rolul elevului în cadrul lecţiei de chimie: 
Rolul elevului la orele de chimie ar trebuie să fie (în ordinea descrescătoare a importanței): 

participant activ la activ la actul învățării; un permanent căutător de noi informaţii din surse cât 
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mai variate; participant la decizia privind curriculum-ul şcolar; profesor al colegilor săi; un 
receptor pasiv și un executant al sarcinilor stabilite de profesor. 
Q3. Participarea profesorilor la cursurile de formare continuă / perfecţionare este văzută ca fiind: 
foarte importantă (36% din respondenți), importantă (36%) și doar 28% din respondenți o 
consideră esențială pentru performanța didactică. 

Q4. Cele mai utile variante pentru dezvoltarea profesională și eficientizarea metodelor didactice în 
predarea chimiei sunt considerate în ordine: Schimburile de experienţă cu profesionişti din 
organizaţii/instituţii din alte domenii (25% din profesori ); Cursurile periodice (23%); Vizite de 

lucru în instituţii similare (21%); Activităţi metodice în şcoală (17%); Participările la conferinţe de 
specialitate (14%). 

Q5. 50% din cei intervievați consideră că  strategiile didactice pe care le utilizează cel mai frecvent 
în predarea chimiei sunt oarecum eficiente în raport cu nivelul de exigenţă existent în societate,  
36% le consideră eficiente,  doar 7% au răspuns că nu sunt eficiente și 7% au răspuns că nu știu/nu 
comentează. 

Q6. Referitor la aspectele care ar trebui să fie supuse unor transformări esențiale, în vederea 
optimizării procesului de învățare la disciplina chimie, răspunsurile au fost diverse, însă cei mai 
mulți au indicat: Proiectarea curriculumului la disciplina chimie (13%) și resursele (13%); 

Mijloacele de învățământ (12%); Formele de organizare ale procesului instructiv – educativ (9%); 

Evaluarea performanțelor elevilor (9%); Timpul de instruire (9%); Strategiile didactice (7%); 

Metode şi tehnici de învăţare eficientă (7%); Alte aspecte, sub 5%. 

Q7. În ceea ce privește importanța cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor necesare unui profesor, 
din perspectiva eficienţei lor în predarea chimiei, s-au înregistrat următoarele rezultate: Abilitatea 

de comunicare eficientă (86%  au considerat-o foarte importantă); Abilitatea de motivare și 
implicare activă a elevilor (78%); Abilitatea de a elabora exerciţii și probleme, de a coordona 
activități experimentale, aplicaţii practice (76%); Îndemânare în folosirea materialelor și 
ustensilelor de laborator în cadrul activităților experimentale (64%) Abilitatea de a evalua 

prestaţia individuală a elevului (62%); Abilitatea de evaluare a gradului în care noţiunile predate 
sunt aplicabile în practică (59%); Abilitatea de a construi materiale de evaluare capabile să 
măsoare obiectiv maniera în care elevii şi-au însuşit noţiunile dintr-o temă studiată (55%); 

Cunoaşterea stilurilor de învăţare specifice elevilor (53%); Cunoștințe PC (50%). Încrederea în 
abilitatea oricărui elev de a învăţa (48%). 

Q8. La întrebarea în ce măsură metodele clasice de învățare sunt eficiente la generațiile actuale de 
elevi: 53% au răspuns în oarecare măsură, 26% în mare măsură iar 10% în mică măsură, restul de 

10% indicând extremele: foarte mare sau foarte mică măsură. 

Q9. Printre metodele interactive de predare - învățare, utilizate cel mai des la orele de chimie, au 
fost indicate: Metoda cubului (16%), Metoda ciorchinelui (14%), Metoda știu/vreau să știu/am 
învățat (10%), Experimentul (10%), Brainstormingul (6%), Lucrul în echipă (6%), Portofoliul 
(4%), Instruirea asistată de calculator (4%), Proiectul (4%), etc. 
Q10. Din toți respondenții, 48% au considerat metodele de rezolvare de probleme prin stimularea 

creativităţii ca fiind importante pentru învățarea chimiei, 43% că sunt foarte importante și doar 9%  
le-au indicat ca  fiind oarecum importante. 

Q11. Metodele interactive de fixare, consolidare și evaluare la disciplina chimie au fost considerate  

foarte importante de 52% din profesori, 42% au spus că sunt importante și restul de 4% le-au 

considerat oarecum sau puțin importante  pentru activitatea didactică. 
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Q12. Formarea la elevi, a abilităților de comunicare, colaborare, cooperare și lucru în echipă, este 

foarte importantă pentru învățarea chimiei în opinia a 57% dintre respondenți, importantă pentru 

34% dintre ei și oarecum importantă pentru 9%. 

Q13. Ca și strategii didactice de succes utilizate la orele de chimie, profesorii au indicat: Strategiile 

euristice (44%), Strategii mixte (32%), Strategii algorimice (11%), Strategii transductive (7%) iar  

Strategii inductive, deductive și analogice restul de 6%. 

Q14. Metodele de învățare indicate ca eficiente pentru disciplina chimie sunt: Experimentul de 

laborator (24%), Rezolvarea de exerciții și probleme (10%), Algoritmizarea (9%), Problematizarea 
(9%), Învățarea prin descoperire (5%), Conversația euristică (5%), Învățarea prin cooperare (5%) 
Modelarea (5%), Ciorchinele (5%), Jocul didactic (5%), restul metodelor au fost indicate în 
proporții mai mici de 4 %. 
Q15. Vârsta:   sub 30 de ani  -  6%; între 30 și 45 de ani  - 47%; peste 45 de ani – 47%. 

Q16. Sexul: Feminin  - 53 persoane;    Masculin -  5 persoane. 

Q17. Gradul didactic: Debutant – 2; Definitiv – 6; Gradul II - 7, Gradul I/Doctorat – 43. 

Q18. Vechimea în învățământ:  1-5 ani (3 profesori); 5-10  ani (5); 10-15 ani (10); 15-20 ani (10); 

20-25 ani (14); peste 25 ani (16 profesori). 

Q19. Unitatea de învățământ:  mediul rural – 52%; mediul urban - 48% 

 Concluzii: Succesul demersului educațional și eficiența predării chimiei depind de un 
complex de factori: rolul profesorului și elevului la clasă, de stilurile de învățare ale elevilor, 
strategiile și metodele didactice folosite, formarea/dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 
cât și de motivația învățării;  
 Sunt considerate strategii didactice de succes în predarea chimie: Strategiile euristice, 

Strategii mixte, Strategii algoritmice;  

 Nu există o concordanță între strategiile didactice, așteptările societății și finalitățile 
educației, probabil și datorită unor disfuncții ce țin de resurse, curriculum, organizare, timp de 
instruire sau evaluare în domeniul educației; 
  Metodele interactive de fixare, consolidare și evaluare dețin un rol important la disciplina 

chimie; formarea la elevi, a abilităților de comunicare, colaborare, cooperare și lucru în echipă, este 
foarte importantă; metodele alese cel mai des ca fiind eficiente pentru predarea chimiei  sunt  cele 

clasice (experimentul, problematizarea, algoritmizarea, modelarea, etc.), cu toate că procentual, 
conform opțiunilor profesorilor, există un echilibru între acestea și cele moderne.  
 Profesorului de chimie îi revine rolul de a combina diverse metode și strategii didactice, de a 
le demonstra eficienţa şi aplicabilitatea în diverse experienţe de învăţare, înclinând balanţa în 
favoarea celor moderne, mult mai uşor acceptate de elevi; un interes mai mare pentru studiu al 

profesorilor din mediu rural decât al celor din mediul urban. Participarea la studiu a unui număr 
mare profesori având gradul didactic I și peste 20 de ani vechime în învățământ (peste 50%), ne 

face să considerăm rezultatele obținute ca fiind validate și de experiența dobândită de aceștia la 
catedră. 
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TEST PENTRU EXAMENUL DE ÎNCHEIERE SITUAȚIE ȘCOLARĂ 

-Disciplina Fizică- 
 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială  „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

 

 

Anul şcolar 2021-2022  

Disciplina FIZICĂ 

Clasa a VII-a 

Numele şi prenumele elevului: 
Data susţinerii testului: 22-06-2022 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 
 

PARTEA I                                                                                                 40 PUNCTE 

 _______________________________________________________________________ 

1. Completaţi spaţiile libere astfel încât egalităţile să devină corecte:          (6puncte)                
500mm

2
 + 0,000125hm

2  
+ 25000000cm

2 
+ 34m

2
 =.........................m

2
                                    

2,8g/cm
3
 = ………..kg/m3

 

2.  Completaţi tabelul de mai jos, respectând pe fiecare rând corespondenţa dintre mărimea 
fizică,unitatea și instrumentul de măsură corespunzător:                               (8p) 

 

MĂRIMEA FIZICĂ UNITATEA DE 

MĂSURĂ IN S.I. 
INSTRUMENTUL DE 

MĂSURĂ DENUMIREA SIMBOL 

 L   

lungime    

  K  

   dinamometrul 

 

Pentru itemii 3-5 încercuiți pe foaie răspunsul considerat corect: 
3. Un cub cu latura de 8 cm produce alungirea cu 51,2 mm a unui resort elastic cu k= 270 N/m. 

Care este densitatea materialului din care este confecționat cubul? (Se consideră g=10 N/kg )     
a)1520kg/m

3
; b) 3250kg/m

3
; c) 2690kg/m

3
; d) 2700kg/m

3 
                     (10puncte)                          

4. Un corp cu masa de 300 g cade de la înălţimea de 3m. 
Valoarea energiei mecanice a corpului în momentul ciocnirii cu solul are valoarea: 
a) 8.81J;    b) 8.82J;    c) 9J;    d) 9,1J. (8puncte)                          

5.  Un dinamometru are 50 de diviziuni pe scală şi poate măsura o forţă maximă de 10N.  
Agăţând de dinamometru un corp, acul acestuia se opreşte în dreptul diviziunii 12 (Se consideră 
g=10 N/kg ). Masa  corpului are valoarea:  

a) 0,24kg;      b) 2,4kg;       c) 0,5kg;      d) 1kg.     (8puncte)                          

 

PARTEA a II-a                                                                                              50 puncte 
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_____________________________________________________________________ 

1. Relaţia de definiţie pentru  lucrul mecanic este:                                                  (5 puncte) 

  a) L=F∙d                             c) L=F/d 

  b) L=v∙d             d)L=v∙∆t                                                                                                       
2. Un cub cu latura de 10 cm cântăreşte în aer 2,7 kg. Cât cântăreşte în apă? Ce valoare are forţa 
arhimedică? ( =1000kg/m

3
)     (20puncte) 

3. Se dă dircuitul de mai jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

a) Ce mărime fizică indică fiecare din aparatele de măsură?  (6p) 

b) Cum sunt grupate  becurile B1 şi B2 ?  Dar B3  si B4 ?  (6p) 

4. Asupra unui corp acţionează două forţe F1 = F2 =5 N. Determinaţi şi reprezentaţi grafic rezultanta 
forţelor atunci când: 
a) forţele au aceeaşi direcţie şi acelaşi sens;  b) forţele au aceeaşi direcţie dar sens opus;  
c) forţele au direcţii perpendiculare.                                                       (13 p) 

                                          

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi 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                                                                                                      ( 40 puncte) 

 

Nr. item                           Soluţie, rezolvare             Punctaj 

1. a) 2535,2505m
2
                        2x3p                             

b) 2800kg/m
3
 

 

6 puncte 

2.  pentru completarea corectă a fiecărei căsuţe din tabel 
se acordă 2p                                              4x2p 

8 puncte 

3. Răspuns corect d., 2700kg/m3
                                           10 puncte 

 

A 
K 

V 

B1 

B2 

B3 
B4 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

59 

 

4. Răspuns corect b., 8,82J 8 puncte 

5. Răspuns corect a., 0,24kg 8 puncte 

Total pentru partea I          40 puncte 

 

PARTEA a II-a                                                                                                 (50 puncte) 

________________________________________________________________________ 

 

Nr. item                           Soluţie, rezolvare Punctaj 

1. L = Fd 5 puncte 

2. m=1,7kg; =10N 20 puncte 

3. a) ampermetrul indică intensitatea curentului electric. 

voltmetrul indică tensiunea electrică. 
b) B1 şi B2 sunt grupate în paralel 
B3  şi B4 sunt grupate în serie 

6 puncte 

 

6 puncte 

4. a) păstrează direcţia şi sensul, R=10N 

b) rezultanta este nulă. 
c) R=5√2N 

 

4 puncte 

4 puncte 

5 puncte 

Total pentru partea a II-a 50 puncte 

 

 

 

 

TEST PENTRU EXAMENUL DE ÎNCHEIERE SITUAȚIE ȘCOLARĂ 

-Disciplina Chimie- 
 

 

Prof. Angela Pestrițu 

Școala Gimnazială „Theodor Aman” Câmpulung Muscel, jud. Argeș 

 

 

Anul şcolar 2021-2022  

Disciplina CHIMIE 

Clasa a VII-a 

Numele şi prenumele elevului: 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de 
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. 
• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 
 

I. …………………………….……………………………………………….50 puncte 

Alege răspunsul corect la următoarele enunţuri: 

 

1. Andrei are multe cartoane de la cutiile din casă. S-a hotărât să le rupă în bucăți mai mici, să le 
lege și să le ducă la un centru de colectare pentru a contribui la salvarea arborilor. 
Ruperea hârtiei reprezintă:  

 a) fenomen fizic; 
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 b) fenomen chimic; 

 c) proprietate fizică;  
 d) proprietate chimică. 

2. Ionel a preferat să iasă în curte și să ardă hârtiile și cartoanele care nu îi folosesc. 
Arderea hârtiei și gestul lui Ionel reprezintă: 

a) o proprietate  fizică – a procedat corect; 

b) o proprietate chimică – trebuia să le ducă la centrul de colectare; 
c) un fenomen fizic - a procedat corect; 

d) un fenomen chimic - trebuia să le ducă la centrul de colectare. 
3. Tatăl lui Andrei a adus un bulgăre de sare de la Salina Slănic Prahova. Bucuroasă, mama a zis 
că vrea să folosească sarea în bucătărie. Dar, când s-a uitat mai bine, bulgărele avea impurități 
sub formă de pământ și nisip. Andrei care este în clasa a VII-a s-a oferit să obțină sare pură sub 
formă de cristale. Operațiile făcute de Andrei au fost: 

a) Mărunțire, dizolvare, decantare, filtrare, cristalizare; 

b) Dizolvare, cristalizare; 

c) Sublimare, cristalizare; 

d) Decantare, cristalizare. 

4. Pentru a prepara tinctura de iod, farmacistul dizolvă iod în alcool etilic. 

Rolul celor două substanțe în soluția formată este: 
a) Iodul – dizolvant, iar alcoolul – dizolvat; 

b) Iodul  - dizolvat, iar alcoolul – dizolvant; 

c) Iodul – solvat, iar alcoolul dizolvat; 

d) Iodul – solvent, iar alcoolul dizolvant. 

5. Pentru a scoate o pată de grăsime de pe pantaloni, Andrei s-a gândit la un dizolvant în care 
aceasta să fie solubilă. Dizolvantul pentru grăsime este: 

a) apă; b) apă sarată; c) benzină; d) apă dulce. 
6. Când a gustat saramura necesară conservelor de toamnă, bunica a constatat că nu este suficient 
de sărată. A vrut să mai adauge sare, dar a găsit cutia goală. Pentru a concentra saramura, bunica a 

procedat astfel: 

a) A mai adăugat apă până a ajuns la concentrația dorită; 
b) A pus saramura în alt vas mai mic; 
c) A fiert saramura pentru a îndepărta o parte din apă până a ajuns la concentratia dorită; 
d) A pus saramura în alt vas mai mare. 

7. Cele trei particule elementare: protonul, neutronul și electronul și-au luat sarcina electrică și s-

au așezat la locul lor din atom. Sarcina și locul particulelor este: 
a) p

0
 şi n

+
 în nucleu, iar e

- în învelișul de electroni; 
b) p

- şi n
0 în învelișul de electroni, iar e

+
 în nucleu; 

c) p
+ şi n

0 în nucleu, iar e
- în învelișul de electroni; 

d) p
+ şi e

0
 în nucleu, iar n

-
 în învelișul de electroni. 

8. La ora de chimie elevii au avut ca sarcină de lucru să scrie simbolurile elementelor: Clor, Azot, 

Calciu, Potasiu, Carbon, Sodiu, Mercur, Fosfor.  

Simbolurile elementelor au fost scrise corect în ordinea precizată: 
a) Ca, Az, Cl, Na, C, K, Hg, N; 

b) C, Az, Cl, P, Ca, Na, P, Hg; 
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c) Cl, N, C, P, Ca, K, Hg, K; 

d) Cl, N, Ca, K, C, Na, Hg, P. 

9. Maria a enumerat substanțe chimice întâlnite în jurul nostru: apa, azotul, hidroxidul de calciu 
(var stins), clorura de sodiu (sarea de bucătărie). Formulele chimice ale substanţelor scrise în 
ordinea enumerată sunt: 

a) H2O, Az, CaOH, NaCl2; 

b) H2O, Az2, Ca(OH)2, KCl2; 

c) H2O, N2. Ca(OH)2, NaCl; 

d) H2O, N2. Ca(OH)2, KCl. 

10. Ioana a continuat şirul substanțelor cu: carbonat de calciu (calcar), oxigen, metan, azotat de 
amoniu (îngrăşământ agricol). Formulele chimice ale substanţelor scrise în ordinea enumerată sunt: 

a) CaCO2, O2, NH3, NH4NO2; 

b) CaCO3, O2, CH4, NH4NO3; 

c) CaCO3, O2, NH3, NH4NO3; 

d) CaCO2, O2, CH4, NH4NO2. 

 

II.  ………………………………………………………………………………………20 puncte 

 Bunica lui Andrei se pregăteşte să prepare săpun de casă după reţeta pe care o are din 

străbuni: la 10 grame de grăsime se adaugă 40 mL soluţie de sodă caustică de concentraţie 40%. 
La început bunicuţa cântăreşte grăsimea şi constată că are 4 Kg. Are şi 6 pungi de sodă caustică a 
câte 1 Kg fiecare. Nu ştie dacă trebuie să se ducă să mai cumpere. 
 Andrei se oferă să o ajute la determinarea cantităţilor de substanţe şi își ia caietul şi creionul. 
Se cere: 

a) Care este volumul de soluţie de sodă caustică exprimat în litri, necesar celor 4 Kg de grăsime; 
b) Care este masa soluţiei de sodă caustică ştiind că are densitatea ρsol = 1,2 Kg/L; 

c) Care este masa de sodă caustică necesară preparării săpunului; 
d) Care este masa de apă necesară preparării soluţiei de sodă? Dar volumul de apă dacă  
ρapa= 1Kg/L 

e) Are bunica suficientă sodă? Dacă nu, care este cantitatea necesară şi câte pungi de 1 Kg mai 
trebuie să cumpere? 

f) Precizaţi câte un instrument folosit de bunica la determinarea masei substanţelor şi a volumului 
de soluţie.  
 

III ………………………………………………………………………………………30 puncte 

 

 Acidul sulfuric cunoscut şi sub denumirea de vitriol este considerat şi “sângele industriei”, 

deoarece toate ramurile industriei folosesc în precesele lor tehnologice acest acid.  
Să se determine: 
a) Care este  raportul de masă H : S : O în care trebuie să se combine aceste elemente pentru a se 

obţine acid sulfuric. 
b) Care este masa de sulf conţinută în 980 g de acid sulfuric.  
c) Pentru un atom de sulf determină numărul de particule elementare: protoni, neutroni, electroni (se 
dau: ZS = 16, iar AS = 32). 
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d) Care este numărul de moli de sulfură de zinc (numită şi blendă) ce conţine aceeaşi masă de sulf 
ca cele 980 g acid sulfuric. 

 (Notă: printr-un şir de reacţii pe care le veţi învăţa ulterior, din blendă se obţine acid sulfuric, iar 

sulful face legătura cantitativă între acestea). 
Se dau masele atomice: H – 1, S – 32, O – 16, Zn – 65. Timp de lucru: 2 ore 

Succes! 

 

 

 

Barem corectare cls. a VII-a 

 

 

I. ……………………………………………………………….......10 itemi x 5p = 50 puncte 

1 – a; 2 – d; 3 – a; 4 – b; 5 – c; 6 – c; 7 – c; 8 – d; 9 – c; 10 – b. 

 

II ……………………………………………………………………………………..20 puncte 

a) Vs = 16 L (4 puncte) 

b) ms = 19,2 Kg sol sodă caustică (4 puncte) 
c) md = 7,68 Kg sodă caustică (4 puncte) 
d) mapă = 11,52 Kg (3 puncte); 

    Vapă = 11, 52 litri (3 puncte). 

e) Nu are suficientă sodă (0,25 p); mnecesar = 7,68 – 6 = 1, 68 Kg [1 p = masa celor 6 pungi (0,5 p) + 

calcul necesar (0,5 p)];  nr. pungi= 2 (0,25p)  

f) 2 instrumente x 0,25 p = 0,5 puncte 

 

III …………………………………………………………………………………….30 puncte 

a) 9 puncte: 

formula chimică H2SO4  (2p); b masa molară M = 98 g/mol(4p);  
raport masă H : S : O = 1 : 16 : 32 (3p) 
b) 6 puncte: m = 320 g sulf 

c) 3 puncte: 16 p
+
; 16 n

0
; 16 e

- 
 

d) 12 puncte: 

formula chimică ZnS (2p); masa molară M = 97 g/mol(2p); 
mZnS = 970 g (4p) 

nZnS = 10 moli (4p) 
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METODA SHARE THE PAIR ÎN CADRUL ORELOR DE MATEMATICĂ  
 

Prof. Nicoleta Teodorescu  

 Colegiul Economic Mangalia 

 

 

 Având în vedere modul accelerat în care se dezvoltă societatea actuală, este necesar ca şi 
domeniul educaţiei, al învăţământului să se adapteze cerinţelor acesteia. Astfel, dobândesc tot mai 
multă credibilitate metodele de instruire şi educaţie interactive, care să solicite mecanismele 
gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi ale creativităţii. Cerinţa primordială a educaţiei 
progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe 
îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de 

învăţare în grup şi de muncă interdependentă. 
Una dintre metodele interactive, pe care am utilizat-o cu succes la ora de matematică, a fost 

metoda Share The Pair (Schimbă perechea). Această metodă am aplicat-o la clasa a XI-a, la lecţia 
de consolidare a cunoştinţelor numită „Ecuaţii matriceale”. Astfel, în cadrul acestei lecţii elevii 

trebuie: 

- să identifice tipul de ecuaţie matriceală şi să o coreleze cu metoda de rezolvare; 

- să utilizeze corect înmulţirea la stânga şi înmulţirea la dreapta a unei ecuaţii cu inversa 
unei matrice; 

- să aplice calculul inversei unei matrice pentru rezolvarea unei ecuaţii matriceale; 

- să găsească soluţiile ecuaţiilor matriceale, efectuând corect calculele. 
După verificarea prezenţei şi a condiţiilor didactico-materiale necesare desfăşurării lecţiei, 

am scris pe tablă tema centrală „Ecuaţii matriceale”. Folosind conversaţia frontală, am evidenţiat 
împreună cu elevii definiţia ecuaţiei matriceale şi tipurile de metode de rezolvare învăţate. Am 
împărţit clasa în două grupe şi am aranjat împreună cu elevii pupitrele şi scaunele în două cercuri 
concentrice, elevii fiind aşezaţi faţă în faţă, în perechi. Dacă numărul de elevi este impar, la 
activitate poate participa şi cadrul didactic sau doi elevi care pot lucra în “tandem”. La această lecţie 
demonstrativă au participat 12 elevi, formând două cercuri concentrice de câte 6 elevi. Dacă 
efectivul de elevi este mai mare, se pot realiza 4 cercuri, două câte două concentrice, elevii putând 
rezolva aceeaşi fişă de lucru, în acelaşi timp. 

Profesorul dă o sarcină de lucru pe perechi. Fiecare pereche primeşte o fişă de lucru ce 

conţine probleme de ecuaţii matriceale. Profesorul anunţă timpul de lucru pentru rezolvarea 
punctului 1 din fişă specificând: „Toţi elevii rezolvă punctul nr. 1 din fişă, timp de 5 minute.” 
Perechile rezolvă în timpul stabilit de profesor  problema nr. 1. După expirarea timpului de lucru are 
loc schimbarea perechilor şi se dă următoarea comandă: “Toate perechile se concentrează la punctul 
nr. 2 din fişă”. Elevii din cercul exterior se mută un loc mai la dreapta pentru a schimba partenerii, 

realizând astfel o nouă pereche. Jocul se continuă până când se termină problemele din fişa de lucru. 
După rezolvarea problemelor din fişa de lucru elevii prezintă rezultatele obţinute şi scriu pe 

tablă rezultatul corect. Profesorul analizează rezultatele obţinute, face corectări şi completări.  
 Metoda Share Pair Circles este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea 
tuturor elevilor, dând posiblitatea elevilor buni să coopereze cu cei slabi. Au şansa de a lucra cu 

fiecare dintre membrii colectivului, să se ajute reciproc şi să se tolereze. De asemenea, au acces la 
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fiecare dintre opiniile colegilor, la modurile de gândire, uneori atât de diferite. Este o metodă uşor 
de aplicat la orice vârstă! 
 

 

 

 

Clasa a XI-a  

Timp de rezolvare: 50 minute 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Să se rezolve ecuaţia matriceală: A+3X = 2B, unde A =  şi B=  

 

 

2. Determinaţi m, n  astfel încât să aibă sens înmulţirea matricilor, X Mm,n(R) : 

 

 
 

 

3. Aflaţi x  pentru care xA=B, unde A=  şi B =  

 

 

4. Să se rezolve ecuaţia matriceală:  

 

 
 

 

5. Să se determine suma elementelor de pe diagonala principală a matricei X, dacă AXA = B, 

unde A =  şi B=  

 

 

6. Să se determine matricea X din ecuaţia: 
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III. OM ŞI SOCIETATE 

 

ÎNVĂŢĂTURILE MORALE ALE CREȘTINISMULUI 

 

Prof. Dumitru Iulian Cojocărel 
Colegiul Național „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeș, jud. Argeș 

 

 

Învăţăturile morale ale Decalogului 
1) Există un singur Dumnezeu veşnic, nevăzut, atotcreator, bun şi iubitor. Omul este dator 

să-l recunoască şi să-l cinstească pe Adevăratul Dumnezeu, revelat prin Domnul nostru Iisus 
Hristos. Prin credinţă, cuvânt şi faptă îl recunoaştem pe Dumnezeu ca Stăpân şi Ocrotitor al vieţii. 
(Porunca 1) 

2) Să nu slujim lucrurilor trecătoare, ci să-L iubim şi să-I slujim lui Dumnezeu prin 

ascultarea poruncilor. (Porunca 2) 

3) Omul credincios nu înjură niciodată. Prezenţa lui Dumnezeu cel nevăzut este o prezenţă 
discretă, neconstrângătoare. El nu pedepseşte imediat pentru că este îndelung răbdător. (Porunca 3) 

4) Duminică trebuie să ne hrănim spiritual, adică să ne înălţăm cugetul către Dumnezeu. 
(Porunca 4) 

5) Ascultarea de părinţi este cea mai mare binecuvântare; necinstirea şi batjocorirea 
părinţilor este un păcat strigător la cer. Avem datoria atât faţă de părinţii trupeşti cât şi faţă de cei 
sufleteşti (naşii de botez, de cununie, preoţi, învăţători), astfel: ascultarea şi purtarea cuviincioasă, 
ajutarea cu ceea ce au nevoie, mângâierea în necazuri şi suferinţă, rugăciuni către Dumnezeu pentru 

binele şi mântuirea lor. (Porunca 5) 
6) Să nu ucidem prin nici o intervenţie (fapte sau cuvinte) sufletul sau trupul semenilor 

noştri sau al nostru pentru că omul are datoria să preţuiască, să păstreze şi să ocrotească viaţa 
dăruită de Dumnezeu. (Porunca 6) 

7) a) Legătura trupească între bărbat şi femeie este permisă şi binecuvântată de Dumnezeu 
în familie (Facere 2, 24) pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ridicat-o la rang de Sfântă Taină 
a Bisericii. (Ioan Cap. III, Ep. Către Efeseni 5, 23-32) 

 b) Iubirea este fundamentul familiei (I Ioan 4,8). 

 c) Desfrânarea este păcat de moarte. 
 d) Iubirea curată, postul, evitarea tentaţiilor necuviincioase şi curăţirea de patimi prin 

harul divin şi rugăciune duc la evitarea desfrânării. (Porunca 7) 

8) Să dobândim bunuri doar prin muncă cinstită. Păcatul nu se iartă decât după înapoierea 
lucrului furat celui căruia îi aparţine de drept. (Porunca 8) 

9) Adevărul trebuie mărturisit cu orice preţ şi în orice împrejurare. Adevărul ne aduce 
eliberarea sufletească: „ … adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). (Porunca 9) 

10) Să înlăturăm ispita şi dorinţa de a păcătui prin curăţirea trupurilor şi a sufletelor 
(Spovedanie, Împărtăşanie). Să nu fim invidioşi pe ceea ce este sau pe ceea ce are aproapele nostru. 

(Porunca 10) 

Învăţăturile morale ale Fericirilor 

● Să fim smeriţi după exemplul Mântuitorului nostru Iisus Hristos! 
● Să ne pară rău atunci când săvârşim păcate! 
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● Să fim blânzi cu semenii noştri! 
● Să ne păstrăm inima şi trupul curate faţă de orice păcat! 

● Să luptăm pentru pace şi dreptate în lume! 
● Să fim milostivi! 
● Să fim răbdători în încercările ce vin asupra noastră! 
● Să mărturisim credinţa noastră în Domnul nostru Iisus Hristos cu mult curaj! 

„Formarea virtuţilor trebuie să înceapă din copilărie… virtuţile se învaţă acţionând 
continuu cinstit...[iar] un permanent exemplu luminos de viaţă… să-l dea părinţii, tutorii, 
învăţătorii”. ( Comenius, J. A. Didactica Magna(trad.), 1970, EDP, Bucureşti, p. 111) 

Educaţia morală urmăreşte formarea unor deprinderi şi obişnuinţe morale corecte şi a 
trăsăturilor de voinţă şi caracter pozitive la copil sau tânăr (perseverenţa, bunătatea, cinstea, 
disciplina etc.). 
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COMBINAREA ACTIVITĂŢII INDIVIDUALE CU CEA DESFĂŞURATĂ ÎN 
MOD COOPERATIV, ÎN CADRUL GRUPURILOR, PRIN APLICAREA 

METODEI BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ, ÎN LECȚIA DE RELIGIE 
 

 

Prof. Nicoleta-Diana Matei  

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Măldăeni, jud. Teleoman 

 

 

Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii 
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea 
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la 
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. 

Fazele de desfăşurare a metodei piramidei: 
1. Faza introductivă: profesorul expune datele problemei în cauză; 
2. Faza lucrului individual: elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea problemei timp de cinci 
minute. În această etapă se notează întrebările legate de subiectul tratat. 

3. Faza lucrului în perechi: elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta rezultatele 
individuale la care a ajuns fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările individuale din partea 
colegilor şi, în acelaşi timp, se notează dacă apar altele noi. 
4. Faza reuniunii în grupuri mai mari. De obicei se alcătuiesc două mari grupe, aproximativ egale ca 
număr de participanţi, alcătuite din grupele mai mici existente anterior şi se discută despre soluţiile 
la care s-a ajuns. Totodată se răspunde la întrebările rămase nesoluţionate. 
5. Faza raportării soluţiilor în colectiv. Întreaga clasă, reunită, analizează şi concluzionează asupra 
ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi vizualizate de către toţi participanţii şi 
pentru a fi comparate. Se lămuresc şi răspunsurile la întrebările nerezolvate până în această fază, cu 
ajutorul conducătorului (profesorul); 
6. Faza decizională. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra demersurilor realizate şi 
asupra participării elevilor/studenţilor la activitate. 
 Metoda piramidei sau bulgărele de zăpadă aplicată în cadrul orei de religie 

  Este o metodă care îmbină activitatea individuală cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în 
cadrul grupurilor mari – produsul final fiind rezultatul muncii depuse de întregul colectiv de elevi. 
În aplicarea acestei metode trebuie respectate următoarele etape: 

 Introductivă- prezentarea de către profesor a temei 
 Lucrul individual sau în perechi 
 Reuniunea în grupuri mari 
 Gruparea rezultatelor finale într-o fişă de lucru colectivă 

 Analiza rezultatelor şi trasarea concluzii 
Exemplificare: 

Tema lecţiei – Sărbătorile religioase: Nașterea domnului – Cls. a VI-a 

 Se prezintă  tema de evaluat; 

 În perechi, la nivelul fiecărei bănci, se realizează fişe tematice; 

 Perechile care studiază aceeaşi temă vor primi cartonaşe cu acelaşi număr; 
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 Se alcătuiesc grupuri mai mari din grupuri mici care vor discuta despre aceeaşi temă notând 
pe o fişă de evaluare colectivă rezultatele obţinute; 

 Rezultatelor de la cele 3 grupe mari vor forma o fişă de evaluare colectivă sau Piramida 
nevoilor; 

 Se analizează rezultatele şi se creionează concluzii. 
Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei 

are avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea 
ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. 

 Dezvoltă capacitatea de a emite soluţii inedite la problemele şi sarcinile apărute, precum şi 

dezvoltarea spiritului de echipă şi întrajutorare. 
 Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi 

cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant.  
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 Vorbind despre Sfânta Treime ca structură a supremei comuniuni şi iubiri, Părintele Stăniloae 
spune că existenţa este sinonimă cu binele, pentru că ea reprezintă pozitivul opus negativului. Pentru 
acest motiv, a fi reprezintă prima treaptă a binelui. Dar o existenţă fără conştiinţa propriei existenţe nu 
este posibilă. De aici necesitatea conştiinţei de sine a existenţei, ca o completare absolut necesară. 
 Existenţa conştientă de sine este persoana. Persoana dă sens existenţei în general şi face din 

ea un motiv de bucurie. Persoana explică existenţa şi de aceea se poate spune că o şi produce. 
 Existenţa personală supremă n-ar putea fi desăvârşită dacă n-ar propune în acelaşi timp şi o 
totală dăruire de sine. În dărnicie se manifestă în mod explicit bunătatea existenţei, care, pentru a se 
dărui în mod cu adevărat generos, trebuie să se dăruiască în mod conştient şi liber, deci în calitate de 
persoană. "Infinitatea existenţei desăvârşite e infinitatea unui Tată care se dăruieşte unui Fiu, cu bucu-

ria Lui de a Se dărui şi a Fiului de a-L primi, dar şi cu comunicarea bucuriei unui al Treilea, în stare să 
cunoască printr-o experienţă proprie toată dărnicia Tatălui, însoţită de bucurie, şi toată primirea ei, 
însoţită'de bucurie de către Fiul". 
 Constituirea reciprocă a persoanelor în Treime este dată de fiinţa lor comună, în sensul că este 
comunicată Fiului şi Duhului Sfânt de Tatăl. Tocmai fiindcă Tatăl este originea exclusivă a Fiului şi a 
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Duhului Sfânt, care sunt de o fiinţă cu El, El este prin Fiul şi în Duhul Sfânt ultima origine a celor 
create. Din această cauză, Sfântul Apostol Pavel spune: "Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea 
Tatălui Domnului nostru lisits Hristos, din care îşi trage numele orice neam, în cer şi pe pământ..." 
(Efes. 3, 14-15). În faptul că Dumnezeu este un Tată care are un Fiu este implicată tendinţa lui 

Dumnezeu de a-Şi manifesta iubirea şi faţă de alţi fii şi de a primi iubirea lor. Din această cauză creează 
lumea: "Dumnezeu Se face creator pentru că iubeşte lumea... Pentru că El creează lumea datorită iubirii 
Sale faţă de Fiul. Aceasta este destinată, în baza voinţei Lui, spre bine şi nu este altceva decât o 
expresie a iubirii Lui". Ideea că prin întrupare Mântuitorul Hristos Se face fratele nostru, iar prin 

această înrudire noi înşine devenim fiii lui Dumnezeu este comună în gândirea Sfinţilor Părinţi. 
 Numai Treimea ca existenţă plenară, identică cu binele desăvârşit, trăit de Tatăl ca veşnică 
dăruire de Sine, şi de Fiul ca veşnică primire a Tatălui, având fiecare participant la bucuria unuia de 

altul pe Duhul Sfânt, umple de sens existenţa. Existenţa din veci trebuie să fie din veci plenitudinea 

actualizată. Nu se pot ivi momente mai târzii pentru apariţia a ceea ce este dat în existenţa de veci. 
Pentru acest motiv, nu se identifică veşnicul cu temporalul. Sfântul Grigorie de Nazianz raportează 
existenţa la Dumnezeu, care nu are început şi nici sfârşit. Oamenii experiază existenţa în calitate de 
existenţe cauzate: "Căci, cum ar exista cele cauzate şi începute, dacă n-ar fi o existenţă fără de început 
şi fără cauză?". 
 Eternitatea lui Dumnezeu nu este sinonimă cu timpul, care apare odată cu existenţa temporală, 
deosebit de existenţa clin eternitate a lui Dumnezeu. Pentru a feri cugetarea creştină de influenţele 
gnostice. Părinţii precizează şi faptul că existenţa temporală nu este o emanaţie a existenţei din eternitate, 

ci este creată de aceasta. Din această cauză vorbim de două planuri ale existenţei: unul etern, care se 
referă la existenţa prin sine, şi altul creat de existenţa eternă. Dacă ar funcţiona doar forma divină a 

existenţei, aceasta ar Fi lipsită de atotputernicie şi generozitate, tot aşa cum, dacă ar exista doar forma 
panteistă a lumii, supusă unor legi care nu duc prin libertate o altă formă a existenţei la fericire, existenţa 
ar fi nedeplină şi ilogică. 
 O altă însuşire de care nu poate fi lipsită existenţa plenară e bunătatea, care se hrăneşte din 

iubire, în acest sens, Sfântul Chirii al Alexandriei spune: "Acestuia nici un nume nu I se potriveşte; 
conştiinţa omenească nu-L poate cuprinde, şi numirile ce I s-au dat, pornind de la existenţele 
inferioare, Îl desemnează impropriu. Dacă trebuie - totuşi - să îndrăznim să ne folosim de cuvinte 
pentru a vorbi de Dumnezeu, suntem siliţi să folosim cuvântul "bun"; numele de "unu!" pune în 
valoare simplitatea naturii Sale şi prin aceasta perfecta Sa autonomie. Pentru că Dumnezeu nu are 
nevoie de ceva, nici de părţi, nici de substanţă, de puteri sau de lucruri, ci, dimpotrivă, este cauza lor. Iar 
numirea de "bun" arată că tot ce e bun provine din EL, toate celelalte realităţi imitând pe cât posibil 
caracterul propriu al lui Dumnezeu". 

 Dacă dăruirea şi primirea iubitoare e semnul bunătăţii sau al iubirii, dăruirea şi primirea 
nemărginită ţine de Dumnezeu în Treime. El e prin fiinţa Sa întreit personală bunătate sau iubire. 

Din această cauză, Dionisie Areopagitul socoteşte că cea mai proprie denumire ce se cuvine subzistenţei 
divine este aceea de bunătate sau de bunătate suprabună. De aceea, chiar prin existenţa sau 
supraexistenţa ei, ea extinde binele ca existenţă şi la alte subzistente. 
 Toate vin la existenţă din iubirea Tatălui, care se face după chipul Fiului. Toate sunt iubite de 

Tatăl în Fiul şi toate se întorc spre Tatăl, prin Fiul. Din această cauză, toate sunt făcute pentru a fi 
adunate în Fiul şi împreună cu Fiul în Tatăl. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune în acest sens: 
"Acesta este cu adevărat sfârşitul Providenţei şi al celor providenţiale, când se vor readuna în 
Dumnezeu cele făcute de El... Iar vestitorul acestei taine s-a făcut însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, 
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devenit om. Acesta a dezvăluit, dacă e îngăduit să o spunem, însuşi adâncul bunătăţii părinteşti şi a 
arătat în Sine sfârşitul pentru care toate făpturile şi-au primit începutul existenţei. Fiindcă pentru Hristos 
sau pentru taina lui Hristos au primit începutul toate veacurile şi cele aflătoare înlăuntrul veacurilor, 
începutul existenţei şi sfârşitul în Hristos". 
 Aşa cum am mai spus, existenţa lui Dumnezeu este sinonimă cu plenitudinea actualizată. Nu se 
pot concepe momente mai târzii pentru apariţia a ceea ce este dat în existenţa de veci. Deci, nu se poate 
identifica veşnicul cu temporalul. Între ele există o deosebire ontologică, dar nu o înstrăinare totală. 
 Temporalul şi mişcarea au un început, şi prin aceasta arată că nu-şi au existenţa prin ele însele. 
Pentru acest motiv, sesizăm pe de o parte insuficient propriei noastre existenţe sau limitele ei, iar pe 
de altă parte, trăim o aspiraţie continuă spre o existenţă desăvârşită. Deosebirea între aceste două 
planuri ale existenţei şi aducerea la fiinţă a planului temporal de către cel veşnic, nu prin emanaţie, ci 
prin creare, în vederea înaintării lui la unirea cu planul veşnic şi prin aceasta la desăvârşire, constituie o 
constantă a gândirii patristice. De exemplu în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul, ridicarea 
existenţei nedesăvârşite din această stare este echivalentă cu ridicarea din temporalitate şi spaţialitate 
pentru că acestea sunt legate de mărginire, tot aşa cum nemărginirea existenţei este legată de veşnicie. 
Nemărginitul nu are nevoie de timp şi de mişcare, pentru că include în structura sa plenitudinea 

existenţei. Numai existenţa creată are nevoie de timp şi de mişcare pentru a realiza desăvârşirea prin 

unirea cu nemărginitul, fără să înţelegem prin aceasta că timpul e menit să ţină lumea într-o 

schimbare fără sfârşit. Timpul presupune un parcurs, iar aceasta, fără o finalitate specifică, nu are sens. 
Nefolosirea timpului ca drum spre perfecţiunea veşnică face din el o continuă înlocuire a unor forme 
identice sau o continuă corupere a lor, fără logică şi perspectivă, într-un traseu etern circular sau într-o 

"eternă reîntoarcere", cum spune Mircea Eliade. "Timpul e menit să confirme persistenţa identităţii 
persoanelor în el, cu toată îmbogăţirea lor cu alte experienţe, dar şi să ducă la stabilirea lor îmbogăţită 
în veşnicie, dar nu o stabilitate în ele însele, ci în jurul Celui prin Sine infinit în existenţă, întrucât 
lumea creată nu poate ajunge prin sine la existenţa plenară proprie. Acest rost şi l-a recâştigat timpul, 
după căderea în păcat, prin asumarea umanităţii create, de Dumnezeu Cel nemărginit". 
 Iată cum descrie Sfântul Maxim Mărturisitorul acest parcurs al omului şi al creaţiei spre 
Dumnezeu: "Lumea este un spaţiu mărginit, iar timpul e mişcarea circumscrisă (mărginită). De 
aceea, mişcarea în cursul vieţii transformă cele aflătoare în lume. Când însă firea va trece cu lucrarea şi 
cugetarea peste spaţiu şi timp, va afla Providenţa ca pe o raţiune prin fire simplă şi stabilă, ce nu are nici 
o margine şi, de aceea, nici o mişcare. Deci, până ce firea se află în lume în chip temporal, e supusă 
mişcării transformatoare din pricina stabilităţii mărginite a lumii şi a corupţiei prin alterare, în cursul 
timpului. Dar ajunsă în Dumnezeu, ea va avea, datorită monadei naturale a Celui în care a ajuns, o 
stabilitate pururea în mişcare şi o identică mişcare stabilă, săvârşită etern în jurul Aceluiaşi Unul şi 
Singur".

 

 Expresiile: "stabilitate pururea în mişcare" şi "identică mişcare stabilă demonstrează 
frumuseţea, dar şi profunzimea gândirii Sfântului Maxim. Sensul lor este explicat chiar de autor 

astfel: în lumea materială, tot ceea ce ajunge la maturitate îşi opreşte creşterea. Nu acelaşi lucru se 
produce şi în domeniul spiritual. Aici, când virtutea ajunge la o anume desăvârşire, nu rămâne pe loc, 
ci se mişcă spre un nou prag. Deci, sfârşitul însemnează în acelaşi timp şi un început. Aşa, de exemplu, 
cel care elimină răul din fire prin virtute, pune începutul altor modelări mai dumnezeieşti". Şi aceasta 
datorită faptului că Dumnezeu îl împărtăşeşte din bunătăţile Sale, în natura lor inepuizabile. "Fiindcă, 

precum e propriu luminii să lumineze, tot aşa e propriu lui Dumnezeu să facă bine. De aceea, în Lege, 
care descrie existenţa şi desăvârşirea în timp a celor supuse facerii şi stricăciunii, se cinsteşte 
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sâmbăta prin inactivitate. În Evanghelie însă, care introduce studiul celor spirituale, sâmbăta e luminată 
prin săvârşirea de fapte bune". 
 Tot Sfântul Maxim vorbeşte despre atracţia exercitată de Cel nemişcat asupra creaturilor, ca şi 
despre "odihna" lor în El. Numai un Dumnezeu personal poate atrage. El îşi manifestă această putere 
atractivă prin actul iubitor al creaţiei şi prin legătura providenţială cu creaturile, "începutul oricărei 
mişcări naturale a celor ce se mişcă este facerea lor. Iar început al facerii lor este Dumnezeu, ca 
Făcător. Şi sfârşit al facerii celor făcute este stabilitatea pe care o produce, după străbaterea tuturor 

celor mărginite, nemărginirea. În aceasta se opreşte toată mişcarea în mod natural, pentru faptul că nu 
există în ea nici o distanţă sau interval, neavând deci unde, cum şi spre ce să se mişte, întrucât au pe 
Dumnezeu, care hotărniceşte toată mişcarea, ca sfârşit, în calitate de cauză". 
 În iubirea şi plinătatea Persoanelor supreme îşi găsesc împlinirea şi făpturile conştiente, care 
prin mişcarea lor depăşesc cele create şi deci mărginite, inclusiv pe ele însele: "Taina lui Hristos s-a 

arătat pentru ca cele ce se mişcă după fire să găsească odihna în jurul Aceluia care este după fiinţă cu 
totul nemişcat, ieşind din mişcarea lor spre ele însele şi a uneia faţă de alta". Această "odihnă" din 

"odihna" Sfintei Treimi e o continuă în dumnezeire, care nu se poate produce fără exercitarea unei lucrări 
dumnezeieşti asupra lor: "Prin aceasta vom primi în viaţa viitoare îndumnezeirea mai presus de fire, care 
se va lucra fără încetare". 
 Toate creaturile conştiente cresc spiritual, în unitate şi bunătate la nesfârşit numai în 
comuniunea cu Dumnezeu Cel în Treime. Fără această comuniune, creaţia întreagă şi omul nu 
experiază altceva decât dezbinarea şi mărginirea, pe când în trăirea transcendenţei lui Dumnezeu, 

oamenii descoperă faptul că existenţa nu se reduce la propria existentă şi la existenţa lumii în care 
trăiesc. Pentru acest motiv, Sfântul Marcu Mărturisitorul spune că tot ce a început să existe în timp, 

există prin "participare". Cele ce n-au început să existe în timp, denumite de el "lucruri ale lui 

Dumnezeu", sunt "cele participate". La aceste "lucruri ale lui Dumnezeu" participă prin har "cele ce se 
împărtăşesc", adică întreaga creaţie. Ce înţelege Sfântul Maxim prin "cele participate"? "Aşa, de pildă, 
bunătatea şi tot ce se cuprinde în raţiunea bunătăţii. Şi, simplu vorbind, toată viaţa, nemurirea, sim-

plitatea, neschimbabilitatea şi infinitatea şi toate câte sunt cugetate ca existând fiinţial în preajma 
lui Dumnezeu". Deci, creaţia nu are numai un fundament material, ci şi unul spiritual. De altfel, 

golită de acest fundament spiritual, ea îşi pierde frumuseţea şi raţionalitatea intrinsecă, devenind un 
simplu "obiect" de uz cotidian, care în loc să unească, dezbină. 
 Infinitatea aceasta la care omul participă prin har, nu printr-o lege naturală pusă de 
Dumnezeu în creaţie, naşte în conştiinţa lui certitudinea că participă la Dumnezeu Cel mai presus de 
ceea ce este dat în creaţie. 
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IV. TEHNOLOGII 

 

BUNE PRACTICI ÎN PREDAREA DISCIPLINELOR TEHNICE.  
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE CU METODE INOVATIVE, 

CENTRATE PE ELEV 

 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

La predarea disciplinelor tehnice sunt utilizate acele metode de învăţare, prin care se 
urmăresc atât dobândirea de cunoştinţe noi, fixarea şi consolidarea acestora, dezvoltarea gândirii 
tehnice, cât şi formarea de priceperi şi deprinderi practice.  

Activităţile derulate în cadrul modulelor de specialitate se adresează elevilor cu capacităţi de 
învăţare diferite şi trebuie să aibă în vedere diferite stiluri de învăţare ale elevilor. În desfăşurarea 
acestor activităţi, profesorul va respecta principiile educaţiei centrate pe elev. Vor fi utilizate 

metode didactice interactive, bazate pe cunoaşterea directă a realităţii: problematizarea, studiul de 
caz, conversaţia şi observaţia, descoperirea dirijată, jocul de rol, fişe de lucru, experimentul, lecţii 
vizită, vizionări de casete video, discuţii-dezbateri, realizarea de proiecte şi referate. 

Studiul de caz este o metodă de cercetare şi de învăţare activă, ce constă în analiza unor 
situaţii tipice, reale sau imaginare, cu scopul desprinderii unor concluzii. 

Cazul ales va avea următoarele caracteristici: centrat pe obiective clare; reprezentativ pentru 

tema, fenomenul sau dispozitivul ales; gradul de dificultate adecvat vârstei grupului de elevi cu care 
se lucrează; să aibă valoare instructivă şi caracter stimulator. 

Cadrul didactic tehnic poate utiliza această metodă cu elevii în studierea unor teme cum 
sunt: organizarea muncii, etapele fluxului tehnologic, structura organizatoric-administrativă a unui 
atelier sau a unei fabrici. La asemenea teme, în loc să se facă expuneri generale, se poate proceda la 

studierea unei unităţi industriale, economice din localitate pentru ca elevii să constate direct cum 
este organizată munca, care sunt etapele fluxului tehnologic şi cum se înlănţuie ele sau cum este 
organizată administrativ unitatea concretă, fabrica sau atelierul pe care îl studiază. 

Etapele metodei sunt, în linii mari, următoarele: profesorul expune în faţa elevilor cazul de 
studiat; după necesitate, prin conversaţie, actualizează cunoştinţele pe care elevii le posedă şi care le 

vor fi necesare în analiza şi aprecierea cazului dat; se stabileşte problematica pe care o ridică cazul 
şi care trebuie rezolvată; se caută căile de interpretare, analiză şi rezolvare a cazului; se procedează 
la rezolvare; profesorul analizează şi apreciază modul de rezolvare a cazului şi rezultatele la care au 
ajuns elevii. Profesorul trebuie să fie pregătit ca pe parcursul analizei cazului să fie în măsură să 
ofere informaţii suplimentare asupra cazului. 

Modul de organizare a activităţii elevilor în cadrul studiului de caz poate fi diferit de la o 

analiză la alta. Astfel, cazul poate să fie dezbătut frontal cu întreaga clasă în mod oral sau, în alte 
situaţii, se poate lucra pe grupe de elevi care să rezolve acelaşi caz pe căi diferite. De asemenea se 

poate da fiecărei grupe de elevi un caz aparte iar la sfârşit câte un reprezentant al fiecărei grupe va 
prezenta şi motiva modul în care a fost interpretat, analizat şi rezolvat cazul şi rezultatul la care s-a 

ajuns. În această situaţie profesorul va conduce discuţiile clasei pentru degajarea elementelor 
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corecte şi, eventual, pentru stabilirea şi înlăturarea greşelilor. O altă manieră poate fi rezolvarea în 
scris, de către fiecare elev în parte, a cazului dat urmând ca profesorul să le analizeze şi să le discute 

aşa cum procedează la lucrările scrise. 
Metoda studiului de caz are importante valenţe formative: constituie o modalitate de 

apropiere a şcolii de problemele vieţii şi pe care viitorii adulţi vor trebui să le rezolve; elevii îşi 
formează capacităţi de sesizare în viaţa reală a unor cazuri tipice, de analiză a acestora; dezvoltă 
gândirea de tip convergent în vederea găsirii mai multor alternative de rezolvare a unei anumite 
situaţii; sunt puşi în situaţia de a lua decizii, cântărind avantajele şi dezavantajele fiecărei variante 
de soluţionare a unui anumit caz/problemă sau situaţie-problemă teoretică/practică; permite 

promovarea unui învăţământ de tip activ-participativ prin implicarea elevilor în discutarea şi 
rezolvarea situaţiei respective; contribuie la dezvoltarea gândirii critice la elevi; favorizează 
dezvoltarea capacităţii de anticipare a evoluţiei fenomenelor, şi pe această bază, de luare de decizii 
în cunoştinţă de cauză, inclusiv implicându-se în rezolvarea acestor situaţii. 

În continuare voi exemplifica aplicarea acestei metode în diverse secvenţe de instruire 
specifice modulelor de specialitate din domeniul Industrie textilă și pielărie. 

 

EXEMPLUL 1 

Modulul: Operaţii tehnologice din industria textilă şi pielărie 

Clasa: a X-a (învăţământ profesional special) 

Titlul lecţiei: Defecte de coasere. Cauze şi modalităţi de remediere 

 

STUDIU DE CAZ 

 

La operaţia de verificare a cusăturii, executată cu maşina simplă de cusut, aţi întâlnit 
defectele din imaginea de mai jos. 

Sarcini de lucru:  

 Identificaţi fiecare defect de coasere. 
 Menţionaţi pentru fiecare, cauzele care le produc. 
 Ce reglări ale maşinii executaţi, pentru a remedia dereglarea? Precizaţi-le în tabelul de 

mai jos. 

 
 

Defect Cauze Remedieri 
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Lucraţi în echipe de câte 4 elevi. Fiecare va avea sarcini distincte: elevul 1 identifică 
defectul de coasere; elevul 2 stabileşte cauzele care produc defectul; elevul 3 menţionează 
remedierile care se impun; elevul 4 completează tabelul şi prezintă rezultatele în faţa clasei. 

Timp de lucru: 30 minute. 

 

EXEMPLUL 2 

Modulul: Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare 

Clasa: a XI-a (învăţământ profesional special) 

Titlul lecţiei: Operaţia de şablonare  

 

STUDIU DE CAZ 

 

Sunteţi la ora de laborator tehnologic. Ioana, elevă în clasa a XI-a, va demonstra modul în 
care aplică condiţiile tehnice la operaţia de şablonare. Ea va folosi în locul şabloanelor bluzei pentru 
femei, detaliile produsului.  

În imaginea alăturată este prezentată 
încadrarea bluzei, realizată de Ioana.  

Sarcini de lucru: 

 Studiaţi cu atenţie modul în care 
Ioana a aşezat şabloanele pe material. Precizaţi 
dacă ea a respectat condiţiile tehnice. În caz contrar notaţi 
greşelile în spaţiul liber de sub imagine. 

 Întocmiţi şi voi o încadrare, folosind aceleaşi 
detalii.  

Această sarcină de lucru o veţi efectua individual. 
Ea poate constitui o probă de evaluare, pe care o ataşaţi 
portofoliului vostru.  

Timp de lucru: 45 minute. 

Confruntaţi răspunsurile cu cele ale colegului de 
bancă. Împreună urmăriţi folia cu răspunsurile corecte, 

prezentată de profesorul vostru, unde se poate vedea şi 
încadrarea corectă. 
 

EXEMPLUL 3 

Modulul: Confecţionarea produselor textile 

Clasa: a XII-a (învăţământ profesional special) 

Titlul lecţiei: Procese de asamblare a produselor de 

îmbrăcăminte din ţesături şi tricoturi 
 

STUDIU DE CAZ 

 

Folosind imaginile alăturate, realizaţi procesul tehnologic de confecţionare pentru produsul 
pantalon de pijama din tricot. 

Precizaţi: 
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1. ordinea fazelor de lucru; 

2. denumirea lor; 

3. utilajul folosit. 

Timp de lucru: 45 minute. 

 

Bibliografie: 

1. Nesteriuc, Angela - Ghid metodic pentru ingineri, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 
Suceava, 2002 

2.Niţucă, Costică; Stanciu, Tudor - Didactica disciplinelor tehnice, Editura Performantica, Iaşi, 2006 

3. Onu, Petru; Luca, Constantin - Didactica specialităţii – discipline tehnice şi tehnologice, Editura 

„Gh. Asachi”, Iaşi, 2002 

4. Pater, Sorin - Didactica specialităţii (curs pentru studenţii de la inginerie), Oradea, 2010 

 

 

RESURSE DIGITALE PENTRU PREDAREA LECȚIEI 

„AȚA DE CUSUT” 
 

Prof. Doina Andrei 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

 

 

Clasa: a IX-a învățământ profesional / a IX-a învățământ liceal – filiera tehnologică 

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie 

Modulul: Materii prime în industria textilă şi pielărie 

Unitatea de învățare: Materiale auxiliare pentru confecţiile textile şi din piele 

Subiectul lecției: Ața de cusut 
 

I. FIȘĂ DE DOCUMENTARE 

Aţa de cusut 
Materialele auxiliare folosite la confecţionarea produselor de îmbrăcăminte prezintă o 

importanţă deosebită deoarece completează din punct de vedere structural, calitativ şi estetic 
însuşirile generale ale produsului vestimentar. 

În grupa materialelor auxiliare sunt incluse: căptuşelile, întăriturile, aţa de cusut, 
furniturile, garniturile, materialele pentru încheierea produselor. 

Aţa de cusut este cel mai important material auxiliar folosit la confecţionarea 
îmbrăcămintei, de care depinde asamblarea corespunzătoare a detaliilor componente ale produselor. 
Ea se alege în funcţie de materialul utilizat şi tipul operaţiei de coasere. 

Aţa de cusut este un produs textil obţinut prin răsucirea a două sau mai multor fire simple 
sau răsucite. 

Aţa de cusut se poate clasifica astfel: 
a) după natură: 

 din bumbac; 

 din in şi cânepă; 
 din mătase naturală; 
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 din mătase artificială; 
 din fibre chimice (PES); 

 din fibre în amestec. 
b) după destinaţie: 

 pentru cusături de asamblare; 
 pentru coaserea nasturilor şi butonierelor; 
 pentru coaserea tivurilor; 

 pentru cusături de însăilare; 
 pentru scopuri tehnice şi medicale. 

c) după fineţe: 

 aţă subţire (pentru articole de lenjerie) cu Nm 100/3, 85/3, 54/3; 

 aţă de fineţe medie (pentru articole de îmbrăcăminte din materiale subţiri şi medii) 
cu Nm: 60/3, 54/2; 

 aţă groasă (pentru articole confecţionate din materiale groase sau pentru butoniere) 

cu Nm: 54/23, 85/23, 100/23; 

 aţă foarte groasă (pentru articole confecţionate din piele) cu Nm: 40/3, 40/3/3, 54/3, 
80/3. 

Alegerea aţei de cusut la confecţionarea îmbrăcămintei se face avându-se în vedere 
produsul, structura şi culoarea materialelor folosite. În general, la alegerea aţei se au în vedere 
următoarele indicaţii: 

 să corespundă din punct de vedere al rezistenţei cu cea a materialelor folosite la 
realizarea produsului; 

 să aibă o fineţe corelată cu fineţea firelor din structura materialului, cu grosimea şi 
rigiditatea materialului, rolul cusăturii în produs (de îmbinare sau de ornament); 

 culoarea aţei se stabileşte la culoarea materialelor folosite sau, în cazul unor cusături 
ornamentale (broderii, tighele), se va asorta la culoarea materialelor, avându-se în vedere concepţia 
estetică a produsului. În general culoarea aţei se adoptă cu o nuanţă mai închisă decât materialele 
cusute. 

II. EXERCIȚIU INTERACTIV 

creat pe platforma educațională LearningApps.org 

Tipul exercițiului: Puzzle - Grupe 

Link: 

https://learningapps.org/23454151 

Descriere: Joc didactic de 

ordonare pe categorii, util pentru 

consolidarea și evaluarea 
cunoștințelor elevilor despre ața de 
cusut. 

Sarcina de lucru vizează 
clasificarea aței de cusut după 
diverse criterii: natură, destinație, 
finețe. 
 

 

 

https://learningapps.org/23454151
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TEST FINAL 

MODULUL III – ASAMBLĂRI MECANICE 

 

Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

Subiectul 1: (30p) 

1.1. Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos, scrieți pe foaie litera corespunzătoare răspunsului 
corect. (10p) 

1. Penele transversale se asamblează cu axa longitudinală:  
 a) paralelă cu axa pieselor asamblate;  
 b) perpendiculară pe axa pieselor asamblate;  
 c) înclinată față de axa pieselor asamblate;  
 d) oarecare față de axa pieselor asamblate. 
2. Canelurile unui arbore pot avea profilul:  

 a) triunghiular;  

 b) trapezoidal;  

 c) ferăstrău;  
 d) cilindric. 

3. Calitatea unei asamblări cu știfturi este determinată de:  
 a) materialul pieselor asamblate; 

  b) coincidența găurilor din piesele asamblate;   
 c) dimensiunea găurii din piesa superioară;  
 d) lungimea știftului. 
4. Nu constituie soluție pentru deșurubarea unui prezon rupt:  
 a) introducerea prin presare a unui dorn conic cu filet lung în corpul șurubului;  
 b) sudarea unei piulițe la capătul șurubului;  
 c) utilizarea șurubelnițelor;  
 d) introducerea prin presare a unui dorn conic în corpul șurubului 
5. Organele de mașini capabile să acumuleze energie sub acțiunea sarcinilor sunt:  
 a) penele;  

 b) bolțurile;  
 c) arcurile;  

 d) șuruburile. 
1.2. În coloana A sunt indicate diferite tipuri de asamblări, iar în coloana B diferite tipuri de 

organe de mașini. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre cifra din coloana A și litera 
corespunzătoare din coloana B. (10p) 
 A. Asamblări                                                                                   B. Organe de mașini 
1. Asamblare cu pene                                          a. brătară elastică 

2. Asamblare canelată                                            b. butuc canelat 

3. Asamblare prin filet                                        c. nit cu cap înecat 
4. Asamblare prin nituire                                d. pană longitudinală 
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5. Asamblare prin strângere                                     e. piese filetate 

                                                                                                        f. arc elicoidal 

1.3. Transcrieți, pe foaie, litera corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei litera A, dacă 
apreciați că enunțul este adevărat și litera F, dacă apreciați că enunțul este fals. Reformulați 
enunțurile considerate false, astfel încât ele să devină adevărate. (10p) 
 a. Șaibele Grower se folosesc la realizarea asamblărilor nituite cu eclise. 
 b. Asamblările prin caneluri sunt caracterizate prin presiuni de contact foarte mari. 

 c. La montarea știfturilor, una dintre operațiile efectuate este alezarea găurilor din cele două 
piese. 

Subiectul 2: (30p) 

2.1 Definiţi sudabilitatea materialelor metalice. (4p) 
2.2. Scrieți pe foaie, informația corectă care completeză spațiile libere. (6p) 
 a. Asamblarea prin încălzire se execută prin încălzirea piesei…………......ceea ce permite 
introducerea ușoară a piesei cuprinse în alezajul sau, datorită fenomenului de dilatare. 
 b. La operaţia de lipire, se află în stare lichidă doar………..................… . 
 c. Sudarea prin topire este procedeul de îmbinare a două sau mai multor piese, prin ......... 
locală a acestora, cu sau fără adaos de material. 
2.3. Scrieţi pe foaie, forma corectă a relaţiei de mai jos folosită la calculul temperaturii de încălzire 
a asamblării prin fretare și precizați semnificația termenilor. ti=td-ta+ts (°C).  (10p) 
2.4. Asamblarea prin sudare este o îmbinare nedemontabilă. (10p) 
a. Precizați care sunt cele trei forme pe care le poate avea suprafața exterioară a materialului de 
adaos. 

b. Enumerați două avantaje pe care le are asamblarea prin sudare. 
Subiectul 3: (30p) 

3.1. Se consideră asamblarea unui rulment, realizată la un singur loc de muncă. Operațiile 
necesare și timpii aferenți acestora sunt date în tabelul următor: (20p) 
 

Nr. 

operaţiei 
Denumirea operaţiei Timp (min.) 

1. Verificarea rulmentului 2 

2. Pregătirea fusului arborelui 8 

3. Pregătirea locaşului din carcasă 12 

4. Montarea rulmentului 8 

5. Etanşarea rulmentului 6 

6. Funcţionarea de probă 4 

 

a. Indicați tipul asamblării în funcție de momentul realizării asamblării.  
b. Reprezentați ciclograma asamblării. 
c. Calculați timpul necesar executării acestei asamblări.  
3.2. Pentru executarea unui arbore, se cunosc diametrul nominal N = 48 mm, abaterea superioară 
as= 0,25 mm și abaterea inferioară ai =-0,05 mm. 

Calculați: a. diametrul maxim; b. diametrul minim; c. toleranța. (10p)  
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SUBIECTE OLIMPIADA – DISCIPLINE  TEHNOLOGICE 

-Faza pe şcoală-  
 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Profil: Servicii 

Clasa: a X-a 

Disciplina: Contabilitate              

 

Subiectul I:                                                                                        TOTAL: 5 puncte 

Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: 
1. Creanţele imobilizate reprezintă: 

a) sume ce aparţin unităţilor economice, dar se află la terţe persoane fizice sau juridice în 
scopuri diverse; 

b) sume ce aparţin unităţii economice şi se află în conturile noastre bancare; 
c) sume ce aparţin unităţii economice, dar se află imobilizate în acţiuni şi obligaţiuni; 
d) a,b,c; 

e) a,c. 

2.  Un cont bifuncţional prezintă sold final: 
a) zero; 

b) debitor/creditor; 

c) debitor şi creditor. 
3.  În cadrul analizei contabile avem: 

a) stabilirea conţinutului operaţiei urmată de aplicarea regulilor de funcţionare a conturilor; 
b) stabilirea elementelor, urmată de stabilirea conturilor; 
c) precizarea elementelor urmată de sensul modificării; 
d) stabilirea conturilor urmată de sensul modificării; 
e) stabilirea naturii operaţiei urmată de precizarea elementelor ce se modifică. 

4.  Precizaţi care din următoarele elemente patrimoniale sunt încadrate corect: 
a) acţiuni şi obligaţiuni dobândite pe termen scurt (titluri de plasament); 
b) titluri de participare (titluri de plasament); 

c) datorii faţă de bancă pentru creditele acordate (datorii comerciale); 

d) brevete şi licenţe (imobilizări financiare); 
e) produse finite (imobilizări corporale). 

5.  Determinaţi care din următoarele structuri face parte din categoria datoriilor: 
a) produse finite; 

b) acreditive; 

c) rezultatul exerciţiului; 
d) debitori diverşi; 
e) efecte comerciale de plătit. 

 

Subiectul  II                                                                                     TOTAL: 35 puncte 
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S.C. „Alfa” S. A. efectuează în cursul lunii ianuarie următoarele operaţii economico-financiare: 

a) Se rambursează rata la creditul pe termen scurt 600, conform ordin de plată; 
b) Se acordă avans chenzinal salariaţilor în numerar 5000 lei, conform listă de avans chenzinal; 
c) Se retrage un acţionar reducându-se capitalul social cu suma de 1000 lei; 

d) Se restituie suma de 1000 lei acţionarului în numerar; 
e) Se depune suma de 3000 lei din casierie în contul bancar; 
f) Se obţin produse finite la cost de producţie 1200 lei; 
g) Se vând pe bază de factură produse finite, preţ de vânzare 1500 lei, TVA 19 %. 

Se cere: 

Să se efectueze analiza contabilă a operaţiilor date şi să se întocmească formula contabilă utilizând 
şi simbolul conturilor. 
                                                                 

Barem de corectare şi notare 

Subiectul  I:  5 puncte (1 punct pentru fiecare răspuns corect) 

1-a; 2-c; 3-e; 4-a; 5-e. 

Subiectul  II : 35 puncte (5 puncte pentru fiecare operaţie economico-financiară din care 2,5 
puncte pentru analiza contabilă şi 2,5 pentru formula contabilă). 
a) 5191 Credite bancare pe termen scurt, P, -, D 

5121 Conturi la bănci în lei, A, -, C 

5191 Credite bancare pe termen scurt = 5121 Conturi la bănci în lei   600  
b) 425 Avansuri acordate personalului, A, +, D 

5311  Casa în lei, A, -, C 

425 Avansuri acordate personalului = 5311 Casa în lei  5000 

c) 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul B/P, +, C 

1012 Capital subscris vărsat  P, -, D 

1012 Capital subscris vărsat = 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul  1000 

d) 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul B/P, -, D 

5311 Casa în lei A, -, C 

456 Decontări cu asociaţii privind capitalul = 5311 Casa în lei  1000 

 e) 5311 Casa în lei, A,-, C 

 581 Viramente interne, A, +, D 

 581 Viramente interne = 5311 Casa în lei 3000 

 581 Viramente interne, A, -, C 

 5121 Conturi la bănci în lei, A, +, D 

 5121 Conturi la bănci în lei = 581 Viramente interne 3000 

 f) 345 Produse finite A, +, D 

 711 Variaţia stocurilor, B/P, +, C 

 345 Produse finite = 711 Variaţia stocurilor 1200 

 g) 4111 Clienţi, A, +, D 

 701  Venituri din vânzarea produselor finite, P, +, C 

 4427  TVA colectată, P, +, C 

 4111 Clienţi =  % 1785 

701 Venituri din vânzarea produselor finite  1500       
4427 TVA colectată  285 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

82 

 

STUDIU DE SPECIALITATE PRIVIND FINANȚAREA AFACERII 
FIRMEI DE EXERCIȚIU „PHOENIX TRAVEL SRL” 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
 Colegiul Economic Buzău 

 

Agenţia de turism Phoenix Travel S.R.L.îşi propune ca în următorii trei ani să crească 
profitul cu 20% şi cifra de afaceri cu 30%, ajutând turistul să redescopere frumuseţile şi atracţiile 
turistice din România şi în mod special din judeţul Buzău. 

Situat în sud-estul României, judeţul Buzău se întinde pe aproape întreg bazinul hidrografic 
al râului Buzău şi reuneşte armonios trei forme de relief: munţi la nord, câmpii la sud şi în rest zona 
de dealuri subcarpatice. Afacerea vizează o promovare intensă pentru zona Pietroasele din judeţul 
Buzău, oferta noastră promoţională. Considerăm că afacerea va fi profitabilă, deoarece din ce în 
ce mai mulţi turişti preferă turismul rural, în zone cu tradiţii, înconjuraţi de natură, şi desigur unde 
pot vizita obiective istorice, culturale sau religioase, zona Pietroasele îndeplinind toate aceste 
condiţii. 

Îi vom surprinde pe clienţi cu programe turistice inedite ce cuprind activităţi ca: vizite la 
cramă, degustări de vin, vizite la podgorii, vizite la vestitul castru roman, lecţii de echitaţii, pescuit 
sportiv, plimbări în aer liber, concursuri sportive, lecţii şi concursuri de dans popular, mese festive 
tradiţionale, dar şi prin originalitatea cazării la Pensiunea La Butoaie: camere amenajate în butoaie 
imense. 

1. Descriere firmă de exerciţiu 

Agenţia de turism este o unitate specializată care organizează, oferă şi vinde pachete de 
servicii turistice sau componente ale acestora. Activitatea unei agenţii de turism constă în:  

 Organizarea, oferirea şi comercializarea unor pachete de servicii turistice sau 

componente ale acestora. 

 Vânzarea unor servicii turistice izolate. Prin pachet de servicii turistice se înţelege o 
combinaţie de cel puţin două din elementele următoare: cazare, alimentaţie, transport; tratamentul 
balnear, agrement, alte servicii suplimentare oferite sau vândute la un preţ global. 

 Agenţia de turism PHOENIX TRAVEL este o agenţie mixtă, deoarece oferă programe 
turistice destinate turismului intern, cât şi turismului extern, precum şi vânzarea către turişti a 

pachetelor de servicii proprii şi a celor contractate cu alte agenţii de turism. Agenţia de turism este 
un intermediar între diferiţi prestatori de servicii turistice (hoteluri, restaurante, organizaţii de 
agrement, transportatori) şi turişti. În această calitate şi conform obiectivului său de activitate 
agenţia desfăşoară activităţi legate de vânzarea biletelor de transport şi serviciilor turistice 
complementare acestora. 

F.E. Phoenix Travel este tour-operatoare, deci are dreptul să-şi creeze propriul program 

turistic – dovadă fiind oferta noastră promoţională – zona Pietroasele. În acest sens, avem 
încheiat un protocol de parteneriat cu firma-mamă (model anexa nr.1). 

Viziunea F.E. Phoenix Travel SRL 

Ce ne propunem să facem în următorii ani? 

Ne propunem ca în următorii 3 ani să deţinem 30% din piaţa turismului (piaţa reală) şi 70% 
din piaţa firmelor de exerciţiu. Firma noastră va atinge o cifră de afaceri de 69.200 de lei. 
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Misiunea F.E. Phoenix Travel SRL 

Ce ne aduce nou afacerea pe care o propunem? 

 comercializarea programelor turistice proprii; 

 comercializarea unor programe turistice variate: ecoturism, turism în ţară, în 
străinătate, turism balnear, religios, de bussines, de cazinou; 

 cucerirea unor diverse segmente de clienţi prin organizarea de tabere, programe 

educaţionale pentru elevi, studenţi, sejururi internaţionale în sistem hotelier sau „homestay” 
(găzduire la familii), circuite interne, internaţionale, transport turistic cu mijloace proprii, rezervări 
de bilete pentru avion/tren, asigurări medicale, carte verde, asigurare auto (RCA), conferinţe, 
seminarii şi alte evenimente; 

 îmbunătăţirea imaginii pe piaţa internă şi externă. 
2. Activităţi desfăşurate 

Principalul indicator pe care l-am avut la stabilirea serviciilor pe care am decis să le oferim a 

fost clientul. Studiile de piaţă pe care le-am avut la dispoziţie au arătat că printre lucrurile care 
publicul le aşteaptă de la o agenţie de turism sunt următoarele: 

1) Preţuri cât mai mici. De aceea oferim clienţilor noştri posibilitatea de a negocia preţurile 
pentru serviciile oferite. Un client fericit aduce profit, pe când unul nesatisfăcut nu face decât să 
aducă pierderi, de aceea specialiştii noştri tratează fiecare client în mod diferit, pentru că oamenii 
sunt diferiţi. 

2) Redescoperirea ţării. Românii au fost binecuvântaţi cu poate una dintre cele mai 
frumoase ţări din lume şi nimic nu poate fi mai încântător decât să redescoperim împreună locurile 
cele mai frumoase din ţară. Acum este vremea pentru a vedea partea frumoasă a lucrurilor. Să ne 
bucurăm şi să fim mândri că avem mănăstirile din nordul Moldovei, Delta Dunării, staţiunile de pe 
valea Prahovei, Vulcanii Noroioşi şi zona Pietroasele din judeţul Buzău etc. 

3) Condiţii deosebite. Sfârşitul mileniului ne face pe toţi să ne dorim un viitor mai bun. 

Condiţiile pe care o agenţie de turism trebuie să le ofere sunt foarte ridicate, noi putem satisface 
cele mai exigente aşteptări ale clienţilor. Asigurăm clienţilor noştri serviciile unor companii care 
respectă cele mai înalte standarde.  

3. Prezentarea ideii de afaceri 

Firma urmăreşte consolidarea parteneriatelor cu prestatorii de servicii de cazare, alimentaţie 
şi agrement. 

De asemenea, dorim să continuăm colaborarea cu Pensiunea Ivăneţu, oferta promoţională 
de anul trecut. Continuarea colaborării, îmbunătăţirea, cât şi promovarea intensă a celor două 
proiecte Pietroasele şi Ivăneţu constituie obiectivele noastre pe termen scurt. Ca obiective pe 

termen lung ne propunem să investim în achiziţionarea unui autocar şi a unui teren în zona 
litoralului Mării Negre. 
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METODE DE ORGANIZARE A PRODUCŢIEI DE BAZĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 În cadrul larg al economiei naţionale există o mare diversitate de întreprinderi care îşi 
desfăşoară activitatea în funcţie de anumite metode şi tehnici specifice de organizare. Ele pot fi 

organizate pe grupe de întreprinderi, având la bază criterii comune de organizare şi funcţionare. 
Aceste metode de organizare a producţiei de bază pot influenţa gradul de transformare a produselor 
finite, precum şi gradul de complexitate a operaţiilor procesului tehnologic. 
 Primul tip de organizare a producţiei de bază este organizarea producţiei în flux pe linii de 
fabricaţie – specifică întreprinderilor care fabrică o gamă redusă de feluri de produse în masă sau în 
serie mare.  

 Organizarea producţiei în flux este o formă de organizare a producţiei caracterizată prin 
specializarea locurilor de muncă în executarea anumitor operaţii, necesitate de fabricare a unui 

produs, a unor piese sau a unui grup de produse sau piese asemănătoare prin amplasarea locurilor de 

muncă în ordinea impusă de succesiunea executării operaţiilor şi prin deplasarea produselor sau 
pieselor de la un loc de muncă la altul, cu mijloace adecvate de transport, întregul proces de 
producţie desfăşurându-se sincronizat, pe baza unui model unic de funcţionare, stabilit anterior. 
 Metode şi tehnici specifice de organizare a producţiei în flux sunt: organizarea pe linii 

tehnologice pe bandă, pe linii automate de producţie şi până la forme agregate superioare, 

organizarea pe ateliere, secţii sau a întreprinderii în ansamblu cu producţia în flux în condiţiile unui 
grad înalt de mecanizare şi automatizare. 
 Organizarea producţiei în flux se caracterizează prin:  

 divizarea procesului tehnologic pe operaţii egale sau multiple sub raportul volumului de 

muncă şi precizarea celei mai raţionale succesiuni a executării lor; 
 repartizarea executării unei operaţii sau a unui grup restrâns de operaţii pe un anumit loc de 

muncă; 
 amplasarea locurilor de muncă în ordinea impusă de succesiunea executării operaţiilor 

tehnologice; 

 trecerea diferitelor materii prime, piese şi semifabricate de la un loc de muncă la altul în 
mod continuu sau discontinuu, cu ritm reglementat sau liber, în raport cu gradul de sincronizare a 
executării operaţiilor tehnologice; 

 executarea în mod concomitent a operaţiilor la toate locurile de muncă, în cadrul liniei de 
producţie în flux; 

 deplasarea materialelor, a pieselor, semifabricatelor sau produselor de la un loc de muncă la 
altul prin mijloacele de transport adecvate; 

 executarea în cadrul formei de organizare a producţiei în flux a unui fel de produs sau piesă 
sau a mai multor produse asemănătoare din punct de vedere constructiv, tehnologic şi al materiilor 
prime utilizate. 
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 Organizarea fabricării produselor după metoda producţiei individuale şi de serie mică. În 
cadrul agenţilor economici există o serie de unităţi economice care execută o gamă largă de 
produse, în loturi foarte mici sau unicate. Această situaţie impune adoptarea unui sistem şi a unor 
metode de organizare a producţiei de bază care să corespundă cel mai bine realizării de produse 
unicat sau în serii mici.  
 Principalele caracteristici ale acestui mod de organizare sunt: 

 Organizarea unităţilor de producţie după principiul tehnologic. Conform acestei metode de 

organizare unităţile de producţie se creează pentru efectuarea anumitor stadii ale procesului 
tehnologic, iar amplasarea unităţilor şi a utilajelor din cadrul lor se face pe grupe omogene de 
maşini. În acest caz, dotarea locurilor de muncă se face cu maşini universale care să permită 
efectuarea tuturor operaţiunilor tehnologice la o mare varietate de produse. 

 Trecerea de la o operaţie la alta a produsului are loc bucată cu bucată. 

În acest caz, există întreprinderi foarte mari în procesul de producţie, ceea ce determină cicluri lungi 
de fabricaţie şi stocuri mari de producţie neterminată. 

 Pentru fabricarea produselor se elaborează o tehnologie în care se vor stabili următoarele 
aspecte: felul şi succesiunea operaţiunilor ce vor fi executate; grupele de utilaje pe care vor fi 

executate operaţiile; felul SDV-urilor ce vor fi utilizate. Această tehnologie urmează a se definitiva 
pentru fiecare loc de muncă. 

 Pentru proiectarea tehnologiei de fabricaţie se folosesc normative grupate, evidenţiindu-se 

elaborarea de tehnologii detaliate care ar necesita o mare perioadă de timp şi costuri ridicate. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE LOCULUI DE MUNCǍ 
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 Pentru programarea activităţilor specifice locului de muncă, este necesară cunoaşterea 
următoarelor elemente: 

- desenul de  execuţie; 
- volumul producţiei; 
- semifabricatul folosit; 

- utilajul de care se dispune; 
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- calificarea personalului muncitor. 

 Desenul de execuţie trebuie să cuprindă toate datele şi indicaţiile necesare executării corecte 
a piesei. 

 Volumul producţiei reprezintă cantitatea de piese ce trebuie fabricate într-un interval de 

timp şi este unul dintre factorii principali care determină procesul tehnologic. 
 Forma şi dimensiunile semifabricatului determină tehnologia de  execuţie. 
 În cadrul analizării unei tehnologii, trebuie să se ţină seama de posibilităţile reale de lucru 
ale utilajului existent. 

 Calificarea personalului muncitor trebuie cunoscută şi utilizată raţional.  
 Categoria de încadrare a lucrării se va stabili în concordanţă strictă cu complexitatea 
lucrărilor ce trebuie efectuate de fiecare muncitor la locul de muncă. Fiecare operaţie va fi 
repartizată muncitorului care are calificarea corespunzătoare lucrării respective. 
 Lansarea în fabricaţie  
 Lansarea în fabricaţie reprezintă acea etapă în care se elaborează şi se transmite subunităţilor 
de producţie documentaţia referitoare la materiile prime, materiale tehnologice, cheltuielile de 

muncă vie pe operaţii, pe comenzi etc., care vor sta la baza realizării programelor de producţie. 
Lansarea în fabricaţie se corelează cu activitatea de programare propriu-zisă pe care o succedă.  
 În cadrul acestei etape se întocmesc o serie de documente care conţin informaţii concrete şi 
riguroase în legătură cu normele de timp, cu normele de managementul întreprinderii  şi consumul 

de materii prime. Principalele documente care se întocmesc în cadrul lansării în fabricaţie sunt 
următoarele:  

a) bonuri de materiale;  

b) bonuri de lucru pe operaţie sau piese;  
c) borderoul de manoperă;  
d) borderoul de materiale;  

e) fişa de însoţire a piesei sau a produsului;  
f) graficul de avansare a produsului.  

 Bonurile de materiale permit procurarea materiilor prime şi a materialelor necesare şi 
reprezintă documente justificative de ieşire a materialelor. Ele sunt utilizate pentru a se ţine 
contabilitatea materialelor şi permit repartizarea costurilor materiale pe diverse activităţi, produse 
etc. în cadrul contabilităţii analitice.  
 Bonurile de lucru sunt stabilite pentru muncitor şi indică:  
- operaţiile necesare;  
- timpul afectat operaţiilor;  
- utilajul pe care se lucrează;  
- muncitorul care execută operaţia.  
 Acesta permite stabilirea salariului personal, repartizarea costurilor cu salariile pe diverse 

produse şi controlul timpului de lucru.  
 Fişa de însoţire însoţeşte produsul în cursul fabricaţiei, de la prima până la ultima operaţie. 
Ea arată posturile de lucru succesive şi indică diversele operaţii ce se efectuează asupra produsului.  
 Graficul de avansare a produsului – în acest grafic se prezintă timpul şi posturile de lucru. 
Din grafic reies termenele, timpii prevăzuţi şi posturile de lucru corespunzătoare.  
 Graficul este utilizat pentru:  

- stabilirea programului general de fabricaţie ţinând cont de disponibilul de mijloace de producţie;  
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- stabilirea planului de încărcare a fiecărui post de lucru şi a fiecărui atelier;  
- controlul înaintării produsului;  
- stabilirea unor măsuri corective dacă apar întârzieri.   
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TENDINŢELE ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVǍ ÎN ORGANIZAREA 
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 În cadrul sistemelor avansate de producţie, sistemul de fabricaţie îşi schimbă modul de a 
răspunde unor sarcini diverse de fabricaţie, în condiţiile de eficienţă şi competitivitate. 
 Sistemul flexibil de fabricaţie reprezintă un răspuns dat unor cerinţe specifice, dar nu 

constituie o soluţie universală, aplicabilă în orice condiţii. 
 Sistemele de fabricaţie actuale reprezintă rezultatul unei evoluţii de peste 100 ani şi 
constituie un mod de răspuns la modificările apărute în mediul economic în care activează. Un 

sistem flexibil de fabricaţie este un sistem de producţie capabil să se adapteze la sarcini de producţie 
diferite atât sub raportul formei şi dimensiunilor, cât şi al procesului tehnologic care trebuie realizat. 
 Se consideră că un sistem flexibil de fabricaţie trebuie să aibă următoarele caracteristici: 

 Integrabilitate; 

 Adecvare; 

 Adaptabilitate; 

 Dinamism structural. 

 În practică nu poate fi vorba de caracteristici absolute, ci doar de anumite grade de 

integrabilitate sau dinamism structural, deoarece nu pot fi atinse simultan toate aceste caracteristici. 

 Practica a evidenţiat trei stadii ale sistemelor flexibile de fabricaţie care diferă prin 
complexitate şi arie de cuprindere astfel: 

 Unitatea flexibilă de prelucrare. Aceasta reprezintă de regulă o maşină complexă, echipată 
cu o magazie multifuncţională, un manipulator automat care poate funcţiona în regim automat. 

 Celula flexibilă de fabricaţie. Aceasta este constituită din două sau mai multe unităţi 
flexibile de prelucrare dotate cu maşini controlate direct prin calculator. 
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 Sistemul flexibil de fabricaţie. Cuprinde mai multe celule de fabricaţie conectate prin 
sisteme automate de transport, iar întreg sistemul se află sub controlul direct al unui calculator care 
dirijează şi sistemul de depozitare, echipamentele de măsurare automată şi testare şi o coordonare 
totală a subsistemelor economice prin intermediul calculatorului electronic. 

 Faţă de sistemele rigide de fabricaţie, cele flexibile prezintă următoarele avantaje: 
 capacitate mare de adaptare la modificările survenite prin schimbarea pieselor de prelucrat, 

având loc modificarea programelor de calculator şi nu schimbarea utilajelor; 
 posibilitatea de a prelucra semifabricate în ordine aleatoare; 
 autonomie funcţională pentru trei schimburi fără intervenţia directă a operatorului uman; 

 utilizarea intensivă a maşinilor cu comandă numerică, a roboţilor şi a sistemelor automate de 
transport şi control; 

 posibilitatea de evoluţie şi perfectabilitate treptată în funcţie de necesităţile de producţie. 
 Dezvoltarea sistemelor flexibile de fabricaţie, precum şi introducerea robotizării constituie 
direcţii noi de organizare, inducând efecte importante asupra tuturor subsistemelor de producţie. 
 În introducerea noilor tehnologii robotizate cea mai mare importanţă o au activităţile de 
pregătire organizatorică. S-a constatat că în multe cazuri fondul de timp al tehnologiilor robotizate 
este folosit în proporţie de numai 50-55%. Această situaţie nu se datorează unor erori tehnologice 
privind construcţia sau modul de operare al calculatorului, ci unei incorecte organizări şi conduceri 
ale unităţilor de producţie. Aceasta înseamnă că pericolul modificărilor tehnologice nu constă în 
efectul acestora asupra omului, ci mai curând în imposibilitatea acestora de a le recunoaşte şi deci 
de a-i sesiza şi influenţa efectele. 
 Introducerea robotizării modifică situaţia financiară a unităţii industriale, mărindu-i volumul 

de mijloace fixe, îmbunătăţind condiţiile de producţie, ceea ce va duce la creşterea fiabilităţii 
sistemelor operative, de execuţie şi de conducere. 
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LEGĂTURI FUNDAMENTALE FOLOSITE LA REALIZAREA 
ȚESĂTURILOR 

 

Prof. Gabriela-Lăcrămioara Nițu  

     Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani, jud. Vrancea 
 

  

 Ţesătura este un produs textil plan obţinut prin încrucișarea în unghi drept a două sisteme 
de fire: un sistem dispus longitudinal denumit urzeală (U) şi un sistem dispus transversal denumit 
bătătură (B). Condiţia obligatorie pentru obţinerea ţesăturii este trecerea alternativă a firelor de 
urzeală peste şi pe sub firele de bătătură și invers, a firelor de bătătură pe deasupra şi pe sub firele 
de urzeală.  
 Elementul de ţesătură reprezintă o lungime elementară de fir de urzeală şi o lungime 

elementară de fir de bătătură între care se stabileşte o relaţie poziţională. 
 Element de ţesătură cu efect de urzeală: firul de urzeală trece peste firul de bătătură (firul de 

urzeală se vede pe faţa ţesăturii). 

 
 Element de ţesătură cu efect de bătătură: firul de bătătură trece peste firul de urzeală (firul 

de bătătură se vede pe faţa ţesăturii).  

 
 Legătura este definită ca fiind regula de dispunere a efectelor de urzeală şi bătătură în 
câmpul ţesăturii. Legătura se caracterizează prin raportul în urzeală (Ru), raportul în bătătură (R) şi 
distribuţia efectelor de sistem. Raportul legăturii (Ru, Rb) reprezintă numărul firelor de urzeală, 
respectiv bătătură, după care evoluţia lor se repetă. Reprezentarea convenţională a legăturii se poate 
realiza cu ajutorul unei grile pe care se reprezintă firele de urzeală prin benzi verticale numerotate 

de la stânga la dreapta, firele de bătătură prin benzi orizontale numerotate de jos în sus, efectul de 
urzeală prin pătrăţel marcat, iar efectul de bătătură prin pătrăţel nemarcat. 
 Legăturile utilizate la obţinerea ţesăturilor sunt: legături fundamentale, legături derivate, 
legături combinate şi legături pentru ţesături compuse. 
 Legăturile fundamentale se caracterizează prin egalitatea rapoartelor în urzeală şi bătătură 
şi existenţa în cadrul raportului a unei singure treceri a fiecărui fir de urzeală, respectiv de bătătură, 
de pe o faţă pe alta a ţesăturii. 

 Legătura pânză este caracterizată prin distribuţia efectelor de sistem în formă de tablă de 
şah, ţesătura având faţa şi reversul identice, caracteristică uşor de remarcat din analiza secţiunilor 
longitudinală şi transversală.  
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 Legătura diagonal este caracterizată prin distribuţia efectelor de sistem pe direcţie 

diagonală, încât ţesătura prezintă pe suprafaţă linii paralele oblice.  
 

Legătura diagonal cu efect de bătătură 

 
 

Legătura diagonal cu efect de urzeală 

 
 Legătura atlas este caracterizată prin distribuţia dispersată a efectelor de sistem astfel încât 

faţa ţesăturii rezultă cu aspect neted, lucios şi uniform. 
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Legătura atlas cu efect de bătătură   Legătura atlas cu efect de urzeală 
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CONTABILITATEA UNITĂŢII ECONOMICE. CONTUL 

- Fișă de lucru - Clasa a X-a 

 

 

Prof. Mihaela Ona  

Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu-Marmației, jud. Maramureș 

 

 

1. Contul 401 „Furnizori“ prezintă la începutul lunii mai un sold iniţial de 4.000 lei. În cursul lunii 
mai se înregistrează o achiziție de mărfuri de 2.500 lei şi trei plăţi în contul furnizorului în valoare 
de 900 lei, 1.200 lei şi 500 lei. Soldul final al contului 401 „Furnizori“ este: 
 a) 3.900 lei             

 b) 4.100 lei             

 c) 1.200 lei 

 d) 6.600 lei 

 e) 2.500 lei. 

2. Contul 3022 „Combustibili” prezintă următoarea situaţie: achiziţii de combustibili în cursul lunii 
în valoare de 400 lei, 600 lei şi 900 lei; consumuri în cursul lunii în valoare de 500 şi 400 lei; soldul 
final este de 1.500 lei; soldul iniţial al contului era de:  
 a) 1.200 lei 

 b) 500 lei 

 c) 400 lei                        

 d) 700 lei                 

 e) 600 lei. 

3. Un agent economic dispune la data de 01.01.2022 de următoarele elemente patrimoniale: capital 

social 20.000 lei; materii prime 4.000 lei; casa 4.000 lei; efecte comerciale de primit 2.000 lei, 

furnizori 6.000 lei; rezerve 2.000 lei; clienţi 4.000 lei; conturi la bănci 10.000 lei; mijloace de 
transport 4.000 lei; credite bancare 1.000 lei. 
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 În cursul lunii ianuarie au loc următoarele operații economico-financiare:  

1) Se cumpără materii prime în valoare de 5.000 lei pe credit comercial;  
2) Se plătește cu bilet la ordin o datorie față de furnizori de 3.000 lei;  
3) Se încorporează rezervele la capitalul social; 
4) Se încasează prin casierie o creanță față de clienți de 2.000 lei și creanțe din efecte comerciale 
2.500 lei.  

 Se cere:  

a) Să se transpună elementele patrimoniale în bilanț (întocmiți bilanțul inițial);  
b) Identificați tipul de modificare bilanțieră pentru bilanțul orizontal pe care o produce fiecare 
operație economico-financiară și realizați analiza contabilă. 
4. Un agent economic dispune la sfârșitul exercițiului de următoarele elemente patrimoniale: prime 

de capital 5.000 lei; conturi la bănci 5.000 lei; utilaje 20.000 lei; clienţi 6.000 lei; casa 4.000 lei; 

efecte comerciale de plată 6.000 lei; credite bancare 5.000 lei; capital social 20.000 lei; furnizori 

8.000 lei; mărfuri 9.000. 
 În cursul lunii următoare au loc următoarele operaţii economico-financiare:  

1) Se încasează o creanță față de clienți în valoare de 4.000 lei cu bilet la ordin;  
2) Se încorporează primele de capital la capitalul social;  

3) Se cumpără mărfuri în valoare de 12.000 lei pe credit comercial;  
4) Se plătește din contul bancar o datorie din efecte comerciale de 3.000 lei și o datorie față de 
furnizori de 1.000 lei.  

 Se cere:  

a) Să se transpună elementele patrimoniale în bilanț (întocmiţi bilanţul iniţial);  
b) Identificați tipul de modificare bilanțieră pentru bilanțul orizontal pe care o produce fiecare 
operație economico-financiară.  
c) realizați analiza contabilă a operațiunilor contabile. 
5. Efectuaţi analiza contabilă şi întocmiţi formula contabilă pentru următoarele operaţiuni 
economico-financiare:  

a) Se achiziţionează materiale consumabile de la furnizori în valoare de 10.000 lei, TVA 19%.  

b) Se achită datoriile faţă de furnizori, din contul de la bancă, în valoare de 4.000 lei.  

c) Se ridică din contul de la bancă în numerar suma de 2.000 lei.  

d) Se depune din casierie în contul de la bancă suma de 2.500 lei.  

e) Se majorează capitalul social pe seama rezervelor cu suma de 8.000 lei.  

f) Se primește un credit pe termen scurt în sumă de 18.000 lei. 
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STRATEGII BAZATE PE ÎNVĂȚAREA ÎN ECHIPĂ, PRIN APLICAREA 

METODEI GRUPURILOR INTERDEPENDENTE, ÎN LECŢIA DE 
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE 

 

 

Dr. ing. prof. Delia Sergentu  

Școala Gimnazială Nr. 1 Măldăeni, jud. Teleorman 

 

 

Metoda Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor 
interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning).  

 Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi 
responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 

EXEMPLIFICAREA metodei PENTRU TEMA: “Centrale electrice”, modulul 
Energie, clasa a VIII-a 

ETAPE ŞI FAZE DE LUCRU: 
1. Pregătirea materialului de studiu: 

• Profesorul stabileşte tema de studiu  şi o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Opţional, poate stabili 
pentru fiecare sub-temă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când 
studiază materialul în mod independent. Acestea pot fi formulate fie sub formă de întrebări, fie 
afirmativ, fie un text eliptic care va putea fi completat numai atunci când elevul studiază materialul. 
• Realizează o fişă-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse şi care va fi oferită fiecărui 
grup. 

Fişa expert:  
 Centrale hidroelectrice (1) 

 Centrale termoelectrice (2) 

 Centrale eoliene (3) 

 Centrale solare (4) 

2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4–5 elevi (în funcţie de numărul lor în 
clasă). 
• Fiecare elev din echipă, primeşte un număr de la 1 la 4–5 şi are ca sarcină să studieze în mod 
independent, sub-tema corespunzătoare numărului său. 
• El trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevii cu numărul 1 din toate echipele 
de învăţare formate, vor aprofunda sub-tema cu numărul 1. Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema 

numărul 2, şi aşa mai departe. 
• Faza independentă: 
• Fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest studiu independent poate fi 
făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului. 
3. Constituirea grupurilor de experţi: 

După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, 
constituind grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. Astfel, elevii cu numărul 1, 
părăsesc echipele de învăţare iniţiale şi se adună la o masă pentru a aprofunda sub-tema cu numărul 
1. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu numerele 2, 3, 4 sau 5. Dacă grupul de experţi are mai mult 
de 6 membri, acesta se divizează în două grupe mai mici. 
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Faza discuţiilor în grupul de experţi: 
Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc discuţii 

pe baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se stabileşte 
modalitatea în care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membrii din echipa iniţială. 

Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. 
Din punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experţi trebuie 

plasate în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 
Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având 

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a.                                                                                  b. 

 

Fig.1: Reprezentarea spaţială a amplasării echipelor de învăţare (în faza raportului pe echipe) – a).; şi a grupurilor de 

experţi (în faza discuţiilor) – b). 

 

4. Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare. 
Faza raportului de echipă: 
Experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le 

transmit colegii lor, experţi în alte sub-teme. 

Modalitatea de transmitere trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, putând fi însoţită de 
suporturi audio-vizuale, diverse materiale. 

Specialiştii într-o sub-temă pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot 
ilustra ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. 

Membrii sunt stimulaţi să discute, să pună întrebări şi să-şi noteze, fiecare realizându-şi 
propriul plan de idei. 

5. Evaluarea 

Faza demonstraţiei: 
Grupele prezintă rezultatele întregii clase. 
În acest moment elevii sunt gata să demonstreze ce au învăţat. Profesorul poate pune 

întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori poate da spre rezolvare fiecărui elev o fişă de 
evaluare. 

Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o întrebare la care 
trebuie să răspundă fără ajutorul echipei. 
 

1 

1 

1 1 

2 

2 

2 2 

3

1 
3 

3 

3 

4 

4 4 

4 

1 1 

2 3 

4 

2 3

1 

4

4

1 

2 3 

4 

1 

2 3 

4 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

95 

 

Avantajele Jigsaw-ului: 

Strategia mozaicului este focalizată pe dezvoltarea capacităţilor de ascultare, vorbire, 

cooperare, reflectare, gândire creativă şi rezolvare de probleme. Astfel, elevii trebuie să asculte 
activ comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au învăţat, să coopereze în realizarea 
sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăţa şi pe colegii lor ceea ce au studiat. 

“Esenţială pentru această modalitate de structurare a travaliului clasei este interdependenţa 
dintre membrii grupului, care-i stimulează să coopereze. Sarcina comună nu poate fi îndeplinită 
decât dacă fiecare elev îşi aduce contribuţia. Metoda cuprinde activităţi ce vizează întărirea 
coeziunii grupurilor, ameliorarea comunicării şi dezvoltarea capacităţii de a facilita achiziţionarea 
cunoştinţelor de către colegi. Prin intermediul ei se anihilează tendinţa de instituire a unor ierarhii în 
grupuri, întrucât elevii cu status înalt şi cu abilităţi deosebite învaţă de la ceilalţi în aceeaşi măsură 
în care ei îşi ajută colegii să înţeleagă şi să-şi însuşească o sub-temă. 

Trebuie să remarcăm calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea 
efectului Ringelmann. Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci 
când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu 
precizie. 

Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda Jigsaw un 
remediu sigur împotriva acestui efect. 
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ECONOMIA DE PIAȚĂ 

-Studiu de specialitate- 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

 

Pornind de la modul concret în care sunt fundamentate și adoptate deciziile în economia 
contemporană, întâlnim două sisteme economice sau modele teoretice de organizare și funcționare a 
economiei de schimb: 

a. sistemul economiei de piață; 

b. sistemul economiei de comandă (centralizate). 

Departajarea între aceste două mari sisteme, se realizează luându-se în considerare 

următoarele criterii: gradul de libertate al agenților economici și caracteristicile mecanismului de 
reglare. 

Economia de piață, de-a lungul evoluției societății, a dobândit anumite caracteristici. Astfel, 

cele mai importante dintre acestea sunt considerate a fi: instituționalizarea juridică și economică a 
economiei de piață; se întemeiază pe tehnologiile moderne de fabricație; obținerea de către agenții 
economici a unor profituri tot mai ridicate; apariția și creșterea rolului băncilor, instituțiilor 
financiare și de asigurări în calitatea lor de agenți economici autonomi. 

Elementele structurale ale sistemului ideal al economiei de piață sunt: 

- economia funcționează pe baza conexiunii unui sistem de piețe interdependente; 
- proprietatea particulară și interesul personal sunt hotărâtoare în funcționarea economiei și 

adoptarea deciziilor; 

- fiecare agent economic își asigură autoreproductibilitatea ca rezultat al propriilor decizii; 
aceasta nu exclude pluralismul formelor de proprietate; 

- toți agenții economici și toate categoriile de piață se află în raporturi de concurență loială; 
- prețurile se formează liber; 
- sunt excluse intervențiile administrative ale statului și ale altor centre de forță (monopoluri, 

sindicate) în activitatea și funcționarea economiei; 

- existența unui sistem financiar-bancar ramificat și modern echipat, care își asumă reglarea 
operativă a masei monetare, distribuirea și orientarea creditelor etc., o structură tehnico-economică 
modernă constituie o condiție de bază a unei înalte eficiențe economice și a satisfacerii nevoilor în 
creștere pentru toți cetățenii. 

Avantaje ale sistemului de piață: 

-  asigură gradul de satisfacție cel mai înalt posibil pentru cei care vând și cumpără; 
-  este mobil și dinamic, adaptabil la noile favorabilități evidențiate de raportul dintre cerere 

și ofertă; 
-  pe fondul unei dinamici specifice a prețurilor, el permite stimularea creativității și 

inițiativei, asigurând cea mai înaltă eficiență economică. 
În economia centralizată, de comandă, alocarea și utilizarea resurselor, stabilirea raportului 

dintre resurse și nevoi sunt consecințe ale unor decizii centralizate, impuse agenților economici de 
către aparatul de stat, pe baza acceptării la nivel social a unor principii de ierarhizare a priorităților 
și intereselor. 
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Analiza comparativă a economiilor reale de piață permite identificarea câtorva modele de 

economii, care au fost capabile să genereze, după cel de-al doilea război mondial, îmbunătățiri 
substanțiale și susținute ale standardului de viață și să realizeze o eficiență ridicată. Cea mai mare 
parte a acestor economii sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE); ele includ, însă, și unele dintre țările industrializate din Asia de Sud-Est. 

Schematic, se poate vorbi de trei modele principale, și anume: economiile sociale de 

piață (din Europa de Vest), economiile de piață direcționate de consum (SUA) și economiile de 
piață ghidate administrativ (Japonia). 

Principalele caracteristici ale acestor tipuri de economii de piață sunt: 

a. Economia socială de piață, întâlnită în țările nordice și în mai multe țări ale Europei 
occidentale, în special în Germania, se caracterizează prin faptul că statul se implică și este 
responsabil nu numai în promovarea unei politici monetare și fiscale corespunzătoare, care să 
stimuleze creșterea economică, dar și în realizarea unei infrastructuri eficiente. O atenție deosebită 
este acordată protecției mediului, dezvoltării adecvate a educației, ocrotirii sănătății, asigurării 
locurilor de muncă și înfăptuirii unor programe guvernamentale substanțiale de protecție socială a 
oamenilor, a săracilor în general. 

b. Economia de piață direcționată de consum, care poate fi considerată modelul Statelor 
Unite ale Americii, acordă un rol foarte mare forțelor pieței și un rol minim statului. La baza 
creșterii economice stau promovarea spiritului întreprinzător și o mare mobilitate a prețurilor de 
producție. Se apreciază că în cadrul acestui model se promovează, în principal, virtuțile eficienței 
pieței, îndeosebi pe termen scurt, după schemele “îmbogățirii rapide”, fără a se acorda o atenție 
specială echității și problemelor sociale. Aceasta a condus în optica unor observatori critici, la 
deteriorarea infrastructurii sociale, la sporirea ponderii săracilor în totalul populației, numărul 
acestora având, în continuare, tendința de creștere. 

c. Economia de piață ghidată administrativ (modelul economiei japoneze) reprezintă o 
îmbinare particulară reușită de trăsături înrădăcinate în tradițiile și specificul acestei țări. Este 

considerată o economie de piață ghidată (condusă administrativ), întrucât a pus și pune accentul nu 
atât pe obținerea unor profituri imediate, ci pe o competiție superioară în vederea cuceririi a tot mai 
multe piețe externe, susținută prin măsuri statale. Aceasta a condus la conceperea în perspectivă a 
unor politici de creștere a productivității muncii, a eficienței economice în general. 

În practică, economia de piață se manifestă în forme specifice din fiecare țară. Ea nu apare, 
în cea mai mare măsură, în determinările sale ideale. Astfel, prezența unor elemente comune în 
multitudinea de forme specifice, pun în evidență, pe de o parte, primele modele teoretice ale 
economiei de piață, iar pe de altă parte, unele tipuri practice de manifestare a economiei de piață. 

Tranziția la economia de piață nu se face de la sine, ci pe baza unor modificări de natură 
instituțională, financiară, juridică etc. Dată fiind complexitatea acestui proces, generată de 
dificultatea problemelor ce se cer soluționate și de inexistența unei experiențe istorice 
asemănătoare, faptul că nici teoria și nici practica mondială nu dispun de soluții general-valabile, 

este necesar ca reforma să fie bine condusă printr-o activitate bine coordonată a statului. 
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CONDUCEREA TRACTORULUI ȘI AUTO.  
CONDIȚII DE ADMISIBILITATE PENTRU VEHICULE ȘI 

CONDUCĂTORII ACESTORA 

- Fișa de documentare nr. 6 - 
 

Prof. Adrian Zvorişteanu 

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

 

 

 Subiectul: Condiții de admisibilitate pentru vehicule 

 Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice 
privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației. 
 Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier și 
tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un 
stingător de incendiu, omologate. 

Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele și tractoarele 
agricole sau forestiere, remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii. 

Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulație fără a fi omologate se stabilesc prin 
ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, cu avizul Ministerului 
Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în 
condițiile legii. 

Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția 
mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a 
autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției 
tehnice periodice, conform legislației în vigoare. 

Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare. 
Pentru autovehiculele și tractoarele agricole sau forestiere aparținând instituțiilor din 

sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, inspecția tehnică periodică se poate 
efectua și în stații proprii, autorizate potrivit legii. 

Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de 

vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse 
terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, 
precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a 
expirat ori este anulată. 

Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliția rutieră, iar verificarea stării 
tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliția rutieră, împreună 
cu instituțiile abilitate de lege. 
 Verificarea condițiilor de admisibilitate 

 Autovehicul – orice vehicul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și 
tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. 
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Moped – vehicul cu două, trei sau patru roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu 
depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu 
o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un orice alt motor, a cărui putere nominală 
este de cel mult 4 kW. 

Motocicletă – autovehicul cu două roți, cu sau fără ataș, echipat cu un motor care are o 
capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3 și/sau a cărui viteză maximă, prin construcție depășește 45 
km/h. 

Remorcă – un vehicul destinat, prin construcție, să fie tractat de un autovehicul sau tractor. 
Semiremorcă – o remorcă prevăzută cu o osie, a cărei greutate proprie apreciabilă, precum și 

a încărcăturii, se sprijină pe autovehiculul trăgător. 
Remorcă ușoară – remorca a cărei masă maximă totală autorizată nu depășește 750 kg. 
Obs. Termenul „masă maximă totală autorizată” reprezintă masa proprie a vehiculului 

împreună cu cea a încărcăturii ce poate fi transportată. 
 Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele trebuie să fie în bună stare de 
funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice stabilite de lege. Pentru a fi menținute în circulație, 
ele se inspectează periodic din punct de vedere tehnic. Se mai inspectează, înainte de a fi repuse în 
circulație, și autovehiculele cărora le-au fost efectuate reparații capitale ori cele care, în urma unor 
evenimente, au suferit avarii grave la mecanismul de direcție, la sistemul de frânare sau la structura 
de rezistență. Inspecția tehnică se efectuează în stații autorizate, iar termenul până la care trebuie 
efectuată următoarea inspecție se consemnează în anexa certificatului de înmatriculare. 

Termenul Inspecției Tehnice Periodice pentru autoturisme este la cel mult 2 ani, iar la cele 
folosite ca „Școală”, la cel mult 6 luni. 

Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de 
vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a Inspecției Tehnice Periodice a expirat, 
precum și a celor neasigurate pentru răspundere civilă auto (RCA). 

Dimensiunile maxime de gabarit – inclusiv încărcătura – sunt următoarele: 
 lățime – 2,60 m; 

 înălțime – 4,00 m; 

 lungimi: vehicul fără remorcă – 12,00 m; remorcă – 12,00 m. 

 Subiectul: Condiții de admisibilitate pentru conducători 
 Conducător de autovehicul poate fi orice persoană care posedă permis de conducere valabil 
pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv. O persoană fără permis poate conduce 
un autovehicul pe drumurile publice dacă urmează un curs de pregătire practică în vederea obținerii 
permisului de conducere, numai în prezența și sub supravegherea directă a unui instructor auto 
atestat precum și a examinatorului pe timpul examenului, împreună răspunzând de respectarea 
regulilor de circulație. Permisul de conducere se obține în urma unui examen. Examenul se susține 
la Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din 
cadrul prefecturilor pe a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința candidații. Se poate 
prezenta la examenul în vederea obținerii permisului persoana care: 

1. are cunoștințe teoretice de legislație rutieră, de acordare a primului ajutor medical în caz 
de accident rutier, a noțiunilor elementare de mecanică auto precum și formate deprinderile 
necesare conducerii autovehiculului, dovedite prin absolvirea unei forme de pregătire; 

2. are vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere de: 
a) 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1; 
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b) 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr; 
c) 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a 

motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A; 
d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu 

motor din categoria A; 

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv. 
3. este aptă medical. 

Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate și a calităților 
fizice necesare unui conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. 

Afecțiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare 
agricole sau forestiere ori tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătății Publice și se aprobă 
prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Examinarea medicală se realizează în vederea: 
a) aprobării prezentării la examen pentru obținerea permisului de conducere; 
b) obținerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule, de 

tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie stabiliți prin prezenta ordonanță de urgență; 
c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare. 
Examinarea medicală se realizează în unități de asistență medicală autorizate, existente la 

nivelul fiecărui județ, care au obligația luării în evidență a solicitantului sau a conducătorului de 
autovehicul și tractor agricol sau forestier ori de tramvai de către medicul de familie. Permisul de 

conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau psihologic pentru a conduce 
autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliția rutieră și poate fi redobândit numai după 
încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. 

Nu se poate prezenta la examen persoana care a fost condamnată definitiv pentru: 
 infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice; 
 omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte ori vătămare corporală gravă, ca urmare a 
nerespectării regulilor de circulație. 

Examenul în vederea obținerii permisului de conducere constă din două probe: 
 proba teoretică; 
 proba practică de traseu. 

Cine nu promovează una din probe – oricare – este declarat RESPINS, putând susține după 
cel puțin 15 zile, dar nu mai târziu de un an, un nou examen. 

Cei declarați ADMIS obțin permisul de conducere, valabil pentru una sau mai multe 
categorii de autovehicule. 

Permisul de conducere este valabil 10 ani, după care se preschimbă, fără examen. 
Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarată în termen de 48 

de ore de la data constatării, autorității emitente, solicitând și eliberarea unui nou permis de 
conducere. 

 

Bibliografie: 

1. *** - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002, completată și modificată, 
privind circulația pe drumurile publice 

2. *** - Regulamentul de aplicare a O.U. – 2006 

3. Teodorescu, Dan - Curs de legislație rutieră; Editura Shik, București, 2017 
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V. VOCAŢIONAL 
 

METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ÎN ORA DE EDUCAȚIE MUZICALĂ 

 

Prof. Iulica Dihoru  

Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, jud. Dolj 

 

 

Dacă îţi voi arăta o partitură, nu îţi va spune nimic. Nu vei şti dacă muzica e amuzantă sau 
tristă. Vei şti asta doar după ce mă vei asculta cântând-o pentru tine. Mai mult, vei auzi din 

interpretarea mea doar ceea ce poţi auzi în acea etapă a vieţii tale. Acesta e procesul – să înveţi, să 
descoperi şi să inventezi în acel moment pe scenă. Este o putere dumnezeiască, pentru care sunt 
recunoscător. Eduard Kunz în revista „Dilema Veche” 

 

Predarea reprezintă latura intențională a procesului de învățământ, proiectat și realizat 
secvențional. Raportul instruire-învățare este marcat de schimbarea de accent de la instruire și 
predare spre învățare, de la centrarea  pe profesor spre centrarea pe elev. Predarea nu se confundă 
cu expunerea informațiilor, pentru că pentru a determina înțelegerea și învățarea, este necesară 
implicarea elevilor în rezolvarea unor sarcini, prin punerea în acțiune a unor strategii, metode de 

predare, mijloace de învățământ, prin alegerea unor moduri și forme de organizare a activității 
instructiv-educative, prin utilizarea feedbackului. 

Învățarea este definită ca achiziție de experiență sau dobândire a cunoștințelor, priceperilor, 
deprinderilor, capacităților, comportamentelor, atitudinilor, competențelor. 

Principalele modalități de învățare: 
1. Rezolvarea de probleme (problematizarea, exercițiul); 
2. Utilizarea experienței (observarea, exercițiul, studiul de caz); 
3. Utilizarea organizatorilor și reprezentărilor grafice (liste, tabele, matrici, diagrame, 

scheme cognitive, hărți conceptuale); 
4. Reflecția; 
5. Modalitățile de învățare interactivă, bazate pe comunicare (instruirea reciprocă, 

dezbaterea, interacțiunea, focus-grup-ul, jocul de rol); 

6. Modalitățile creative (braistorming-ul, mozaicul, cubul, eseul de 5 minute, pălăriile 
gânditoare). 

Cele mai importante metode folosite în educația muzicală sunt: exercițiile, demonstrarea, 
explicarea, conversația, algoritmizarea, jocul didactic etc., răspunzând complexului proces de 
percepere, înțelegere, receptare și interpretare. 

Principala metodă de creativitate este jocul didactic muzical. 
Perceperea muzicii se realizează prin audiții dirijate, în care elevii sunt învățați ce și cum 

trebuie să urmărească, prin explicații, prin perceperea auditivă și vizuală. Demonstrația se combină 
cu explicarea, conversația ajută procesul de decodificare a limbajului muzical, iar exercițiile ajută la 
interpretare, dar și înțelegere și receptare. Profesorul trebuie să găsească metodele potrivite în 
funcție de subiect, clasă și de obiectivele lecției. 

 Nu există metode care să aparțină în mod exclusiv unei discipline, dar ele au un caracter 
specific pentru fiecare. 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

102 

 

Metodele inovative de învățare sunt modalități moderne de stimulare a învățării și dezvoltării 
copiilor, sunt instrumente didactice care favorizează schimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe, 
asigurând perfecționarea și optimizarea demersului educațional. Aceste metode  trebuie adaptate, 
pentru ca procesul instructiv-educativ să se desfășoare într-un cadru activ-participativ, de stimulare 

a învățării.  
Metodele inovative presupun o învățare prin comunicare, prin colaborare, care produc o 

confruntare  de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și 
dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din 
interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor unui grup. 

În secolul XXI se pot concretiza două tendinţe majore: 
 centrarea pe elev, pe nevoile acestuia; 

 folosirea unor tehnici moderne şi a unei palete de metode foarte variată care să acopere cât 
mai bine întreaga sferă de interes a persoanei educate. 

 

Bibliografie: 

1. Frăsineanu, Ecaterina Sarah – Pedagogie. Managementul clasei de elevi, Editura SITEGH, 

Craiova, 2014 

2. Vasile, Vasile - Metodica educației muzicale, Editura Muzicală, București, 2004 

3.https://educatiamarcheazaviitorul.blogspot.com/2016/06/metode-moderne-de-educatie-

muzicala.html. 

 

 

MOTIVE DECORATIVE ÎN ARTA POPULARĂ ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Ancuţa Iacob 

Şcoala Gimnazială Nr. 3 Mangalia, jud. Constanţa 

 

           Prin artă, omul a învățat să sesizeze frumosul și să-l traspună în toate împrejurările vieții, 
reprezentând într-un mod simplificat, folosind elemente plastice cum ar fi: puncte, linii, forme şi 
pete, diferite elemente din natură. Aceasta este baza culturii populare ce redă forme naturale sau 
materiale direct legate de viața omului. Acestea prezintă aspectul exterior, înfațișarea sub care 
există orice lucru din natură: oameni, animale, păsări, arbori, etc. În arta decorativă, de mare 
importanţă este modalitatea de sinteză şi 

de interpretare a lumii vizibile. Această 
simplitate folosită în creaţia decorativă se realizează prin stilizare. Stilizarea decorativă este 

operaţia de sinteză prin geometrizare şi abstractizare, de transformare a elementelor din natură, 
păstrând caracterul esenţial în funcţie de tehnica de lucru: ţesătură, broderie, imprimeu textile, 
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sculptură în lemn, relief în piele, vitraliu, accentuându-se particularităţile expressive ale formei. 
Aceste structuri plastice obținute prin stilizare se numesc motive decorative. Ele pot fi: geometrice, 

florale, zoomorfe (redau animale), antropomorfe (redau fiinţa umană) etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiile de bază ale compoziţiei decorative sunt: repetiţia, alternanţa, simetria, 
conjugarea, gradaţia, suprapunerea. 

Imaginația românului s-a îndreptat întotdeauna spre universul proxim al vieții de la țară, 
folosind drept izvor de inspirație mediul natural înconjurător: natura cu plantele, apele, florile, 

animalele, păsările, ocupațiile de bază sau auxiliare. Motivele decorative pot fi întâlnite în țesătura 
covoarelor, a carpetelor, a păturilor, a costumelor populare și sunt încrustate în lemnul stâlpilor de 
la poartă sau pe ușile caselor, pictate pe linguri, castroane de lut sau ulcioare. 
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 “Cea mai mare varietate de motive populare sunt întâlnite în ia românescă. 
Ia vorbește despre tine. Ia spune povestea ta” ("Semne brodate" Ioana 
Corduneanu). 

 

 

 

               Figurine de lut, 

cultura Cucuteni 

 

 

 

 

 

 

Motive folosite şi simbolistica lor în arta populară: 

Coarnele berbecului - mândrie și stabilitate 

Fruntea bourului – trăinicie, înţelepciune, destinul ţintat 
Vrabia – simplitate, hărnicie, armonie 

Florile – frumuseţe, prosperitate, prospeţime, fragiliate, efemeritatea umană 

Strugurele/viţa-de-vie – belşug, abundenţă 

Steaua – destinul uman pus sub protecţia divinităţii, steaua norocului 
Cârligele - atrage bunăstarea și o prinde în loc 

Grebla - triază evenimentele bune de cele rele 

Furca -  îndepărtează ghinionul și deochiul  

Soarele - este un simbol ancestral, care vorbește despre divinitate, despre căldura soarelui, dătătoare 
de viață și generatoare de belșug, dar și despre ciclul vieții. Un simbol ce ilustrează însăși esența 

vieții, la fel ca și roata – aceasta poate simboliza roata vieții, care se învârtește neîncetat, dar și 
preocuparea meșteșugărească din unele sate românești. 
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 În urmă cu mai bine de două decenii, Dobrogea a fost considerată, ca o pată albă pe harta 
etnografică a ţării noastre. Nu se cunoştea costumul românesc autohton, fiind considerat inexistent. 

 Căutat cu perseverenta și răbdare, motivele populare și costumul băştinaş apare scos din 
lăzile bătrânelor, bucată cu bucată din care trebuie compus întregul. Informările orale completează 
uneori, din lipsa materialului real. Costumul iese la iveală întreg, originar şi adevărat, vorbind de 
secolul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Florenţa Drăghicescu, Silvia Drăghicescu – Educaţie plastică, ghid metodic, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2007 
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VI. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR 
 

FIŞĂ DE LUCRU  
SUNETUL „J” ŞI LITERELE  J,  j                

 

 

Prof. înv. primar Mariana Caraman  

Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa 

 

 

...............................................      

CLASA  PREGĂTITOARE   C 

 

 
 

1. Realizează reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor, apoi identifică locul 
sunetului „j”, prin colorarea cerculeţului: 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

2. Trasează literele!    
                        

 
 

3. Unește silabe pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele obținute. 
 

 
 

 

 

 

 

4. Ordonează literele pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele descoperite. 
 

   

 

        

T, J,E, O, N 

E TOR 

CĂ RAT RI 

L, E, U, E, J  U, R, B, O, J 

JU RIST 

 J, L, E, I, V, I, E 
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5.  Citeşte propoziţiile  şi  află   numele  copiilor. Scrie numele  fiecărui copil în casetă.   
     

1. JIANU ESTE DIRIJOR. 

2. MARTINEL ESTE LA JENICA.   
3. JENI O AJUTĂ PE MAMA.                            

 

 

 

 

6. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie. Scrie propoziţia cu litere mari de tipar. 

în             ajunge                Jojo                 Japonia        joi          .              
 

 

 

 

 

7. Descoperă cuvinte în careul de mai jos, apoi scrie-le. 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J O B E N 

J I A N U 

E A J O I 

N R O R N 

I S S E A 
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FIŞĂ DE LUCRU  
SUNETUL „B” ŞI LITERELE  B,  b  

 
 

Prof. înv. primar Mariana Caraman  
Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Constanţa 

 

 
...............................................      

CLASA  PREGĂTITOARE   C 

 

 
 

1. Realizează reprezentarea grafică a cuvintelor, silabelor şi sunetelor, apoi identifică locul 
sunetului „b”, prin colorarea cerculeţului: 

 
 

 

 

 

  

   

 

2. Trasează literele!     
                       

               

                   
 

3. Unește silabe pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele obținute. 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. Ordonează literele pentru a forma cuvinte. Scrie cuvintele descoperite. 
 

   

 

 

 

 

 

5. Notează numărul cuvintelor și al silabelor. 
 

                                                                              cuvinte           silabe 
 

        

A, S, A, N, I, B 

NI BAR 

BU BI CA 

I, B, N, A, L, Ă  A, R, I, A, B 

BO 

Bianca se plimbă cu bunica Sorinei. 
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6. Separă cuvintele și citește. 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. Descoperă sensurile cuvântului „boboc”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNETUL ȘI LITERELE „D” MARE DE TIPAR/ MÂNĂ 

-Proiect didactic- 

 

Înv. Tudorița Doagă  
Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, jud. Ialomița 

 

        

        Clasa: I B 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea de învățare: Patria mea 

Subiectul: Sunetul și literele „D” mare de tipar/mână 

Tipul lecţiei: Însușirea de noi cunoștințe 

        Competențe specifice: 
        Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate  

1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate  
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare  
2.3. Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare  
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână  
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente 

familiare  

RobertelaBran. 
 

Bobiarebaloane. 

Floarea are un boboc. 

Puiul gâștei se numește boboc. 
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4.1. Scrierea literelor de mână  
       Competențe integrate: 
       -  Matematică  și explorarea mediului 

        5.1. Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza unor  criterii date 

        - Arte vizuale și abilități practice 

        1.1.Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o varietate 

de forme artistice 

       -Muzică și mișcare 

        2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm 

      Obiective operaționale: 
        CLR. 

       O 1 -să formuleze propoziţii după ilustraţii precizând numărul și poziţia cuvintelor în propoziţie; 
       O2   -să recunoască litera / sunetul în diverse surse; 
       O3  -să citească în ritm propriu, corect şi conştient cuvinte şi propoziţii; 
       O4   -să ordoneze silabe pentru a forma un cuvânt, cuvinte pentru a forma o propoziţie; 
       O5  -  să scrie corect litera ”D” , cuvinte și propoziții; 
       

        MEM. 

       O6-  să utilizeze numerele naturale în numerotarea cuvintelor date; 
        MM. 

        O 7- să cânte, asociind mișcările potrivite cântecului; 
       Strategii didactice: 

        Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic, exerciţiul de scriere 

și citire, metoda fonetică analitico-sintetică, metoda cadranelor. 

        Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, fișe de evaluare, planșe, jetoane cu silabe, caietele şi 
cartea de Abecedar, Marcela Peneş. 

        Forme de organizare: frontală, individuală. 
         Durata: 2x 45 minute” 

         Bibliografie: 

      ***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea 
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2012 

      *** Proiectare și evaluare didactică în învățământul primar - matematică, Marin Manolescu, ed. 

Steaua Procion 

       *** Metodica predării limbii române, Silvia Nuță, ed. Aramis 

       *** Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba română, Aprobată prin ordin al 
ministrului Nr.  3418/19.03.2013    
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Secvențele  
didactice 

Ob. 

Op. 

 

Conținutul științific 

Strategii didactice Evaluare 

Metode și 
procedee 

Mijloace de 

învățământ 
Forme de 

organizare 

 

ORA I. 

1. Moment 

organizatoric 

 

 * Asigurarea condiţiilor necesare 
desfăşurării activităţii 
* Pregătirea materialului didactic 
necesar bunei desfăşurări a 
activităţii de comunicare în limba 
română. 
*Întâlnirea de dimineață-

Salutul_Prezența_Calendarul 
Naturii 

Conversația 

 

 Frontal 

 

 

2. Verificarea 

temei  şi a 
cunoştinţelor 
anterioare ale 

elevilor 

 *Verificarea temei temei cantitativ 

și calitativ 

*Aprecierea și evidențierea elevilor 
care au scris tema curat,ordonat și 
corect. 

*Citirea textului ”La doctor”- 

integral, în lanț, selectiv. 

Conversația 

 

Caiete 

Abecedare 

 

 

Frontal 

 

Individual 

 

3. Captarea  și 
orientarea 

atenției 
 

  * Le voi spune elevilor că în drum 
spre școală, m-a oprit poștașul şi 
mi-a dat două plicuri.  
Solicit un elev să vină să deschidă 
primul plic pentru a afla ce este în 
el. 

(un stic cu o poveste) (Anexa 1) 

* Se audiază  povestea. 
*Se poartă o scurtă conversație pe 
baza poveștii audiate. 

Pentru a-şi da mai bine seama o să 
le arăt imagini cu Dunărea. 

Conversația 

 

 

Povestea PPT 

Imagini cu 

Delta Dunării 

 

 

Frontal 

 

Observare 

sistematică 

 

 

4. Anunţarea 
temei și a 

obiectivelor 

 

 

 

* Astăzi, vom învăța sunetul și 
literele “D” mare de tipar și  de 

mână, vom forma și citi noi cuvinte 
și propoziții, vom completa 
corespunzător cadranele din fișa de 
lucru, toate acestea pentru 

dezvoltarea competențelor voastre 
de citit-scris, de care aveți mare 
nevoie permanent. 

Conversația 

 

  

 

Frontal 

 

Observare 

sistematică 

 

 

5. Dirijarea 

învăţării 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se reamintește numele apei unde 
mergeau tatăl și fiica pentru a lua 

apă (Dunărea). 
* Se alcătuiesc propoziții cu acest 
cuvânt.  
* Se desprinde propoziția care 
conține cuvântul ,,Dunărea”; 
( Dunărea este minunată.) 

* Se  stabilește locul cuvintelor în 

Conversația 

Metoda fonetică 
analitico-

sintetică 

Conversația 

Metoda fonetică 
analitico-

sintetică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planșă 

Fișe de lucru 

Abecedare 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observare 
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Intuirea literei 

de tipar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intuirea 

literei de 

mână) 
 

 

 

 

(Scrierea  

literei 

de mana) 

 

 

 

 

 

O 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 3 

 

 

O 2 

 

 

O 6 

 

O 5 

propoziție și se separă cuvântul care 
conține sunetul nou. 
*Câte cuvinte are propoziția? 

*Care este primul cuvânt?Al 
doilea?Al treilea? 

* Se  desparte cuvântul care conține 
sunetul nou în silabe, sunete; 
* Se  separă sunetul nou; 
* Se dau exemple de cuvinte care 

încep cu sunetul nou; 
* Se  prezintă planșa cu litera ”D” 

mare de tipar; 

* Se  intuiește litera de tipar 
corespunzătoare sunetului 
(elemente componente); 

* Se rezolvă itemii din fișa de 
lucru. (ANEXA 2) 

*Se poartă o discuție  pe baza unei  
ilustrații afișate la videoproiector; 
*Se deschid manualele; 

*Se citesc coloanele de  cuvinte în 
șoaptă și cu voce tare pe silabe și 
integral; 

*Se citeşte textul în șoaptă și cu 
voce tare, integral de către 2-3 

copii; 

* Se realizează citirea selectivă a 
propozițiilor. 
* Se realizează citirea model. 
* Se intuiește litera ”D” de mână  
* Se stabilesc elementele 

componente- pe planșă; 
* Se scrie litera model cu 

explicarea fiecărei mișcări a mâinii; 
* Se realizează exerciții de scriere a 
literei în aer, pe bancă, pe podul 
palmei, din fire de aţă; 
* Se scrie litera la tablă și de către 

elevi cu explicarea fiecărei mișcări 
a mâinii; 
* Se realizează exerciții de 
dezmorțire a mușchilor mâinii și de 
revigorare a elevilor; 

*Se deschid caietele de abecedar, se 

scriu data şi titlul lecţiei. 
* Se scrie litera de trei ori în 
caietele elevilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda 

cardanelor 

 

Demonstrația 

 

 

Conversația 

Demonstrația 

 

 

 

 

 

Conversația 

Demonstrația 

 

 

Planșă 

Fire de ață 

 

Caietele de 

scriere 

Stilou 

 

 

Frontal 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

sistematică 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală și 
scrisă a 
elevilor 

 

 

ORA a II-a  În ora a doua:     
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(Scrierea 

cuvintelor) 

 

(Scrierea  

propoziției) 
 

 

 

O 1 

 

 

O 6 

 

 

 

 

 

O 4 

 

 

 

 

* Reamintesc elevilor ce au învățat 
prima oră. 
* Se citesc coloanele de cuvinte și 
propozițiile textului pe rânduri, în 
cor, în lanț, selectiv,  
* Se realizează exerciții de 
dezmorțire a mușchilor mâinii și de 
revigorare a elevilor; 

* Se continuă scrierea literei ”D” 
mare de mână pe două  rânduri din 
caietul de  abecedar; 

* Se  formează la stelaj cuvintele 
,,Dunărea, Diana, Delta”  
*Se citesc cuvintele formate de 

către elevi.  
* Se explică modul de îmbinare a 
literei cu litera următoare; 
* Se  propune un joc ,,Eu spun una 

,tu spui multe.” 

 (manual pagina 66,exercițiul 8) 
,,dar-daruri 

  pod-poduri 

 dop-dopuri 

nod-noduri” 

*La tablă vor fi scrise aceste 
cuvinte, iar elevii vor veni pe rând 
să scrie pluralul cuvântului dat, iar 
în același timp ceilalți vor scrie în 
caiete. 

Explicația 

 

 

 

Demonstrația 

 

 

 

 

Observația 

 

 

 

 

Exercițiul 
 

 

 

Cartea de 

abecedar 

 

 

Caietele de 

scriere 

 

 

Stilou 

 

 

Jetoane 

cu cuvinte 

 

 

Caietele de 

scriere 

 

Individual 

 

 

Frontal 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Frontal 

 

Corectare 

  

individuală 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

orală și 
scrisă a 
elevilor 

 

6. Obţinerea 
performanţei 

 

 

O 4 

 

O 6 

 

Se deschide cel de-al doilea plic. 

Acesta conține jetoane cu diferite 
cuvinte. Voi preciza că,din 
greșeală, le-am amestecat. 

,,Dana, Duminică, cu, a mers, la, 

Dunăre, mine.” 

*Se ordonează cuvintele; 
*Se transcrie propoziția obținută. 

Exercițiul 
 

Jetoane 

cu cuvinte 

Frontal 

 

Individual 

 

7. Evaluare 

formativă 

O 5 * Se rezolvă itemii din fișa de 
evaluare (ANEXA 3) 

 

 Fișe de 
evaluare 

Individual Evaluare 

formativă 

 

8. Incheierea 

activitatii 

 

O 5 

La finalul activităţii copiii vor primi  
jetoane sub formă de fulgi pe care 
vor scrie cuvinte care conţin  
sunetul ,,d/D” 

Se va indica tema pentru acasă: 
scrierea literei ,,D” de mână, şi să  
alcătuiască trei propoziţii  folosind 

cuvintele din coloane. 

Metoda 

ciorchinelui 

Conversația 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

 

Observare 

sistematică 
frontală 
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ANEXA1 

Povestea literei D 

 

 A fost odată, demult, într-o regiune numită Dobrogea, o familie de 

ţărani, care-şi ducea traiul din cultivarea zarzavaturilor. 
           Pentru că regiunea aceea era foarte secetoasă, capul familiei, Darius 

împreună cu fiica Diana, se ducea des să ia apă din Dunăre. 

            Într-o după-amiază de duminică, asupra familiei se abătu o 
nenorocire: un războinic veni la Darius şi îi ceru fata, pe preafrumoasa 
Diana, să o ducă în ţara lui. 
            Diana se ascunse în pod de frică, iar Darius şi soţia lui îl înfruntară 

pe războinic.  
            Acesta plecă supărat şi le promise ţăranilor că-i va face să le pară rău pentru acest lucru. Le 

va lua apa Dunării, care îi ajuta pe ei să cultive zarzavaturile. 
            Zis şi făcut. Războinicul merse pe firul Dunării în sus, iar la un moment dat porunci 
însoţitorilor să construiască diguri înalte, care să oprească Dunărea să mai treacă prin acel loc. 
           În căsuţa lui Darius, toată lumea plângea şi se ruga la Dumnezeu ca omul acela rău să nu 
mute cursul apei. 

           Dar iată că Dumnezeu le ascultă ruga lor curată şi după ce apa făcu un ocol pe alte 
meleaguri, o întoarse iarăşi spre locul unde o familie cu inima bună întoarse privirea către Domnul, 
iar digurile construite de oamenii aceia s-au dărâmat, astfel încât acum Dunărea curgea şi pe 
vechea, dar şi pe noua albie. 
            De la acea întâmplare, de câte ori doreau oamenii să scrie cuvântul „Dumnezeu”, „Dunăre”, 
„Dobrogea” ori „Darius”, desenau apa aceea mare, care curgea prin două albii, o dată drept şi o dată 
cu ocol... 

             Şi aşa s-a născut litera D... 

 

 

ANEXA 2 

 

 

1. Recunoaște litera de tipar.  
Subliniază litera ,,D” de tipar cu roşu. 
 

 

M  

                    R                           E                     S            

        

  L 

                                  A  

                                                           N             D 

     C                          I                                      

3. Încercuiește litera ,,D” și  scrie în casetă  numărul 
de litere găsit. 
 

 Damian a trecut Delta Dunării cu vaporul. 

  Diana discută cu Dorin. 
                        

                                               

*Se  apreciază toți elevii pentru 
activitatea desfășurată.  
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2. Colorează litera de tipar. 

 

4. Uneşte silabele astfel încât să obții cuvine noi. 
 

 

Do          Del       Du 

 

 

ta        rin    nă        rea  

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 

1. Scrie după dictare: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                

 

 

2. Încercuiește  literele „d, D”, folosind culori diferite. 

                             Darius aduce un dar Dianei. 

3. Transcrie propoziția pe liniatură, după ce ai stabilit  ordinea corectă a cuvintelor:     
doctor, Doru, la, este.                                                             
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Dictare: 

ma, ce,  de, doctor, Dorin, Dorina,  

Delta Dunării este mediul unde trăiesc pelicanii. 
 

EVALUARE FORMATIVĂ 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

1. DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ 

Nr. 

item. 

FOARTE  BINE BINE SUFICIENT 

1. Scrie corect după dictare 
literele, silabele, cuvintele 

și propoziția 

Scrie corect după dictare 
literele și silabele, cuvintele 

și parțial corect propoziția 

Scrie corect după dictare 
literele și silabele și parțial 

corect cuvintele și propoziția 

2. Încercuiește corect cele 4 
litere în cuvintele date 

Încercuiește corect 2-3 din 

cele 4 literere în cuvintele   

date 

Încercuiește corect 1 din cele 4 
litere în cuvintele date 

3. Transcrie corect întreaga 
propoziție după ce a 

ordonat cuvintele date. 

Transcrie corect cuvintele 

propoziției după ce a ordonat 
parțial corect cuvintele date. 

Transcrie cuvintele fără a le 
ordona în propoziție. 

 

 

 

EXPERIMENTUL – METODĂ EFICIENTĂ ÎN PREDAREA DISCIPLINEI 
„ŞTIINŢELE NATURII” 

 

Prof. înv. primar Ana-Anca Ivan  

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanța 

            

Motto: „Natura este o carte deschisă care aşteaptă să fie citită.”         

 „Ştiinţele naturii” ca disciplină de învăţământ are ca scop observarea şi perceperea lumii în 
ansamblul său, cu componentele, procesele şi fenomenele specifice, dar şi învăţarea prin înţelegere 
şi aplicare, încercând evitarea teoretizării excesive.  

 Ancorată într-o permanentă căutare de soluţii care să contribuie la îmbogăţirea procesului 
instructiv-educativ, noua metodologie a predării acestei discipline readuce pe primul plan metoda 
experimentului şi exersarea învăţării prin ceea ce face elevul, transformându-l din simplu spectator 

într-un mic cercetător, dornic să exploreze lumea înconjurătoare. 
 Pornind de la premisa că „elevul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face şi nu prin acelea 

care se fac în faţa lui” (Marc Gabaude), activităţile de învăţare din orele de ştiinţe antrenează elevii 
în acţiuni de observare, în experimentarea unor lucrări practice pe măsura posibilităţilor lor. Acestea 
determină elevii să desfăşoare o muncă creatoare, formându-le tehnici de investigare a realităţii 
înconjurătoare: urmărirea fenomenelor naturii specifice fiecărui anotimp, observarea creşterii 
plantelor şi animalelor, influenţa factorilor de mediu asupra acestora etc. 
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 Integrarea experimentului în activităţile de învăţare solicită atitudine activă şi de 

independenţă a elevilor, determinându-i să lucreze efectiv cu simţurile, cu mâinile şi cu gândirea.  
 La intrarea în şcoală, micul elev va găsi răspunsuri la întrebările de forma: De ce ninge? De 
ce plouă? Unde se ascunde soarele? Cum apar norii?, pentru ca mai târziu să încerce însuşi să 
înţeleagă raporturile atât de complexe dintre om şi natură.  
 Primul pas în cercetarea naturii se face prin organizarea observaţiilor în mijlocul acesteia          
(vizite, excursii, drumeţii), în scopul alcătuirii Calendarului Naturii.                
          Acesta este un mijloc prin care reuşim să aducem o mare contribuţie la formarea noţiunii de 
timp, cunoaşterea fenomenelor naturii (ploaie, ninsoare, vânt, cer senin, cer înnorat, fulger, tunet 
etc.), înlăturând din mintea copiilor confuziile privind noţiunile de anotimp, lună, săptămână, zi, 
dimineaţă, seară. 
 Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, suscită 
curiozitatea, stimulează imaginaţia creatoare a elevului, dezvoltând în acelaşi timp operaţiile 
gândirii (analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea). 

 În clasele primare, la această disciplină este imperios necesar să se organizeze experienţe 
legate de viaţa plantelor şi a animalelor, insistându-se asupra aspectelor mai greu sesizabile, cum ar 

fi: rolul sărurilor minerale pentru plante, rolul îngrăşămintelor naturale şi chimice, precum şi 
înţelegerea de către elevi de ce o anumită plantă nu trebuie cultivată mai mulţi ani la rând pe acelaşi 
loc. 

 Chiar din clasa I le formăm elevilor deprinderea de a observa mediul înconjurător. Pentru 
formarea oricăror noţiuni noi, am pornit de la ceea ce este apropiat elevului, de la ceea ce-l 

înconjoară şi-i este accesibil (plante, animale, fenomene ale naturii, schimbări determinate de 
anotimpuri în floră şi faună, evoluţia plantelor şi animalelor în raport cu acestea, relaţii simple care 

se stabilesc între acestea sau între acestea şi natură). 
 Interesant s-a dovedit a fi pentru elevi următorul experiment: În cursul lunii februarie elevii 
au pus mai multe rămurele în câteva borcane cu apă, aşezate în medii cu lumină şi căldură diferite, 
unele cu îngrăşământ, altele fără. Prin luna martie s-a observat că rămurelele care au avut condiţii 
prielnice de mediu au înmugurit, iar apoi au înflorit. 
 Un experiment pe care toţi copiii îl fac cu multă uşurinţă este acela prin care ei pot observa 
zilnic etapele dezvoltării unei plante de la stadiul de sămânţă până la cel de plantă. Astfel, pe o 
farfurie ei pun câteva boabe de grâu pe o bucată de vată îmbibată cu apă. Aşează farfuria la lumină 
şi o udă zilnic. În maxim 14 zile pot admira plantele. 

 

 
             

 În predarea lecţiei „Alcătuirea solului” am pornit de la următorul experiment: Fiecare elev a 

avut o eprubetă cu sol. La întrebarea „Din ce este alcătuit solul?” elevii au analizat solul din 

eprubete, răspunzând că este alcătuit din grăuncioare de forme, culori şi mărimi diferite de pământ, 
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resturi de plante, toate acestea fiind observate cu ajutorul lupei. Adăugând apă, elevii au observat 
bulele de aer care se ridică din eprubete, ajungând la concluzia că în sol există aer. Mai departe 
experimentul este condus de către învăţător, care va demonstra că în sol există apă. Pentru aceasta 
se pune pământ într-o eprubetă care se încălzeşte la lampa de spirt. Întrucât pereţii eprubetei s-au 

aburit, elevii sunt chemaţi să explice acest fenomen. Cunoscând noţiunea „vapori de apă”, elevii îşi 
dau seama că pe pereţii eprubetei au apărut vapori de apă care se transformă în picături de apă. De 
aici au desprins concluzia că solul conţine apă.                        

          În excursiile, vizitele şi drumeţiile făcute, elevii au observat că plantele sunt variate pentru că 
mediile lor de viaţă sunt diferite. 

 Din activităţile desfăşurate am observat că elevii de vârstă şcolară mică învaţă şi înţeleg cel 
mai bine ştiinţele naturii prin experiment şi investigaţie. Chiar dacă învăţarea prin experiment 
consumă mai mult timp, s-a demonstrat ştiinţific faptul că gradul de retenţie al informaţiei creşte 
până la 80-85% în cazul experimentului desfăşurat de elev comparativ cu doar 5-10% în cazul 
expunerii învăţătorului. Dezvoltarea interesului elevilor pentru metoda experimentului este la 
îndemâna fiecărui învăţător, prin crearea acelui colţ viu al clasei, atât de îndrăgit de elevi. Existenţa 
unor plante în ghiveci, a unor jardiniere cu seminţe semănate, a unui acvariu etc. pe care elevii le 

îngrijesc cu multă pasiune stau la baza dezvoltării la elevi a simţului responsabilităţii pentru natură, 
făcându-i astfel pasionaţi de natură, plante şi animale.  
 Metoda experimentală are mai multă forţă de convingere decât oricare altă metodă şi, în 
acest fel, posibilităţi sporite asupra formării concepţiei ştiinţifice la elevi. Dirijându-i pe elevi să 
observe lumea înconjurătoare, să mânuiască materialul biologic şi să interpreteze ştiinţific 

fenomenele naturii, îi învăţăm să cunoască natura, s-o preţuiască şi s-o ocrotească. 
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SUGESTII METODOLOGICE ÎN PREDAREA UNEI LECȚII ONLINE 

 

Prof. înv. primar Mariana Matei  
Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, jud. Vaslui 

 

           

 Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod 

personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie 
îndeplinită. Pe lângă implicarea mai mare a elevilor, instrumentele și tehnologia digitală dezvoltă 

abilități de gândire critică, care stau la baza dezvoltării raționamentului analitic. Copiii care 

explorează întrebări deschise folosindu-se de propria imaginație și logică învață să ia decizii mai 

coerent, spre deosebire de memorarea temporară a lecțiilor din manual. 
 Spre exemplu, jocurile interactive și de îndemânare sunt instrumente excelente care îi învață 
pe copii să se disciplineze, pentru că în astfel de jocuri e nevoie să se respecte regulile și 
îndrumările pentru a participa. 

       De ce copiii preferă să învețe prin joc? Pentru că jocul în sine le oferă satisfacții. Iar acest 

lucru îi ajută să-și dezvolte răbdarea, o altă abilitate și o caracteristică a inteligenței emoționale, 
extrem de necesară la adaptarea vieții de adult. 
 De asemenea, copiii își dezvoltă sentimente pozitive de realizare și stăpânire de sine atunci 

când dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală. Devin mai încrezători și dornici să 

exploreze și să descopere lucruri noi. 

 De exemplu, la momentul lecției: Captarea atenției, am folosit un joc pe platforma 

WordWall - Roata aleatorie cu titlul Mama mea!, cu întrebări care îi pune să gândească, să 

relaționeze și cu ceilalți copii. 

 Roata aleatorie verifică noțiuni, în cazul nostru elevii își prezintă ființa cea mai dragă, 
mama, în diferite ipostaze, de aceea am stabilit 15 întrebări pentru fiecare elev din clasă. Sarcina 

elevilor este să învârtă roata și să rezolve cerința indicată de săgeată. Pentru a rezolva toate 

întrebările elevii au opțiunea de a elimina întrebările din cadran. În vederea implicării clasei, am 

plasat în centrul ruletei titlul Mama mea! 

 

 
Imaginea 1. Wordwal.com 
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 De asemenea la Obţinerea performanţei şi conexiunea inversă (feed- back-ul) (4 min.), 

am folosit Jocul Chestionarul, prin care își vor întipări cunoștințele învățate pe parcursul lecției. 
Chestionarul cuprinde o serie de întrebări - itemi de tip alegere multiplă. Aceștia sunt astfel 
organizați încât să permită trecerea de la simplu la complex, elevii având de aflat răspunsul corect 
din trei variante de răspuns. Jocul oferă elevilor un feedback imediat, întrucât, în cazul în care un 
elev a răspuns greșit, este atenționat și i se oferă varianta corectă, aspect ce le permite să se 
autoevalueze. 

 Avantajele învățării pe platforma WordWall: învățarea se realizează cu plăcere, lecțiile 
devin mai atractive și captivante, crește motivația elevului la ore, participă activ la ore, apare 
concurența. 
 

 

 
Imaginea 2: Wordwall.com 

 

 WordWall este o aplicație foarte eficientă la clasa de elevi, cât și în mediul virtual, deoarece 
îți oferă posibilitatea de a o folosi în orice moment al lecției. Un avantaj deosebit al acestei aplicații 
este reprezentat de modul creativ și interactiv în care se pot expune conținuturile. Este o aplicație la 
îndemâna fiecărui profesor, ce poate fi utilizată pentru recapitulare și sistematizare sau evaluarea 

cunoștințelor la diferite discipline. 
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VII. COMPARTIMENTE FUNCŢIONALE ALE ŞCOLII  
 

T.I.C. ȘI COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 

 

Inform. Gabriela Bargan 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 T.I.C. este o disciplină accesibilă și îndrăgită de toți elevii, deoarece le permite să petreacă 
50 de minute în fața calculatorului cu scopul de a descoperi ceva nou, fie că este vorba despre 
editoare de texte, de film, de fotografie, fie că este vorba despre realizarea unor pagini de Internet. 

Totuși, lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale implică, din partea profesorilor, utilizarea 
unor metode și tehnici speciale, găsirea unor metode și modalități noi, inovatoare de recuperare a 
deficiențelor și de dezvoltare a unor stimuli motivaționali corecți. Astfel, utilizarea calculatorului, 
nu doar la orele de T.I.C., îi ajută pe acești copii, deoarece le dezvoltă motivația pentru activitățile 
de învățare, ceea ce le va permite, în viitor, să se integreze mai ușor în societate.  
 În procesul instructiv-educativ, calculatorul poate fi folosit prin:  

- Jocuri educative pentru dezvoltarea competențelor și abilităților de bază;  

- Utilizarea Microsoft Office;  

- Utilizarea jocurilor educative pentru consolidarea cunoștințelor despre calculator.  
 Jocurile educative sunt foarte populare în rândul copiilor. Acestea sunt bine exprimate, viu 

colorate, personajele se mişcă şi vorbesc. Sarcinile propuse copiilor, de obicei, sunt împărţite în 
funcţie de tematică, sunt adaptate la vârstă şi au un nivel diferit de complexitate. Singurul neajuns al 
acestor jocuri este imposibilitatea de schimbare a conţinuturilor, de adaptare la tema dorită de 
profesor. Folosind aceste jocuri copiii îşi dezvoltă coordonarea manuală (trebuie să folosească 
mouse-ul şi tastatura), atenţia vizuală şi auditivă, memoria şi formează premisele motivaţionale. 
 În condiţiile abordării educaţiei incluzive este necesară o astfel de organizare a procesului de 
învăţare care să corespundă nivelului programelor şcolare şi caracteristicilor individuale ale copiilor 
cu CES. Scopul metodelor este de a face copilul să adopte o poziţie activă, de a se exprima ca un 

subiect al activităţii de învăţare.  
 T.I.C. permite diminuarea defectelor de auz, vedere, motrice şi a celor ale activităţii verbale. 
Programele de calculator adaptate specificului fiecărei deficienţe sunt uşor de utilizat şi vor permite 
copiilor să studieze cu plăcere. Introducerea şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de 
comunicare pentru învăţământul la distanţă (resurse educaţionale online, proiecte e-learning, chat-

uri, forumuri, informaţii audio şi video în format electronic) va spori considerabil adaptarea 
educaţională şi socială a copiilor cu dizabilităţi.  
 În etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre tehnologiile informaţionale sunt aplicate cu 
succes în diferite domenii ale activităţii omului, inclusiv în activitatea de recuperare/ educare a 

copiilor cu CES. Calculatorul este un instrument unic de individualizare şi ameliorare a procesului 

de învăţare, ceea ce este deosebit de necesar în lucrul cu aceşti copii.  
 Învăţarea „de la” calculatoare reprezintă forma tradiţională de folosire a calculatoarelor în 
clasă, este descrisă de Murphy, Penuel, Means, Korbak şi Whaley (2002) ca fiind introducerea 

discretă a programelor de software educaţional, inclusiv a învăţării ajutate de calculator (IAC), a 
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învăţării bazate pe calculator (IBC), sistemele de învăţare integrată şi alte aplicaţii software. 
Computerele sunt folosite de elevii cu dizabilităţi pentru a efectua diferite exerciţii specifice. 
Învăţarea „de la” calculatoare, ca abordare educaţională a tehnologiei, poate lua multe forme, 
inclusiv introducerea de către profesor a unor subiecte noi şi acordarea de oportunităţi de învăţare 
individuală.  
 Pe de altă parte, învăţarea „cu ajutorul” calculatorului este folosirea calculatorului ca 
instrument de învăţare. Prin această abordare, educatorii au realizat beneficiile utilizării 
calculatorului, inclusiv accesul la Internet, ca mijloc de îmbunătăţire a abilităţilor elevilor de 
rezolvare a problemelor. Această abordare extinde orizontul elevilor dincolo de pereţii sălii de clasă 
în lumea telecomunicaţiilor, a cercetării online şi accesul la resurse pe care comunitatea din care 
face parte nu i le poate asigura pe plan local. A fost întrebuinţat în mod tradiţional un model practic 
de instruire şi de remediere (Bender, 1986).  
 În matematică, potrivit lui Okolo et al. (1993), profesorii “au îmbrăţişat IBC-ul ca pe un 

instrument eficient de transmitere a metodelor practice de care au nevoie elevii pentru deprinderea 

abilităţilor”. Meditarea, care implică un copil mai mare sau un adult, s-a dovedit a fi eficientă în 
îmbunătăţirea rezultatelor şi a motivaţiei academice - în cazul elevilor expuşi riscurilor (Lazerton, 

Foster, Brown, & Hamnel, 1988). Prin intervenţii bazate pe tehnologie înţelegem intervenţii ale 
căror caracteristici fundamentale au fost practici bazate pe tehnologie, aici fiind incluse „intervenţii 
pe computer sau video, programe multimedia, evaluare bazată pe tehnologie şi înregistrări audio 
cuvânt cu cuvânt” (Maccini, Gagnon, & Hughes, 2002, pag. 247). Folosirea suplimentară a 
computerului ca o modalitate de învăţare este eficientă nu doar pentru familiaritatea intervenţiei de 
instruire, ci şi pentru abilitatea elevilor de a ţine parţial pasul cu prezentarea şi pentru motivaţia 
adiţională, inerentă în folosirea computerului.  
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COMERȚUL 

 

Adm. patrimoniu Elena Antoanela Ilie 

Grădiniţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” Ploieşti, jud. Prahova 

 

 

 Prin comerț se înțelege oferta unor mărfuri, în schimbul unor mijloace de plată (bani) sau 

alte mărfuri de schimb, preţul acestor mărfuri fiind stabilit după raportul pe piaţă dintre „cerere” și 
„ofertă”. 
 Comerțul se limitează la cumpărarea, transportul şi vânzarea mărfurilor. Dacă societatea 
unde are loc comerțul este mai diferențiată și complexă, apare necesitatea experților în acest schimb 
de produse. 

 Comerț în sensul strict al cuvântului, există numai acolo unde al treilea participant 

(comerciantul) este implicat, participă activ și realizează un profit prin schimbul de mărfuri. Acest 
schimb a determinat necesitatea unor înțelegeri sau acorduri comerciale, prin care se stabilesc 
anumite reguli dintre parteneri, fiind acorduri regionale sau extinse. 

 În cadrul comerțului se mai pot aminti exportul şi importul de mărfuri, precum și taxele 
vamale, acestea din urmă având o tendință de dispariție prin procesul de globalizare. 

 Există și unele aspecte negative al comerțului, de exemplu: 

 Comerțul cu sclavi 
 Comerțul cu droguri 
 Comerțul cu arme 

 Comerțul cu organe (umane) 
 Comerțul cu femei (prostituție) 
 Comerțul cu copii 

 În anul 1991, 70% din comerțul mondial se desfășura pe căile maritime. În 2011, 92% din 

comerțul mondial se desfășoară pe mare. 
 Țara europeană cu cel mai mare volum al comerțului este Germania. Având o industrie 
foarte dezvoltată, Germania exportă foarte multe produse prelucrate, dar are nevoie de o cantitate 
mare de materii prime și combustibili, pe care le importă din alte țări. De asemenea, Germania 
importă o mare parte din produsele alimentare de care are nevoie, deoarece agricultura nu acoperă 
tot consumul populației. 
 Comerțul a provenit din comunicarea umană în perioadele preistorice. Comercializarea a 

fost principala facilitate a oamenilor preistorici, care au făcut schimb de bunuri și servicii unul față 
de celălalt înainte de inovarea monedei moderne. Peter Watson datează istoria comerțului pe 
distanțe lungi de la circa 150.000 de ani î.Hr. 
 În regiunea mediteraneană, cel mai vechi contact între culturi a fost reprezentat de membrii 
speciei Homosapiens, folosind în principal fluviul Dunărea, la un moment dat, începând cu 35.000-

30.000 de ani î.Hr. 
 Comerțul se crede că a avut loc în mare parte din istoria umană înregistrată. Există dovezi 
ale schimbului de obsidian și silex în timpul erei de piatră. Comerțul cu obsidian este considerat că 
a avut loc în Guineea din 17.000 î.Hr. Dovezile arheologice de utilizare a obsidianului oferă date 
despre modul în care acest material a fost tot mai mult alegerea preferată, mai degrabă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Preistorie
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decât chert de la sfârșitul mesolitului până la neolit, necesitând schimburi, deoarece depozitele de 
obsidian sunt rare în regiunea mediteraneeană. 
 Comerțul în epoca de piatră a fost investigat de Robert Carr Bosanquet în săpăturile din 
1901. Comerțul se crede că a început mai întâi în Asia de sud-vest.  

 Comerţul internaţional este un schimb de bunuri și servicii peste granițe sau teritorii 
internaționale. În majoritatea țărilor, acesta reprezintă o parte semnificativă din PIB. Deși comerțul 
internațional a fost prezent peste tot în istorie (Drumul mătăsii, Drumul chihlimbarului), importanța 
sa economică, socială și politică a crescut. 

 Comerțul electronic este activitatea de cumpărare sau vânzare prin intermediul transmiterii 

de date la distanță, activitate specifică politicii expansive a marketingului companiilor comerciale. 

Prin intermediul Internetului se dezvoltă o relație de servicii și schimb de mărfuri între ofertant și 
viitorul cumpărător. În anii 1990 compania IBM, printr-o campanie publicitară corespunzătoare, a 
făcut popular și termenul echivalent Electronic Business. Un termen înrudit este E-Trade, care se 

referă la tranzacțiile bursiere electronice. 
 Utilizarea tuturor mijloacelor electronice pentru participarea la o activitate de comerț 
electronic poartă denumirea de tranzacție electronică. 
 Strâns legate de comerțul electronic pot fi și alte activități electronice, de exemplu servirea 
cumpărătorilor, livrarea mărfii (dacă e vorba de medii electronice), colaborarea cu partenerii de 

afaceri sau și conducerea unei organizații prin mijloace electronice. 
 În tranzacțiile comerciale clasice se disting următoarele etape: 

 informarea comercială referitoare la tranzacție și anume cercetarea de marketing; 
 încheierea contractului comercial general; 

 comandarea/vânzarea produsului sau a serviciului; 
 plata. 

 În cadrul comerțului electronic pot fi tranzacționate bunuri și servicii digitale (sunt excluse 

fazele logistice), iar locul în care sunt tranzacționate aceste bunuri digitale poartă denumirea de 
piață electronică (în limba engleză e-marketspace) – contextul virtual în care cumpărătorii și 
vânzătorii se găsesc unii pe alții și tranzacționează afaceri electronice. 
 Comerțul electronic permite participarea atât a persoanelor fizice și juridice, cât și 
a statului sau a instituțiilor acestuia. În funcție de relațiile dintre acești participanți au luat naștere 
mai multe categorii de comerț electronic. 

 Se identifică următoarele modele de afaceri incluse în comerțul electronic: 
 magazin virtual 

 aprovizionare electronică (e-procurement) 

 magazin universal electronic (e-mall) 

 piața unui terț (3rd party marketplace) 
 comunități virtuale (virtual communities) 
 furnizor de servicii cu valoare pentru canalele de comerț electronic (valuechain service 

provider) 

 platforme de colaborare 

 brokeraj de informații și alte servicii. 
 Sistemele de plăți electronice mai cunoscute, pot fi grupate în patru categorii: 

 sisteme cu carduri bancare 

 sisteme online (Internet PaymentProvider, Payment Service Provider) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Chert
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bun_economic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magazin_virtual
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=E-mall&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Card_bancar&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Payment_Provider&action=edit&redlink=1
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 microplăți 
 cecuri electronice  

 Beneficiile comerțului electronic 

 Având ca suport rețeaua Internet și eventual și utilizarea unor pachete de programe software 
specifice, comerțul electronic a avut și are avantaje și beneficii pentru firme, consumatori 
individuali și societate. 

 Pentru companii 

 Extinderea pe piețele internaționale prin asigurarea de servicii și performanță; 
 Asigurarea unei deschideri totale în privința relațiilor cu clienții: aceștia pot căpăta o 

imagine aproape completă asupra tuturor angajaților, ofertanților și partenerilor lor; 
 Scăderea costului de creare, procesare, distribuire, păstrare și regăsire a informației, până 

acum bazată pe hârtie, prin crearea unui sit web atractiv cu funcția unui magazin virtual. Siturile 
web personalizate, sugestiile pentru cumpărare și ofertele speciale personalizate pot într-o oarecare 

măsură substitui interacțiunile de tip față în față, de tip tradițional; 
 Creează posibilitatea modelării produselor și serviciilor după nevoile cumpărătorilor și 

simplificarea procedurilor; 

 Costuri de comunicație mai mici; 
 Seriozitate și siguranță. Serverele paralele, redundanța hardware-ului, tehnologia fail-safe, 

încriptarea informației și firewall-urile pot îndeplini această cerință; 
 Creșterea competitivității și raționalizarea proceselor de afaceri, prin restructurări interne și 

prin tehnologii ale informației; 
 Construirea unui lanț valoric electronic, în care se pune accentul pe un număr limitat de 

competențe-cheie - opusul unui magazin "cu o singură oprire". (Magazinele electronice pot fi atât 
speciale, cât și generale, dacă sunt programate corect). 

 Pentru consumatori 

 Posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să facă tranzacții la orice oră din zi, în tot 
timpul anului, din aproape orice locație; 

 Acordă consumatorilor mai multe posibilități de alegere a produselor și prețurilor; 
 Consumatorilor li se dă siguranță asupra valorii. Vânzătorii pot realiza acest lucru oferind un 

produs sau o linie de produse care atrage potențialii clienți prin prețuri competitive, la fel ca și în 
comerțul ne-electronic; 

 Permite o livrare rapidă a produselor și/sau serviciilor (în anumite cazuri); 
 Consumatorii pot să primească informații relevante în decursul câtorva secunde, și nu zile 

sau săptămâni; 
 Asigurarea motivației consumatorilor de a cumpăra și, la nevoie, de a și returna. Vânzările 

promoționale pot implica cupoane, oferte speciale sau reduceri. Linkurile de pe alte situri web și 
programele afiliate de reclame pot fi de asemenea de ajutor; 

 Face posibilă participarea în licitații virtuale; 
 Îndemnarea consumatorilor la consum. Comercianții din Internet pot asigura acest tip de 

ajutor printr-o amplă informare comparativă și prin facilități bune de căutare; 
 Permite consumatorilor să interacționeze cu alți cumpărători în comunități electronice și să 

compare experiențele; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cec
https://ro.wikipedia.org/wiki/Server
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
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 Lasă clienții să se ajute singuri. Asigurând funcționarea unui sit de autoservire, ușor de 
folosit fără asistență, poate fi de ajutor în acest sens; 

 Facilitează competiția, ceea ce rezultă în scăderea prețurilor; 
 Familiarizează consumatorii cu tehnologia și îi ține pe aceștia în pas cu ultimele noutăți. 
 Pentru societate 

 Crearea unui "simț comun" al comunității comerciale, de exemplu prin chaturi, foruri ce 

solicită implicarea clientului, scheme de loialitate și programe de afinitate; 
 Dă posibilitatea mai multor persoane să lucreze / să cumpere de acasă, ceea ce micșorează 

traficul rutier și poluarea aerului; 
 Permite ca anumite mărfuri să fie vândute la prețuri mai scăzute, cu avantaje pentru cei cu 

venituri mai mici; 

 Crește eficiența și/sau îmbunătățeşte calitatea; 

 Pune la dispoziție o organizare suficient de atentă și agilă pentru a răspunde rapid la orice 
schimbări din mediul economic, social și fizic. 
 Conform unei cercetări realizate de motorul de căutare de modă GLAMI pe piața din 
România, în 2019 ponderea comerțului electronic în retail-ul de modă a fost de 18.3% și este 
așteptat să crească până la 22.7% în 2023. Datele au fost colectate în noiembrie 2019. 
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CONTABILITATEA FINANCIARĂ 

 

Adm. financiar Mariana-Luminița Nebunu  
Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Principii contabile 

 Potrivit prevederilor Regulamentului Financiar al Uniunii Europene nr. 1605/2002 (art.203, 

204) contabilitatea oricărei entități cu personalitate juridică funcționează după anumite principii și 
reguli (politici) contabile care își au originea în "convenția evaluării", conform căreia exprimarea 
monetară corectă este "regula de fier" a contabilității. 
 Principiile contabile conțin un ansamblu de reguli de conduită economică extinzând 
noțiunea de evaluare de la bunuri și relații financiare la evaluarea potențialului, evaluarea 
performanțelor, evaluarea perspectivelor etc., și numai în această accepțiune lărgită prevederea din 
I.A.S. nr. 1 cum că "evaluarea posturilor cuprinse în Situațiile financiare trimestriale și anuale se 
efectuează în conformitate cu anumite principii infailibile" dă valoare și sens contabilității ca sistem 
și model economic de conducere financiară a fiecărei persoane juridice. 
 În consecință, evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare și care provin din 
conturile contabile curente, dar și dimensionarea elementelor pe care fiecare dintre acestea le 
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urmăresc zi de zi și le sintetizează periodic, trebuie să fie efectuate în acord cu principiile statuate 
ale contabilității, care sunt de fapt "porunci economice" (probabil de aceea sunt tot 10). 
1. Principiul continuității activității. Acesta presupune că persoana juridică își continuă în mod 
normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau 
fără reducerea semnificativă a acesteia. Dacă administratorii entității au luat cunoștință de unele 
elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea instituției 
(întreprinderii) de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. 
În cazul în care situațiile financiare nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această 
informație trebuie prezentată împreună cu explicațiile privind modul de întocmire a raportării 
financiare respective și motivele ce au stat la baza deciziei conform căreia persoana juridică nu își 
mai poate continua activitatea. Continuitatea sau încetarea activității trebuiesc înțelese în sens 
financiar, pentru că orice instituție „moartă” poate fi ținută în viață prin finanțări hemoragice, dar, 
astăzi, nimeni nu-și mai propune așa ceva. 
2. Principiul permanenței metodelor, conform căruia este obligatorie continuitatea aplicării 
acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor 
patrimoniale și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. 
 Modificările politicii contabile sunt permise doar dacă sunt cerute de lege, de un standard 
contabil sau au ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile 
întreprinderii. Este foarte importantă menționarea în notele explicative a oricăror modificări ale 

politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia: dacă noua politică contabilă a fost aleasă 
în mod adecvat; efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a 
rezultatelor societății. 
3. Principiul prudenței. Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului 
prudenței. În mod special aceasta presupune a se avea în vedere următoarele aspecte: a) se vor lua în 
considerare numai profiturile (veniturile,finantarile) recunoscute până la data încheierii exercițiului 
financiar; b) se va ține seama de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat 
naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă 
asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului; c) 
se va ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, chiar dacă rezultatul 
exercițiului financiar este profit sau pierdere. Se înțelege deci că potrivit acestui principiu nu este 

admisă supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de 
pasiv și a cheltuielilor, ținând cont de deprecierile, riscurile și pierderile posibile generate de 
desfășurarea activității exercițiului curent sau anterior. 
4. Principiul independenței exercițiului. Se vor lua în considerare toate veniturile și cheltuielile 
corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data 
încasării sumelor sau a efectuării plăților (contabilitatea de angajament). „Independența” se asigură 
prin respectarea tehnicilor „delimitării în timp” a evenimentelor, angajamentelor, veniturilor, 
cheltuielilor, obligațiilor și, implicit, scadențelor. 
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv. În vederea stabilirii valorii 
totale corespunzătoare unei poziții din bilanț se va determina separat valoarea aferentă fiecărui 
element individual de activ sau de pasiv, indiferent de conținutul său economic, de evoluția 
previzibilă a pieței, de consecințele pe care le are această evaluare. Odată stabilită corect valoarea, 
mai departe, prelucrarea și sistematizarea informațiilor o face contabilitatea după toate regulile sale 
specifice. 
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6. Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu 
bilanțul de închidere a exercițiului precedent, cu excepția corecțiilor impuse de aplicarea l.A.S. 8. 
Atenție la acest principiu întrucât „oamenii cu experiență” au tendința de a regla sau reporta erorile 

dintr-un bilanț în altul („bilanț de închidere”, „bilanț de deschidere”) în loc să respecte procedurile 
contabile care cer „scormonirea” erorii pentru a afla și efectele sale colaterale. 
7. Principiul necompensării. Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu 
valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția 
compensărilor între active și pasive admise de Standardele Internaționale de Contabilitate (este 
vorba de așa numitele „conturi rectificative”, care aduc activele și, respectiv pasivele, la valoarea 
contabilă netă). 
8. Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Informațiile prezentate în situațiile 
financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma 
lor juridică. 
9. Principiul pragului de semnificație. Orice element care are o valoare semnificativă trebuie 
prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au 
aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată. 
10. Principiul contabilității pe baza "Accrual", conform căruia tranzacțiile și evenimentele sunt 
înregistrate în conturi atunci când apar și nu când sumele sunt plătite sau încasate. Ele trebuie 
înregistrate în anul financiar la care se referă, principiul „accrual” fiind o extindere a regulii 
„contabilității de angajament”. 
 Aderarea României la Uniunea Europeană necesită adaptarea sistemului finanțelor publice la 
normele europene, obligație asumată în cadrul Documentului de poziție la capitolul 11-Uniunea 

Economică și Monetară. Aceasta presupune raportarea datelor statistice în domeniul finanțelor 
publice cu respectarea Sistemului European de Conturi și a regulamentelor emise în aplicarea 
acestor norme, între care: ”înregistrarea operațiilor pe baza principiului acrrual, respectiv la 
momentul creării, transformării, dispariției/anulării unei valori economice, a unei creanțe sau a unei 
obligații”. Sistemul statisticii finanțelor publice poate răspunde cerințelor internaționale numai în 
măsura în care și contabilitatea instituțiilor publice trece lavsistemul contabilității de angajament și 
oferă surse de date suficient de detaliate. Cadrul legal a fost creat prin ordinul ministrului finanțelor 
publice nr.1917/2005 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității finanțelor publice”. 

 Remarcă fermă: În rapoartele și Situațiile financiare nu este vorba de înșiruirea acestor 
principii, ci de explicitarea modului în care fenomenele și evenimentele economice se încadrează 
vis-a-vis de principiile enunțate, care sunt de fapt reguli, chiar constrângeri. 

 Remarca nr. 1: Reguli comune tuturor principiilor contabile. 

 Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură, dar care urmează a fi incluse în situațiile 
financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop este necesară uneori 
revizuirea valorii lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercițiului 
financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele 
valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificări trebuie inclus în cadrul aceleiași poziții 
din bilanț, respectiv în contul de profit și pierdere („rezultatul exercițiului”), unde a fost reflectată și 
estimarea contabilă inițială. 

 Remarca nr. 2: Abateri de la principiile contabile. 
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 Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai în cazuri excepționale. 
Asemenea abateri se vor prezenta în „notele explicative”. De asemenea, se vor prezenta motivele 
pentru care au avut loc aceste abateri și o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, 
poziției financiare și rezultatelor exercițiului respectivei unități. 
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 Chiar și înainte de pandemie, unitățile de învățământ erau obligate să asigure un 
mediu propice și sănătos tuturor, de la dascăli, personal administrativ , dar, mai ales, 

elevilor. Copiii au tendința de a se îmbolnăvi mai ușor decât adulții , deoarece igiena 

mâinilor și cea personală în general poate fi mai precară, aceștia tind să intre foarte mult în 
contact unii cu ceilalți și pot fi ușor neglijenți în privința purtării măștii de protecție. Însă, 
grija pentru sănătatea lor trebuie să fie o problemă  atât a părinților cât și a cadrelor didactice 
și a responsabililor administrativi ce trebuie să le ofere copiilor un mediu sănătos, perfect 
igienizat, în cadrul școlilor. Normele de igienă în școli trebuie trasate și respectate cu mare 
grijă, pentru a împiedica apariția și evoluția unor epidemii grave.   
          Norme de igienă în unitățile școlare 

 Unitatea de învățământ are obligația de a asigura tuturor persoanelor, copii și adulți, 
care își desfășoară activitatea în cadrul respectiv, dispensere pentru  săpun lichid, pentru 
dezinfectant de mâini, uscătoare de mâini , dar și consumabile de hârtie pentru ștergerea 
mâinilor, săpunuri și dezinfectanți și nu numai. Normele de igienă în unitățile de învățământ 
se vor respecta întocmai, conform Ordinului nr. 1.456 din 25 august 2020. 

      Regulile de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ  

 Curățenia în grădinițe și școli trebuie făcută cu o maximă seriozitate de către 
personalul administrativ, acesta fiind dotat cu produse profesionale de curățenie, c ărucioare 
de curățenie și să se asigure că din toalete nu lipsesc consumabilele pentru a asigura igiena 
mâinilor copiilor. Mai mult, copiii ar trebui instruiți atât de către familie , cât și de către 
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cadrele didactice cum să aibă grijă de sănătatea lor dar și cum să păstreze o igienă corectă în 
sala de clasă.  

 Fiecare persoană care intră în școală, angajat, părinte, elev, profesor, are obligația de 
a-și dezinfecta mâinile cu dezinfectant ce se află la intrarea în unitatea de învățământ.   

 La fiecare schimb de tură se va igieniza clasa respectivă, de la podele și până la bănci 
și catedră. Mesele, băncile și catedra vor fi igienizate corespunzător, utilizând dezinfectant 
pentru suprafețe, produs avizat de către Ministerul Sănătății, împreună cu  lavetă din 
microfibră care se va spăla după finalizarea turei de curățenie cu detergent profesional care 
conține eventual și dezinfectant în compoziție.   

 Calculatoarele, telefoanele se vor dezinfecta zilnic, deoarece tastele acestora 

reprezintă un focar de bacterii și microbi , iar riscul îmbolnăvirii este unul ridicat. O atenție 
deosebită se va acorda mânerelor ușilor și întrerupătoarelor care sunt frecvent atinse de 
către o mulțime de mâini.  

 Clasele vor fi dezinfectate de cel puțin două ori pe zi sau la schimbarea turelor în 
cazul în care în aceeași sală învață o tură de dimineață și alta după -amiază și vor fi aerisite 
corespunzător. 

 Suprafețele intens utilizate prezintă un risc crescut de contaminare cu bacterii și 
microbi, aceștia fiind cu ușurință transferați pe mâini. În această categorie intră mânerele 
ușilor, întrerupătoarele, suprafețele de lucru, mesele etc. Acestea trebuie curățate în primă 
fază și, după aceea, dezinfectate cu dezinfectant profesional.  

 Toate produsele chimice, detergenți și soluții de curățare trebuie să fie avizate de 
către Ministerul Sănătății, să fie produse eficiente și utilizate în concordanță cu 
recomandările producătorului.  
          Igienizarea băilor din școli și grădinițe 

 Băile sunt frecventate zilnic de zeci poate chiar de sute de ori de către elevi, în 
funcție de dimensiunea școlii. De aceea, acolo există un risc crescut de dezvoltare a 
microbilor, bacteriilor dar și a virusurilor. Astfel, băile se vor curăța de mai multe ori într-o 

zi, utilizându-se detergenți profesionali pentru grupuri sanitare, ce curăță și igienizează 
toaletele și lavoarele, având și putere de detartrare.  
 Se vor curăța podelele cu mopuri, cu putere ridicată de absorbție, utilizate doar 
pentru băi, nu și în sălile de clase, holuri, cancelarie etc. Mopurile se vor folosi împreună 
cu detergenți pentru pardoseală pentru a distruge patogenii ce se dezvoltă cu repeziciune în 
acest gen de mediu. Mânerele ușilor, robineții și lavoarele se vor dezinfecta periodic, de mai 
multe ori pe zi, pentru a asigura igiena necesară atât în situații normale cât și în vreme de 
pandemie. 

          Norme de igienă în grădinițe 

 În grădinițe se vor respecta întocmai procedurile de curățenie și igienizare, însă se va 
pune accentul și pe sortarea, spălarea și dezinfectarea periodică a jucăriilor și a materialelor 
didactice cu care copilașii intră în contact zilnic. Fiecare grupă de copii va avea jucării 
separate, adecvate segmentului de vârstă, iar jucăriile deteriorate se vor scoate din uz. În 
plus, este recomandat ca jucăriile din pluș și din materiale textile să nu mai fie utilizate 
deoarece acestea sunt mai greu de igienizat. Jucăriile se spală și se dezinfectează zilnic. 

          Dotările necesare grupurilor sanitare din instituțiile de învățământ  

 Fiecare toaletă va fi dotată cu următoarele: 

https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Lavete-profesionale/
https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Lavete-profesionale/
https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Lavete-profesionale/
https://www.igienaphs.ro/Detergenti-profesionali/Detergenti-lavoare-toalete-grupuri-sanitare/
https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Mopuri-profesionale-maturi/
https://www.igienaphs.ro/Detergenti-profesionali/Detergenti-profesionali-pardoseala/
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 Dispenser pentru săpun lichid, preferabil cu senzor pentru a nu fi atins de foarte multe 
persoane; 

 Săpun lichid pentru curățarea mâinilor, preferabil și un dezinfectant de mâini;  

 Consumabile de hârtie precum prosoape de hârtie pentru ștergerea mâinilor;  

 Uscător profesional de mâini; 
 Hârtie igienică; 
 Coș de gunoi prevăzut cu capac și sac de gunoi pentru aruncarea hârtiilor util izate. 

          Norme de igienă personală pentru personalul administrativ din școli  

 Responsabilii cu igiena în unitățile de învățământ trebuie să se protejeze 
corespunzător. Se recomandă utilizarea unui combinezon de protecție,  mănușilor de unică 
folosință și a măștilor de protecție. 

 Înainte și după îndepărtarea mănușilor se vor spăla mâinile. Măștile, mănușile se vor 
arunca la un coș de gunoi la care copiii nu au acces și toate produsele utilizate la curățenie 
vor fi depozitate corespunzător.  
           Reguli de igienă în școli ce trebuie urmate de către elevi  

 Copiii nu voie să își împrumute ustensile de  scris, caiete și penare. 
 Copiii nu își împart mâncarea și nici ustensilele de mâncat.  
 Se impune respectarea distanțării sociale atât de către personalul angajat cât și de 

către elevi. 
 Elevii trebuie să se spele regulat pe mâini și în anumite situații precum: 

 După utilizarea toaletei; 
 Înainte de a mânca; 
 După intrarea în contact cu o persoană bolnavă;  
 După ce s-au atins suprafețele; 
 După ce au strănutat sau tușit. 

       Ce fel de produse sunt recomandate pentru igienizarea instituțiilor de 
învățământ?  

    Pentru rapiditate și eficiență în procesul de curățenie și igienă, conducerea unității de 
învățământ trebuie să asigure toate mijloacele cât și produsele necesare de curățenie 
personalului responsabil. De asemenea, responsabilii cu igiena trebuie să fie instruiți 
corespunzător vis-a-vis de procedurile de curățenie cât și normele de igienă din grădiniță, 
școală, facultate etc.  
    Căruciorul de curățenie este indicat , deoarece permite personalului responsabil să 
aibă în permanență la îndemână soluțiile necesare pentru ștergerea prafului și dezinfectarea 
suprafețelor, lavete, mănuși, saci de gunoi de schimb , cât și recipient separat pentru 
colectarea gunoiului în siguranță din fiecare clasă.   
    Mătura, fărașul, mopul și găleata sunt indispensabile, acestea  asigurând colectarea 
murdăriei vizibile de pe podele, ștergerea și igienizarea podelelor dure. Mopul îmbibat în 
detergent special pentru pardoseală îndepărtează murdăria vizibilă și întărită, lasă suprafața 
curată și igienizată.  
   Detergenții profesionali sunt indispensabili și se vor folosi pentru suprafețele și 
materialele (lemn, plastic, PVC, sticla, ceramica) indicate pe eticheta producătorului și 
conform specificațiilor acestuia.  

https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Manusi-si-bureti/
https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Manusi-si-bureti/
https://www.igienaphs.ro/Produse-de-curatenie/Manusi-si-bureti/
https://www.igienaphs.ro/Dezinfectanti/Masti-medicale/
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   Curățenia și dezinfecția în unitățile școlare se va face de mai mu lte ori pe zi pentru 

asigurarea unui mediu sănătos.  
 

 

Bibliografie: 
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

                                                

 

Secretar-şef Adriana Iuliana Sucilă 

                                            Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Managementul resurselor umane (MRU sau RU) reprezintă o abordare strategică a 
gestionării eficiente a persoanelor dintr-o companie sau organizaţie, astfel încât acestea să-și ajute 
afacerea să obțină un avantaj competitiv. Acest concept este proiectat pentru a spori performanţa 
angajaţilor din punct de vedere al obiectivelor strategice ale angajatorului. Managementul resurselor 

umane se referă în primul rând la gestionarea persoanelor din cadrul organizațiilor, concentrându-se 

pe politici şi sisteme.
 

  Departamentele de resurse umane sunt responsabile de supervizarea planului de beneficii ale 

angajaților, recrutării angajaţilor, instruirii şi dezvoltării, evaluării performanţelor și gestionării 
recompenselor, cum ar fi gestionarea sistemelor de plăţi și sistemelor de beneficii. RU se preocupă, 
de asemenea, de schimbările organizaţionale și de relaţiile industriale sau de echilibrarea practicilor 

organizaționale cu cerințele care decurg din negocierile colective și din legile guvernamentale.
.
  

 Conform viziunilor lui Armstrong (1997), Managementul resurselor umane poate fi 

caracterizat ca „o modalitate vitală de a face față obținerii, creării, supravegherii, stimulării și 
preluării dedicării avantajului distinct al asociației - persoanele care lucrează în și pentru asta”. 
 Scopul general al resurselor umane (RU) este de a se asigura de faptul că organizația este 
capabilă să obțină succes cu ajutorul oamenilor. Profesioniștii din cadrul RU gestionează capitalul 

uman al unei organizații și se concentrează pe implementarea politicilor și proceselor. RU se 
specializează în găsirea, recrutarea, instruirea și dezvoltarea angajaților, precum și menținerea 
relațiilor sau beneficiilor angajaților. Profesioniștii responsabili în formare și dezvoltare se asigură 
că angajații sunt instruiți și au o dezvoltare continuă. Acest lucru se realizează prin intermediul 
programelor de instruire, evaluărilor de performanță și programelor de recompensă. 
  Departamentul de relații al angajaților se preocupă de problemele angajaților atunci când 
politicile sunt încălcate, cum ar fi cazurile care implică hărțuire sau discriminare. Gestionarea 
beneficiilor angajaților include dezvoltarea structurii de compensare, programe de concediu 

parental, reduceri și alte beneficii pentru angajați. Pe cealaltă parte a domeniului se află generaliști 
în resurse umane sau parteneri de afaceri. Acești profesioniști în RU ar putea lucra în toate 
domeniile sau pot fi reprezentanți ai relaţiilor de muncă care lucrează cu angajați sindicalizaţi. 
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 RU este un produs al mişcării relaţiilor umane de la începutul secolului al XX-lea, când 
cercetătorii au început să se documenteze despre modalitățile de a aduce plusvaloare 

prin managementul strategic al forței de muncă. Acest lucru a fost inițial dominat de munca 
tranzacțională, cum ar fi administrarea salarizării și a beneficiilor, însă odată manifestându-se 

procesul globalizării, consolidării companiei, progreselor tehnologice și cercetărilor suplimentare, 
RU, începând cu anul 2015, se concentrează pe inițiative strategice, precum fuziuni şi 
achiziţii, gestionarea talentelor, planificarea succesiunii, relaţii industriale şi de muncă, diversitate şi 
incluziune.  

 În actualul mediu global de muncă, majoritatea companiilor se concentrează pe 
reducerea fluctuaţiei angajaţilor și pe valorificarea talentului și cunoștințelor deținute de forţa de 
muncă. Angajările noi implică nu numai un cost ridicat, ci și cresc riscul ca un nou angajat să nu 
poată înlocui în mod adecvat poziția angajatului anterior. Departamentele de resurse umane se 

străduiesc să ofere beneficii care să atragă angajații, reducând astfel riscul pierderii angajamentului 
angajaților și a proprietăţii psihologice. 

 Istoric. Evoluții teoretice antecedente 

 Domeniul Resurselor Umane a început să prindă contur în secolul al XVIII-lea, în Europa. 

S-a construit pe baza unei idei simple ce îi aparține lui Robert Owen (1771-1858) și Charles 

Babbage (1791-1871) în perioada revoluţiei industriale. Cei doi au ajuns la concluzia că oamenii 
joacă un rol primordial în obținerea succesului unei organizaţii. Aceștia și-au exprimat punctul de 

vedere, spunând că bunăstarea angajaților a dus la o muncă desăvârșită; fără muncitori sănătoși, 
organizația nu ar supraviețui.  
 RU a fost înființaț la începutul secolului al XX-lea, ca un domeniu specific influențat de 
către Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Taylor a cercetat ceea ce el a numit „management 

ştiinţific” (denumit uneori „taylorism”), încercând să îmbunătățească eficiența economică a 
locurilor de muncă din industria prelucrătoare. În cele din urmă, s-a concentrat pe unul dintre 

principalele elemente de intrare în procesul de fabricație - forţa de muncă - solicitând 
informații despre productivitatea forţei de muncă.  

 Între timp, în Anglia, Charles Samuel Myers, influențat de problemele neașteptate în rândul 
soldaților, care i-au alarmat pe generali și politicieni în Primul Război Mondial (1914-1918), a co-

fondat Institutul Naţional de Psihologie Industrială (NIIP) în 1921. Procedând astfel, el a pus 
bazele mişcării relaţiilor umane. Această mișcare, de ambele maluri ale Atlanticului, a fost 

dezvoltată pe baza cercetării lui Elton Mayo (1880-1949) și a altor teoreticieni, aceștia având ca 
sursă de inspirație studiile Hawthorne (1924-1932) și alte studii despre stimuli care, independente 

de compensația financiară și condițiile de muncă, ar putea avea ca rezultat muncitori mai productivi. 
 Munca lui Abraham Maslow (1908-1970), Kurt Lewin (1890-1947), Max Weber (1864-

1920), Frederick Herzberg (1923-2000) și David McClelland (1917-1998), ce constituie baza 

studiilor în domeniul psihologiei industriale și organizaționale, comportamentul 

organizaţional și teoria organizaţională, a fost interpretată în așa fel, încât să pretindă în continuare 
legitimitatea unei discipline aplicate. 

 În momentul în care existau suficiente dovezi teoretice pentru a crea un studiu de 

fezabilitate pentru gestionarea strategică a forţei de muncă, schimbări în peisajul afacerilor (precum 

metodelor lui Andrew Carnegie şi John Rockfeller) și în politica publică (precum metodelor 
lui Sidney şi Beatrice Webb, Franklin D. Roosevelt şi The New Deal) această disciplină a 
transformat relația angajator-angajat, iar aceasta în sine s-a oficializat ca „relații industriale și de 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria_prelucr%C4%83toare&action=edit&redlink=1
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muncă”. În anul 1913, una dintre cele mai vechi asociaţii profesionale de resurse umane cunoscute - 

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - a debutat în Anglia sub numele de 

Welfare Workers' Association; și-a schimbat numele un deceniu mai târziu sub denumirea de 
Institute of Industrial Welfare Workers, iar în următorii 10 ani în Institute of Labor Management, 
înainte de a-și stabili numele actual în anul 2000. În 1920, James R. Angell a menționat într-un 

discurs din cadrul unei conferințe, despre audierea personalului de la Washington, motivând 
necesitatea de a cerceta personalul. Acest lucru a condus la crearea organizației Federației de 
Cercetare a Personalului. În 1922, a fost publicat primul volum al Journal of Personnel Research, o 
inițiativă comună dintre Consiliul Național de Cercetare și Fundația pentru Inginerie. Totodată, în 
anul 1945, în Statele Unite a apărut prima instituție de învățământ superior din lume dedicată 
studiilor la locul de muncă, denumită Şcoala de relaţii industriale şi de muncă din 

cadrul Universităţii Cornell. În 1948 s-a format Societatea Americană pentru Administrarea 
Personalului (SAAP), ceea ce va deveni ulterior cea mai mare asociație profesională de resurse 
umane – Societatea pentru Managementul Resurselor Umane (SMRU). 

 Între timp, în Uniunea Sovietică, aplicarea de către Stalin a patronajului (ocrotire) exercitat 

prin echivalentul „Departamentului RU” în Partidul Bolşevic, Orgburo, a demonstrat eficacitatea și 
influența politicilor și practicilor în materie de resurse umane, iar Stalin însuși a recunoscut 

importanța resurselor umane, cum ar fi în desfășurarea în masă a acesteia în sistemul numit Gulag. 

 În a doua jumătate a secolului al XX-lea, calitatea de membru al sindicatului a scăzut 
semnificativ, în timp ce managementul forței de muncă a continuat să-și extindă influența în cadrul 
organizațiilor.  În SUA, sintagma „relații industriale și de muncă” a intrat în uz pentru a se referi în 
mod specific la probleme referitoare la reprezentarea colectivă. Multe companii au început să se 
refere la profesia de proto-resurse umane drept „administrarea personalului”. Multe metode actuale 

de resurse umane au apărut ca urmare a nevoillor companiilor din anii 1950 de a dezvolta și 
menține incusința personalului. 
 La sfârșitul secolului al XX-lea, progresele din sfera transporturilor și comunicațiilor au 
facilitat foarte mult mobilitatea și colaborarea forței de muncă. Corporaţiile au început să privească 
angajații ca active. „Managementul resurselor umane”, în consecință, a devenit sintagma dominantă 
pentru buna funcționare a unei corporații - ASPA chiar schimbându-și numele în Societatea 
managementului resurselor umane (SMRU) în 1998. Uneori se folosește sintagma 
„managementul capitalului uman” (MCU) sinonim cu „RU”, deși „capitalul uman” se referă de 
obicei la o viziune mai restrânsă a resurselor umane; adică, cunoștințele pe care indivizii le 
încorporează, contribuind astfel la organizație. Asemenea, alți termeni folosiți uneori pentru a 
descrie domeniul, includ „management organizațional”, „managementul forței de muncă”, 
„managementul iscusinței”, „managementul personalului” sau cel mai simplu „managementul 
oamenilor”. 
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ROLUL COMUNICĂRII ÎN CLASA DE ELEVI 

 

Prof. Beatrice-Mirela Andrei  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

Deşi pare simplu şi credem că ştim să comunicăm, sunt momente în care conştientizăm faptul 
că a comunica în mod real este un proces complex, ce implică un schimb eficient de informaţie. 
Există mai multe tipuri de comunicare: comunicarea orală, nonverbală, scrisă. 

Comunicarea se defineşte ca transferul de informaţii de la un emitent la un primitor, astfel 

încât ambii să înţeleagă în acelaşi fel mesajul. Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine, 
îi analizează pe cei cu care se află în interacţiune şi în ultimă instanţă, poate găsi un mod propriu de 
investigare a lumii care-l înconjoară. Totuşi, comunicarea eficientă este condiţionată de înţelegerea 
comună a mesajului, iar acest lucru este valabil în orice situaţie ne vom afla la un moment dat. 

Între comunicare şi abilitatea socială a fiecăruia dintre noi există o legătură puternică, 
deoarece comunicând putem să ne exprimăm creativitatea sub diferite forme, abilităţile pe care le-

am însuşit şi în cele din urmă reuşita personală. 
În contextul educaţional se face deosebire între abilităţile de bază, ce constituie condiţiile de 

trecere la achiziţii ulterioare mai complexe, abilităţile speciale, diferenţiate pentru fiecare palier de 

vârstă şi activitate, şi abilităţile de nivel superior, competenţe foarte generale aplicabile în principiu 
unei  mari diversităţi de probleme. 

Elevul, în condiţiile vieţii şcolare, nu trăieşte izolat, ci într-un angrenaj social, viaţa sa 
afectivă, activitatea intelectuală şi nu mai puţin cea profesională desfăşurându-se în interiorul şi în  
interdependenţă cu mediul socio-şcolar înconjurător sau în condiţiile date de acesta. Relaţiile 
copilului cu grupurile sociale în care se va integra de-a lungul existentei sale (în cazul nostru clasa 

de elevi) vor exercita o importanţă deosebită atât asupra evoluţiei sale, ca persoană în permanentă  
devenire, cât şi asupra randamentului activităţii desfăşurate (în cazul de faţă, învăţarea). 

Îndeplinirea unor sarcini sau activităţi comune determină între membrii grupului respectiv 

relaţii funcţionale de interdependenţă, în vederea atingerii scopului comun propus. Pe de altă parte, 
pe lângă relaţiile legate strict de natura obligaţiilor sau a activităţilor, viaţa în grup comportă 
totdeauna şi aspecte emoţional-afective, precum şi momente de tensiune şi conflict. Coloratura  
afectivă a relaţiilor educaţionale este determinată, în mod firesc, de faptul că viaţa colectivă în 
mediul clasei de elevi, dezvoltă, treptat şi gradat, valori, norme, convingeri, care exercită atât 
influențe, cât şi constrângeri asupra indivizilor. În acelaşi timp, raporturile funcţionale şi de 
comunicare dintre elevi în momentul îndeplinirii unor sarcini comune conturează o ierarhie de 
status-uri de care se leagă aprecierile diferenţiate ale membrilor grupului clasă.  

În acest sens, clasa de elevi apare ca o reuniune de indivizi cu personalitate proprie, angajaţi 
în activităţi cu scopuri comune şi care dezvoltă în interiorul său o întreagă reţea de simpatii, 
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antipatii şi raporturi de indiferenţă care odată conturate, exercită o influenţă puternică asupra vieţii 
colective. În primul rând faptul că personalitatea elevului se conturează şi se manifestă în 
interdependenţă cu viaţa grupului din care el face parte, cu normele şi valorile pe care acesta le 

dezvoltă, constituie un argument definitoriu al covârşitoarei importanţe a grupului clasă pentru rolul 
de multiplu fundal al relaţiilor interpersonale dezvoltate aici. 

Interacţiunea educaţională este un aspect, o formă din multitudinea şi varietatea relaţiilor  
interpersonale în clasa de elevi. În ceea ce priveşte o posibilă clasificare a relaţiilor interpersonale în  
clasa de elevi, criteriul utilizat îl reprezintă nevoile şi trebuinţele psihologice resimţite de elevi  
atunci când se raportează unii la alţii. A fi un cadru didactic performant înseamnă a fi o prezenţă  
semnificativă atât în viaţa obiectivă, cât şi în viaţa subiectivă a elevilor, în ciuda asimetriei  
constitutive existente în clasa de elevi - referitoare la statutul de superioritate al profesorului, relaţia 
profesor-elev nu mai poate fi concepută ca o relaţie de dependenţă a elevului de profesor sau ca o 

relaţie de comunicare abstractă. 
Autoritatea profesorului nu se reduce la posesia cunoştinţelor de specialitate, ci derivă şi din 

capacitatea acestuia de a alterna strategiile didactice adaptându-le situaţiilor educaţionale, de a 
repartiza responsabilităţi elevilor, apelând chiar şi la delegare, de a mobiliza elevii la cooperare în 
grup, de a valorifica valenţele relaţiei profesor-elev în sensul unui dialog real.  

Deşi relaţia profesor-elev are un pronunţat caracter didactic, ea este influenţată de pluralitatea 

de relaţii interindividuale pe care le are elevul în clasă şi în afara ei. De aceea este necesar ca 

profesorul să cunoască grupul ca ansamblu dinamic de relaţii interumane. 
Se ştie însă că profesorul şi elevii nu se aleg unii pe alţii, iar preferinţele lor nu sunt decât  

întâmplător în concordanţă cu relaţiile instituţionalizate dintre ei. Cu toate acestea, ei nu numai că 
urmează să conlucreze, dar va trebui să conlucreze armonios. Mai întâi, profesorului îi revin sarcina 
şi răspunderea integrării sale în clasa şi colectivul clasei de elevi pe care urmează să-l închege. Într-
un colectiv format, profesorul devine unul dintre membrii acestuia, îndeplinindu-şi funcţia în 
interiorul grupului. Rolul educatorului pe scena şcolară depinde de scopul pe care şi-l propune să-l 

atingă prin acţiunea sa pedagogică. 
Influenţarea elevilor de către profesor se face direct, prin atitudine, mesaj verbal, gestică, 

mimică, stare afectivă, exemplu personal, adică prin prezenţa sa activă. Această prezenţă are funcţia 
de stimul ce determină la elevi un răspuns care poate fi de acceptare formală, acceptare cu  
convingere, imitare, contagiune, rezistenţă. Indirect, profesorul influenţează prin intermediul altor 
factori educaţionali cum sunt colectivul clasei de elevi, familia, consiliul profesoral, comitetul 

cetăţenesc de părinţi. 
Relaţiile apropiate între profesor şi elev, bazate pe încrederea elevului nu numai în 

competenţa profesională a profesorului, ci şi în competenţa sa ca sfătuitor, pe capacitatea empatică a 
profesorului sunt dorite de către elevi. Ei se adresează profesorilor pentru a obţine sfaturi doar dacă 
sunt destul de apropiaţi de ei, dacă au încredere că vor fi înţeleşi şi bine sfătuiţi. În măsura în care o 
fac, elevii nu se adresează oricărui profesor, ci numai acelora care îi înţeleg. Elevii îşi doresc relaţii 
mai apropiate cu profesorii pentru a găsi în aceştia sprijin moral ori de câte ori au nevoie. 
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COLABORAREA ȘCOALĂ-MUZEU ÎN CADRUL PROIECTELOR 
EDUCATIVE 
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Liceul Teoretic „Ady Endre” Oradea, jud. Bihor 

 

 

 Centrul orașului Oradea este un adevărat muzeu în aer liber. În ultimii ani, odată cu 
restaurarea frumoaselor clădiri şi palate, Oradea şi-a recuperat istoria, dar şi culoarea. Bijuteriile 
arhitecturale, acum în toată spledoarea, sunt printre puţinele rămase în Europa de Est – 89 de clădiri 

şi monumente Art Nouveau, 26 de obiective clasate ca monumente istorice, 25 de obiective propuse 
cu valoare pentru clasare ca monumentele istorice şi 38 de obiective cu valoare arhitecturală 
incontestabilă îşi aşteaptă vizitatorii. Centrul Oradei poate fi luat la pas cu uşurinţă şi promite 
turiştilor o experienţă de neuitat. Este un adevărat centru inundat de arhitectură care fură privirile: 
Palatul Vulturul Negru sau Palatul episcopal greco-catolic – cu biserica cu lună, unică în Europa –, 

clădirile minunate, înşirate pe strada Vasile Alecsandri, muzeul Art Nouveau Darvas – La Roche 

sunt doar câteva dintre minunăţiile care aduc istoria şi arta la rang înalt. Multe palate renovate și-au 

deschis porțile vizitatorilor – permanent sau ocazional, adăpostind adevărate comori.  
 Muzeul, prin funcțiile sale, este orientat spre achiziționarea, constituirea, dezvoltarea, 
păstrarea și conservarea patrimoniului. Dar muzeul înseamnă sau poate însemna și educație. Pe 
acest considerent și deziderat s-a născut ideea realizării unuor proiecte educative, în colaborare  cu 
alte instituții şi asociații cultural-educaționale locale. Scop: implicarea specialiștilor în cadrul orelor 
de istorie. Abordate într-o manieră interactivă și interdisciplinară, proiectul educativ este conceput 

cu intenția de a oferi experiențe noi, memorabile, constituindu-se în captivante instrumente de 

educație non-formală. Participanții au şansa de a pătrunde în universul muzeul care este un spațiu 
creativ și atrăgător pentru derularea lecțiilor. Activităţile educative desfăşurate în muzee vor fi 
iniţiate pornind de la disciplinele studiate la şcoală, nu de la tipul de patrimoniu caracteristic unui 
muzeu (artă, istorie, literatură etc.). 
 Colaborarea dintre specialiştii în educaţie școlară, cadrele didactice şi specialiştii în educaţie 
muzeală se va concretiza prin realizarea unor kituri educative, care vor cuprinde materiale 
multimedia, informaţii pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial şi liceal și fișe educative 
pentru copii, respectiv desfăşurarea unor activităţi școlare şi extraşcolare la muzeele partenere: 
Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, Muzeul Memorial “Iosif Vulcan”, Muzeul Memorial „Aurel 
Lazăr”, Muzeul Memorial “Ady Endre”, Muzeul Orașului Oradea, Muzeul Istoriei Evreilor din 

Oradea, Muzeul Militar Național din Oradea, Palatul Baroc din Oradea, Templul Francmasonerie 
Oradea, Casa Darvas – La Roche, Sinagoga Neologă Sion sau Sinagoga Mare Ortodoxă de Oradea.  

 Una dintre funcţiile majore ale muzeului este cea educativă, de prezentare, promovare şi 
receptare a valorilor concrete dintr-un anumit domeniu de manifestare – pictură, sculptură, literatură 
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etc. În plus, muzeul este şi un perimetru de memorizare culturală, de prezentare sau transmitere a 
unor experienţe culturale, de prelungire a influenţei lor la nivelul omului şi timpului din prezent. 
Colaborarea dintre muzeu şi şcoală are ca obiect de interogaţie identificarea şi validarea unor 
strategii care să conducă la maximizarea virtuţilor formative ale spaţiului muzeal, iar ca scop îşi 
propune să stimuleze interacţiunea pe linie educaţională dintre muzeu şi şcoală, dar şi categorii de 
public pentru valorizarea potenţialului educativ adus de acest mediu cultural. Muzeul asigură un 
ghidaj profesionalizat, aplicat, în cunoştinţă de cauză, cu specificul operei respective. Dacă 
persoana delegată dispune de cultură şi tact pedagogic, acţiunea respectivă de prezentare se 
transformă într-o ocazie privilegiată, într-o bucurie culturală în care ataşamentul şi interiorizarea 
valorilor devin maxime. Oricât de talentat ar fi un profesor de literatură, nu îl poate substitui pe cel 
care trăieşte şi prezintă zi de zi viaţa sau opera unui autor. Muzeograful este mult mai legat de opera 
sau artistul pe care îl promovează. Atmosfera creată în perimetrul unui muzeu nu poate fi replicată 
cu uşurinţă în sala de clasă. În colaborare cu instituţiile partenere elevii vor vizita şi desfăşura 
activităţi educative în cadrul muzeelor existente în oraş şi nu numai, cu scopul de a cunoaşte cât mai 
bine istoria oraşului Oradea, respectiv a judeţului Bihor, precum şi elemente ale istoriei universale 
care ne-a influenţat de-a lungul timpului. Obiectivul nostru este de a le permite copiilor să 
conștientizeze beneficiile demersului de a afla cum trăiesc alți oameni. În acest fel, transformăm 
ceva straniu în ceva familiar, prezentând necunoscutul ca parte a vieții cotidiene. Diversitatea din 
societatea actuală înseamnă că trebuie să putem face față diferențelor și să le permitem oamenilor să 
experimenteze în viața de zi cu zi. Astfel, contribuim la creșterea unor cetățeni ai lumii. 
 Prin parteneriatul cu complexul muzeal  - Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, precum şi cu 
Muzee Memoriale aflate în subordine - Muzeul Memorial “Iosif Vulcan”, Muzeul Memorial „Aurel 
Lazăr”, Muzeul Memorial “Ady Endre” elevii vor desfăşura activităţi în cea mai mare instituţie 
muzeală orădeană, prin patrimoniul pe care îl deţine (peste 450.000 de piese), se află pe locul cinci 
în România, conform unei statistici a Ministerului Culturii. Ora de istorie desfăşurată la secţia de 
Etnografie va îmbunătăţi cunoştinţele elevilor despre viaţa țăranului român. Prin impresionantul  

patrimoniu de 19.896 de obiecte provenite, în principal, din cinci zone etnografice din vestul 
României: Crasna-Barcău, Crişul Repede, Beiuş, Tinca-Salonta, Crişul Alb, organizate în şase 
colecţii: lemn şi metal, ceramică, port popular, textile, icoane şi obiecte cultice, ouă încondeiate. La 
Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A) se pot vizita expozițiile permanente ale 

secțiilor de Științele Naturii, de Arheologie și Istorie, Lapidariul, Vivariul şi expozițiile temporare 
Artiști plastici orădeni între 1860-1940 și 150 de ani de muzeografie orădeană. 
 Muzeul Ţării Crişurilor a inaugurat, de curând, noua expoziţie permanentă a Secţiei Ştiinţele 
Naturii, care pune în valoare patrimoniul propriu al instituţiei muzeale la nivelul celor mai moderne 
muzee din lume. Tunelul timpului – constituie prima parte a expoziţiei permanente de la Secţia 
Ştiinţele Naturii - prezintă o serie de panouri cu informații despre evoluția vieții, din Precambrian, 
când au apărut primele vietăți pe Terra – acum peste un miliard de ani, despre erele dinozaurilor – 

Jurasic și Cretacic şi până la apariția primilor oameni, acum peste 200.000 de ani. Acestea, după 
cum a menţionat şi Venczel Márton, sunt, de fapt, „reconstituiri din paleomediu, proiectate pe 
perete, care conțin desene și explicațiile aferente”. În „Tunelul timpului”, cum generic este 
denumită această secţiune, pe partea stângă mai sunt expuse și fosile autentice din diverse perioade 
geologice, o parte dintre acestea fiind descoperite pe teritoriul Bihorului de către specialiștii 
Muzeului, iar altele fiind aduse din Europa, America de Nord, America de Sud, Africa și chiar din 
Madagascar. Sala mamutului şi peştera din Muzeu - cea de a doua parte a expoziţiei este dedicată 
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geologiei, paleontologiei şi biologiei, o zonă de muzeu interactivă care, pe lângă monitoarele 
touchscreen, conţine şi o mașină a timpului unicat în România. Tot aici putem vedea un schelet de 

mamut descoperit în Oradea, reconstituirea unui mediu marin din miocenul României, cu o balenă 
şi un delfin pitic, fragmente de schelet ale vertebratelor triasice marine şi ale unor dinozauri 
descoperiți în Bihor, dar și un film 3D menit să creeze vizitatorilor o imagine cât mai reală despre 
mamuții care trăiau pe Terra acum câteva zeci de mii de ani. O sală a fost amenajată sub forma unei 
peșteri, care prezintă formațiunile dintr-o cavernă reală – speleotemele: stalactite, stalagmite, 

coloane, draperii. Aici este expus și un schelet complet al unui urs de peșteră descoperit tot în 
Bihor. Expoziția se încheie cu cea de a treia zonă, cea de biologie, unde sunt reproduse câteva 
biotopuri care prezintă mediile de viață cu plante și animale specifice fiecăruia, unele chiar 
dispărute din acest areal geografic. Toate sălile beneficiază de suport informaţional de ultimă 
generaţie, monitoare touchscreen care oferă detalii relevante pentru fiecare secţiune, expoziţia 
dovedindu-se astfel pe cât de atractivă, pe atât de interactivă şi educativă. 
 Urmată de expoziția de istorie, o expoziție ce  reliefează, prin obiecte de patrimoniu, dar și 
informații accesibile prin intermediul mai multor monitoare touchscreen, trecutul istoric al Țării 
Crișurilor, începând din preistorie până la sfârșitul Evului Mediu. O sală prezintă viața și locuirea 
umană din paleolitic, neolitic și eneolitic, iar o alta, epoca bronzului cu artefacte valoroase 
descoperite în situri arheologice din Bihor. În sala a treia descoperim urmele civilizației celte prin 
piesele care provin, îndeosebi, din necropolele celtice: monede, podoabe, arme și vase ceramice. 
Alte două săli prezintă cea de-a doua perioadă a epocii fierului și perioada daco-romană. Civilizația 
dacică este ilustrată prin diverse obiecte, de la vase și unelte, la arme, obiecte de port și de podoabă. 
În sălile dedicate Evului Mediu Timpuriu ies în evidență tezaurul de vase din argint descoperit la 
Tăuteu – prezent pentru prima oară într-o expoziție permanentă a Muzeului, o replică a unui atelier 
de prelucrat piepteni, reconstituirea unui bordei din acea perioadă și cercetările arheologice făcute 
în Cetatea Biharea. Alte puncte de atracție sunt reconstituirea unei săli princiare dintr-o cetate 

medievală, în care sunt prezentate piese de armură și arme, dar și sala breslelor și meșteșugurilor 
din Bihorul medieval. Expoziția se încheie cu istoricul Muzeului Țării Crișurilor și cu prezentarea 
artefactelor rare egiptene și grecești care au ajuns în colecția primului muzeu din Oradea la sfârșitul 
secolului al XIX-lea. Prin activităţile desfăşurate cu elevii la Muzeul Memorial “Iosif Vulcan”, 
Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”, Muzeul Memorial “Ady Endre” aceștea vor dobândi cunoştinţe 
despre personalităţile marcante ale oraşului nostru şi despre activitatea acestora.  

 Muzeul Orașului Oradea, prin expozițiile sale permanente şi temporare, oferă vizitatorilor 
un bogat pachet de cunoștințe din diferite domenii: istorie, cercetare, artă etc. Prin secțiile sale, 
MoO este cel mai complex și ofertant muzeu al orașului. Expoziţiile prezintă lumi de mult apuse, în 
decoruri parcă ieșite din cărțile de istorie sau în evenimentele tragice suferite de omenire. Printre 
expoziţiile care vor fi vizitate se numără:  Evoluția orașului Oradea în regimul comunist (1945-

1989), Biserici în Palat ‒ Cercetări arheologice în Palatul Princiar, Istoria fotografiei 
orădene/Colecția de tehnică și artă fotografică, Nouă secole de moștenire – file din istoria 

Episcopiei Romano-Catolice de la Oradea, Istoria Bisericii Reformate la Oradea, Muzeul Pâinii, 
Renaştere prin restaurare, Sala cu Grifoni.  
 Muzeul Orașului Oradea, cu sediul în Cetatea Oradea, găzduiește, în cadrul conceptului 
MoO Kids - Muzeul Copiilor, expoziția cu titlul „Schițe și mecanisme, în realitate și jocuri virtuale. 

Leonardo da Vinci”. Anul 2019 a marcat împlinirea a 500 de ani de la moartea genialului 
reprezentant al Renașterii, ale cărui ingeniozitate şi dorinţă de cunoaştere au marcat societatea 
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omenească, numele său fiind amintit cu majuscule în istoria universală. Inventator, inginer de 
război, om de ştiinţă, pictor, el este cunoscut și pentru operele sale de artă, precum Mona Lisa, Cina 

cea de Taină, Sfântul Ioan Botezătorul, Madona din grota cu stânci, Buna Vestire etc. Intenția 
noastră este aceea de a lansa copiilor prin intermediul acestei expoziții o provocare, invitându-i să 
cunoască prin joacă mașinăriile lui Leonardo da Vinci. Astfel ei pot experimenta senzația zborului, 
alunecarea, căderea, efectele gravitației asupra corpului uman etc. prin intermediul ochelarilor VR. 

Exponatele pot fi privite îndeaproape, atinse și testate. O altă expoziție găzduită de Muzeul Orașului 
Oradea este una interactivă deosebită, dedicată regelui Matia Corvin, sub denumirea „Matia Corvin 
– Viața la Curtea Regală”. 
 Muzeul Militar Național din Oradea joacă un rol important în cunoașterea tradițiilor istorice 
militare și în cunoașterea istoriei naționale. Patrimoniul muzeului este alcătuit din documentele și 
obiecte donate de veterani ai Diviziei 11 Infanterie (fosta Divizie 11 Mecanizată din Oradea) și de 
familiile acestora, precum și din exponate aduse de la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand 
I” din București. Colecţia deţine obiecte de istorie militară; arme, uniforme, medalii, documente, 
fotografii.   

 Unul dintre cele mai recente și mai spectaculoase muzee deschise în Oradea este Casa 

Darvas – La Roche. Expoziția muzeală dedicată interioarelor orădene „La Belle Époque” 
reconstituie mediul ambiental burghez de la Oradea. Obiectele prezente în cadrul expozițiilor au 

fost caracteristice locuințelor burgheze, vile și palate, construite în stil Art Nouveau. Interioarele 

burgheze în general nu reflectau un singur curent artistic, ci stilul de viață al proprietarilor. 
Proprietarii își urmăreau amenajarea unui cămin liniștit, elegant până la cele mai mici detalii. 
Obiectele (mobilierul, obiectele decorative, documente) prezente în cadrul expoziției au fost 
caracteristice locuințelor burgheze în vilele și palatele construite în stil Art Nouveau. 
 Templul Francmasoneriei Oradea este ultimul muzeu deschis în orașul nostru. Clădirea 
situată pe strada Armatei Române nr. 4, fostul sediu al Lojei Masonice, este una din cele mai 

interesante și spectaculoase din Oradea, din punct de vedere arhitectural și al decorațiunilor la 
fațade. Construcția a fost începută după proiectul arhitecților Bálint Zoltán și Jámbor Lajos, 

începând cu anul 1901, și a atras atenția publicului orădean, chiar dacă dimensiunile ei nu sunt 
impresionante. A fost finalizată în cursul anului 1902, destinația clădirii fiind aceea de sediu de lojă 
masonică. Nu este întâmplător deci faptul că foarte multe din elementele decorative ale construcției 
sunt de inspirație masonică, începând cu fațada, dinadins concepută fără ferestre, cu un portic fin 
marcat. Acesta din urmă se compune din doi pilaștri laterali, iar în mijloc are două coloane canelate 
cu coronamente dorice. Frontonul este triunghiular, fapt care conferă monumentului un aer 
neoclasicist. Lucrările de restaurare au fost începute în 2018 și au fost finalizate anul trecut.  

 Istoria oraşului Oradea este strâns legată de prezenţa comunităţii evreieşti pe aceste 
meleaguri, care și-a adus o contribuţie majoră la dezvoltarea urbei delimitate de râul Crișul Repede 
și părâul Peța. De-a lungul existenței, aceasta a trecut prin mai multe faze, trecând de la așezarea în 
acest areal, la întemeierea unei solide comunităţi cu toate instituţiile specifice, integrarea ei în viaţa 
oraşului, asimilarea culturii şi valorilor locale, prezenţa proeminentă în viaţa economică, socială și 
culturală şi, ulterior, abruptul sfârşit, însemnând exterminarea fizică, care, într-o clipă, a şters tot ce 
s-a făurit în sute de ani de istorie. Sinagogile orădene sunt mărturii vii ale comunității evreiești din 
orașul de pe Crișul Repede. Dintre cele 7 sinagogi existente la mijlocul secolului XX în orașul 
nostru, astăzi 3 sinagogi sunt renovate și deschise publicului larg. 
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 Muzeul Istoriei Evreilor din Oradea s-a inaugurat în data de 5 decembrie 2018, în sinagoga 
ortodoxă Aachvas Rein, construită în anul 1926. Parterul muzeului este dedicat istoricului 
comunității evreiești. Un loc aparte îl ocupă spațiul dedicat familiei Sonnenfeld din Oradea, care a 
fost renumită în domeniul tipografiei. Reprezentative pentru viața spirituală a comunității evreiești 
sunt obiectele și cărțile de cult care au fost expuse, precum și tablourile unor rabini renumiți. Etajul 

muzeului a fost dedicat ororilor Holocaustului: consecințele Dictatului de la Viena, adoptarea 
legilor antisemite, închiderea populației evreiești în ghetou și deportarea în lagărele morții, 
Auschvitz-Birkenau. Semnificativă pentru istoria orașului este personalitatea Terezei Mózes, 
supraviețuitoare a Holocaustului. Vizitatorii pot citi informații cu privire la biografia acesteia și 
mărturii din timpul trăit în ghetou, Auschwitz și alte lagăre de muncă. Sunt expuse obiecte care fac 
referire la crimele împotriva evreilor: regulamentul din ghetou, documente care atestă recvirarea 
obiectelor, steaua galbenă, documente din detașamentele de muncă forțată etc. Pentru a ilustra 
tragedia Holocaustului au fost realizate instalații sugestive, precum cea cu valize, care exprimă 
deposedarea evreilor de avutul lor, drama deportării. În memoria Évei Heyman s-au expus diverse 

ediții ale jurnalului scris de copilă când se afla în ghetoul din Oradea, cunoscut sub titlul „Am trăit 
atât de puțin”. Povestea Evei este relatată și prin obiecte care o caracterizau, lucruri pe care Eva le 
iubea: bicicleta roșie, aparatul de fotografiat, o pereche de patine. 
 Sinagoga Neologă Sion este o replică simplificată în spiritul modernităţii a Sinagogii din 
Nűrnberg. Templul a fost construit de către evreii reformişti din Oradea în anul 1878, ca urmare a 
separării acestora de comunitatea evreiască ortodoxă în anul 1870. Proiectul a fost elaborat de 

Busch Dávid, arhitect şef al oraşului Oradea şi membru al comunităţii evreieşti. Construcţia 
impozantei clădiri cu 1000 de locuri este una dintre cele mai mari sinagogi din Estul Europei. 
Astăzi, complet restaurată, sinagoga a devenit un spațiu destinat artelor contemporane. În spaţiul ei 
se organizează evenimente destinate publicului larg: concerte, expoziţii, lansări de carte, diverse 
evenimente culturale sau religioase. 

 Sinagoga Mare Ortodoxă din strada Mihai Viteazul la nr. 4 a fost construită în 1890. 
Demararea construcțiilor se leagă de numele lui Izidor Ullmann, care a condus comunitatea 
ortodoxă în perioada 1881-1898. În acest interval de timp conducătorul spiritual al comunității a 
fost prim rabinul Mose Hersch Fuchs, Mór Fuchs (1882-1911). Sinagoga Mare Ortodoxă de la 
Oradea a fost construită de maistrul constructor, întreprinzătorul orădean Knapp Ferenc. Sinagoga 
Mare este considerată una dintre cele mai decorate sinagogi din fosta monarhie austro-ungară. 
Sinagoga Mare nu este muzeu, dar ocazional se poate vizita – în noaptea muzeelor, cu ocazia 
diferitelor conferințe sau comemorări. Ultimul eveniment la care am participat cu o clasă de-a X-a a 

fost Marșul Memorial. Un eveniment care a marcat cei 78 de ani de la deportarea evreilor orădeni în 
lagărele naziste. Deportarea evreilor orădeni a început pe data de 23 mai 1944 până în 5 iunie 1944. 
Muzeul Țării Crișurilor a organizat Marșul Memoriei, care a început de la Memorialul Deportaților, 
de lângă Sinagoga Ortodoxă din Oradea -  Strada Evreilor Deportaţi - Parcul Nicolae Bălcescu - 

Memorialul Eva Heyman, pe spațiul fostului ghetou mare din Oradea.  
 Scopul nostru este dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de istoria și cultura naţională și 

universală; valorificarea achiziţiilor pentru educaţia intelectuală, estetică şi culturală; formarea de 

abilităţi şi instrumente de comunicare interculturală; valorificarea formativă a istoriei şi literaturii în 
vederea antrenării gândirii în vederea respectării adevărului, a obiectivităţii, a dezvoltării spiritului 
critic; participarea activă şi conştientă la promovarea şi ocrotirea valorilor sociale, culturale ce 
aparţin individului, comunităţii şi umanităţii. 
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POVESTEA MEA ERASMUS ÎNTRE CREATIVITATE ȘI INOVAȚIE 

 

Prof. Mihaela Violeta Balaci  

Prof. Anca Cristina Mihai  

Liceul „Voltaire” Craiova, jud. Dolj 
 

 

Creativitatea este deseori privită ca un proces misterios, ce caracterizează un număr restrâns 
de artiști și inventatori geniali în marile momente de inspirație. În fapt, noi toți suntem prezumtiv 
creativi. Ori de câte ori rezolvăm o problemă într-o manieră inedită sau descoperim o nouă utilitate 
a unui obiect banal este solicitată într-un grad mai mare sau mai mic capacitatea noastră creativă. 

Fiind o rezultantă a funcționării optime a întregii personalități, creativitatea sintetizează factori 

multipli de natură: intelectuală, motivațională, emoțională și atitudinală.  
Creativitatea reprezintă capacitatea individului de-a concepe şi realiza produse cât mai diferite 

de cele existente. Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa 
şi cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi algoritmi noi de dezvoltare. Ea face posibilă crearea de 
produse reale sau pur mintale, constituind un progres în planul social. Componenta principală a 
creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai presupune şi o motivaţie, 
dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu uşurinţă, o altă 
componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.  

“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există 
găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane 
la întregul ei potenţial.” (Pera Novacovici). 

„Să fii participant la un curs de formare, în cadrul proiectului Erasmus+, este o experiență 
unică!”, îi auzeam spunând pe colegii care se bucuraseră deja de acest privilegiu. Așa că, anul 
acesta, am decis să ne depunem și noi candidatura pentru a participa la un curs de formare, proiect 

finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, organizat de CREF - Educațional 
Resources and Training Centre-Sesimbra, Portugalia. 

 Povestea noastră începe ca prin vis, un vis printre nori, care ne poartă, într-o zi de luni, 25 

aprilie, spre însoritul țărm al Atlanticului de Nord, în regiunea Sesimbra, pentru a porni într-o 

călătorie de 5 zile, alături de profesori din Spania, Italia, Serbia, Croația, Bulgaria, Polonia, în 
lumea, oarecum „străină” pentru noi, a metodelor colaborative. 

 Consecințele societății pluraliste contemporane creează provocări din punct de vedere 
cultural în mediul educațional. În ciuda anilor petrecuți la catedră, recunoaştem necesitatea 

abordării unei metodologii şi a unor strategii pedagogice care sunt în concordanță atât cu realitățile 

https://www.oradeaheritage.ro/casa-darvas-la-roche/
https://www.oradeaheritage.ro/templul-francmasoneriei-oradea/
https://www.oradeaheritage.ro/sinagoga-neologa-sion/
https://www.visitoradea.com/ro/what-to-see/muzeul-orasului-oradea
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locale, cât și cu spațiul european. Tocmai această nevoie de dezvoltare a fost motivul înscrierii la 
acest curs, care explorează înțelegerea conținutului școlar prin diverse instrumente, pentru 
rezolvarea inovatoare a problemelor. 

Proiectul vine în întâmpinarea nevoii școlii de a se transforma într-una incluzivă, care să ofere 
educație de calitate tuturor elevilor, prin dezvoltarea unui curriculum și a unor practici moderne la 
clasă și în afara acesteia, prin asumarea de noi roluri ale profesorului, de implicare a întregului 
colectiv de elevi pentru a face orele mai dinamice şi a-i învăţa să lucreze în echipă.   

Activitățile cursului de formare au vizat stimularea creativităţii şi interculturalităţii atât la 
clasă, cât şi în afara acesteia. Traineri cu o bogată experienţă şi expertiză în domeniul educaţiei au 
propus activităţi interactive şi plăcute, care accelerează şi maximizează valoarea, diminuează 
riscurile şi descoperă noi oportunităţi pentru obţinerea de performanţe optime ale elevilor.   

 Ca obiective principale, cursul "Stimulating creativity and innovation in the 

classroom/mobile devices in education" a vizat metode de îmbunătățire a stimei de sine a elevilor, 
prin încurajarea gândirii lor creative și stimularea imaginației, motivație mai mare de a rezolva 

sarcina dată, lucrând în grupuri mici, dezvoltarea activă și constructivă a implicării elevilor în 

munca de la clasă. De asemenea, accentul este pus pe încurajarea elevilor să-și asume proprietățile 
învățării, pe îmbunătățirea abilităților de lucru în echipă, pe schimbul de experiențe și practici 
interculturale în procesul de învățare prin cooperare și colaborare, cât și în creativitate și inovare, pe 
dezvoltarea abilităților de gândire laterală. 

 Punerea în practică a principiului că „profesorii devin uneori elevi, iar elevii uneori predau” 
a fost cel mai bine exemplificat prin vizite la „Future Classrooms”, în școli din Setubal şi Boa Agua 

și prin schimburi de idei cu profesorii, într-un mod practic, care ne-au prezentat inclusiv 

metodologii de utilizare a dispozitivelor mobile în sala de clasă. 
 De-a lungul celor cinci zile, programul cursului s-a integrat armonios în paginile de poveste 

ale Sesimbrei. Implementarea învățării prin cooperare, formarea de echipe care promovează 
interdependența pozitivă, analiza diferitelor metode ce pot fi utilizate în clasă, dispozitivele mobile 
folosite în educație, TIC ca motor pentru învățarea creativă și predarea inovatoare, atelierul 
„Strategii active de învățare care îmbunătățesc abilitățile digitale”, precum și atelierul „Haideți să 
vorbim despre dispozitivele mobile din educație”, ce cuprind și activități practice sunt teme 

abordate de cei trei profesori îndrumători, Vitor Costa, Ana Maria Nobrega și Sandra Fradão.  
 Dar cum educația formală nu poate reuși de una singură, educația nonformală ne-a ajutat la 

tot pasul. Vizita vechiului oraș Sintra, a celui mai vestic punct din Europa-Roca Cape, Lisabona, 

colorată și plină de viață, dar mai ales seara Fado, cu melodiile melancolice și versurile tânguitoare, 
ce transpun sentimente reprimate sute de ani, și-au lăsat adânc amprenta în sufletul nostru, un 
melanj de vechi și nou, un suflu al trecutului, în umbra viitorului asigurat de noile metode 
colaborative. 

 Povestea noastră Erasmus+ se încheie într-o notă fericită, cu un bagaj de informații foarte 
util în ceea ce privește stimularea creativității și inovației în sala de clasă, precum și dispozitivele 
mobile utilizate în educație. Trăim în vremuri în care explozia informațională solicită schimbare și 
inovație permanent în educație. Viitorul apropiat aduce în mod inevitabil multiple schimbări de 
conținut în ceea ce privește filozofia și practica managerială la nivelul sistemului de învățământ 
românesc și al organizației școlare. Prin urmare, succesul educației în societatea contemporană se 
bazează pe adaptarea demersului educațional la nevoile individuale de autoinstruire ale elevilor, iar 

ideea centrală este aceea că fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în 
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toate deciziile luate cu scopul primordial de a-l ajuta să-și dezvolte pe deplin și armonios 
personalitatea.  

 

 

 

DESPRE COMUNICARE 

 
Prof. Virginica Barabaş 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 
  

 Termenul de «comunicare» este legat de existenţa noastră ca oameni, mai apoi ca societate, 
fiindcă fiinţele umane şi comunicarea sunt interdependente. Ca fiinţe ce interacţionăm şi relaţionăm, 

în cea mai mare parte sau chiar în întregime, prin actul comunicării, fără comunicare şi limbaj 
existenţa noastră pe pământ ar fi inutilă.  
 Comunicarea este un ansamblu de acţiuni care au în comun transmiterea de informaţii sub 
formă de mesaje, ştiri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise ş.a. între două persoane, numite 
interlocutori, sau mai formal, emiţător şi receptor. Comunicarea este un proces dinamic, aflat într-o 

permanentă transformare.  
 Societatea există datorită comunicării, ea înseamnă comunitate şi este văzută ca un proces 
care implică participare din partea membrilor unei societăţi. Din punct de vedere cronologic, 
comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale.  
 Comunicarea umană se ocupă de sensul informaţiei verbale, prezentată în formă orală sau 
scrisă şi de cel al informaţiei nonverbale, reprezentată de paralimbaj, mişcările corpului şi folosirea 
spaţiului. Comunicarea poate fi verbală şi nonverbală. La rândul său comunicarea verbală poate fi 
orală şi scrisă.  
 Şcoala de la Palo Alto (un mic oraş situat la sud de San Francisco), fondată de doi 

cercetători, Gregory Bateson şi Paul Watzlawizk, are o influenţă deosebită asupra analizei şi 
explicării procesului comunicării. Poziţia teoretică a şcolii de la Palo Alto se caracterizează prin 
considerarea comunicării ca fenomen social integrat, încercând să construiască o punte de legătură 
între aspectele relaţionale şi cele organizaţionale, între mecanismele care reglează raporturile 

interindividuale şi cele care reglează raporturile sociale.  

 Adoptând o strategie de tip sistemic, reprezentanţii Şcolii de la Palo Alto au avansat şi 
dezvoltat următoarele principii generale:   

 - orice comunicare este un fenomen interacţional;  

- orice comportament social are o valoare comunicativă; 
 - orice mesaj comportă două niveluri de semnificaţie, unul informativ şi al doilea relaţional, 
care leagă pe interlocutori; primul nivel ţine de componenta cognitivă, cel de-al doilea de cea 

afectivă; 
 - cele mai multe forme de patologie mintală provin din perturbări şi disfuncţii de 
comunicare.  

 Pe baza acestor principii, ei au elaborat mai departe aşa-numitele axiome pe care le-au pus la 

baza tuturor analizelor teoretice şi intervenţiilor practice. 
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 “Nu putem să nu comunicăm” (Comunicarea este inevitabilă, imposibilitatea de a nu 
comunica) - această axiomă are sens numai în condiţiile în care înglobăm în sfera comunicării şi 
transmiterea neintenţionată de informaţie, ce se realizează prin intermediul indiciilor. Dacă 
acceptăm că orice comportament are o anumită valoare comunicativă, că nu doar mimica şi 
gesturile, ci şi absenţa lor este elocventă, vom putea accepta uşor prima axiomă. 

“Este imposibil să nu comunici” (P. Watzlawick) - avem în faţă un enunţ cât se poate de 

clar, de „transparent”. În mod evident, chiar dacă nu comunicăm direct, o face înfăţişarea noastră, 
hainele pe care le purtăm, felul în care păşim, ascultăm, privim, ne mişcăm muşchii feţei, conducem 
maşina, închidem uşa după noi etc., totul vorbeşte despre noi, atunci când noi nu o facem. Fie că 
refuzăm, fie că nu avem disponibilitate, fie că…am făcut un pariu cu propria persoană: „nu transmit 
absolut nimic timp de o săptămânână, dar nimic”. Exclus! Prezenţa umană VIE transmite continuu 
informaţii despre ea, indiferent dacă o face sau nu conştient, voit.   
 Nevoia de comunicare este internă şi profundă. Orice comportament este purtător de mesaj. 
Mimica, gestica, tăcerea, retragerea transmit mesaje cu semnificaţii. Uneori, vorbirea poate ascunde 

adevărata stare şi realitate interioară sau psihică a interlocutorilor. 

 Departe de a fi un fenomen linear, omogen și mecanic, comunicarea se prezintă ca un proces 
dinamic, în cursul căruia unele strategii se înlocuiesc cu altele, conducându-i pe interlocutori la 

„deplasarea” unuia spre celălalt. Chiar și atunci când comunicarea pare unidirecțională, de la 
profesor la elev - de pildă - ea nu este univocă, întrucât, simultan cu fluxul informațional principal, 
va lua naștere un flux adiacent, important prin funcționalitate și consecințe, cel al feedback-urilor 

care reglează comunicarea. Această retroacțiune este atât de importantă, încât, uneori, dacă nu se 
ține cont de ea, întregul releu informațional se poate bloca. Dacă profesorul nu decriptează la timp 
reacțiile elevilor săi și nu-și reglează la timp conduita comunicațională, întreaga activitate 
educațională poate fi compromisă. Orice comunicare realizează un circuit închis, iar, ca să se 
deschidă, comunicarea trebuie să fie bilaterală. De altfel, expresia „comunicare unilaterală” este un 
nonsens. Actul informativ poate fi unilateral, dar comunicarea - niciodată. Profesorul nu 
informează, ci comunică. Informațiile sale variază ca amplitudine și profunzime în funcție de 
informațiile primite de la elevi. Profesorul este un rezonator, ca și elevul, de altfel. 
 Așadar, comunicarea didactică înglobează și acele fluxuri informaționale, intenționate sau 
nu, verbale ori nonverbale, profilând un univers de discurs pluridirecțional, multicanal și 
polisemantic. 

 ”Dacă vom admite că, într-o interacţiune, orice comportament are valoarea unui mesaj, cu 
alte cuvinte, că este o comunicare, urmează de aici că nu se poate să nu se comunice, indiferent 
dacă se vrea sau nu. Activitate sau inactivitate, vorbire sau tăcere, orice are valoare de mesaj. 

Asemenea comportamente influenţează altele, iar acestea, la rândul lor, nu pot să nu reacţioneze la 
comunicări şi prin însuşi acest fapt să comunice.” (Watzlawick, Une logique de la communication). 
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REPERE ALE DEZVOLTĂRII EMOȚIONALE ȘI SOCIALE  
ÎN PERIOADA ADOLESCENȚEI 
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C. J.R.A.E. Constanța  
 
 

Unul dintre stereotipurile cele mai frecvente despre adolescenţă este acela că adolescenţii 
sunt rebeli şi se ceartă tot timpul cu părinţii. Deşi adolescenţa este perioada în care au loc modificări 
emoţionale neaşteptate, părinţii pot fi pregătiţi pentru a şti cum să le facă faţă. În perioada pubertăţii 
(12-14 ani) este normal ca tinerii să oscileze între diferite stări emoţionale (ex. trec uşor de la 
bucurie la tristeţe şi invers), deoarece încep să conştientizeze nevoia unei identităţi personale. Ei 
tind să acorde mai puţină atenţie părinţilor, deoarece încep să caute şi alte modele pe lângă aceştia.   

La 14-17 ani, adolescenţii exprimă sentimente de nemulţumire legate de încercările 
părinţilor de a se amesteca în viaţa lor. Din această cauză se întâmplă uneori ca tinerii să aibă o 
părere proastă despre părinţi şi să îşi ascundă afecţiunea pe care le-o poartă. Această “pierdere 
psihologică” a părinţilor este însoţită de sentimente de tristeţe. La toate acestea se adaugă şi 
preocupările excesive legate de propriul corp, precum şi de relaţiile sentimentale. Alternează 
sentimente de teamă şi atracţie faţă de sexul opus, ceea ce explică relaţiile pasagere caracteristice 

vârstei. 
Perioada 17-20 de ani aduce cu sine o mai mare stabilitate emoţională şi conturarea unei 

identităţi personale. Acum adolescenţii capătă mai multă încredere în forţele proprii, îşi fixează 
scopuri şi le urmăresc mai serios decât o făceau mai înainte. Identitatea sexuală este şi ea clarificată 
şi apare preocuparea pentru relaţii stabile. 
            Adulţii din anturajul copilului sunt un exemplu pentru copiii lor despre ce înseamnă 
reglarea propriilor impulsuri. Astfel, ar fi indicat sa încerce să spună cu voce tare ceea ce gândesc 
într-o situație neplăcută. De exemplu, dacă parinții și copilul sunt blocați în trafic, mai degrabă să 
spună cu voce tare: “Nu-i nicio problemă, o să ajungem cât de repede putem”, în loc să 
reacționeze într-o manieră negativă sau chiar furioasă. Copiii imită de multe ori comportamente pe 
care le observă la adulți, și în special la părinți, de aceea, controlându-și propriile acțiuni, 
comportamente, adultul poate să-i arate copilului său modalități mai bune de a reacționa la situații 
dificile, stresante. 

Între 10 şi 12 ani, în jurul acestei vârste majoritatea adolescenților dobândesc capacitatea de 

autoanalizare, adică de a-și “studia” atât comportamentul (ex. Ce am făcut?; De ce am făcut?; Este 
bine ce am făcut sau nu?; Ce ar fi trebuit să fac în acea situație?), cât şi modul în care gândește 

(ex. Este bine dacă gândesc așa despre prietenul(a) meu(mea)?; Dacă greșesc?; Mă ajută la ceva 
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să gândesc în acest fel?; Dacă nu, atunci cum ar fi trebuit să gândesc sau să rezolv această 

problemă?).  

De aceea ar fi indicat ca părintele să-l încurajeze pe copil să analizeze cât mai critic 
situația care l-a determinat să-și piardă controlul. De multe ori, situațiile  cu care se confruntă nu 
sunt chiar așa de "îngrozitoare" pe cât par și le va  fi mai ușor să le facă față dacă  le analizează 
mai întâi. Să luăm ca exemplu cazul Mariei, care vine mereu cu tema nerezolvată la limba 

franceză. Pentru a scăpa cu faţa curată, ea obișnuia să copieze tema de la prietena ei cea mai 

bună, Andra, până într-o zi când aceasta a refuzat să-i mai dea tema. Maria s-a supărat  foarte tare 

pe prietena ei și și-a promis că nu va mai vorbi niciodată cu ea, deoarece nu crede că Andra este o 

prietenă bună pentru ea. Întrebarea care se pune este următoarea: a avut sau nu Maria motive 

întemeiate  pentru a-și pierde controlul și a se supăra pe prietena ei? Este Andra o prietenă bună? 

Cred că pentru a rezolva această problemă cel mai indicat lucru ar fi ca Maria să reanalizeze 
situația și să se gândească dacă a avut motive întemeiate să reacționeze astfel. De multe ori, o 

analiză “la rece“ a situației nu ne mai pare chiar atât de dificilă sau de gravă ca la început.  

Între 12 şi 17 ani copiii sunt deja capabili să se poată controla în situațiile mai dificile. Cu 

toate acestea, este foarte important ca adolescenții să fie încurajați să se gândească la consecințele 
pe termen lung ale acțiunilor lor. Cum le va fi afectată viața sau poziția socială (ex. statutul de 

elev)? Tânărului trebuie să i se explice că o “răbufnire” sau “răfuială“ cu profesorul la școală din 

cauza unei note pe care o consideră prea mică poate afecta permanent relația cu acesta. Sau 

consumul de droguri sau alcool, “din curiozitate, ca să văd cum este”, le poate afecta negativ și 

ireversibil sănătatea și viața. De aceea, este foarte important ca adolescentul să facă exerciții de 

anticipare a reacțiilor comportamentale în diferite situații. De asemenea, părintele să încurajeze pe 

tânăr să discute situațiile mai dificile mai degrabă decât să-și piardă controlul, să trântească ușa în 

urma lui sau să țipe. 

 De exemplu, dacă adolescentul a fost plecat într-o excursie, e preferabil ca părintele să se 
arate interesat de modul în care s-a distrat, cu cine, fără să-l critice pentru ce a făcut, deoarece 

data viitoare nu-i va mai spune nimic.  

 Stabilirea unor reguli şi limite clare, precum şi a consecinţelor nerespectării acestora cum ar 

fi pierderea unor privilegii, este necesară pentru a-i întări convingerea că auto-controlul este o 

abilitate foarte importantă.  

 Atunci când aplicăm o consecință negativă trebuie să o facem “cu cap”, adică să ținem cont 

de trei sugestii fără de care o pedeapsă nu ar fi eficientă: consecința logică să fie precedată de o 

atenționare, adică să-i atragem tânărului atenția că dacă nu-și face temele nu va avea voie să se 

uite la televizor sau nu va avea voie să meargă în oraș cu prietenii (sau i se vor reduce banii de 

buzunar din acea săptămână). Aceasta înseamnă de fapt pierderea unor privilegii de care s-ar 

bucura dacă și-ar face temele. 

Unul din cele mai cunoscute stereotipuri legate de adolescenţă este acela al conflictului 
continuu cu mama şi cu tata. Deşi această situaţie este reală în cazul unor familii, nu înseamnă că 
aşa trebuie să fie în general. Dumneavoastră ascultaţi întotdeauna ceea ce doreşte să vă spună 
copilul? Îi permiteţi să aibă opinii şi gusturi diferite de cele pe care le aveţi dumneavoastră? S-ar 

putea întâmpla ca un copil care s-a conformat până acum la toate cerinţele pentru a vă face plăcere, 
să se emancipeze odată cu adolescenţa şi să se opună nevoii dumneavoastră de a-l proteja. Părinții 
trebuie să fie atenţi la libertatea pe care o oferă copilului pentru a putea să-şi dezvolte propria 
personalitate. În perioada adolescenţei părinţii şi copiii se distanţează unii faţă de ceilalţi. 
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Acesta este un proces absolut normal, dar el este perceput de către părinţi ca o diminuare a 

aproprierii emoţionale şi o intensificare a conflictelor între ei şi copii.  
 În această perioadă se vor evidenţia foarte bine copiii care au abilităţi de relaţionare bune, 

deoarece aceştia vor avea mulţi prieteni, se vor simţi mai bine. Adolescentul începe să petreacă din 
ce în ce mai mult timp cu prietenii de aceeaşi vârstă. Încă din perioada pubertăţii influenţa grupului 
de prieteni asupra copilului începe să crească. Este un proces natural ce va determina apoi formarea 
unei identităţi de grup, caracterizată prin selectivitate (nu oricine poate face parte din “gaşcă), 
superioritate (grupul său e cel mai bun) şi competitivitate (se compară cu alte grupuri). 
 Prietenii de aceeaşi vârstă sau “gaşca” devine foarte importantă. În perioada pubertăţii (12-

14 ani) apar grupurile de prieteni (mai ales de acelaşi sex) şi interesul pentru activităţi împreună cu 
aceştia. La 14-17 ani se formează identitatea de grup, adică ei sunt mândri că aparţin unei anumite 
găşti. Grupurile de prieteni sunt acum în general mixte şi apar şi preocupările legate de relaţiile 
sentimentale. Adolescenţii trăiesc acum foarte intens sentimente de pasiune şi dragoste faţă de sexul 
opus. La 17-20 de ani deja se conturează şi dorinţa unor relaţii stabile cu sexul opus. De asemenea, 
majoritatea adolescenţilor dobândesc o identitate personală fermă la această vârstă. 
 Influenţa grupului de prieteni asupra adolescentului poate fi pozitivă sau negativă, în 
funcţie de comportamentele pe care le încurajează. Presiunea grupului se poate manifesta direct 
(verbal) prin încurajări, critici sau persuasiune şi indirect (non-verbal) prin vestimentaţie specifică, 
coafuri similare, tatuaje sau muzica ascultată. Indiferent de modalitatea de exprimare, presiunea 
grupului are un impact profund asupra gândirii şi emoţiilor adolescentului. Grupul are o importanţă 
mare la această vârstă, deoarece adolescenții sunt în căutare permanentă de modele. De aceea, 

aceștia se compară mereu cu cei din jur şi încearcă să evite să pară diferiţi de cei din grupul lor de 
prieteni (ex. să fie consideraţi „ciudaţi” şi nepopulari de către prietenii lor). De asemenea, ei simt 

o nevoie acută de a se integra într-un anumit grup sau în clasa lor şi mulţi dintre adolescenţi sunt 
gata să facă compromisuri (ex. să se apuce de fumat, să chiulească de la ore, să fie obraznici la ore 
pentru că aşa fac şi colegii etc.) pentru a fi aceptaţi în „gaşcă”.  
 Presiunea grupului poate avea însă şi efecte pozitive atunci când există comunicare şi 
încredere între membrii acestuia şi sunt încurajate obiceiurile bune (ex. toţi cei din grup învaţă bine 
şi se ajută unii pe ceilalţi la şcoală, toţi practică un sport, toţi sunt nefumători etc). De asemenea, 

în cadrul grupului, pot fi învăţate modalităţi de a comunica cu diferite tipuri de personalităţi, de a 
argumenta propriul punctul de vedere şi de a negocia. 
 Dar nu trebuie uitat faptul că influenţa grupului poate fi şi negativă atunci când se 
încurajează comportamente precum consumul de alcool şi droguri, fumatul, fuga de la ore, furtul 
din magazine, începerea vieţii sexuale înainte ca persoana în cauză să fie pregătită etc. Acest tip de 
presiune negativă poate fi identificat când grupul oferă tentaţii (ex. consum de droguri şi alcool), 
ameninţări („dacă nu faci ca noi eşti împotriva noastră”, „dacă nu eşti ca noi nu vei mai face 
parte din gaşca noastră” ) şi sarcasm („ţi-a spus mămica că trebuie să fii acasă la 11?”, „ţi-e frică 

să încerci şi tu marijuana?”, „eşti un fraier că stai la oră !”) 
         Este de dorit ca părinții să citească cărţi despre adolescenţă, să își amintească de propria 
adolescenţă. Să își amintească de lupta cu acneea şi cu propriul corp sau de ruşinea de a te 

dezvolta fizic prea devreme sau prea târziu. Părinții să se aștepte la numeroase schimbări de 
dispoziţie şi să fie pregătiţi pentru multiplele conflicte care vor apărea pe măsură ce adolescentul 
îşi dezvoltă personalitatea. Părinţii care ştiu la ce să se aştepte fac faţă mai uşor provocărilor. 
Adulții trebuie să fie deschişi la orice subiect care îl interesează pe copil, să răspundă la primele 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

149 

 

întrebări pe care copilul le pune în legătură cu corpul său (cum ar fi diferenţa între fete şi băieţi, de 
unde vin bebeluşii). Părinţii sunt cei care îşi cunosc cel mai bine copiii. Este un moment bun pentru 
a deschide discuţii legate de ceea ce-l preocupă pe el (modificările fizice care survin, relaţii 
sentimentale, sex). Un examen medical anual este un pretext bun pentru a aduce asemenea subiecte 

în discuţie. Un medic poate să vă informeze pe dumneavoastră şi copilul preadolescent în legătură 
cu ce să se aştepte de la anii care vin. Examenul poate servi drept un punct de plecare pentru o 
bună discuţie părinte-copil. Cu cât părinții amână această discuţie, cu atât oferă copilului timp să 
dezvolte o serie de concepţii greşite, să se ruşineze sau să se teamă de modificările fizice şi 
emoţionale care survin. Mai mult, cu cât abordează mai devreme aceste subiecte, cu atât părinții au  
mai multe şanse să păstreze o bună comunicare pe parcursul acestor ani ai adolescenţei.  
 Adolescenţii care nu şi-au dezvoltat până acum abilităţi de iniţiere şi menţinere a unei 
relaţii se confruntă cu sentimente de singurătate, de izolare.  

Apar schimburi de obiecte personale între prietenii din grup, ceea ce este un semn de 

încredere şi duce la închegarea prieteniilor. În afara relaţiilor de prietenie, adolescenţii devin mai 
posesivi cu lucrurile lor sau spaţiul lor şi ori de câte ori îi este luat un lucru fără să i se ceară voie 
simte că îi este încălcată intimitatea. 
 Pentru e evita conflictele generate de nerespectarea intimităţii, părinții vor cere 

adolescentului permisiune ori de câte ori folosesc un lucru de-al lui. Astfel, el se va simţi respectat 
şi va câştiga încredere în părinți. 

Fiind în perioada de formare a propriei identităţi, adolescenţii devin foarte sensibili la orice 
remarcă care se face la adresa lor. Aşa că, orice compliment adresat unui adolescent trebuie să fie în 
primul rând sincer, dacă el simte că părintele vrea doar să-i facă pe plac (ex. lasă că ştiu eu că 
numai aşa zici pentru că eşti mama mea”), adolescentul îl va ignora şi îşi va pierde încrederea în 
remarcile pe care adultul le va face pe viitor. 

În ceea ce priveşte apariţia conflictelor, de multe ori acestea apar, deoarece adolescenţii 
consideră că părinţii se leagă de toate mărunţişurile, în loc să le ignore (ex. tema curăţeniei în 
cameră). Dacă adulţii nu reuşesc să ignore unele aspecte care sunt mai puţin importante, se ajunge 

în situaţia în care problemele devin singurele subiecte de discuţie între copil şi adult. Pentru a evita 
acest lucru este important să existe momente în care se fac activităţi plăcute, momente care ajută la 
detensionarea relaţiei şi la apropierea dintre adult şi copil. Dacă nu se face acest lucru, adolescentul 

ajunge treptat să creadă că el nu face nimic bine. 
 Dacă adolescentul sau părintele este într-o dispoziţie mai puţin bună, este de preferat să se 
evite să discute probleme importante, deoarece riscul de a degenera într-un conflict este mult mai 

mare. Adolescentul să fie învățat şi el acest lucru, spunându-i-se “Acum amândoi suntem tensionaţi 
şi n-are rost să discutăm, pentru că ajungem să ne certăm. Hai mai bine să ne liniştim şi discutăm 
atunci”. 

Dacă părinții observă că adolescentul a avut un conflict cu altcineva, să încerce mai întâi 
să înţeleagă modul în care a gândit, a simţit şi s-a comportat în acea situaţie. Să folosească  
întrebări care facilitează comunicarea (ex. "Ai putea să-mi spui mai multe despre ce s-a întâmplat 
atunci?"). Dacă va simţi că este acuzat sau judecat, nu va vedea rostul pentru care să mai 
povestească adultului ceea ce s-a întâmplat. Chiar dacă a greşit, părinții să își amintească  faptul 
că oamenii nu sunt perfecţi şi fac greşeli; rolul adultului este de a-l înţelege şi a-i oferi sprijin dacă 
el solicită. Dacă îi vor fi oferite sfaturi înainte ca el să le ceară, se va gândi că părinții nu au 
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încredere în el că se poate descurca, poate el şi-a dat seama cum altfel să reacţioneze şi are nevoie 
doar să povestească cu cineva. 

Conflictele între adulţi şi adolescenţi devin tot mai frecvente în această perioadă. 
Dificultatea muncii pe care părinţii o depun, programul lor încărcat, nemulţumirile din familie, 
divorţul, apartenenţa la o familie cu unul dintre părinţi vitregi, venituri mici şi cheltuieli mari 
constituie o sursă de stres atât pentru adolescent, cât şi pentru întreaga familie. În astfel de situaţii 
poate să se instaleze o comunicare deficitară între părinţi şi adolescent (părinţii nu mai vorbesc cu 
copilul, nu discută anumite probleme, nu-l implică în decizii, îl critică în continuu).         
 De aceea e foarte important ca adulţii să îi includă pe adolescenţi în luarea deciziilor care 
le afectează şi lor viaţa. Această atitudine le va demonstra adolescenţilor că adulţii sunt interesaţi 
de părerea lor şi îi tratează ca pe nişte adulţi în devenire. Conflictele din familie care sunt 
nerezolvate determină dezamăgiri şi izolarea membrilor. Adolescenţii care fac parte din aceste 

familii sunt mai predispuşi la probleme emoţionale (depresie, anxietate, tentative de suicid) sau 

comportamentale (abuz de substanţe, abandon şcolar, delincvenţă). 
În această perioadă, adolescentul va cere părintelui din ce în ce mai puţin ajutorul faţă de 

altădată, deoarece acum simte nevoia să încerce să se descurce singur, chiar şi cu riscul de a greşi. 
El va apela tot mai mult la prietenii lui. Pentru el ăsta este un mod prin care arată că devine o 
persoană adultă, independentă. Pentru a deveni responsabil de faptele lui, el trebuie să simtă pe 
propria piele care sunt consecinţele deciziilor pe care le ia. Părinții să transmită adolescentului  
mesajul „Eu sunt aici dacă ai nevoie de mine”,  fără însă a-l forţa să-l accepte. Asta nu înseamnă 
că nu mai are nevoie de părinte, ci doar că încearcă să devină un adult. 
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ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA  
PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

 

Prof. Ana-Maria Biro  

Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila, jud. Hunedoara 

 

 

Orice formă de progres uman, în orice domeniu, este rodul unui proces creativ. Oamenii cei 
mai predispuşi la acţiuni creative ca adulţi sunt tocmai aceia care şi-au dezvoltat creativitatea în 
copilărie. Orice copil poate fi creativ dacă este educat în această direcţie.  

Dezvoltarea creativităţii îi va ajuta pe copii să crească şi să evolueze armonios, împlinindu-şi 
potenţialurile individuale. Este nevoie de anumite deprinderi într-un domeniu pentru a putea deveni 

creativ în acel domeniu.  
Rolul cadrului didactic este acela de a identifica acele deprinderi şi de a-l orienta apoi pe elev 

în sensul stimulării creativităţii copilului în acel domeniu. Abordarea învăţării prin prisma 
creativităţii oferă depline satisfacţii celor implicaţi în această activitate. În acest sens trebuie să 
ţinem seama de un aspect foarte important şi anume de faptul că cel care motivează elevul este 
cadrul didactic. El trebuie să trezească în elev dorinţa de a face ceva, nu doar de dragul de a-l face, 

ci pentru că este interesant şi îi dă satisfacţie. Astfel, având propriile sale motive şi nu ale altora, 
elevul este educat să devină activ. El este mânat de o curiozitate naturală, învăţarea capătă un aspect 
distractiv şi este util, iar el va simţi mereu dorinţa de a lua iniţiativa.  

Cadrul didactic, evaluând nivelul de pregătire al elevului, va adopta cele mai potrivite măsuri 
în direcţia ameliorării acestei pregătiri, prin motivarea elevului spre a învăţa. Procesul de învăţare 
trebuie să devină o responsabilitate asumată în mod conştient şi cu plăcere, aşa cum scria Andre 
Gide în spiritul acestei idei: „Orice acţiune reuşită este însoţită de o desfătare, care te îndeamnă să o 
realizezi. Nu-mi plac oamenii care se laudă că trudesc… desfătarea pe care mi-o dă munca arată că 
acea muncă mi se potriveşte, iar sinceritatea bucuriei pe care o resimt este cea mai importantă 
călăuză a vieţii mele”. De cele mai multe ori, la încheierea unei zile de şcoală, alternativele alese de 
elev sunt: camera personală, unde se pregăteşte pentru a doua zi ori se uită la televizor, sau strada cu 
tentaţiile şi problemele ei. Aceste activităţi produc dezechilibre greu de controlat, dar mai ales greu 

de corectat, creează premisele dezvoltării unei personalităţi controversate, cu tendinţe de deviere 
într-o zonă nu tocmai sănătoasă din punct de vedere moral şi civic.  

Activităţile educative bine echilibrate, bine motivate şi mai ales bine organizate oferă 
posibilitatea valorificării acumulărilor elevului pe parcursul întregului ciclu de pregătire, iar unele 
dintre acestea pot avea ecou în sufletul lor toată viaţa. Aceste activităţi au un rol important şi decisiv 

în evitarea situaţiilor extreme amintite mai sus.  
Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 
factorii educativi cei mai apropiaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţi complementare, 
concretizate în excursii, drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un 
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente. Însă o mare 
contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod 
direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Întregul lanţ de 
manifestări organizate în şcoală şi în afara ei, sub îndrumarea dascălului, aduc o importantă 
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contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde 
implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a comunităţii, restabilind şi întărind respectul acestora faţă 
de şcoală şi slujitorii ei. Activităţile extraşcolare dau satisfacţie setei de cunoaştere a copiilor, le 
oferă prilejuri de a se emoţiona, de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri 
durabile. Puşi în situaţia de a acţiona singuri, ei îşi însuşesc cerinţele exterioare şi le transformă în 
propriile motive interioare, după care se conduc. Se ştie că jocul este esenţa şi raţiunea de a fi a 
copilăriei. Prin acesta copilul aspiră la condiţia adultului. Jocul socializează, umanizează, prin joc se 
realizează cunoaşterea realităţii. Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit 

de atractive pentru elevi. Acestea dau posibilitatea elevilor să demonstreze practic ce au învăţat la 
şcoală sau acasă. Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea 
şcolară valorifică varietatea, preocuparea intereselor şi gusturilor elevilor.  

O activitate foarte agreată de elevi este excursia. Ea ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a 
elevului, la educarea lui în spirit civic. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea 
unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. Prin excursii, ei 
îşi suplimentează şi consolidează instruirea şcolară prin însuşirea de noi cunoştinţe. Ea reprezintă 
finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire psihologică a elevilor, pentru a-i face să înţeleagă 
excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă, ci şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultural. Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire 
actul educativ din activitatea extraşcolară. 

Activităţile extracurriculare contribuie la adâncirea şi completarea procesului de învăţământ, 
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 
liber. Ele prezintă unele particularităţi prin care se deosebesc de activităţile din cadrul lecţiilor. 
Aceasta se referă la conţinutul activităţilor, durata lor, la metode folosite şi la formele de organizare 

a activităţilor. 
Conţinutul acestor activităţi nu este stabilit de programa şcolară, ci de către cadrele didactice, 

în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o 

atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de învăţare realizată la 

clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, 
atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii 
către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea personalităţii.  

Şcoala este o etapă iniţială a educaţiei permanente, care trebuie să pregătească elevii în acest 

scop şi, ca urmare, din această perspectivă vor trebui regândite obiectivele educaţionale, conţinutul 
şi metodele de predare-învăţare-evaluare. În acest scop, se va pune accent pe folosirea pe scară 
largă a metodelor activ-participative, pe tehnicile de învăţare eficientă, pe folosirea unui stil didactic 

integrat, pe creşterea efortului de învăţare al elevilor şi pe formarea capacităţii de autoevaluare. Ca 

urmare, în şcoală va trebui să se transmită elevilor bazele şi metodele autoformării, pregătindu-i 

pentru educaţia permanentă. 
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. Dar se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, 
să evite critica, în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back pozitiv. 
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ: PROIECTUL EDUCAȚIONAL 

„TOŢI COPIII AU ŞANSE EGALE” DESFĂȘURAT ÎN CADRUL  
STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă 

 Colegiul Economic Buzău 

 

 

Programul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) iniţiat între voluntarii din 
clasele IX–XII de la Colegiul Economic Buzău şi elevii de la Liceul Tehnologic Special pentru 
Copii cu Deficienţe Auditive Buzău a avut ca scop integrarea copiilor cu nevoi speciale în 
comunitatea locală şi dezvoltarea educativă ulterioară a acestor copii. 

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educaţional „Toţi copiii au şanse egale”, 

derulat pe parcursul anului şcolar 2021-2022, beneficiarii – elevii cu deficienţe de la Liceul 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive – au fost încurajaţi în sensul dobândirii şi 
dezvoltării unor calităţi cum ar fi: iniţiativa, implicarea, răbdarea, devotamentul şi inventivitatea. 

De asemenea, elevii voluntari din cadrul Colegiului Economic au avut prilejul să-şi formeze 
şi să-şi dezvolte abilităţile de comunicare cu copiii defavorizaţi în vederea susţinerii unui proces de 
integrare socială şi dezvoltare educativă. 

S-au dezvoltat relaţii de prietenie între elevii celor două şcoli şi un comportament 
participativ, responsabil, eliminând prejudecăţile sociale şi ignoranţa. 

Printre activităţile desfăşurate amintim: 
 Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” (12-16 noiembrie 2021). S-au 

colectat bani din care s-au achiziţionat legume şi fructe care au fost distribuite la Complexul de 

Servicii Comunitare pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău şi la Casa de 
Îngrijire Temporară Buzău. Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece destinatarii produselor 

alimentare au fost impresionaţi şi mulţumiţi, iar elevii au învăţat să se implice în viaţa comunităţii 
sociale. 

 Activitatea „Vine Moş Crăciun!” a avut loc la Liceul Tehnologic Special pentru Copii 
cu Deficienţe Auditive Buzău în data de 13.12.2021. Profesorii coordonatori au prezentat 
semnificaţia naşterii Domnului Iisus Hristos şi importanţa practicării tradiţiilor şi obiceiurilor cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă. Elevii au împodobit bradul cu ornamente confecţionate de ei, au dansat 
în jurul lui şi au cântat colinde. 
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 Activitatea „E ziua ta, mămico!” s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic Special pentru 
Copii cu Deficienţe Auditive Buzău în data de 07.03.2022. S-au confecţionat felicitări şi mărţişoare, 
care au fost expuse în incinta şcolii speciale. 

 Activitatea „Învierea Domnului, prilej de bucurie sfântă” a avut loc la Liceul 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău în data de 25.04.2022. Cu această 
ocazie, elevii voluntari de la Colegiul Economic au împărţit daruri copiilor cu deficienţe, aducând 
astfel bucurie în sufletul lor. 

Alte activităţi care s-au desfăşurat au fost: 
 „Hai la dans!” – concurs de dans; 

 „Dincolo de cuvintele rostite” – concurs de desene; 

 „Scrisoare pentru prietenul meu” – concurs de eseuri; 

 „Mens sana in corpore sano”; 
 „Zâmbet şi culoare de 1 iunie”; 
 Serbarea de sfârşit de an şcolar. 

Efectele deosebite pe care le-au avut aceste activităţi asupra elevilor din cele două şcoli se 
văd şi din următoarele imagini: 

 

 

Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor 
donate” 

 

Vine Moş Crăciun! 

 

 

E ziua ta, mămico! 

 

Învierea Domnului, prilej de bucurie sfântă 
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Mens sana in corpore sano 

 

Serbarea de sfârşit de an şcolar 

 

Prin desfăşurarea activităţilor din cadrul SNAC, s-au înregistrat progrese în planul formării 
personalităţii elevilor sub diferite aspecte, al dezvoltării capacităţii de comunicare a elevilor cu 
deficienţe auditive, dar şi stimularea mentală, provocarea fizică, dezvoltarea abilităţilor copiilor din 
ambele şcoli prin activităţi creative, imaginative şi terapeutice. 
 

 

 

STUDIU DE SPECIALITATE 

 PRIVIND CLASICUL ȘI MODERNUL ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Paraschiva Căpriţă  
Colegiul Economic Buzău 

 

 

Educaţia este punctul de început al tuturor evenimentelor care au loc în societate. E acel 
început suprem, primordial care conţine în sine întreaga desfăşurare a vieţii sociale. E un fel de 

ordine implicită a lumii omului. E limbajul ascuns al tuturor experienţelor umane, fie ele ştiinţifico-

tehnice, artistice sau morale. Educaţia se fundamentează pe o formulă umană, un binom referenţial: 
profesor – elev. 

 Etimologia termenului educaţie ne sugerează două direcţii explicative primare a ceea ce se 
petrece în cadrul binomului educaţional. Într-o primă accepţie, din latinescul educo-educare derivă 
semnificaţiile: a alimenta, a creşte, a îngriji. În cea de-a doua accepţie, din latinescul educe-educare 

derivă semnificaţiile: a duce, a conduce, a scoate. Ambele semnificaţii sugerează acţiuni pe care 
profesorul le realizează asupra elevului, ele fiind acţiuni complementare. Într-o primă fază i se oferă 
„hrană”, în cea de-a doua fază este condus pe o anumită traiectorie. Hrana este, desigur, de tip 

spiritual, şi constă în cunoştinţe sau informaţii (elemente cognitive), şi în valori (elemente 
atitudinale). 

 Traiectoria pe care elevul este condus are ca punct final dezvoltarea personalităţii acestuia, 
devenirea lui ca cetăţean. De aceste consideraţii este marcată prima etapă a sistemului pedagogic 
occidental, care începe cu J.J. Rousseau. În „Tratatul de pedagogie”, Kant, mare admirator al lui 

Rousseau, consideră că educaţia trebuie să aibă ca primă etapă „disciplina care-l face om”. Se face 

recurs la o etapă anterioară a umanului, cea de barbarie, sălbăticie, primitivism, căreia îi succede 
educaţia într-o cvadruplă acţiune: 
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a) disciplinarea, care înseamnă obstrucţionarea naturii inferioare a omului, care, altfel, ar 

înăbuşi natura lui superioară; 
b) cultivarea, conţinând instruirea în diverse domenii ale cunoaşterii; 
c) civilizarea, ca artă a convieţuirii sociale; 
d) moralizarea sau formarea capacităţii de a discerne între bine şi rău. 
Spirit luminat, Kant combină acţiunea autoritară cu libertatea. El spune că în prima parte a 

educaţiei elevului i se cere ascultare pasivă, supunere, iar în a doua parte a educaţiei elevul este 
lăsat să-şi utilizeze gândirea şi libertatea, cu condiția subsumării acestora unor legi interioare, adică 
morale. El consideră că aceasta este totodată una din marile probleme ale educaţiei: „a împăca, sub 
o constrângere legitimă, supunerea cu libertatea de a se servi de libertatea sa”. Libertatea 

înseamnă la Kant dobândirea independenţei, „adică (elevul) să se lipsească de ajutorul altuia”. 

Elevii trebuie să conştientizeze că „vor fi obligaţi în viitor a se ocupa ei singuri de întreţinerea 
lor”. Pe aceste premise s-a construit sistemul educaţional din Epoca Luminilor, care reprezintă 
totodată baza sistemului educaţional actual. 

 Este posibil ca în perioada cuprinsă între secolul al XVIII-lea şi actualitate, idealul bunului 
cetăţean, formulat de Rousseau şi Kant, să fi fost atins pe căi care s-au îndepărtat de la spiritul 

liberal al liniilor directoare trasate de aceşti părinţi moderni ai pedagogiei. De aceea sistemul 
tradiţional educaţional a fost etichetat drept autoritarist, magistrocentrist, static, generalizator, 
egalizator, bazat pe achiziţie şi reproducere etc.  

 În sistemul educaţional românesc regăsim aceste elemente încă de la începutul dezvoltării 
sistemului de învăţământ public. Aşa reiese din reflecţiile publicistului Mihai Eminescu: „Copiii 
români sunt încărcaţi cu materii atât de multe şi atât de diverse, încât nici profesorii, nici şcolarii 
nu se pot orienta în capetele lor. Aceşti copii nu învaţă nimic, pentru că memoria nu păstrează 
nimic nepriceput, nerumegat, unde interesul viu şi judecata copilului n-au jucat niciun rol. Singurul 

efect al încărcării memoriei cu lucruri pe care nu le poate mistui e sila şi scârba copilului de carte. 
La acest rezultat au ajuns aproape toate şcoalele la noi. Vezi tineri care au învăţat latineşte, 
greceşte, istoria universală, logică şi psihologie, ştiinţe naturale, geografie în toate clasele, drept 
administrativ, economie politică, au trecut bacalaureatul şi… cu toate astea, nu ştiu a scrie o frază 
corectă, iar a doua zi după ce au părăsit şcoala au uitat tot...” 

 Din nefericire, tarele de acum un secol ale învăţământului românesc reprezintă o problemă 
cât se poate de actuală. Tot Mihai Eminescu ne oferă şi o perspectivă despre cum ar trebui să fie 
şcoala şi educaţia: „Caracterul însă al unei şcoli bune este ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i 
se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul.(...) Şcoala n-ar trebui să fie o magazie de cunoştinţe 
străine, ci o gimnastică a întregii individualităţi a omului. Elevul nu e un hamal care-şi încarcă 
memoria cu saci de coji ale unor idei străine, sub care geme, ci un om care-şi exercită toate 
puterile inteligenţei, întărindu-şi aparatul intelectual şi ridicându-şi, totodată, nivelul moral.”  

O astfel de viziune reprezintă o adevărată provocare pentru sistemul actual al învăţământului 
românesc. Chiar mai mult, idealul bunului cetăţean trebuie înlocuit cu idealul unei fiinţe umane 
conştiente de sine şi de ceea ce se petrece în lume. Astfel, pe lângă instruirea în diverse discipline şi 
îndeletniciri, copilului trebuie să i se dea posibilitatea să devină conştient de sine, că este co-

participant la propria lui evoluţie, că este, de fapt, actorul principal în scenariul formării 
personalităţii sale. Aceasta va putea conduce la dezvoltarea spiritului autocritic, discernământului, 
inteligenţei, responsabilităţii, calităţi umane necesare procesului de maturizare lăuntrică.  
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E necesară punerea în discuţie a principiilor de bază ale sistemului educativ. Formularea 
acestora trebuie să conducă la o concordanţă între fiinţa umană şi complexa societate actuală. Criza 
ecologică şi creşterea sărăciei, a foametei şi a violenţei îl obligă pe om să facă faţă unor noi realităţi. 

Preluarea unor structuri educative din alte sisteme de învăţământ şi implementarea acestora 
în învăţământul românesc trebuie realizată într-un mod cât mai critic posibil. Asta pentru a nu 

ajunge să reactualizăm celebra teorie a formelor fără fond care a stârnit numeroase dispute în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Ea poate fi resuscitată în orice proces de modernizare a unui sistem. 

Titu Maiorescu  spunea: „ este mai bine să nu facem o şcoală deloc decât să facem o şcoală 
rea”. Formele fără fond trebuie înlăturate dacă dorim un produs cultural de calitate. De exemplu, s-a 

introdus în sistemul de învăţământ românesc teoria învăţării centrată pe elev. O filosofie nouă, cu 
siguranţă, asupra abordării actului didactic. E o formă care în sine conţine foarte multe principii 
valoroase, menită să impregneze dinamism procesului de învăţare, în spiritul participării elevului la 
propria lui formare. Fondul, însă, asupra căruia se aplică această formă este inadecvat. Problema 
care apare este a numărului mare de elevi dintr-o clasă, coroborată cu numărul mic de ore la multe 
dintre disciplinele de studiu. 

Învăţarea centrată pe elev ar trebui să aibă la bază o formulă de frecvenţă a întâlnirii dintre 

profesor şi fiecare elev în parte. Cu cât frecvenţa instruirii didactice cu fiecare elev în parte este mai 
mare, cu atât şansele de reuşită a învăţării centrate pe elev este mai mare. Avem de-a face cu 

aplicarea unei forme care ţine mai mult de învăţământul privat peste un fond care înseamnă 
învăţământ de masă. 

 Învăţatul indian J. Krishnamurti considera în acest sens: „iată de ce este mult mai important 
să avem şcoli cu un număr mic de copii, dar care oferă o educaţie reală, decât să punem în aplicare 

cele mai bune şi mai noi metode în instituţii uriaşe”. Asta, deoarece în oricare formulă educaţională 
eficienţa este dată de analiza cu grijă şi înţelegerea problemelor, capacităţilor, temperamentului, 
eredităţii, influenţelor mediului de viaţă ale fiecărui copil. Pentru a ajunge la un astfel de ţel e 
nevoie de profesori dăruiţi şi care să-şi iubească elevii. 

 De aceea este necesară o analiză critică permanentă a formelor educaţionale pe care dorim 
să le implementăm, o şlefuire a acestora, în spiritul perfectibilităţii. Aşa cum alchimistul caută 
piatra filozofală, care îi permite să transforme metalele inferioare în metale superioare, aşa şi 
profesorul tebuie să caute formula educaţiei ideale. 
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REALITATE VS. SPAŢIU VIRTUAL – ASPECTE PEDAGOGICE 

 

Prof. Mirela Emilia Diaconescu  

Şcoala Gimnazială „Episcop Dionisie Romano” Buzău 

 

 

Tehnologia este astăzi omniprezentă în vieţile noastre şi prezintă, indubitabil, numeroase 
avantaje. În mod crescând, însă, oamenii încep să fie preocupaţi de efectele sale nocive. 

În primul rând, trebuie să se facă, desigur, o distincţie între tehnologie şi mediul virtual. 
Termenii nu sunt neapărat egali. Un copil de 6-7 ani poate avea la şcoală un telefon fără conexiune 
la internet pentru a putea fi contactat de părinţi şi pentru siguranţa sa departe de familie. Adevărul 
este că dincolo de pericolul legat de radiaţii sau de modul în care ecranele luminiscente afectează 
obiceiurile legate de somn şi, posibil, determină un risc crescut de a dezvolta afecţiuni de tipul 
ADHD, se află pericole mult mai mari legate de Internet. 

În al doilea rând, trebuie subliniată lipsa reglementărilor la nivel internaţional în ceea ce 
priveşte mediul virtual, ceea ce înseamnă, în mod automat, lipsa unei informări în masă 
corespunzătoare a părinţilor. Implicit, acest lucru duce la o mai mare responsabilitate pe umerii 

cadrelor didactice de a se informa şi de a se adapta la această lume mereu în schimbare. 
Oamenii ajung să fie dependenţi de multe lucruri în viaţa lor, majoritatea acestor dependenţe 

fiind inofensive. Pentru a fi însă catalogată drept dependenţă, trebuie să existe o componentă 
biochimică sau chimică, adică trebuie să existe dovezi că o persoană are o nevoie în creştere, deci, 
în cazul de faţă, îşi doreşte să folosească internetul sau telefonul din ce în ce mai mult şi că lipsa 
accesului sau lipsa semnalului provoacă persoanei o stare de nelinişte, teamă, disconfort. Uneori, 
aceste stări pot fi similare cu cele legate de droguri sau alcool printre dependenţi.  

Este recunoscut faptul că petrecerea unui timp prea lung în faţa calculatorului de către copiii 

mici poate duce la dependenţă. Jocurile pe calculator sau aplicaţiile pe telefon sunt proiectate pentru 
a fi irezistibile şi au la bază principii din psihologie: se oferă o recompensă intermitentă, adică exact 
cum trebuie pentru a se asigura că jucătorul va reveni, însoţită de stimuli aferenţi (alerte şi 
notificări) şi de surpriza continuă a căutării/descoperirii de mesaje personale noi, divertisment etc. 
Există studii care au numit căutarea ca fiind „bunicul sistemelor” emoţionale ale creierului; 
împreună cu jocul, furia, panica, durerea şi teama, căutarea este încorporată în regiunile primitive 
ale crerului, acestea fiind  amintiri evolutive „încorporate în sistemul nervos la un nivel 
fundamental” (pag. 61). Căutarea provoacă un răspuns chimic la nivelul creierului: eliberarea de 

dopamină; suntem recompensaţi pentru explorare. 
Aceste fapte aruncă o lumină mai clară asupra comportamentului adolescenţilor dependenţi 

de telefon/internet. Ei pot deveni agresivi sau pot face depresie dacă părinţii îi pedepsesc prin a le 

lua telefonul. De aceea, unii psihologi recomandă părinţilor să nu folosească telefonul drept mijloc 
de pedeapsă, deoarece acest lucru va conduce la o mai mare ataşare a adolescentului de dispozitiv.  

Ar trebui să li se recomande părinţilor să îşi monitorizeze modul propriu în care utilizează 
telefonul şi să reducă folosirea acestuia acasă, în faţa copiilor (cu toate acestea, studii recente din 
SUA arată că timpul petrecut în faţa telefonului de către adulţi creşte îngrijorător odată ce revin 

acasă de la serviciu). 
Un alt aspect este cel legat de „imaginea de sine” şi „stima de sine” şi de modul în care 

imaginea unei persoane se reflectă în ochii celor din jur. În trecut, copiii/preadolescenţii şi 
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adolescenţii aveau un număr restrâns de prieteni de la care primeau feedback în ceea ce priveşte 
aspectul fizic, hainele lor etc. Informaţiile erau uşor de analizat, iar o eventuală respingere sau 
critică destul de uşor de acceptat. Astăzi, însă, „oglinda virtuală” oferă un număr potenţial 
nemărginit de grupuri sociale/contacte. Cât de uşor este acum să fie interpretată, filtrată şi procesată 
o cantitate atât de mare de informaţii provenind din atât de multe zone diferite (o varietate de reţele 
sociale)? Acest lucru se poate dovedi dificil chiar şi pentru un adult, iar pentru un tânăr în 
dezvoltare poate fi cu atât mai derutant. 

Există o nouă noţiune interesantă, „sinele virtual”. Acesta este într-o permanentă dezvoltare 
din moment ce el continuă să existe chiar şi atunci când persoana reală doarme. Este într-o activitate 

continuă, poate primi like-uri şi poate fi etichetat. În lipsa unui suport şi a unei informări, în lipsa 
susţinerii familiei sau a unor discuţii cu profesori care cunosc copilul şi care pot oferi sfaturi, 
încurajare şi ajutor, această situaţie poate crea o senzaţie de panică şi de stres, ducând la impresia că 
este nevoie ca acest „sine virtual” să fie permanent actualizat, îmbunătăţit şi păstrat popular. 

Implicaţiile sunt multiple. S-a raportat un număr crescut al solicitărilor de operaţii estetice 
efectuate la persoanele cu vârste sub 30 de ani, precum şi o creştere a numărului de copii şi 
adolescenţi care solicită albirea dinţilor şi alte mici intervenţii chirurgicale la nivelul feţei. La nivel 
psihologic, disponibilitatea numeroaselor aplicaţii digitale pentru modificarea imaginii îl poate face 
şi pe un copil timid să fie mai dispus să posteze un selfie, mai degrabă decât să îşi dorească să 
interacţioneze cu persoane reale şi să încerce să îşi facă prieteni (un lucru greu de făcut). Pe termen 

lung, acest lucru poate provoca izolare la vârsta adultă. 
Un copil de 10, 11, 12 ani, aflat în procesul de formare a identităţii,  până la adolescenţa 

târzie, se află într-o perioadă de timp extrem de importantă pentru crearea unei baze solide a 
percepţiei asupra sinelui, care are un impact uriaş asupra respectului de sine. Era digitală a 
complicat lucrurile, deoarece acum există, pe lângă sinele real, cel virtual/cibernetic. Cel din urmă îi 
face pe tineri să îşi dorească să atingă un sine ideal, dar, din păcate, acest lucru se petrece în spaţiul 
virtual, nu în realitate. 

Ne putem doar imagina ce se poate întâmpla în mintea unui copil/adolescent/ tânăr când 
sinele acesta virtual este criticat/respins/atacat (cyberbullying). Ştim cât timp şi energie pot 

consuma ei pentru a realiza o foarte bună imagine a lor pe internet, iar atunci când „cea mai bună 
versiune a lor” este respinsă, oare cum se simte sinele real?  
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EDUCAȚIA NONFORMALĂ 

 

Prof. Isabela-Mihaela Dihoru  
Palatul Copiilor Alexandria, jud. Teleorman 

 

 

Educația nonformală (latinescul formalis - fără forme sau, mai bine spus, în afara formelor 
organizate în mod oficial) reunește acțiuni educative desfășurate într-un cadru instituționalizat, dar 

în afara sistemului de învățământ, în afara activităților școlare obligatorii. 
Educația nonformală (ENF) se referă la toate acele activități care sunt desfășurate în afara 

mediului școlar și care tind a dezvolta abilitățile, facultățile intelectuale și facultățile morale ale 
indivizilor. Se înțelege astfel că "educație nonformală reprezintă acel ansamblu de procese, 
ansamblu de medii și ansamblu de instituții specifice și diferențiat concepute (în funcție de 
explicitele obiective de formare sau de instruire) care nu sunt direct orientate înspre obținerea de 
grade proprii (specifice) sistemului statal (oficial) de învățământ". (Trilla, 1998:30).  

Obiectivele educației nonformale: 
 Creare de programe educaționale care să încurajeze aptitudini, valori, competențe (abilități) 

și forme de organizare socială, capabile să prelucreze, să promoveze și să producă 
schimbarea și să acorde considerație satisfacerii necesităților existente. 

 Transmiterea de cunoștințe de bază și de competențe (abilități) necesare comunicării și 
integrării în societate. 

 Programele sunt adresate către persoane de diferite vârste, gen, statut social, rasă etc. 

Factorii care influențează ca educația nonformală să fie în vigoare: 

 Creșterea cererii de educație; 
 Rentabilitatea investițiilor în educație, în comparație cu cele convenționale; 
 Tehnologia informației și a comunicațiilor facilitează o învățare metodică și eficace, chiar și 

în afara cadrului instituției școlare; 
 Școala a fost mult mai concentrată pe transmiterea de cunoștințe decât pe generarea "științei 

de a face", menținându-se complet străină de lumea activității lucrative. În fața unui astfel de 
grad de ineficiență, educația non-formală s-a preocupat de crearea de programe pentru a 

solventa această deficiență; 
 Toate modificările în jurul valorii de viață de familie, al ambientului de muncă, al mediului 

urban, împotriva marginalizării etc. creează nevoi noi și diferite de necesități educative și pe 
care trebuie să le acopere sistemul de educație non-formală; 

 Criza clasicei școli contribuie, fără îndoială, la crearea mijloacelor, resurselor, inclusiv la 

crearea de instituții nonformale, pentru a completa, înlocui sau substitui educația 
convențională, în beneficiul vreunui determinat grup de indivizi (public țintă). 
Câteva exemple de metode folosite în contextul nonformal pot fi: activități de team building, 

jocuri de rol, dezbateri, brainstorming, jocuri de improvizație. Selectarea metodelor depinde, 
desigur, de scopul activității respective. 
Caracteristici: 

 acţiunile incluse în acest perimetru se caracterizează printr-o mare flexibilitate, oferind o 

mai bună posibilitate de pliere pe interesele şi posibilităţile elevilor (Cucoş, 1999, Stan, 
2001); 
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 caracter facultativ  sau opţional; 
 include următoarele tipuri de activităţi: paraşcolare (de perfecţionare, reciclare etc.), 

perişcolare (vizite la muzeu, excursii, cluburi, cercuri ştiinţifice, vizionări de filme etc.); 
 elevii sunt implicaţi în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi; 
 nu se pun note, nu se face o evaluare riguroasă; 
 permite lărgirea orizontului cultural, îmbogăţirea cunoştinţelor din anumite domenii, 

dezvoltarea unor aptitudini şi interese speciale; 
 se valorifică aptitudinile şi interesele elevilor; 

 cunoaşte modalităţi diferite de finanţare; 
 organizarea ei este planificată; 
 poate fi o cale de ajutor pentru cei cu şanse mici de a accede la o şcolarizare normală (săraci, 

izolaţi, analabeţi, tineri în derivă, persoane cu nevoi speciale) (De Landsheere, 1992, cit. în 
Cucoş, 1999); 

 activităţile sunt organizate de specialişti (Văideanu, 1988, citat în Cucoş, 1999). 
 Se disting patru opţiuni metodologice de desfăşurare a educaţiei nonformale: 
1. centrată pe conţinuturi (sănătate, planning familial, formare agricolă); 
2. centrată pe problemele vieţii cotidiene; 
3. pentru conştientizare (în vederea cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor individuale); 
4. educaţia umanistă (cultivarea unei imagini corecte despre sine, încrederea în capacităţile de 
iniţiativă, de creaţie şi decizie) (Srinivasan, 1985, citat de Stanciu, 1999, p. 34). 
 Avantaje: 

• spaţiu instructiv-educativ mult mai flexibil decât cel strict şcolar (mai mare libertate de acţiune); 
• o mai bună selectare a informaţiilor; 
• facilitează munca în echipă; 
• realizează un demers pluri şi interdisciplinar; 
• accentuează obiective de tip formativ-educativ. 

 Dezavantaje: 

• absenţa unor demersuri evaluative sistematice; 
• cultivarea derizoriului, vehicularea unei culturi desuete. 

În vederea creșterii interesului școlarilor pentru cunoaștere și a dezvoltării unor trăiri 
emoționale autentice, activitățile nonformale trebuie să țină cont de interesele, înclinațiile, 
preocupările și preferințele elevilor. Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, 
interpersonală și socială, activitățile nonformale, ca și cele formale, se adaptează cerințelor 
individuale ale elevilor, potențialului acestora. Educația nonformală își are rolul ei, sprijinind 
eforturile celor care doresc sporirea coerenței procesului instructiv-educativ: educația permanentă și 
orientarea prospectivă a educației. 
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EDUCAȚIA ONLINE 

 

 

Prof. Ionela Corina Dumitru 

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, jud. Argeş  
 

 

 Trăim în era informației, cunoscută și ca era digitală, care este o perioadă din istoria 

omenirii caracterizată prin trecerea de la producția industrială la informație și computerizare, 

schimbând semnificativ modul în care oamenii interacționează între ei, dar și cu instituțiile publice 

și entitățile economice. 

 Dacă acum un an ni se părea învățământul la distanță o realitate îndepărtată, acesta a ajuns la 
stadiul în care progresul care s-a făcut într-un an pe această direcție, ar fi durat cel puțin 10 ani, 
dacă nu exista contextul actual.  

 E o certitudine faptul că toți au fost luați prin surprindere, în special cadrele didactice, 

deoarece au trebuit ca în decurs de câteva luni să se adapteze noului sistem de predare, care în mod 
normal, ar trebui să ia cel puțin un an. Pentru a-i susține și ajuta, multe entități au elaborat cursuri 

prin care au instruit cadrele didactice în cum să folosească tehnologia pentru a-și structura 

informația care trebuie predată și pentru a face cursurile cât mai atractive și interactive pentru copii. 

Progresele în tehnologia digitală au permis elevilor să aleagă ce, cum și când să învețe. Se 
străduiesc pentru o învățare personalizată care să se potrivească preferințelor și nevoilor lor 

individuale. O cultură a învățării independente se dezvoltă puternic atunci când oamenii se 

îndreaptă să continue să învețe. 
 Instruirea ar trebui să sprijine în mod direct activitățile pe care angajații le desfășoară în 

lumea reală și la locul de muncă, mai degrabă decât să se concentreze pe predarea cunoștințelor și a 

teoriei. Oamenii ar trebui să poată accesa această învățare specială în propriul context, atunci când 
au nevoie de ea. 

 Învățarea are loc continuu, într-o varietate de contexte și moduri susținute de tehnologii care 
permit oricărui elev să acceseze cu ușurință informații interne și externe și să interacționeze în rețele 
cu experți și colegi. Mixarea metodelor face ca învățarea să fie mai eficientă.  
 E cert faptul că predarea în mediul online este diferită, dar nu cu un grad înalt de dificultate, 
informațiile pe care le vei preda rămân la fel, doar că vor trebui selectate metode interactive de 

predare, deoarece la distanță este mai greu să-i ții focusați pe copii pe o perioadă mai lungă, astfel și 

interactivitatea va fi la același nivel. Astfel, propunem 4 metode interactive de predare online. 

 E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie doar teorie. 

Teoria ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs. Pentru structurarea 

informațiilor care urmează să fie predate, recomandăm prezentările Power Point. Slide-urile vor 

cuprinde doar cele mai importante informații, astfel, urmând să se dezvolte împreună subiectul 

cursului. 

 De asemenea, prezentările Power Point trebuie să fie atractive, dar nu obositoare pentru 

ochi, astfel, alege o temă de culoare și culori care se pot citi. Mai mult, adaugă imagini și video-uri, 

dar îți recomandăm ca video-urile să fie scurte, deoarece vei pierde atenția copiilor, fiindcă acestea 

conțin prea multe informații sau prea multe detalii, iar copilul se plictisește. 
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 Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă de 
chestionare sau quiz-uri sunt metode bune și interactive de evaluare la fiecare sfârșit de oră. Pe 

internet există o mulțime de platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în 

urma informațiilor predate. 
 Aceste metode oferă un plus foarte mare pentru cadrele didactice, deoarece față de evaluarea 

tradițională de la fiecare sfârșit de curs, în care se întrebau elevii despre ce au discutat azi la oră, 
respectivele metode oferă posibilitate de a intra mai în detaliu în cunoștințele asimilate pe parcursul 

orei, precum și posibilitatea de a-și autoevalua tehnica de predare, deoarece dacă majoritatea 

elevilor a însușit corect informațiile predate, atunci e clar că profesorul face aproximativ tot ce 

trebuie. 

 De asemenea, aceste metode permit cadrelor didactice să își dea seama care copii nu au 

înțeles subiectul și au nevoie de o atenție sporită sau care copii nu au fost atenți la oră și ar trebui 

implicaţi mai mult. Dar îți recomandăm ca aceste chestionare și quiz-uri să nu fie notate, pentru a 
nu intimida copilul și pentru a fi perceput ca o activitate educativă.  
 Proiectul este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui modul sau 

semestru. Cu această metodă se evaluează progresele pe care le-au făcut în timp elevii. Această 

metodă pune elevii în situația de a analiza și cerceta informații pe care le-au descoperit singuri. Cu 

ajutorul accesului la internet și la volumul mare de informații, aceștia vor învăța să-și structureze 

informația și să o integreze în așa fel într-un proiect, încât să fie pe înțelesul tuturor. 

 De asemenea, pentru ca acest proiect să fie mai interesant de realizat, dar și de prezentat de 

către elei, încurajați-i pe aceștia să utilizeze platforme sau alte aplicații online pentru a crea support 

vizual pentru proiectul lor. Să integreze poze sau video-uri despre subiectul ales, astfel, realizarea 

proiectului devine mai captivantă. 
 Jocurile didactice 

 Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare, iar în 

învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient, există jocuri deja special 

concepute pentru multe subiecte care sunt predate la școală. Astfel, tu, ca profesor, trebuie doar să îl 
identifici sau chiar să îl creezi tu. Există multe platforme care îți oferă această opțiune și tutoriale 

despre cum ar trebui să folosești platforma. 

 Avantajele respectivelor metode interactive de predare: 

– pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității, interesele și nevoile 

fiecărui elev; 

– devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații educaționale; 
– percepția vizuală se îmbunătățește de mai multe ori, procesul de însușire a materialului 
educațional este mult simplificat. 

 Învăţământul bazat pe resurse Web prezintă numeroase avantaje față de învățământul 
tradițional. Cursanții își pot alege domeniile de cunoaștere, își pot urmări propriile interese și pot 

accesa informaţiile la propriul nivel. Timpul nu este determinat ca într-o sală de curs, programul 

fiind mult mai flexibil. Elevii pot accelera procesul de învățare sau îl pot încetini. De asemenea, 

acest tip de învățare permite atât elevilor, cât și profesorilor să interacționeze într-o comunitate 

online fără a fi prezenți în același loc sau timp. 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ 

 

Prof. Cristina Lăcrămioara Lupan  
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

 

Motto: “Scrie pentru a fi înțeles, vorbește pentru a fi ascultat, citește pentru a crește.” Lawrence 

Clark Powel 

Comunicarea este cea care face lumea să 
funcționeze. Aceasta facilitează conexiunile umane și ne 
permite să învățăm, să creștem, să ne dezvoltăm. Nu este 
vorba doar despre vorbit sau citit, dar și de a înțelege ceea ce 
se spune, și în unele cazuri, ceea ce nu se spune. 

Procesul de învățământ este un act de comunicare. 
Aceasta pentru că nu se poate concepe desfășurarea eficientă 
a unei activități în afară comunicării umane, care reprezintă 
una din formele fundamentale ale interacțiunii omului cu cei 
din jur. Comunicarea umană se realizează prin intermediul 
unui sistem de simboluri și semnificații sociale generalizate 
și urmărește stabilizarea sau modificarea comportamentală la 

nivel individual sau grupal. 

Prin comunicare înțelegem transmiterea unui conținut (mesaj) de la emițător la receptor prin 
intermediul unui canal sau unei căi de comunicare. Rezultă că orice act de comunicare implică în 
mod necesar un emițător, cel care deține informația și transmite mesajul, un receptor, cel care 
primește informația, mesajul și un canal de transmitere a mesajului. Se realizează totdeauna într-un 

context (spațiu, timp, ambianță, starea psihică a celor ce participă la comunicare) care influențează 
desfășurarea și calitatea comunicării. Comunicarea didactică este o formă specifică a comunicării 
umane. Ea poate fi definită ca o comunicare instrumentală, direct implicată în susținerea unui 
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proces sistematic de învățare și prezintă o serie de particularități prin care se deosebește de alte 
forme de comunicare. 

Comunicarea didactică este proiectată și se desfășoară în vederea realizării unor obiective 

instructiv-educative anterior stabilite, motiv pentru care: 

 vehiculează conținuturi purtătoare de instruire; 
 urmărește influențarea, modificarea și stabilizarea comportamentelor individuale și 

de grup; 

 generează învățare, educație și dezvoltare în același timp; 
 presupune o implicare activă a educatului în actul comunicării. 

Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte forme ale 
comunicării interumane și anume: 

 se desfăşoară între doi sau mai mulţi interlocutori: profesor şi elevi, având ca scop 
comun instruirea acestora, folosind comunicarea verbală, scrisă, non-verbală, 
paraverbală şi vizuală, dar și forma combinată; 

 mesajul didactic este conceput, selecţionat, organizat şi structurat logic de către 
profesor, pe baza unor obiective didactice precise, prevăzute în programele şcolare; 

 stilul didactic al comunicării este determinat de concepţia didactică a profesorului şi 
de structura lui psihică; 

 mesajul didactic are o dimensiune explicativ-demonstrativă şi este transmis elevilor 

folosind strategii didactice adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de 
cunoştinţe pentru a fi înţeles de elevi; 

 comunicarea se reglează şi autoreglează cu ajutorul unor retroacţiuni (feed-back), 

înlocuind blocajele care pot apărea pe parcurs. 

Comunicarea didactică este un gen aparte de discurs în care demonstrarea și argumentarea, 
ca acte de explicare și persuadare, se actualizează gradual, completându-se reciproc, în funcție de 
specificul contextului. 

Demonstrația este un demers logic, bazat pe interferențe deductive sau inductive, în centrul 
căruia stau valorile de adevăr. 

Aspectul argumentativ al discursului didactic vine să recupereze psihosociologicul din 
activitatea de predare-învățare. Profesorul trebuie să stăpânească tehnicile de condiționare prin 
discurs, pentru a provoca adeziune la ceea ce spune sau pentru a trezi unele disponibilități de 
asimilare ori acțiune la momentul oportun. 

Prestigiul oratorului-profesor, limbajul folosit de acesta, capacitatea lui de a întrezări 
valorile accesibile sau admise de elevii săi sunt atribute care cântăresc destul de greu în exercițiul 
argumentativ. 

Dacă demonstrația logică angajează rațiunea elevilor, argumentarea solicită, cu 
preponderență, afectivitatea acestora.  

Dacă demonstrația este un mijloc de a informa, argumentarea este o cale de a forma. 

Strategia argumentativă se înscrie pe un traiect pragmatic, modelând credințe, trezind așteptări, 
stimulând comportamente. Mânuirea eficientă a argumentelor de către profesor trebuie să țină atât 
de legalitățile formalismelor logice, cât și de exigențe particulare de ordin psihologic. 

Prin limbaj profesorul nu numai că reprezintă sau înfățișează realul, dar îi dă un sens, îl pune 
în valoare. 
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În reglarea propriei comunicări, cadrul didactic trebuie să țină seama de mimica elevilor, de 
gesturile, expresiile și mișcările lor, reacții care devin simptomatice pentru ceea ce simt, înțeleg, 
acceptă, doresc aceștia. El poate sesiza direct și abil, din mers, „starea de spirit” a elevilor și astfel 
să valorifice la maximum comportamentul acestora în beneficiul optimizării comunicării. 

Referitor la optimizarea comunicării trebuie recunoscut 
faptul că, nu de puține ori, profesorul trăiește cu impresia că 
vorbele sau mesajele sale ajung la destinație așa cum gândește 
el, că sunt receptate de elevi păstrând aceleași înțelesuri, 
aceleași semnificații cu ale sale. 

 Din păcate, lucrurile nu decurg întotdeauna așa, 
mesajele receptate au tendința de a se îndepărta mai mult sau 
mai puțin de sensurile emise sau originale, uneori să fie chiar 
diferite. Numai că actul comunicării didactice poate fi protejat de posibile variații și deviații, 
distanțări sau deteriorări nedorite prin intervenția feedback-ului. 

Pornind de aici, cadrul didactic poate să-și restructureze sau să amelioreze demersul didactic 
de moment și nu în ultimul rând să-și regleze viteza și ritmul propriei vorbiri. 

În şcoală se regăsesc şi bariere de comunicare cum ar fi distorsiunile sau inexistenţa unui 
repertoriu comun între profesor şi elev care duce deseori la perturbarea comunicării. 
Supraîncărcarea informaţională, care pune elevul în faţa unei abundenţe extreme de informaţie, 
poate duce la dezvoltarea unui refuz faţă de activitatea respectivă, la confuzii, epuizare fizică şi 
motivaţională. 

Mecanismul vorbirii didactice se sprijină pe calităţi ca forţă, corectitudine, iar o primă 
datorie a cadrului didactic este să se facă auzit găsind o tonalitate adecvată. Este un fapt certificat de 
către unii specialiști că un profesor apropiat, simpatic elevilor obţine mult mai uşor rezultatele 
scontate decât cel care dă dovadă de rigiditate şi în faţa lui doar importanţa materiei predate 
contează.   

Profesorul trebuie să trateze elevii ca pe nişte parteneri reali în învăţare, acordând timp 
suficient problemelor elevilor, lărgind libertatea acestora.  

Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice şi alte manifestări psihocomportamentale 
din partea unor cadre didactice face să scadă randamentul comunicării şi implicit cel şcolar. 

Funcţionând normal, pe principiul feedback-ului, procesul de comunicare facilitează 
realizarea sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează pe fiecare membru, acţionând ca factor 
de omogenizare. Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi, se creează 
condiţii ca grupul (clasa) să devină receptiv şi deschis cooperării. Folosind un limbaj inteligibil şi 
adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi convingătoare, cadrul didactic va încerca să transfere 
conţinutul predat în mod atractiv, nuanţat, argumentat şi inteligibil, apelând la întregul arsenal 
metodic şi logistic de care dispune, depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o expunere elevată 
şi argumentată care va schimba conformismul în participare şi activism. 

Actul comunicării devine eficient atunci când favorizează o implicare activă din partea 
elevului, o angajare cu toate forțele sale intelectuale și afective în procesul receptării. Astfel, 
receptarea depășește simpla percepere a unor conținuturi audiate.  

A produce interlocutori activi, a-i determina pe elevi să urmărească cu interes și să manifeste 
o atitudine activă în cursul ascultării constituie un indicator al competențelor pedagogice ale 
cadrului didactic. 
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APTITUDINI ŞI ABILITĂŢI PERSONALE 
 

 

Prof. Corina Mihalache 

Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 

 Când vorbim despre aptitudini, ne gândim la însuşirile psihice individuale care ne ajută să 
îndeplinim cu succes o activitate. Unii vorbesc despre aptitudine ca despre un dar sau o înclinaţie. 
 Poţi spune că ai aptitudinea de a lucra în echipă, de a relaţiona cu ceilalţi şi de a crea bună 
dispoziţie sau că ai capacitatea de a asculta şi de a sfătui prietenii când se confruntă cu probleme. 
Tot de aptitudini vorbim atunci când ne gândim la înclinaţiile spre anumite discipline teoretice sau 

practice: rezolvare de probleme la matematică sau îndemânare într-un anumit domeniu, cum ar fi 

tâmplăria sau mecanica. 
 Cu toţii avem abilităţi! 
 Suntem cei mai buni când facem ceea ce ne place!  
 Dacă descoperi la ce anume te pricepi cel mai bine înseamnă că deja ai făcut primul pas 

spre o carieră de succes! 
 A avea anumite abilităţi şi calităţi înseamnă să ştii să faci anumite lucruri. În lista de mai 

jos, poţi găsi o descriere a ceea ce ar trebui să faci pentru a-ţi dezvolta anumite abilităţi.  
 Abilităţile sunt de trei feluri: esenţiale, de gândire, sociale. 

ABILITĂŢILE ESENŢIALE:  
 Citirea: identifică detalii, fapte şi cerinţe relevante; localizează informaţiile în cărţi/manuale, 

în grafice; găseşte semnificaţia cuvintelor necunoscute; evaluează acurateţea rapoartelor; foloseşte 
computerul pentru a găsi informaţii.  

 Scrierea: scrie ideile pe care le ai într-un mod precis şi complet, fără greşeli gramaticale, de 
ortografie sau de punctuaţie; verifică, editează şi reverifică, astfel încât cele scrise de tine să fie bine 
puse în evidenţă şi fără greşeli; foloseşte computerul pentru a comunica informaţiile.  

 Matematica: foloseşte numerele, fracţiile şi procentele pentru a rezolva probleme; foloseşte 
de asemenea tabele, grafice şi diagrame; foloseşte computerul pentru a introduce, obţine, schimba 
sau comunica informaţii numerice.  

 Vorbirea: organizează şi comunică idei într-un mod clar; vorbeşte clar; fă o selecţie atât a 
limbajului, cât şi a tonului vocii şi a gesturilor pe care să le adaptezi audienţei.  

 Ascultarea: ascultă cu atenţie ce vor să spună celelalte persoane observând tonul vocii şi 
limbajul trupului; răspunde într-un fel care să arate că ai înţeles ce ţi s-a spus. 

ABILITĂŢI DE GÂNDIRE:  

https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/COMUNICAREA-DIDACTICA44.php
https://www.didactform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-comunicare-didactica-eficienta
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 Gândirea creativă: dă frâu liber imaginaţiei tale, fă combinaţii noi de idei şi informaţii; fă 
conexiunea între ideile ce par să nu aibă legătură una cu alta.  

 Abilităţile de rezolvare a problemelor: recunoaşte problema; identifică de ce aceasta 
constituie o problemă; creează şi implementează o soluţie; uită-te să vezi în ce fel soluţia ta 
funcţionează; fă modificări acolo unde este cazul.  

 Abilităţile de luare a deciziilor: identifică scopul; generează alternative şi documentează-te 

cu privire la acestea; cântăreşte avantajele şi dezavantajele; alege cea mai bună alternativă; planifică 
modul în care vei implementa alegerea făcută.  

 Vizualizarea: imaginează-ţi o clădire sau un obiect în timp ce priveşti negativul unei 
fotografii, un desen sau o schiţă; imaginează-ţi cum funcţionează un sistem privind schiţa unui 
desen. 

ABILITĂŢI SOCIALE:  

 Relaţiile cu ceilalţi: demonstrează că înţelegi, că eşti prietenos şi că respecţi sentimentele 
celorlalţi; fii sigur pe tine şi cere-ţi drepturile acolo unde este cazul; fii interesat asupra a ceea ce au 

alţii să spună şi de ce gândesc şi acţionează aşa cum o fac.  
 Negocierea: identifică scopuri comune între diferite părţi aflate în conflict; prezintă într-un 

mod clar faptele şi argumentele poziţiei tale; ascultă şi înţelege poziţia celorlalte părţi; creează 
posibile modalităţi de rezolvare a conflictului; fă promisiuni rezonabile.  

 Leadership: comunică-ţi gândurile şi sentimentele pentru a-ţi justifica poziţia; încurajează 
sau convinge-i pe ceilalţi; foloseşte regulile sau valorile într-o manieră pozitivă; demonstrează-ţi 
abilitatea de a-i face pe ceilalţi să te creadă şi să aibă încredere în tine ca urmare a competenţelor şi 
a sincerităţii tale.  

 Munca în echipă: lucrează în cooperare cu ceilalţi; adu-ţi propria contribuţie la grup prin 
idei şi efortul depus; îndeplineşte-ţi partea de responsabilităţi; încurajează membrii echipei; rezolvă 
tensiunile între colegi în beneficiul echipei; provoacă în mod responsabil procedurile şi politicile 
existente sau chiar autorităţile.  

 Diversitatea culturală: lucrează într-un mod eficient cu persoanele aparţinând unor etnii 
diferite sau care au un istoric social sau educaţional diferit de al tău; înţelege preocupările 
membrilor aparţinând altor grupuri etnice; bazează-ţi impresiile pe comportamentele persoanelor, 
nu pe stereotipuri; înţelege mediul cultural al fiecăruia, precum şi modul în care acesta diferă de la o 
persoană la alta; într-un mod respectuos, oferă-ţi ajutorul acestor grupuri de persoane pentru a-şi 
adapta cultura acolo unde este cazul. 

CALITĂŢI PERSONALE  
 Stima de sine: înţelege modul în care convingerile unei persoane îţi pot afecta sentimentele 

şi comportamentele; „ascultă” pentru a-ţi identifica posibilele gânduri care ar putea face rău sau 
care sunt iraţionale; înţelege modul în care poţi schimba aceste convingeri negative în momentul în 
care acestea apar.  

 Automanagement: evaluează-ţi corect cunoştinţele şi abilităţile; propune-ţi scopuri 
personale care să fie specifice şi realiste; monitorizează progresul făcut în atingerea scopului tău.  

 Responsabilitatea: Munceşte pentru realizarea scopurilor propuse, chiar dacă sarcina este 
neplăcută; apreciază calitatea muncii tale; demonstrează un standard ridicat de participare, 
onestitate, energie şi optimism. 
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FIŞĂ DE LUCRU 

Ce îmi place să fac? 

 

 Gândește-te la activitățile pe care îți place să le faci, apoi identifică aptitudinile folosite în 
aceste activități. Discută cu familia, prietenii sau profesorii despre răspunsurile tale, pentru că ei ar 
putea să îți atragă atenția asupra altor puncte tari la care tu nu te-ai gândit. 
 

1. Lucrurile care îmi plac cel mai mult să le fac în timpul liber sunt: ............................  
La ce aptitudini apelez ca să fac ceea ce îmi place să fac? (de exemplu, dacă îți place să joci fotbal 
atunci folosești aptitudinea ta de a lucra în echipă, de a comunica cu ceilalți etc.)  
2. La școală sunt cel mai bun la: ..........................................  
Aptitudinile care mă ajută să fiu cel mai bun sunt: ............................. 
3. Activități extrașcolare și/sau voluntare, experiențe deosebite pe care le-am avut, cluburi sau 

organizații din care am făcut parte: ....................................  
Aptitudinile pe care le-am folosit în aceste activități extrașcolare și/sau voluntare sunt: .................... 
4. Identifică abilităţile necesare pentru fiecare dintre meseriile din lista următoare:  
 

 

Actor 

Administrator/ manager 

Agent de asigurări/ de 
bunuri imobiliare/ de 

angajări/ de pariuri/ broker 
Agronom 

Analist/ cercetător ştiinţific/ 
financiar/ politic 

Anchetator penal 

Arbitru 

Arheolog 

Arhitect 

Arhivar 

Artist  

Asistent medical/ social 

Astronom 

Atlet 

Avocat 

Bibliotecar 

Biochimist 

Biolog 

Cascador 

Căpitan de navă 

Cântăreţ 
Comentator/reporter/ 

jurnalist 

Compozitor 

Consilier de carieră 

Consultant de imagine/de 

management 

Coregraf 

Crainic/prezentator radio/tv 

Creator de modă 

Critic/istoric literar/de artă/ 
de film 

Curator de muzeu/galerie de 

artă 

Custode monumente/clădiri 
istorice 

Dansator 

Designer de interior/ de 

produse industriale/ maşini 
Detectiv particular 

Diplomat 

Director 

Dirijor 

Disk jockey 

Dresor de animale 

Educator 

Executor judecătoresc 

Expert bancar 

Farmacist 

Filosof 

Fizioterapeut 

Formator adulţi 
Fotograf 

Geograf 

Ghid turistic 

Grafician 

Inginer 

Inspector 

Instructor/antrenor 

Interpret/translator 

Istoric 

Învăţător 
Judecător 
Jurisconsult 

Lector universitar 

Lingvist 

Logoped 

Medic 

Meteorolog 

Microbiolog 

Muzician 

Muzicolog 

Notar 

Nutriţionist 
Ofiţer 
Organizator programe de 

divertisment 

Paramedic 
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Pictor 

Pilot 

Poliţist 
Preot 

Prezentator de modă 

Profesor 

Psiholog 

Redactor 

Regizor 

Restaurator de artă 

Scafandru 

Scenarist 

Sculptor 

Sociolog 

Tehnician 
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METODA PROIECTELOR 

-Studiu de specialitate- 

 

 

Prof. Ovidiu Mihalache 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanţa 

 

 

 Proiectul este o metodă interactivă de predare-învăţare, care presupune o micro-cercetare sau 

o investigare sistematică a unui subiect care prezintă interes pentru elevi. Metoda a fost iniţiată de 

William H. Kilpatrick, prin lucrarea The project method (1918).   

 Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune practică, cu 
finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă şi motivaţia necesară. Opusă instrucţiei 
verbaliste şi livreşti, învăţarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de 

organizare a procesului de învăţământ prin care pot fi satisfăcute cerinţele unei educaţii pragmatice, 
în spiritul acţiunii şi independenţei în gândire. 
 Elevul trebuie să înveţe să acţioneze după ce a gândit în prealabil şi să ajungă la concluzia că 
o activitate proiectată se desfăşoară mai rapid, iar greşelile pot fi evitate în mai mare măsură de la 
început, dacă efortul prealabil de gândire a fost mai mare şi mai îndelungat. Analiza unor lucrări ale 

elevilor (de exemplu, “ciornele” pentru rezolvarea unor probleme) permite observarea a nenumărate 
încercări, retuşări, reluări, greşeli etc. în care s-a investit o mare cantitate de muncă şi de timp, 
tocmai pentru că a lipsit concentrarea asupra unui “plan” de acţiune prealabil. 
 Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală, iar elevii trebuie să fie 
instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea activităţilor) decât în faza acţională. 
În “pedagogia proiectivă modernă” proiectul este înţeles ca o temă de cercetare orientată spre 
atingerea unui scop bine precizat ce urmează a fi realizat, pe cât posibil, prin îmbinarea 
cunoştinţelor teoretice cu activitatea practică. Pentru aceasta, elevii îşi aleg sau primesc o temă 
relativ cuprinzătoare, pe care o realizează în forme variate de studiu, de investigaţie şi de activitate 
practică, fie individual, fie prin efort colectiv, în echipă. Astfel, proiectul devine concomitent şi 
acţiune de cercetare şi acţiune practică, subordonată îndeplinirii unor sarcini concrete de instrucţie 



Dialoguri Didactice – Nr. 17, iunie 2022 

 

 

 

171 

 

şi educaţie. Elevul se deprinde astfel, să înveţe şi din cercetare şi din activitatea practică, să-şi 
însuşească atât procesualitatea ştiinţei, cât şi conţinutul acesteia, raportându-se direct la activitatea 

practică. 
 În funcţie de natura concretă a activităţii, efortul se materializează de fiecare dată într-o 

“lucrare ştiinţifică” prezentată la sfârşit de semestru/an şcolar (model tehnic, dosar documentar, 

ghid , dicţionar, construirea unui aparat/dispozitiv etc.) 

 Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa: un rezultat, căile de a ajunge la el, materialele şi 
mijloacele ce se vor utiliza. Anticiparea rezultatului presupune o reprezentare a ceea ce urmează să 
se efectueze, în sensul unei prefigurări cât mai clare a acestuia. De la o astfel de clarificare rezultă şi 
celelalte activităţi şi anume: elaborarea etapelor prin care trece lucrarea, selectarea şi procurarea 
materialelor necesare, alegerea mijloacelor şi procedeelor de lucru, stabilirea termenelor de execuţie 
(dacă este cazul), a diferitelor responsabilităţi (dacă este o activitate în grup) şi alte elemente 
specifice domeniului în care se proiectează. Proiectarea se bazează pe un program complet de lucru, 
în care sunt cuprinse toate elementele necesare unei astfel de lucrări. 
 Modernizarea procesului de învăţământ consideră activităţile proiective ca metode de 
instruire, ca mijloace necesare pentru atingerea anumitor scopuri educative şi pentru a fi utilizate în 
anumite situaţii corelate cu conţinuturile învăţării şi cu vârsta elevilor. O astfel de metodă de 
învăţământ este necesar să se aplice tot mai insistent, mai ales în liceele de specialitate, cel puţin la 
unele obiecte de învăţământ, dat fiind rolul ei formativ deosebit de valoros. 
 Învăţarea bazată pe proiecte presupune selectarea de informaţii, prelucrarea şi sintetizarea 
acestora, formularea de întrebări care să călăuzească investigaţia, interacţiuni în cadrul grupului, 
comunicarea rezultatelor, corelarea lor, realizarea unui produs final. 

 Din cele menţionate se desprind câteva norme ce trebuie respectate într-o astfel de activitate: 

 subiectul propus spre proiectare să prezinte interes pentru elevi şi să fie acceptat ca o muncă 

plăcută; 
 elevii să elaboreze proiectul pe baza formulării clare a condiţiilor pe care acesta trebuie să le 

îndeplinească; 
 trebuie precizate etapele de desfăşurare a lucrărilor, fie de către fiecare grupă în parte, fie 

prin discuţii cu profesorul; 
 elevii să aibă o mare libertate de acţiune spre a se putea asigura manifestarea originalităţii şi 

a inventivităţii; 
 în anumite momente ale lucrului şi mai ales în final, trebuie efectuată o apreciere critică a 

proiectelor pe baza unor criterii stabilite anterior cu elevii; 

 elevii pot lucra atât individual (de pilda, pentru documentare), cât şi în grup (detalierea 
proiectului, analiza lui critica etc.); 

 munca profesorului să se concentreze asupra asigurării mijloacelor de informare a elevilor, a 
cooperării cu elevii în stabilirea obiectivelor şi a condiţiilor; profesorul poate sugera posibilităţi noi, 
încurajează manifestările de originalitate, moderează analiza critică finală a proiectelor, pune la 
dispoziţia elevilor unele materiale de documentare (altele decât cele procurate de elevii înşişi), 
organizează unele întâlniri cu specialiştii. 
  În realizarea unui proiect pot fi stabilite mai multe etape, conform sugestiilor lui C. Ulrich, 

în lucrarea „Managementul clasei: învăţare prin cooperare”: 
 Alegerea temei 

 Stabilirea obiectivelor 
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 Planificarea activităţilor: distribuirea responsabilităţilor în cadrul grupului (în cazul unui 
proiect care se realizează în grup); identificarea surselor de informare; stabilirea şi procurarea 
resurselor (materialelor) necesare; stabilirea unui calendar al desfăşurării activităţilor (analiza şi 
distribuirea realistă a timpului necesar); alegerea metodelor ce vor fi folosite. 

 Cercetarea sau investigarea propriu-zisă (care se derulează de regulă pe o perioadă mai 
mare de timp) 

 Realizarea produselor finale (rapoarte, poster, articole, albume, hărţi, cărţi etc.) 

 Prezentarea rezultatelor/ transmiterea acestora celorlalţi colegi sau/ şi altor persoane (elevi 
din şcoală, profesori, membri ai comunităţii etc.) 

 Evaluarea cercetării/ activităţilor derulate (individual sau în grup, de către cadrul didactic 
sau de către potenţiali beneficiari ai proiectului produselor realizate. 
 Această  metodă are următoarele avantaje:  

 oferă foarte bune oportunităţi pentru abordări interdisciplinare ale unor teme, fenomene etc. 

 facilitează învăţarea prin cooperare (lucrul în grup) 
 dezvoltă capacităţile de investigare şi de sistematizare a informaţiilor 
 sporeşte motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din viaţa cotidiană şi prin implicarea 

elevilor 

 facilitează utilizarea metodelor moderne de evaluare (portofoliu, autoevaluarea etc.) 

 permite valorificarea unor surse diverse de informare şi documentare 

 stimulează autonomia elevilor şi creativitatea acestora 

 oferă tuturor elevilor posibilitatea de a contribui, într-un fel sau altul, la realizarea 

produsului final. 

 Evaluarea se poate face utilizând diverse fişe de evaluare şi autoevaluare, individuale, care 

urmăresc realizarea competenţelor pe parcursul mai multor ani de studiu. În condiţiile în care dorim 
să realizăm evaluarea competenţelor prin realizarea unui proiect de către elevi sau un grup de elevi, 

evaluarea se va face pe baza unor criterii de evaluare referitoare la concepţia şi realizarea 
proiectului. Nu este recomandată utilizarea notelor sau a diverselor scări de valori, însă poate fi 
marcată printr-un semn grafic situaţia în care elevul manifestă o competenţă de fiecare dată când 
aceasta îi este cerută şi printr-un alt semn grafic situaţia în care elevul manifestă rareori acea 
competenţă. 
 Dacă se constată că performanţele unui elev sunt slabe la anumite competenţe, ele trebuie 

remediate la următoarele activităţi, iar dacă se constată că performanţele majorităţii elevilor sunt 
slabe în acest domeniu, profesorul va trebui să-şi revizuiască strategiile de predare. 
 Pentru ca evaluarea să vină în ajutorul elevului, este recomandabil ca fişele de evaluare să 
fie prezentate odată cu prezentarea activităţilor care se vor derula, astfel încât elevul să înţeleagă 
mai bine ce anume se aşteaptă de la el, ce criterii de evaluare vor putea fi urmărite. 
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CREATIVITATEA ŞI CULTIVAREA EI ÎN ŞCOALĂ 
 

Prof. înv. primar Profira Steluţa Pahonțu 

    Școala Gimnazială Nr. 12 „B. P. Hasdeu” Constanţa 

 

  

 Creativitatea constă într-o structură caracteristică a psihicului, care face posibilă realizarea 
unor producţii, opere noi. Originalitatea produsului creat variază de la rezultatele expresive ale 
desenului infantil la creativitatea inovatoare prin care se aduc modificări esenţiale principiilor de 
bază ale unui domeniu. A crea înseamnă a produce ceva nou în raport cu ceea ce este cunoscut, 

uzual. Dispoziţia de a crea şi inventa există potenţial în fiecare persoană, la toate vârstele. 
Creativitatea se exprimă şi se dezvoltă în dependenţă cu mediul socio-cultural, iar pentru a se 

realiza trebuie să existe condiţii favorabile de exprimare. 
 Irwing Taylor, cercetător în domeniul psihologiei sociale, a analizat peste o sută de definiţii 
ale creativităţii şi a pus în evidenţă cinci nivele de creativitate. El a sugerat că variaţia creativităţii se 
produce în adâncime şi în amploare. Primul nivel îl constituie creaţia expresivă. Este forma 

fundamentală a creativităţii, necesară pentru apariţia mai târziu a unor nivele superioare. Ea implică 
o expresie independentă, în care îndemânarea, originalitatea şi calitatea produsului nu sunt 

importante. Un exemplu îl reprezintă desenele spontane ale copiilor. Al doilea nivel este cel al 

creaţiei productive. Există la acest nivel o tendinţă de a restrânge şi a controla jocul liber al 
imaginaţiei şi de a îmbunătăţi tehnica de execuţie. Produsele obţinute pot să nu fie total diferite de 
cele ale celorlalţi oameni. La nivelul următor, al creaţiei inventive, se realizează invenţii şi 
descoperiri şi se evidenţiază o mare flexibilitate în perceperea unor relaţii noi şi neobişnuite între 
părţile care înainte erau separate. Nivelul creaţiei inovatoare se întâlneşte la puţini oameni. Ea 
înseamnă o modificare semnificativă a principiilor, fundamentelor care stau la baza unui domeniu al 
artei sau al ştiinţei. Forma cea mai înaltă este creativitatea emergentivă în care un principiu nou sau 
o ipoteză nouă apare la nivelul cel mai profund şi mai abstract.  
 Alţi cercetători explorează aspecte ale procesului de creaţie şi ale produsului său. Graham 
Wallas, extinzând analiza lui Helmoholtz, a sugerat existenţa a patru etape în timpul procesului de 
creaţie: prepararea, incubaţia, iluminarea şi verificarea. Prepararea presupune conştientizarea 
existenţei unei probleme şi culegerea unor informaţii legate de ea, este momentul când apare 
intenţia şi subiectul se mobilizează. Incubaţia este perioada de aşteptare în care procesul continuă la 
nivel inconştient, iar problema rămâne nedesluşită. Iluminarea este momentul când apare pe 
neaşteptate o idee pe baza căreia este rezolvată problema, apoi urmează verificarea, procesul de 

revizuire şi elaborare finală. 
 Potenţialul creativ al unei persoane constă în ansamblul schemelor operaţionale şi 
informaţionale, al procedeelor de lucru şi al deprinderilor sale. Activitatea creativă are ca rezultat 
concret idei sau proiecte noi, obţinute prin transformarea şi recombinarea datelor cognitive de care 
dispune subiectul. Indiferent de caracterul spontan sau voluntar al demersului creativ, el trebuie 

susţinut energetic de trebuinţe şi motive, de înclinaţii, interese şi aspiraţii. Se poate afirma că la 
creativitate contribuie toate procesele psihice, de la senzaţii şi percepţii până la afectivitate şi voinţă. 
 Funcţia psihică esenţială procesului de creaţie este imaginaţia, proces de sinteză a unor 
reacţii, fenomene psihice noi. Însuşirile ei definesc particularităţile actului creator: 

 fluiditatea: posibilitatea intuirii a numeroase imagini sau idei; 
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 plasticitatea: uşurinţa de a schimba punctul de vedere, modul de abordare a unei probleme, 
atunci când cel utilizat anterior nu dă rezultate; 

 originalitatea este expresia noutăţii care se observă, în unele cazuri, prin raritatea statistică a 
soluţiei. 
 Imaginaţia constituie o aptitudine, factorul ereditar având o influenţă mai mult sau mai puţin 
importantă. Printre obiectivele educative, alături de educarea gândirii este stimularea imaginaţiei. 
Cunoştinţele dobândite prin muncă au un rol esenţial, iar varietatea informaţiilor este deosebit de 
importantă. Gândirea influenţează creaţia pentru că înlesneşte analiza şi stabilirea de noi relaţii şi 
mai ales contribuie la aprecierea critică a produselor create. Creaţia presupune şi anumite însuşiri de 
caracter: o motivaţie adecvată, interesul, aspiraţia de a descoperi sau crea ceva nou, dar şi o voinţă 
fermă, perseverenţă pentru a depăşi dificultăţile mari ce stau în calea obţinerii unor produse 
originale, valoroase. 

 Pe lângă factorii favorizanţi, există şi numeroase piedici în calea stimulării creativităţii: 
conformismul, rezistenţa la schimbare, critica prematură, rigiditatea algoritmilor anteriori, teama de 

a nu greşi, graba de a accepta prima idee, descurajarea rapidă, dat fiind că munca de inovare este 
dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. Când ne gândim la soluţionarea unei probleme 
complicate, după o perioadă de timp ne vin tot felul de idei. Al. Osborn recomandă să le notăm pe 
toate, câtă vreme durează această inspiraţie.  

Activitatea didactică poate contribui foarte mult la dezvoltarea creativităţii și trebuie să 
prevadă situaţii care să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a 
unor soluţii originale. Psihologii susţin ideea că dezvoltarea creativităţii presupune stimularea la 
elevi a curajului de a emite ipoteze, chiar hazardate, dar nu absurde, capacitatea de a aprecia în ce 
măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de a elabora o strategie de lucru şi nu de a aştepta de-a 

gata o soluţie. 
A dezvolta capacităţile creative ale gândirii înseamnă a cultiva flexibilitatea, abilitatea de a 

gândi abstract, originalitatea, fluiditatea expunerii ideilor, capacitatea de a stabili asemănări şi 
deosebiri, disponibilităţile de elaborare, organizare, reordonare. A. Roşca susţinea că, în acest lanţ, 
veriga centrală este flexibilitatea gândirii, calitate care depinde de modul în care inteligenţa a fost 
solicitată şi cultivată în direcţia rezolvării problemelor prin dezvoltarea iniţiativei, independenţei, 
originalităţii, capacităţii de investigaţie. 

Învăţarea creativă presupune o asemenea ghidare a elevului, încât el să ajungă să caute şi să 
rezolve deliberat situaţii problematice, să manifeste activ acea tendinţă de a explica situaţii 
necunoscute, să le abordeze din unghiuri diferite, multiple. Ca cerinţă a unei învăţări de tip creativ 
este problematizarea intensivă şi sistematică, crearea unei motivaţii superioare care să propulseze 
activitatea intelectuală a elevului, să-i anime curiozitatea, să caute situaţii pline de tensiune 
intelectuală. Elevul fiind stimulat şi dirijat în aşa fel încât efortul său intelectual, în procesul 
învăţării, să depăşească un anumit set format, să întrevadă posibilitatea de rezolvare mai interesantă, 
atractivă, elegantă şi mai eficientă, va ajunge la abordările specifice stilului creator în învăţare. 

Având în vedere că abilităţile creative pot fi influenţate, antrenate, cultivate, cerinţele 
specifice învăţării creative pot fi următoarele: 

 cadrul didactic să insufle elevilor, prin modul de prezentare a informaţiilor, prin stilul său de 
gândire, prin specificul solicitărilor formulate, o atitudine şi un stil de gândire creator, liber, 

independent; 

 stimularea, orientarea şi incitarea gândirii elevilor spre nou, spre neexplorat; 
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 asigurarea unei atmosfere permisive care să ofere elevilor acel climat optim pentru 
manifestarea liberă, spontană, fără frica de a greşi, de a primi sancţiunea, aprecierea critică 
imediată, crearea unei atmosfere de explorare independentă, încrezătoare şi netulburată; 

 direcţionarea potenţialului creativ al elevilor spre acele zone în care ei au şansele cele mai 
mari de manifestare eficientă, de realizare efectivă; 

 cultivarea încrederii în sine, încurajarea efortului creator încă de la primele manifestări; 
 activismul permanent al gândirii care nu poate fi un stil obositor, ci un efort intelectual ce 

produce satisfacţie, contribuie la cultivarea spiritului de iniţiativă, la formarea abilităţii de a aborda 
problemele întreprinzător şi dinamic; 

 cultivarea unei atitudini specifice faţă de risc: oamenii obişnuiţi devin anxioşi şi nesiguri în 
faţa noului, în timp ce în creaţie riscul temporar, dezordinea şi ambiguitatea creează tensiuni 
intelectuale. 

Pentru a se utiliza la maximum resursele inconştientului, care are un rol important în 
procesul de creaţie, s-au preconizat metode având în centru asocierea liberă, adică se consemnează 
acele idei care vin spontan în minte, fără un efort special de memorie ori de raţionament. Cea mai 
răspândită metodă este aşa numitul brainstorming sau asaltul de idei. Membrii grupului îşi exprimă 
pe rând şi în mod liber tot ce le vine în minte în relaţie cu o temă, cu o problemă propusă. Se 

analizează apoi ce sugestii benefice poate oferi una sau alta din ideile experimentate. 
W. J.J. Gordon prezintă în lucrarea “Synectica” o metodă bine structurată pentru antrenarea 

elevilor în rezolvarea creatoare a problemelor. Cuvântul synectica înseamnă în limba greacă 
strângerea laolaltă a unor elemente diverse. Metoda sinectică foloseşte două operaţii de bază: să 
facă un lucru ciudat să-ţi devină familiar, ceea ce implică înţelegerea problemei; să facă obişnuitul 
să devină ciudat, ceea ce înseamnă o orientare complet nouă, în care acţionează trei mecanisme: 
analogia personală, analogia directă şi analogia simbolică. 

Analogia personală constă în capacitatea elevului de a se transpune în situaţia şi elementele 
problemei, de a personifica termenul problemei. Analogia directă se referă la comparaţia faptelor, 
ideilor, a descoperirilor ştiinţifice aparţinând a două domenii diferite, dar în acelaşi timp foarte 
asemănătoare. Analogia simbolică impune subiectului renunţarea la simbolurile obişnuite şi crearea 
de noi simboluri prin care să se reprezinte elementele unei situaţii-problemă. 

Folosind cu măiestrie metodele specifice fiecărei discipline de învăţământ, cadrele didactice 
trebuie să stimuleze elevii să soluţioneze probleme. Cele mai multe probleme solicită copilului să 
găsească ceva nou pentru el, ceea ce implică o doză de creativitate. Aceasta este necesară mai ales 
în problemele care au mai multe soluţii. Problematizarea presupune şi ca elevii să găsescă ei 
probleme. Metodele active implică eforturi de observare şi de gândire independentă, fac apel la 
iniţiativa şcolarilor. 

Activitatea şcolară şi cea extraşcolară oferă numeroase prilejuri pentru cultivarea imaginaţiei 
și are un rol important în educarea spiritului creativ al copilului.  
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  STIMA DE SINE 
 

Prof. Mihaela Popescu  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeș 

 

 

 Ce este stima de sine? 

Stima de sine reprezintă părerea pe care o ai despre tine. Se bazează pe atitudinea pe care o 
ai față de: 
 Valoarea ta ca persoană  

 Munca pe care o faci/ serviciul pe care îl ai  

 Ceea ce ai realizat până acum  

 Ce crezi că gândesc ceilalţi despre tine  

 Scopul tău în viață  

 Locul tău în lume  

 Potențialul tău pentru succes  

 Punctele tale tari și slabe  

 Statutul tău social și modul în care relaționezi cu ceilalți  
 Independența/ autonomia ta sau abilitatea de a sta pe propriile picioare 

Se mai pot adăuga și alți factori care pot fi importanți pentru tine. 

Ce este o stimă de sine scăzută? 

O stimă de sine scăzută apare când unul sau mai mulți factori din cei enumerați mai sus sunt 
afectați și imaginea de sine este influențată. 
De exemplu: nu-ți place munca pe care o faci, sau simți că nu ai niciun scop în viață. 

Ce este o stimă de sine crescută? 

În momentul în care ești încrezator în tine, sigur pe tine și mulțumit se poate spune că ai o 
stimă de sine crescută. De aceea eşti motivat și ai exact atitudinea care te poate face să reușești. 

Imaginea pe care o avem depre noi este o evaluare, întemeiată sau nu, pe care o facem având 
în vedere calităţile şi defectele noastre. Nu este vorba numai de o cunoaştere de sine, importantă 
este convingerea că avem calităţi şi defecte, potenţialităţi şi limite. Bineînţeles că vom fi subiectivi; 
a te observa pe tine este dificil şi a te înţelege este delicat. 

După G. Albu (2002), stima de sine se referă la încrederea în capacitatea proprie de a gândi, 

în capacitatea de a face faţă provocărilor fundamentale ale vieţii şi la încrederea în dreptul şi 

posibilitatea noastră de a avea succes, de a fi fericiţi, la sentimentul că suntem îndreptăţiţi să ne 

afirmăm trebuinţele şi dorinţele, să ne împlinim valorile şi să ne bucurăm de rezultatele eforturilor 

noastre 

  Dragostea de sine, ca şi imaginea de sine, este mai greu de identificat. Este ştiut cât de 
importantă este dragostea pe care un copil o poate primi încă din primele zile pentru dezvoltarea sa 
armonioasă în copilărie şi mai târziu ca adult. Un copil dorit va primi dragostea înainte de a se naşte 
şi cu siguranţă va iubi viaţa şi se va iubi pe sine. Un copil nedorit însă nu va primi acea ,,hrană 
afectivă“ care să-i inducă şi dragostea de sine. Şi aceasta este, fără îndoială, extrem de greu de 
recuperat, dacă nu imposibil. Lipsa acestei iubiri (a iubirii necondiţionate) duce la carenţe ale stimei 
de sine şi chiar la ceea ce psihiatrii denumesc ,,tulburări de personalitate“. Este cazul copiilor (şi 
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mai târziu al adolescenţilor şi adulţilor), a căror manieră de relaţionare cu ceilalţi îi împinge, în mod 
regulat, la conflict şi la eşec. 
  Percepându-ne pe noi, suntem conştienţi de diferitele aspecte ale personalităţii noastre: 
trăsături fizice şi psihice, calităţi morale, nevoi, achiziţii şi resurse, capacităţi şi limite, forţe şi 
slăbiciuni. 
  Dacă nu te iubeşti pe tine, cum a-i putea să-i iubeşti pe ceilalţi? Iubindu-te, te asculţi, te 
consolezi, te-ncurajezi, ai încredere în tine, îţi ierţi greşelile, te judeci fără să te blamezi, îţi vorbeşti 
cu respect şi tandreţe. Ai încredere în capacităţile tale, ai voinţă şi determinare pentru a-ţi împlini 
proiectele şi visurile; îţi accepţi nivelul de competenţă fără să te compari cu alţii, te bucuri de orice 
succes, oricât de mic ar fi el, crezi în capacitatea ta de a învăţa, de a te schimba în bine şi crezi în 
rostul tău pe lume. 
  A te iubi pe tine însuţi este soclul stimei de sine, constituantul cel mai profund şi mai intim. 
Totodată, nu este niciodată uşor să discerni la o persoană, dincolo de masca sa socială, gradul exact 
de dragoste ce şi-l poartă. 
  „A avea încredere înseamnă să te gândeşti că eşti capabil să acţionezi adecvat în situaţiile 
importante. Persoana care nu are încredere în sine este cea care se îndoieşte de capacităţile sale de a 
face faţă unor sarcini, cea care caută aprecieri din partea celorlalţi, care ezită să ia decizii; 
încrederea în sine este mai degrabă o consecinţă a dragostei şi imaginii de sine.“ (Fr. Lelord, Ch. 
Andre, 1999). 

  Stima de sine are nevoie de mici succese zilnice, necesare echilibrului psihologic, de mici 

acte pentru a se dezvolta. Încrederea în sine vine, în principal, din modul de educaţie primit în 
familie sau la şcoală, reprezentând o „contabilizare a izbânzilor viitoare“.  
  Cele trei componente ale stimei de sine au între ele legături de interdependenţă: dragostea 

de sine (a asculta de propriile nevoi şi aspiraţii, a se respecta aşa cum este) facilitează în mod 
incontestabil o imagine de sine pozitivă (a crede în capacităţile proprii, a proiecta viitorul său) care, 
la rândul său, influenţează în mod favorabil încrederea în sine (a acţiona fără frică de eşec sau de 
judecata celuilalt). 
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ 
A EDUCAȚIEI COPIILOR 

 

Prof. înv. primar Mihaela-Denisia Radu 

Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia, jud. Constanța 

 

La o simplă încercare de documentare privind activitățile extracurriculare, un citat apare 
obsesiv în majoritatea articolelor, referatelor ș.a.m.d. „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea 

de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi 
vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” – Maria Montessori [1]. Dincolo de discutabilitatea 

strategiei promovate de pedagogul (și medicul) italian, într-o variantă autohtonă, am prelua lozinca 

motivațională nuanțând celebrul „Ai carte, ai parte!” în varianta „Ai competențe, ai parte!”. 
Problematica educației dobândește în societatea contemporană noi conotaţii, impuse, în 

primul rând, de schimbările accelerate din toate domeniile vieţii sociale. Accentul a trecut de pe 

informativ pe formativ, iar educaţia depășește limitele curriculumului şcolar şi a migrat spre o 
învăţare pe tot parcursul vieţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii 
umane, iar dezideratul educaţiei permanente a devenit o realitate incontestabilă.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 

vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 
formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individual le preia zi 
de zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

Recomandarea din 30 aprilie 2003 a Consiliului Europei (prin Comitetul de Miniştri) [2] 
precizează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor 
educative școlare şi extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la 
dezvoltarea personalităţii copilului și a integrării lui în societate. Oricât de importantă ar fi educaţia 
curriculară realizată prin procesul de învățământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative 
exercitate extracurricular asupra copilului [v. 3]. 

Dezvoltarea personalității elevilor este preocuparea primordială a cadrelor didactice în 
scopul modelării întregii activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor 
societății. Activitățile extracurriculare  sunt activităţi complementare activităților de învățare 
realizate în clasă, urmăresc lărgirea și adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri 
ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, 
contribuind la formarea personalităţii. I. Nicola consideră că „Activitatea extraşcolară oferă 
independenţă mai mare elevilor şi asigură o posibilitate de varietăţi pentru manifestările 
disciplinare, ele presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” [4]. În acest sens 

şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate forme. 
Activitățile extracurriculare sunt apreciate atât de „actorii” educaționali în măsura în care: 

o valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor; 

o organizează într-o manieră plăcută și ingenioasă timpul liber al copiilor, contribuie la 

optimizarea procesului de învățământ; 
o copiii au spațiul necesar pentru a-și manifesta în voie spiritul de inițiativă; 
o participarea este liber consimțită, rezultând un suport puternic pentru o activitate 

susținută; 
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o au un efect pozitiv pentru munca desfășurată în grup; 

o creează un sentiment de siguranță și încredere tuturor participanților; 
o urmăresc lărgirea și adâncirea influențelor exercitate în procesul de învățământ; 
o contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Având cel mai larg caracter interdisciplinar, activităţile extraşcolare pot îmbrăca diferite 
forme: excursii, vizite, tabere şcolare, spectacole cultural-artistice, vizionări de filme, competiţii 
sportive, cercuri de creaţie, cercuri pe discipline, concursuri etc. care, prin specificul lor, imprimă 
copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşând anumite sentimente [5]. 
Vom detalia puțin latura educativă a primelor patru forme enumerate anterior. 

Excursiile / vizitele la muzee, monumente istorice, case memoriale, unităţi economice etc. 
constituie un mijloc de a lua contact cu elemente ale patrimoniului cultural, istoric și economic. 
Elevii au ocazia de a observa obiectele și fenomenele în starea lor naturală, procesul de producţie în 
desfăşurarea sa, operele de artă originale, repere legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor 
personalităţi, relaţiile dintre oameni sau rezultatele concrete ale muncii lor. 

Drumețiile și taberele școlare conduc la îmbogăţirea cunoştinţele geografice, botanice și 
zoologice ale elevilor, încurajează mișcarea, dar și exprimarea liberă a copiilor în afara clasei. 
Copiii pot reprezenta realitatea cu mai multă creativitate atunci când desenează, modelează sau au 
de alcătuit scurte texte. Vacanţa petrecută în tabere şcolare le oferă copiilor ocazia să se acomodeze 
într-un mediu nou, în lipsa părinţilor, să se manifeste liber şi să se descopere pe sine. Ei sunt pe cont 
propriu şi acest lucru îi încurajează, dar îi şi obligă să acţioneze şi să aibă încredere în ei când îşi fac 
prieteni noi. 

Metodele moderne, „vedete” ale strategiilor didactice actuale, ajută elevul să caute, să 
cerceteze, să găsească singur sau în grup cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească, să afle 
soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la reconstituiri şi resistematizări de 
cunoştinţe. Sunt metode care îl învaţă pe elev să înveţe să lucreze independent şi în grup [6]. De 
exemplu, o metodă utilizată în cadrul vizitelor la muzee, în excursii sau în tabere este metoda 
„Diamantul”. 

MUZEU

MonedeHărți

Imagini Documente, manuscrise
Elemente 

vestimentare

Diorame Machete Statui
Obiecte 
casnice

ISTORIA 
ROMÂNILOR

 
Figura 1. Metoda Diamantul „Izvoare istorice la muzeu” 
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În concluzie, activitatea educativă şcolară şi cea extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ 

comun care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite 
în sistemul de învăţământ. Valorificarea activităţilor extraşcolare în practica educaţională ar trebui 
să se producă sistematic şi cu mai multă eficienţă, pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor. 
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THE IMPACT OF E-TWINNING PROJECTS ON 

STUDENTS’ PRACTICE AND COMPETENCE 
DEVELOPMENT  

Prof. Delora Gineta Roșu  
Școala Gimnazială Topliceni, jud. Buzău 

 

 Many  of the young students consider e- Twinning projects to be the most motivating and 

enjoyable way to learn. Students’ experiences with e-Twinning have helped them develop their 

language and ICT skills and they have become a new way of an understanding of different cultures. 

 E-Twinning projects have helped them gain self confidence, a new vision of the world and 

contributed to the development of creativity, taking responsability and critical thinking. Every 

single child involved in e-Twinning projects has a chance to develop, to interact positively with 

others from different backgrounds and achieve his long term goals.  

 E-Twinning is a fantastic tool every teacher should and must use for his own and his 

students’ benefits. One of the most i portant elements of e-Twinning is a collaboration among 

teachers, students, schools, parents and their community. In e-Twinning teachers work together and 

organize activities for their students, they have an active role, investigate, interact, make decisions, 

respect each other and learn  21st century  skills. E-Twinning students believe in values like cultural 

awareness and tolerance, they learn to speak a different language than their own and realise the 

importance of listening and understanding others’ points of view. Teachers involved in e-Twinning 

activities also change their way of teaching, they become mentors and facilitators rather than simple 
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transmitters of knowledge so they can develop more meaningful and engaging lessons beyond the 

curriculum. Much freedom of choice is given to teaching and learning situations in order to meet 

the objectives so teachers try to integrate their pedagogical activities to the curriculum and culture 

of their school.  

 When teachers implement e-Twinning activities in their lessons, they create authentic 

learning situations. They involve their students in each of the steps of the project making them feel 

responsible for what they do, assuming their roles, using the media and their imagination to 

virtually communicate with foreign people. According to Gardner’s multiple intelligences „from a 
very early age we have all been encouraged to develop the art of communication, even if we do not 

consider ourselves to be particularly talented we have at least learnt sufficient so as to interact fairly 

successfully with others” 1.  
 E-Twinning projects contribute to the professional development of teachers. They make the 

teaching-learning processes more active and the communication between teachers and other 

teachers working in different countries provides an oportunity to share language and experience. 

Teachers develop their creativity by acquiring different perspectives. The widespread use of ICT 

increases their knowledge and skills in the field and provides rich learning environments. 

Involvement in e-Twinning projects clearly has many benefits. Children from different countries 

make new friends, they learn how to communicate and collaborate with other people, they learn 

how to communicate in public, they are given the chance to learn without feeling they are forced to. 

 They share information and adapt themselves to all possible circumstances, they discuss 

ideas, work in teams, open themselves to a variety of learning and teaching styles and to others 

coming from communities which are significantly different than theirs. Students slowly learn that 

the language, the culture and the distance  is not a barrier to make new friends and make something 

new.  

 E-Twinning projects also take place in rural schools. Children from Topliceni Secondary 

School have already been involved in e-Twinning projects over the years. Projects like The 

Rainbow Children initiated in 2021 and  English Beyond the Borders, E-Twinning Chefs initiated in 

2022 have been a great oportunity to increase their language and ICT competences. Their 

collaboration with students and teachers from Jordan, France, Turkey, Bulgaria, Hungary, Sweden, 

Greece and many other countries has helped them see the world without travelling by plane. Their 

contribution to these projects has already been awarded with the National and the European Quality 

Labels. Their contribution to these projects has already been awarded with National and The 

European Quality Labels. To sum up, students love when they are involved in such projects as they 

get a feeling of achievement, importance and envolvement. These students have not only 

collaborated with students and teachers from other countries but they also made friends, learnt 

creative things, used innovative learning techniques. All these activities led in fact to their personal 

and future professional development. Our school inspiring e-Twinning projects, this year, were 

about English which is beyond the borders and about cooking worldwide.  
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CONSIDERAȚII PSIHOPEDAGOGICE ȘI METODICE PRIVIND 
PREDAREA-ÎNVĂȚAREA BIOLOGIEI 

 

 

Prof. Fănica Săceleanu   
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Fetești, jud. Ialomița 

 

       

 Învățământul, considerat în desfășurare, reprezintă o alternanță continuă de activități de 
predare și învățare care alcătuiesc o unitate organică. În sens psihopedagogic învăţarea este o 

activitate pentru însușirea cunoștințelor și dobândirea de deprinderi în toate sectoarele vieții psihice: 
cunoaștere, emotivitate, voință. Prin învățare elevul ajunge la un dublu rezultat: unul de ordin 

informativ, altul de ordin formativ. 

       Predarea în învățământ înseamnă o activitate comună a profesorului și a elevilor. Predarea 

presupune o elaborare de către profesor a unei strategii didactice, în cadrul căreia se urmărește: 
clasificarea scopului acțiunii instructiv-educative, stimularea intereselor de formare a elevilor, 

gradarea ascendentă a sarcinilor, evaluarea rezultatelor pentru stabilirea eficienței activității 
desfășurate. 
      Noile orientări de psihologie pun la baza însușirii cunoștințelor și noțiunilor acțiunea în 
dubla ei ipostază de acțiune externă și acțiune mintală. Nota definitorie a acțiunii este manipularea 
sau transformarea aplicată obiectelor sau informațiilor. J.Piaget consideră că punctul de plecare al 
universului științei trebuie căutat în lumea acțiunilor și nu a percepției detașate de contextul ei 
practic. “Nici o cunoștință – arată Piaget - nu este efectiv datorată percepțiilor singure, pentru că 
acestea sunt întotdeuna dirijate și încadrate prin scheme de acțiune. Cunoștința provine din 
acțiune....” 

     În didactica modernă își croiește drum o didactică a metodelor active, participative, în care 
elevul nu este un simplu receptor de informație, ci subiect al cunoașterii și acțiunii. 
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 Procesul de predare-învățare îmbină un act de comunicare, de transmisie cu un efort de 

însușire, de apropiere din partea elevului. Profesorul este cel care inițiază dialogul, selectează și 
structurează materialul, propune și organizează activitatea elevului cu acest material, inclusiv 

fixarea sa în memorie. Metodele didactice folosite de profesor sunt instrumente cu ajutorul cărora 
elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, își însușesc cunoștințe, își formează 
priceperi și deprinderi, aptitudini, concepții etc. Metoda aleasă corect decurge din esența obiectului 
predat, rezultă din scopul școlii, se sprijină pe cunoștințe temeinice, pe caracteristicile de vârstă ale 
copilului. 

     În procesul didactic se folosesc metode informative sau formative. Metodele de învăţământ 
sunt eficiente în măsura în care contribuie la formarea spiritului critic la elevi, gândirii creatoare, 
aptitudinilor, atitudinilor exploratoare, a capacităţilor etc. O metodă este activă şi eficientă dacă îl 
aduce pe elev în postura de a face, de a acţiona, de a decide. Metoda este activă atunci când elevii 
participă la elaborarea conceptelor sau noţiunilor fie prin activitate intelectuală, fie prin îmbinarea 
activităţii intelectuale cu cea fizică, ultima fiind un suport al primei. Elevul învaţă mai bine dacă 
este angajat cu toată persoana sa într-o acţiune.  

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

 Metoda “Schimbă perechea” - are la bază munca elevilor în perechi astfel: se împarte clasa 
în două grupe egale ca număr de participanţi; se formează două cercuri concentrice, elevii fiind faţă 
în faţă pe perechi. Profesorul pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi. Fiecare pereche 
discută şi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, 
realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare 
membru al clasei. Fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. 

 Metoda piramidei - sau metoda “bulgărelui de zăpadă” are la bază împletirea activităţii 
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea 
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la 
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date. 

 Diagrama cauzelor şi a efectului - oferă posibilitatea punerii în evidenţă a izvoarelor unei 
probleme, unui eveniment sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ 

de generare şi organizare a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare) ale unui efect. 

 Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr) - presupune deducerea de conexiuni între idei, 
concepte, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei secundare 
care se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei secundare 
sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme principale, 

pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi câte alte noi 8 
idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care 
trebuiesc dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte. 

 Brainstorming sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă 
interactivă de dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în 
cadrul căreia fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu 
alegerea celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Metoda „asaltului de idei” sau 
„cascada ideilor” are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul 
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de rezolvare a unei probleme, în speranţa că, prin combinarea lor se va obţine soluţia optimă. Calea 
de obţinere a acestor idei este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă 
lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Scopul metodei este 
acela de a da frâu liber imaginaţiei, ideilor neobişnuite şi originale, părerilor neconvenţionale, 
provocând o reacţie în lanţ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei.” 

 Explozia stelară (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda) este o metodă nouă de 
dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie 
în afară, cu întrebări, la fel ca o explozie stelară. Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi 
se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de 
tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele neaşteptate 
care, posibil, solicită o şi mai mare concentrare pentru a răspunde la ele. Scopul metodei este de a 

obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni înte concepte. Este o modalitate de 
stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Organizată în grup, explozia stelară facilitează 
participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul 
dezvoltă construcţia de idei pe idei. 

 Metoda Pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii 
participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării 
gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii 
grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile 
se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl 
joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul. 

 Tehnica 6/3/5 este asemănătoare brinstorming-ului. Ideile noi însă se scriu pe foile de hârtie 

care circulă între participanţi şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se 

numeşte 6/3/5 pentru că există: - 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte 

- 3 soluţii fiecare, la o problemă dată, timp de - 5 minute. 

 Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de 
unde provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-

ului şi metodei 6/3/5, însă se individualizează prin limitarea discuţiei celor 6 participanţi la 6 
minute. Acest fapt are ca scop intensificarea producţiei creative, ca şi în cazul metodei 6/3/5. 

 Metoda Frisco are la bază interpretarea din partea participanţilor a unui rol specific, care să 
acopere o amunită dimensiune a personalităţii, abordând o problemă din mai multe perspective. 
Astfel, membrii grupului vor trebui să joace, fiecare, pe rând, rolul consevatoristului, rolul 

exuberantului, rolul pesimistului şi rolul optimistului. Scopul ei este de a identifica problemele 

complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Ea are la bază brainstorming-ul 

regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice, spirit critic, punând accent pe stimularea 
gândirii, a imaginaţiei şi a creativităţii. 
      Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii, scopul profesorului postmodernist este 
să-şi înveţe elevii cum să gândească, nu ce să gândească. Important este nu doar a-i antrena pe elevi 

în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate, ci mai mult, de a-i ajuta să 
descopere căile de a pune întrebări şi de a critica problemele. Astfel, educaţia trebuie să fie cea care 
să-l determine pe individ să fie într-o continuă stare problematizantă, o stare în care permanent să-şi 
pună întrebări şi să caute răspunsuri, considerând faptul că “imaginaţia este mai importantă decât 
cunoaşterea.” (Einstein). Educatorul bun cunoaşte şi apreciează/valorifică punctele de vedere ale 
elevilor. Opiniile acestora reprezintă nişte “ferestre” deschise spre propriile lor raţionamente, 
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ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea. Acordându-le şansa de a-şi exprima părerile, 
profesorul stimulează încrederea în propriile forţe ale elevilor.  
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INSTRUMENTE PENTRU MĂSURAREA SATISFACȚIEI 
BENEFICIARILOR DIRECȚI AI EDUCAȚIEI 

-Studiu de specialitate - 

 

Prof. Rodica Șargu 

Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” Mangalia, jud. Constanța 

 

 

1. Introducere 

Cercetarea de față a fost sugerată de necesitatea reglării continue a ofertei educaționale a 
școlii în concordanță cu cerințele de pe piața muncii și din sistemul educațional, cu scopul pregătirii 
tinerilor pentru o inserție socială și profesională de succes.                      

2. Obiectivul, ipoteza și eșantionul cercetării 
I. Obiectivul cercetării: Identificarea nivelului de satisfacție al beneficiarilor direcți (elevii) în 
legătură cu programele de studiu/calificările oferite de școală 

II. Ipoteza de lucru: Majoritatea elevilor din școala noastră au ales acest traseu educațional din 
perspectiva posibilității de a obține cunoștințe de cultură generală și de cultură tehnică de 
specialitate, precum și o calificare care să le permită angajarea, eventual în paralel cu continuarea 
studiilor. 

III. Metodologia și eșantionul: În cercetarea de față am utilizat ca metode: interviul, chestionarul și 
studiul documentelor școlare. Toate metodele folosite au avut drept scop să furnizeze o imagine cu 

privire la nivelul de concordanță între așteptări și satisfacția trăită. 
Interviul a fost realizat cu foști elevi ai școlii, care actualmente sunt studenți ori s-au angajat 

în diferite domenii de activitate. 
 Investigația cantitativă s-a realizat prin intermediul unui chestionar aplicat online în perioada 
2-10 iunie 2022, adresat unui eșantion de cca 100 de elevi din învățământul liceal și profesional de 
la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu. Chestionarele au fost administrate sub protecția anonimatului.  
 Eșantion: 97 elevi din clasele a IX-a – a XII-a liceu au completat chestionarul online 

                         15 elevi din clasele a IX-a – a XI-a înv. profesional au completat chestionarul printat  
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Pentru metoda chestionarului, am folosit în completare studiul documentelor școlare privind 
inserția profesională a absolvenților, realizate anual de diriginții claselor terminale. 

3. Concluzii obținute în urma interpretării datelor 

Au răspuns elevi care studiază în domenii de pregătire variate:  

învățământ liceal  □ mecanică  - 57  

                   □ electromecanică - 29 

                   □ electronică și automatizări – 11 

învățământ profesional □ mecanică - 15 

 Referitor la motivul pentru care au dorit să frecventeze 
cursurile acestei școli, elevii au răspuns astfel: 
Răspunsuri învățământ liceal: 
 am fost îndrumat de cadre didactice din școala gimnazială – 4,1% 

 deoarece și prietenii mei au studiat/studiază la această școală – 11,3% 

 mi-a plăcut oferta școlii despre care am auzit: - din presă/din pliante – 3,1% 

 încrederea în colectivul de cadre didactice și garanția unor rezultate – 7,2% 

 calificarea pe care o pot dobândi la finalizarea studiilor - 34% 

 apropierea de domiciliu - 11,3% 

 nu am dorit asta – 28,9% 

Răspunsuri învățământ profesional: 

 am fost îndrumat de cadre didactice din școala gimnazială– 20% 

 calificarea pe care o pot dobândi la finalizarea studiilor– 40% 

 deoarece și prietenii mei au studiat/studiază la această școală– 33,33% 

 apropierea de domiciliu – 26,66% 

 mi-a plăcut oferta școlii despre care am auzit: - din presă/din pliante - 20% 

La întrebarea În ce măsură școala corespunde așteptărilor tale?, elevii au răspuns astfel  
Răspunsuri învățământ liceal: 
 m-am așteptat la altceva    - 27,6% 

 conform așteptărilor mele  -  42,9% 

 peste așteptări – 29,6% 

Răspunsuri învățământ profesional: 
  m-am așteptat la altceva 

 conform așteptărilor mele 93,33% 

 peste așteptări – 6,67% 

La întrebarea În ce măsură consideri că disciplinele studiate la această școală te pregătesc 
pentru viață? elevii din învățământul liceal au răspuns: în mare măsură – 80%, în mică măsură – 

16,3%, doar în unele privințe – 13,3%, deloc – 8,2%. ? Elevii din învățământul profesional: în mare 
măsură – 12,2%, în mică măsură – 06,66%, doar în unele privințe – 63,3% 

Următoarea întrebare s-a referit la disciplinele studiate prin CDL-Curriculum în dezvoltare 
locală, elaborate împreună cu agentul economic. Măsura în care elevii de liceu apreciază că acestea 
contribuie la pregătirea pentru calificările alese: în mare măsură – 35,7%, în mică măsură – 29,6%, 

doar în unele privințe – 28,6%, deloc- 6,1%. Elevii din învățământul profesional apreciază că aceste 
discipline contribuie în totalitate (100%) la formarea profesională. 
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Printre motivele de satisfacție în legătură cu domeniul/calificarea în care se pregătesc, elevii 
din învățământul profesional au menționat: loc de muncă stabil – 75%, salariu bun – 90%, mă 
pasionează mecanica – 20%, pot să repar/lucrez la mașini/motociclete - 20%. 

Printre motivele de satisfacție în legătură cu domeniul/calificarea în care se pregătesc, elevii 
au menționat: foarte multă teorie, grupe de practică formate cu mulți elevi, puține ore de desen 
tehnic, imposibilitatea derulării instruirii practice în totalitate la agentul economic. 

Referitor la varietatea programelor de studiu oferite de școală, elevii au declarat că este la 
nivel satisfăcător sau bun în proporție de peste 75%. În acest sens, au menționat și alte calificări pe 
care ar fi dorit să le poată alege la finalul gimnaziului: design vestimentar, estetică pentru nivelul de 
învățământ liceal, mecanică agricolă, vopsitorie, electrician auto, vulcanizator. 

La întrebarea Ai recomanda și altor elevi să vină la această școală? răspunsurile au arătat:      
Răspunsuri învățământ liceal: Da: 84,7%      Nu: 15,3% 

Răspunsuri învățământ profesional: Da: 93,33%     Nu: 6,67% 

                      

 

 

 

  

 

 

Rapoartele privind inserția profesională a absolvenților, realizate de diriginții claselor 
terminale, arată că un procent de aproximativ 10% dintre elevi își continuă studiile chiar în 
învățământul superior tehnic, folosind pregătirea tehnică generală dobândită în liceu. 

Discuțiile purtate cu foști elevi ai școlii relevă de asemenea un nivel de satisfacție ridicat în 
rândul acestora în legătură cu oportunitățile de angajare, fie la nivel local, fie în alte zone ale țării 
sau în străinătate. 

Metodele de cercetare folosite au confirmat ipoteza că alegerea traseului educațional este 
dictată în primul rând de posibilitatea de a obține cunoștințe de cultură generală și de cultură tehnică 
cel puțin la nivel minimal. Pentru absolvenții învățământului profesional și tehnic, obținerea unei 
calificări care să le permită angajarea, eventual în paralel cu continuarea studiilor, este un sprijin 
pentru inserția profesională sau socială.  
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ADOPTAREA MODERNITĂȚII EDUCAȚIONALE: BENEFICII ȘI 
DEZAVANTAJE 

 

Prof. dr. Elena-Cremona Ţintatu-Comănescu  
Şcoala Gimnazială “Traian” Piteşti, jud. Argeș 

 

 

 Când am constatat că problemele actuale pe care trebuie să le rezolve societatea românească 
în domeniul educaţiei sunt aceleaşi cu ale altor state europene occidentale, mi-am spus că suntem, 
într-un fel, mai aproape de mentalitatea lor. Deşi experienţa profesională este diferită, nevoile 
economice sunt altele, implicit inserţia în piaţa muncii variază, se poate afirma că există elemente 
comune în ceea ce priveşte raportarea activităţii profesorului la comunitatea căreia îi aparţine. 
 Având în vedere marile schimbări ce au loc în educație, cariera de cadru didactic devine tot 
mai atractivă, însă pot fi făcute încă multe pentru a o îmbunătăți. Michiel Heijnen, din cadrul 
Universității de Științe Aplicate din Utrecht, ia în discuție ultimele evoluții. 

 O educaţie în schimbare 

 Lumea se schimbă, și, odată cu ea, societățile europene. Globalizarea, digitalizarea și 
evoluțiile socio-culturale și economice creează noi oportunități, însă impun și cerințe noi oamenilor 
și societăților, cerințe pe care încă nu le putem prevedea pe deplin. Apar noi industrii și profesii, 
pentru care trebuie pregătită o forță de muncă tot mai diversificată și conștientă de sine. 
 Prin urmare, educația din secolul al XXI-lea nu mai pregătește elevii pentru vechea 
paradigmă. În plus, constatăm că învățarea formală nu se mai oprește în jurul vârstei de 20 de ani. 
Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit noua normă. Educația face tranziția de la învățarea 
standardizată la cea personalizată, de la birocrație la circumscrierea procesului de învățare în jurul 
elevilor și profesorilor, de la randament la calitate și inovare, de la inegalitate la șanse egale, de la 
învățare formală, în școală, la învățare informală, pe tot parcursul vieții. Elevii nu mai sunt doar 
disciplinați, ci stimulați. Educația le permite să experimenteze și să eșueze. Îi impulsionează să 
producă viitorul în loc să reproducă trecutul. 
 Aceasta înseamnă că școala începe să semene tot mai mult cu un centru de inovare, un loc în 
care se formează noi competențe, în care învățarea are un caracter multidisciplinar și 
interdisciplinar, un loc care ține cont de întrebările și nevoile personale ale elevilor și în care 
tehnologia joacă un rol de sprijin fundamental. 

 Cariera didactică în schimbare 

 Educația modernă și rolul în continuă schimbare al profesorilor aruncă o nouă perspectivă 
asupra carierelor acestora. Profesorii se perfecționează continuu, grație unui proces de 
profesionalizare și creație colectivă, alături de colegi. Profesia didactică devine tot mai dinamică, 
creativă și palpitantă. Toate acestea contribuie la creșterea gradului de atractivitate al perspectivei 

de a deveni și a rămâne profesor. 

 “În ciuda tuturor acestor evoluții, uneori este foarte greu să găsim profesori noi și să-i 

păstrăm pe cei activi.” Printre motivele des invocate se numără lipsa unor perspective de avansare 
în carieră, salariile relativ mici și volumul mare de muncă. Educația mai este percepută și ca o 
„capcană”: odată intrat în sistem, este dificil să practici altă profesie. 
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 Așadar, date fiind schimbările din educație și procesul didactic, cariera de profesor devine 
tot mai atractivă. Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a atrage oamenii spre 
profesia didactică: 

 asigurarea unor parcursuri de formare personalizate, care iau în calcul competențele și 
experiența dobândite anterior (facilitând astfel tranziția către această carieră); 

 o infrastructură de profesionalizare în care au loc atât preferințele personale, cât și un 
program de jos în sus, capabil să inspire; 

 înființarea unor comunități de învățare, în care profesorii debutanți și cu experiență se 
documentează și proiectează educația împreună; 

 investiții în școli, percepute ca organizații de învățare, cu o cultură deschisă, în care 
profesorii noi sunt primiți “cu brațele deschise” și sunt susținuți în mod activ; 

 facilitarea tranziției către o carieră de profesor hibridă, una care combină cariera didactică cu 
o altă meserie (antreprenor, polițist, cercetător etc.). La urma urmei, acest model se potrivește 
manierei în care tinerii profesioniști își construiesc cariera, deoarece tot mai puțini își aleg o meserie 

pe viață. 
 Schimbările din educație conduc la schimbări la nivelul profesorilor și al carierelor acestora. 
Cu toate acestea, existența unui sprijin extern poate contribui decisiv la accelerarea procesului care 
are ca rezultat o carieră didactică atractivă și durabilă în secolul al XXI-lea, o condiție sine qua-non 

pentru o educație de calitate în aceste vremuri schimbătoare. 
 Lumea în schimbare 

 De ceva timp suntem europeni şi nu mai ştim ce este doar al nostru şi ce aparţine de-acum 

tuturor... Dacă satul este ceva mai conservator, cu oraşul se produc transformări spectaculoase.    
 Irina Nicolau scria despre ”elevul-pelican”, cel care adopta primul chifteluţele de la Mc 
Donald’s, experimenta formule excentrice de locuire, absorbea ca buretele reclamele, melodramele 

şi serialele de la televizor, asimila ultima modă, indiferent în ce se exprima ea, vestimentaţie, 
comportament, vorbire, alimentaţie. Dar ceea ce-l defineşte şi-l trădează, în acelaşi timp, este 
respectul exagerat pentru relaxare, gadget şi festivitate. 

 Ce să înţeleagă elevul nostru din toate aceste repere care lui îi construiesc identitatea? Cum 
îl putem ajuta? Cum să facem ca să nu ne pierdem şi noi, adulţii, în labirintul de semne şi 
simboluri? Este tare  greu să te plasezi între tradiţie şi inovaţie.   
 Astăzi telefonul mobil dotat cu internetul de rigoare a scurtat distanțele și a comprimat 
timpul. Nu mai sunt diferențe majore între școala de la sat și cea de la oraș. Mă refer la dotarea 
tehnică și mai puțin la confortul pe care spațiul școlii îl oferă. Mai sunt și excepții… Am văzut un 
reportaj la știrile naționale în care se arăta ce înseamnă școala românească într-o comună din județul 
Cluj, cum omul sfințește locul și cum aveai impresia că te afli undeva în vestul Europei.  
 Care sunt, așadar, beneficiile şi care sunt dezavantajele modernității educaționale? Cred că 
adaptarea elementului specific, autohton, la multiculturalitate, implicit valorizarea lui reală sunt 
undeva la început, indiferent că ne referim la educație, carieră didactică sau mentalitatea unui grup. 
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ANALIZA COMUNICĂRII COPIL - PĂRINTE ÎN PERIOADA 
ADOLESCENȚEI 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești, jud. Argeş 

 

 

Dezvoltarea socială a adolescentului are loc în contextul tuturor relaţiilor interpersonale în 
care se angajează, în particular cele cu familia şi grupul de egali. Observaţii sistematice realizate 

asupra comportamentului adolescentului în grup au condus la opinia, împărtăşită de mulţi psihologi, 
că în această etapă de dezvoltare viaţa socială are o intensitate mai mare decât în orice altă perioadă 
a vieţii. 

Relaţiile dintre adolescent şi părinţii săi se modifică pe măsură ce acesta se dezvoltă. 
Schimbarea centrului lumii sociale a adolescentului − de la familie la grupul de prieteni − nu 
înseamnă că importanţa familiei în viaţa adolescentului se diminuează. Relaţiile familiale strânse, 
legăturile afective şi apropierea emoţională de membrii familiei, reprezintă un factor de protecţie 
extrem de important faţă de comportamentele cu potenţial înalt de risc specifice adolescenţei. 
Creşterea autonomiei şi dorinţa de independenţă a adolescentului conduce uneori la conflicte 

deosebit de acute între adolescent şi părinţii săi. Totuşi, atunci când nu se depăşesţe un anumit prag 
critic, conflictele şi certurile minore dintre părinţi şi copii reprezintă o consecinţă normală a ajustării 
la schimbare şi, de fapt, a întregului proces de reaşezare pe noi baze a relaţiilor familiale care 
debutează în această perioadă. 

Principalii agenţi ai socializării care acţionează în perioada adolescenţei sunt aceiaşi ca şi în 
perioada anterioară, însă ponderea lor este diferită: familia îşi menţine rolul de cadru primar care 
asigură siguranţa materială şi afectivă şi, în acelaşi timp, de transmitere a unui sistem de valori şi 
mentalităţi. Incapacitatea părinţilor de a găsi echilibrul între atitudinea hiperautoritară şi cea 

hiperprotectoare faţă de copiii lor, acum adolescenţi, îi determină pe aceştia să considere societatea 
adultă ca fiind contradictorie, inadecvată, ipocrită. Astfel, de cele mai multe ori se ajunge la 
generarea unui aşa-numit „conflict între generaţii” în care, pentru prima dată, tinerii pun în discuţie 
valabilitatea şi gradul de adecvare al unor norme sociale, civice, al unor valori şi cutume etice, 
culturale sau religioase. 

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

Apar mai multe tipuri de conflicte, cum ar fi: 

a) Conflictele de idei  

Adolescentul este deosebit de sensibil fată de manifestările de respingere şi judecată ale 
adultului care, de cele mai multe ori, îi critică modul de comportare; recunoaşterea experienţei 
adultului, precum şi lipsa de încredere în sine îl obligă pe adolescent să ia ca punct de referinţă 
tocmai modelul oferit de adult. De multe ori, buna înţelegere cu părinţii apare adolescentului ca un 
semn al dependenţei şi inferiorităţii. Ca urmare, el „încearcă” rezistenţa adultului afirmându-şi 
opinia asupra unor detalii în aparenţă banale (bunele maniere, vestimentaţia, aranjarea părului), 
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încearcă să îşi impună preferinţele şi gustul, fiind important pentru el să nu treacă neobservat. 
Deoarece nu vrea ca prietenii să îl acuze de conformism, adolescentul „luptă” împotriva adulţilor. 
De multe ori conflictul trădează refuzul părinţilor şi al copiilor de a comunica, de avea între ei un 
schimb autentic de opinii. Părinţii, fie sunt dispuşi să facă unele concesii, fie în cele mai multe 
cazuri preferă să discute despre altceva decât problemele esenţiale morale, politice, etice. Uneori, 

aceste conflicte cu întorsături pătimaşe, pornite de la probleme minore, pot să indice că şi unii şi 
alţii ascund angoase şi revendicări mai profunde.  

b) Conflictele afective  

Refuzul părinţilor de a accepta alegerea adolescentului poate conduce la comportamente 

diferite:  

• Supunerea în faţa dorinţei adulţilor 
• Ruptura cu familia 

• Alegerea unui partener după imaginea părinţilor 
Părinţii ar trebuie să ştie să se implice şi să abordeze cu toată responsabilitatea aceste 

perioade delicate din punct de vedere afectiv pe care le traversează adolescenţii, pentru a le oferi un 
ajutor real. Această sarcină este cu atât mai dificilă cu cât adolescentul pudic consideră orice 
încercare de dialog ca un amestec abuziv în problemele lui. 

c) Criza de autoritate  

În adolescenţă se vorbeşte frecvent şi despre crizele de autoritate. Tânărul caută să se afirme, 
cere să stabilească anumite drepturi. În cadrul familiei, conflictele de autoritate iau de cele mai 
multe ori o formă banală: „La ce vârstă ai voie să ieşi cu prietenii, să te dai cu ruj, să fumezi prima 
ţigară?”, „La ce oră ai voie să te întorci seara acasă?”. Dacă adolescentului i se stabileşte o anumită 
limită, el va fi tentat să o depăşească. Pe de altă parte, părintele va face în aşa fel, încât regulile 

impuse să fie respectate. 
 Cu cât nesiguranţa părinţilor cu privire la propriile decizii este mai mare, cu atât mai 

puternică este opoziţia lor la încercarea de „eliberare” a adolescentului. Înăsprirea regulilor, dar şi 
îngăduinţa excesivă înlătură posibilitatea unui dialog autentic.  

Atunci când copiii sunt respinşi de părinţi (reacţiile de respindere sunt diferite în relaţia 
tată/fiu, mamă/fiică) cresc dramatic şansele ca ei să evolueze la pubertate şi adolescenţă înspre 
delincvenţă, agresivitate, conduite nevrotice, conduite atipice şi, simultan, şansele lor de „a vira” 

spre conduite civilizate, de a fi prietenoşi, de a avea capacităţi de comportament civilizat, de a fi 
cooperanţi, de a purta de grijă altora etc. sunt mult mai reduse.  

În particular, stilul de control parental reprezintă un factor important în relaţia părinte – 

copil. O serie de studii şi observaţii clinice au indicat mai multe stiluri de comunicare şi control 
caracteristice în relaţia părinţi-copii. 

a) Stilul dictatorial 

 Acest stil relaţional este caracterizat de un control exagerat, cerinţe mari din partea 
părinţilor, dar cu căldură afectivă redusă. În acest caz, părinţii solicită şi aşteaptă supunere, 
obedienţă indiscutabilă din partea copiilor lor, însă fără a explica copiilor motivele pentru aceste 

pretenţii. În consecinţă, adolescenţii care cresc în familii cu părinţi dictatoriali se structurează ca 
personalităţi cu o competenţă socială scăzută, nu dispun de criterii precise de autoevaluare, sunt mai 
puţin independenţi şi nu au încredere în sine, considerând că, prin aşteptările lor, părinţii lor sunt 
absurzi şi dau dovadă de lipsă de afecţiune. 

b) Stilul democratic autoritar  
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Acest stil parental cumulează cei doi factori, căldura şi controlul. Faţă de copii, părinţii 
manifestă cerinţe înalte în paralel cu o atenţie şi implicare afectivă crescută. Deşi respectă dreptul 
adolescentului de a lua decizii, aceşti părinţi aşteaptă de la el un comportament disciplinat şi îi oferă 
motive pentru a se comporta astfel, ceea ce duce la dezvoltarea independenţei şi a responsabilităţii. 
Adolescenţii care au părinţi democratici au o apreciere de sine înaltă, sunt independenţi şi 
încrezători în sine. Ei vor dobândi o mai mare competenţă socială, însoţită de bune capacităţi de 
adaptare, bazate pe o apreciere realistă. Comportamentul părinţilor caracterizat prin căldură 
afectivă, răsplată acordată pentru merite are consecinţe favorabile în achiziţionarea de către 
adolescent a unor factori structurali ai personalităţii care îi oferă independenţă, o identitate proprie, 

capacitate de autoevaluare. Este de preferat o astfel de abordare egalitară a adolescentului faţă de 
una autoritară, de respingere, condiţii în care minorii nu ezită să spună că „părinţii uită că au fost şi 
ei tineri” şi „nu îşi cunosc limitele”.  

c) Stilul neglijent  

Stilul parental neglijent cumulează cei factori - controlul şi căldură afectivă – însă sub un 
semn negativ, în sensul că se manifestă puţină căldură şi control, iar ca urmare a dezinteresului şi 
neimplicării părinţilor educaţia prezintă valenţe scăzute. Datorită absenţei unor modele şi criterii 
clare, autoevaluarea şi imaginea de sine au o tendinţă de hipervalorizare, fie una de lipsă de 
valorizare. În acest caz, copiii pot avea o evoluţie spre intoleranţă şi pasivitate, cu un slab control 

emoţional şi o slabă toleranţă la frustrare.  
c) Stilul permisiv  

În acest caz, căldura afectivă este accentuată, dar, în schimb, controlul parental este foarte 
scăzut şi slab resimţit de către adolescent. Copiii evoluează înspre o personalitate în care domină o 
toleranţă excesivă, cu dependenţă faţă de părinţi sau persoanele adulte. Nu îşi asumă responsabilităţi 
şi manifestă comportamente fluctuante şi labile, frecvent agresiv impulsive şi fac abstracţie de 
opinia celor din jur.  

În familiile cu dezvoltare normală, adolescenţii sunt mult mai cooperanţi, sunt veseli, învaţă 
să spună glume, să râdă şi să se bucure. S-a constatat că în acest caz adolescenţii învaţă cu mai 
multă uşurinţă să stocheze şi să distribuie informaţia, spre deosebire de adolescenţii cu tulburări de 
comportament, la al căror viraj părinţii şi grupul asistă de multe ori fără să ştie să intervină. Aşa 
cum am arătat deja, rezultatele cercetărilor nu confirmă faptul că toţi adolescenţii trăiesc o criză de 
identitate. Însă, studiile privind influenţa stilurilor familiale asupra dezvoltării sentimentului 
identităţii arată că acei adolescenţi cu o difuzie a rolului provin în general din familii dezorganizate, 
în timp ce tinerii care dobândesc un sentiment solid al propriei identităţi provin din familii care le-

au asigurat căldură, susţinere, ocazii pentru independenţă şi iniţiativă.  
Ceea ce rezultă cu claritate din cercetările realizate în acest domeniu este faptul că 

dezvoltarea identităţii este un proces care se extinde dincolo de perioada adolescenţei (cel puţin 
până în perioada adultă tânără) şi depinde într-o mare măsură de interacţiunile dintre adolescent şi 
contextul social în care acesta trăieşte. 
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STUDIU PRIVIND MIJLOACELE ŞI PROCEDEELE  FOLOSITE ÎN 
ORIENTAREA PROFESIONALĂ 

 

Prof. Aureliana Vasile  

Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Pitești,  jud. Argeş 

 

 

Orientarea profesională se realizează, în primul rând, în procesul de învăţământ care este 
principalul mijloc de educaţie al elevului. Prin conţinutul lui, procesul de învăţământ oferă un cadru 
favorabil pentru realizarea multiplelor sarcini ale orientării profesionale. Astfel, în predarea fiecărui 
obiect de învăţământ se pot realiza cele două condiţii fundamentale ale orientării profesionale: 
cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor, informarea lor în legătură cu profesiile spre care se 
pot îndrepta la absolvire şi educarea intereselor cu direcţionare profesională net exprimată. 

În cunoaşterea elevului în vederea orientării sale profesionale, trebuie realizate 3 obiective 

principale: 

- dezvăluirea intereselor elevului; 
- cunoaşterea înclinaţiilor şi aptitudinilor sale; 

- cunoaşterea trăsăturilor de viaţă şi caracter care-i definesc individualitatea. 

De aceea, activitatea de cunoaştere a elevului are în vedere urmărirea procesului de 

dezvoltare în etape a acestuia sub aspectul componentelor pregătirii psihologice în accepţia arătată 
mai sus. Desigur, aceasta implică determinarea nivelului de dezvoltare a acestor componente în 
fiecare etapă dată a şcolarităţii, pe baza modului de exteriorizare şi de manifestare a componentelor 
respective. 

În orice sistem de mijloace vor intra: 

- observaţia privită ca urmărire conştientă şi dirijată a tuturor manifestărilor elevilor în cele 
mai caracteristice şi diverse situaţii ale vieţii şcolare şi extraşcolare. În sprijinul acestei metode se 
poate utiliza fişa personală, în care, obiectiv şi conştiincios, profesorul îşi notează reacţia 
caracteristică elevului, care prin interpretare poate căpăta semnificaţii psihologice. 

- viaţa obişnuită a şcolii nu oferă întotdeauna profesorului prilejul de a-l observa pe elev în 
situaţii caracteristice. De aceea, este necesar să fie create situaţii experimentale, care, fără să se 
îndepărteze de pulsul şi culoarea vieţii şcolare, să pretindă elevului un comportament mai simplu 

sau mai complex, prin care să fie dezvăluită lumea sa interioară, preocupările şi interesele, 
convingerile şi îndoielile, speranţele şi idealurile sale. 

Plecând de la analiza programelor şi manualelor şcolare, profesorul ar trebui ca, în funcţie 
de lecţie, să dea informaţiile necesare despre profesiunea care are legătură cu conţinutul acestor 
lecţii. În principiu, informarea profesională la lecţie poate fi făcută, atât în cadrul explicaţiilor, cât şi 
al verificării sau fixării cunoştinţelor. O contribuţie însemnată pot aduce în acest sens şi lecţiile 
introductive la anumite capitole sau chiar la obiectele noi care urmează a fi studiate, precum şi la 
lecţiile de sistematizare care trec în revistă un volum mai mare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 
din unghiuri de vedere diferite, cu aplicaţii variate la diverse domenii de activitate. 

Aducând în discuţie astfel de profesiuni, profesorul poate să dea indicaţii sumare în legătură 
cu specificul muncii şi posibilităţile de calificare profesională. De asemenea, este foarte util să li se 
recomande elevilor la fiecare obiect de învăţământ o bibliografie minimă cu lucrări ştiinţifice 
accesibile care contribuie la dezvoltarea interesului pentru ştiinţă şi pentru diferite profesiuni. 
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Esenţial este să se insiste mai mult asupra activităţilor în care se aplică cunoştinţele, decât 
asupra profesiunilor ca atare. Acest mod de a proceda duce la dezvoltarea interesului pentru 

cunoştinţe şi pentru un anumit domeniu de activitate şi, indirect, la educarea intereselor cognitive cu 

direcţionare profesională. Atunci când nu au o legătură firească cu celelalte cunoştinţe predate, 
informaţiile concrete despre profesiuni pot fi omise cu totul. 

Se ştie că dirigintele, în condiţiile actuale, este principalul factor al orientării profesionale în 
şcoală. El are rolul de coordonator al tuturor acţiunilor de orientare profesională la nivelul clasei, 
realizând în mod direct sau indirect cunoaşterea elevilor şi informarea lor în legătură cu diferitele 
profesiuni la care au acces după absolvirea şcolii. Ce poate să facă un diriginte pentru informarea 
profesională a elevilor şi educarea lor profesională? Principalele mijloace prin care dirigintele are 
posibilitatea să realizeze aceste sarcini sunt activităţile speciale organizate la orele de dirigenţie şi 
acţiunile de orientare profesională la care colaborează cu ceilalţi profesori.  

La toate clasele, dar mai ales la clasele a XI-a şi a XII-a sunt indicate discuţii cu elevii în 
legătură cu: 

- aspiraţiile lor profesionale şi proiectele lor de viitor. Din aceste discuţii se poate determina 
gradul de cunoaştere a profesiunilor, ceea ce va constitui punctul de plecare pentru informările 
viitoare; 

- profesiunile cunoscute cu ocazia vizitelor la orele de dirigenţie a unor reprezentanţi ai 
acestor  profesiuni; 

- anumite cărţi recomandate de diriginte şi citite de elevi care cuprind indicaţii despre 
alegerea profesională. 

- informaţiile făcute de diriginte în legătură cu instituţiile de învăţământ mediu şi superior în 
care îşi pot continua studiile absolvenţii de liceu. 

Tot pentru informarea elevilor, diriginţii pot invita la ore şi părinţii elevilor care să le 
vorbească despre profesiunea lor. Desigur, nu este necesar ca mereu să se folosească toată ora de 
dirigenţie numai pentru probleme de orientare profesională. Se impune însă o planificare cât mai 
chibzuită a acestor activităţi în planul de muncă al dirigintelui pentru fiecare semestru. Nimic nu 
trebuie făcut la întâmplare, improvizând măsurile de orientare profesională. O asemenea atitudine îl 
împiedică pe diriginte să le pregătească temeinic şi să le asigure eficacitatea.  

Pentru reuşita acţiunilor sale în materie de orientare profesională, dirigintele trebuie să 
acorde o importanţă egală colaborării cu familiile elevilor. În acest sens, preocuparea dirigintelui se 

va axa pe informarea părinţilor elevilor asupra posibilităţilor acestora de şcolarizare ulterioară a 
tinerilor şi de calificare a lor în raport cu posibilităţile şi aptitudinile lor reale. E bine cunoscut 
faptul că unii părinţi nu pot realiza o cunoaştere obiectivă a propriilor copii, proiectând asupra 
acestora aspiraţii profesionale proprii, neîmplinite în tinereţe. Informarea părinţilor se poate 
organiza prin discuţii personale şi colective, prin lectură etc. Informarea profesională trebuie 
realizată frontal, dar în unele situaţii concrete din clasă şi pe grupe restrânse sau chiar individual.  

Aportul psihologului în orientarea profesională este deosebit de importantă. Nu este posibilă 
orientarea profesională ştiinţifică fără colaborarea psihologului. De aceea este necesar să se 
organizeze cu atenţie, în fiecare şcoală examinări psihologice, consiliere psihologică, consemnându-

se cu regularitate rezultatele în fişele psihologice şi în dosarele de orientare profesională ale lor. 
Consultaţiile reprezintă o formă de muncă cu elevii şi uneori cu părinţii acestora, în vederea 
realizării unui acord între şcoală şi familie cu privire la viitoarea profesiune a tânărului. Ele pot fi 
acordate de către psihologul şcolar sau diriginţi, acolo unde nu există psiholog, tuturor elevilor şi, în 
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special, celor din clasele a XII-a, precum şi părinţilor. Avantajul pe care-l prezintă această formă de 
lucru cu elevii sau părinţii acestora constă în faptul că prin ea se poate aborda destul de complex 

problema, tratând-o la modul concret şi în funcţie de condiţiile specifice fiecărui caz în parte. 
Caracterul individual, direct şi binevoitor, ajutorul acordat prin consultaţie adesea la cerere celor în 
cauză fac ca efectul ei educativ să fie puternic şi uneori imediat. 

Consultaţiile devin un important mijloc de propagandă profesională, o cale de influenţare 
sistematică a opiniilor elevilor şi părinţilor de realizare a obiectivelor şcolii. Scopul acestora este de 
a ajuta pe elevi să-şi precizeze profesiunea, să se documenteze asupra acesteia şi să ia o hotărâre pe 
baza unor date obiective. Când se acordă şi părinţilor consultaţii, ele urmăresc să vină în sprijinul 
acestora pentru a le arăta cum să trateze problema alegerii profesiunii şi cum să ajute copilul să 
rezolve concret acestă chestiune. Consultaţiile pot fi acordate fie separat părinţilor sau copiilor, fie 
ambelor părţi. Rezultatul lor depinde adeseori de relaţiile de încredere stabilite în prealabil între 
diriginte şi familie. Este de dorit ca ele să aibă loc numai după ce s-au creat premisele succesului. 

De asemenea, ca atunci când dirigintele acordă consultaţiile unui elev să cunoască opinia familiei 
cu privire la orientarea profesională a elevului pentru a putea face recomandările ce se impun în 
funcţie de scopul urmărit. Consultaţiile se pot desfăşura după următorul plan:  

- interesele, înclinaţiile şi aptitudinile deosebite ale copilului; 
- şcoala, profesiunea sau grupul de profesiuni spre care este atras şi pe care elevul doreşte să 

le aleagă; 
- corespondenţa copilului cu starea lui de sănătate; 
- concluziile consultaţiei cu recomandările respective. 
Fireşte că acest plan are un caracter relativ, mai mult orientativ, deoarece consultaţiile 

trebuie să aibă un profil individual, să ţină seama de situaţia concretă şi să se adapteze fiecărui caz 
în parte. Uneori, consultaţia are doar caracterul unei convorbiri apropiate, în care se pune problema, 
i se dă copilului de gândit, urmând ca recomandarea sau concluzia să fie dată în altă şedinţă. Sfatul 

dat tânărului sau părinţilor va avea caracterul unei convorbiri, al unei îndrumări binevoitoare, va fi 
sprijinit pe fapte concrete şi va fi cât mai convingător, lăsând în urmă instanţa, libertatea celor în 
cauză să decidă singuri. 

Întâlnirile şi discuţiile cu reprezentanţii unor profesiuni constituie un mijloc eficace de 
informare profesională. Ele au scopul să furnizeze elevilor şi uneori părinţilor, datele necesare în 
legătură cu specificul profesiunii la care au acces elevii claselor a XII-a. Întâlnirile devin mai 

interesante şi mai atrăgătoare, dacă se prezintă profesiuni variate. Intervenţia specialiştilor trebuie să 
fie scurtă, iar expunerile şi discuţiile care urmează să nu depăşească o oră, o oră şi jumătate. Este 
foarte important să fie prezentate şi profesiuni mai puţin cunoscute sau neglijate, dar în care este 
nevoie de cadre. Pentru ca întâlnirile să fie cât mai utile pentru elevi expunerile participanţilor ar 
trebui să aibă aspectul unor monografii profesionale prezentate după o tematică stabilită şi 
amănunţită din timp vorbitorilor. În mod normal, discuţiile ar trebui conduse de psihologul şcolar 
împreună cu dirigintele clasei respective. După expunerile făcute de specialiştii invitaţi, este indicat 
ca elevii şi părinţii să pună întrebări la care răspund specialişti, completând informaţiile date. 

Practica a demonstrat că atât elevii, cât şi părinţii lor, de multe ori au o slabă orientare în 
domeniul profesiunilor, a cerinţelor ce se pun faţă de cei care o practică. În felul acesta, e firesc că 
nu se poate stabili o corelaţie reală între aptitudinile elevului şi profesiunea aleasă, ceea ce duce 
adeseori la orientări mai puţin nimerite sau chiar greşite, dăunând astfel intereselor individului.  
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INTERVENȚII ACTIVE ÎN ȘCOALĂ PENTRU 
PREVENIREA DIFERITELOR FORME DE AGRESIUNE 

 

Prof. Giorgiana Petronela Veli  

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă, jud. Constanța 

 

 

 Cu toții am observat faptul că cel mai mult le-a lipsit elevilor (și nu numai!) în perioada de 
școală online, socializarea și nu neapărat procesul educativ care a continuat într-o măsură mai mult 
sau mai puțin eficientă. Este adevărat faptul că școala și, implicit, profesorii acordă o atenție mai 
mare modului în care se derulează procesul de educație și mai puțin modului în care reacționează și 
relaționează elevii pe durata activităților didactice, deși rezultatele unor studii arată că o bună 
relaționare între profesori, elevi și părinți influențează performanțele școlare. Când vorbim de 
școală, ne gândim la programe, planificări, disciplină, evaluare etc. și mai puțin la problemele care 
apar în acest context al interacțiunii dintre indivizi.  
 De altfel, cadrele didactice sunt formate profesional pentru una sau mai multe specializări și 
nu și-au putut forma competențe de consiliere, decât în cadrul unor cursuri cu un număr insuficient 
de ore de pregătire, de aceea le este greu să intervină eficient în soluționarea eventualelor incidente 
care apar între elevi sau anumite conflicte care apar la nivelul instituției. Profesorii sunt prinși, pe de 
o parte, între dorința de a aplica și respecta programa școlară, iar pe de altă parte de interesul de a 
cunoaște și soluționa nevoile elevilor. Prima orientare este determinată de pregătirea profesională a 
fiecăruia, de asumarea rolului de dascăl care ,,luminează minți”, pe când cealaltă este dată de 
conștiința de OM. Timpul alocat procesului instructiv-educativ, pauzele scurte, orarul încărcat, lipsa 
disponibilității, a spațiului și chiar a pregătirii necesare, frica de un eventual eșec, toate acestea sunt 
piedici în soluționarea problemelor, de aceea este nevoie de ajutorul unor profesioniști în domeniu, 
precum consilierii educativi și asistenții sociali care să se poată ocupa de asemenea probleme 
conexe, apărute pe parcursul procesului educativ. Printre problemele ce pot apărea într-o școală, ca 
mediu de socializare pentru copii și tineri, se numără bullyingul, formă de agresiune caracterizată 
prin următoarele criterii:  

 Agresiunea este un comportament intenționat;  
 Se efectuează în mod repetat de-a lungul timpului;  

 În relațiile inter-personale reprezintă un dezechilibru de putere între agresor și victimă.  
 Deși era legată înainte de folosirea diverselor rețele de socializare, odată cu școlarizarea în 
mediul online, devine tot mai evidentă și agresiunea de tip cyberbullying. La nivel de țară, au fost 
constatate tot mai multe cazuri de ,,spargere” a unor conturi, pe diferite platforme, permițându-se 

astfel accesul unor persoane rău intenționate care, pe de o parte, au tulburat procesul educativ, iar pe 
de altă parte au afectat imaginea unui elev sau chiar a unui profesor. Nu știm în ce proporție s-au 

luat măsuri de identificare a ,,agresorilor”, cert este că astfel de cazuri au continuat să apară.  
 Ca profesor, nu poți decât să te simți lezat de asemenea situații, însă ca elev sau părinte 
poate fi frustrant și cu o afectare emoțională și psihică, având efecte negative pe termen lung. Elevii 
sunt, desigur, mult mai conștienți de aceste fenomene decât profesorii sau părinții lor, ei fiind cel 
mai mult implicați în incidente, fie ca agresori, fie ca victime sau chiar ambele, iar uneori în calitate 
de observatori. 
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  De multe ori, dacă sunt victime sau observatori, nu împărtășesc și adulților problemele lor, 
deoarece le este rușine, se tem de răzbunare, de eticheta ,,turnător”, consideră că nu vor fi înțeleși, 
crezuți sau, poate, mai rău, chiar ironizați. Dacă ei aleg să nu vorbească din motivele enumerate sau 
altele posibile, faptele și comportamentele lor generale pot exprima ceea ce cuvintele nu pot, iar 
asemenea ,,semnale” să fie identificate de profesori care să vină în sprijinul lor imediat. Probabil că 
cel mai ușor de identificat dintre semnele victimizării îl reprezintă dezinteresul față de tot ceea ce 
reprezintă școala, prin lipsa efectuării temelor, a învățării lecțiilor, a participării la activități 
extrașcolare și, forma cea mai gravă, absenteismul sau chiar abandonul școlar. În acest sens, în 
fiecare școală ar trebui să fie puse în practică proiecte de reducere a absenteismului și a abandonului 
școlar, consecințe ale bullyingului, care să presupună o reală comunicare între cadre didactice, 
conducerea școlii, elevi, părinți și membri ai comunității locale.  
 La activitățile din cadrul acestor proiecte trebuie invitați specialiști în domeniu, reprezentanți 
ai Poliției, ai Consiliului Județean sau ai Centrului de Resurse și Asistență socială. La nivel teoretic, 
profesorul diriginte ar avea primul ocazia să identifice posibile victime ale bullyingului sau 

cyberbullyingului, printr-o mai atentă observare a elevului, prin discuții suplimentare cu acesta, în 
afara orelor de curs sau prin discuțiile cu părinții care pot semnala schimbări de comportament în 
cazul propriilor copii. Practic, un profesor dedicat este și cel care e atent la nevoile copilului și nu-și 
încheie ,,misiunea” odată cu sunetul clopoțelului. Cu siguranță că agresiunea asupra unui elev poate 
avea loc și în timpul orei de curs, moment în care trebuie intervenit cu tact, cu inteligență, cu 
empatie. De exemplu, cazul unui elev ascultat la oră, foarte emotiv, care pare că nu a învățat sau nu-

și găsește cuvintele.  
 Este suficient comentariul negativ al profesorului la adresa lui (la nivelul ,,nu ai învățat 
pentru astăzi!”, ,,se pare că nu ai reușit să ne spui nimic!”) pentru a facilita alte comentarii negative 

ale unor colegi din clasă. Aceștia se pot ,,trăda” ușor, iar dacă profesorul nu intervine prin explicații 
suplimentare (,,data viitoare va fi mai bine, cu siguranță!”, ,,sper să îți găsești curajul și motivația pe 
viitor!”), va fi încurajat un asemenea comportament și pe viitor. Pe de altă parte, și profesorii pot 
avea parte de agresiuni verbale – uneori, chiar fizice! – din partea elevilor. Modul în care acesta va 
reacționa – agresiunea fiind, întotdeauna, cu ,,spectatori” – este extrem de important, deoarece va fi 

un model pentru elevii care vor reacționa în astfel de cazuri.  
 Dacă va fi, însă, o reacție neadecvată, elevul-victimă sau agresor va ajunge să urască mediul 
școlar, iar cel agresor va primi atenția pe care o dorește și va fi încurajat să continue acel tip de 

comportament antisocial. Pentru că, adesea, motivul agresiunii îl reprezintă dorința de a fi popular, 
de a avea putere și de a fi respectat. În acest sens, pot fi organizate activități la orele de dirigenție, 
precum studii de caz, cum ar fi descrierea pe fișe a unor situații fictive în care să fie implicați elevi 
– emotivi, timizi, interiorizați ș.a. - iar în cadrul grupelor stabilite să aibă loc discuții despre nevoi, 
sentimente, atitudini potrivite în acele situații, urmate de prezentarea concluziilor la care a ajuns 

fiecare grup. Bineînțeles, grupurile sunt stabilite pe baza unor supoziții privind ,,calitatea” de 
victimă sau agresor. Studii de caz și problematizări se pot face și în urma vizionării unor filme 
(exemple sunt destule în cinematografia americană) care prezintă mediul școlar, cu așa-numiți elevi 
populari, ,,fanii” lor și cei care le cad victime. De asemenea, fiecare contact pe care îl avem cu 
elevii noștri trebuie să conțină exerciții de încurajare a acestora, apelând la calitățile individuale și 
cele necesare pentru relațiile interpersonale.  
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 Așadar, ca și în cazul procesului instructiv-educativ, fenomenele de violență din cadrul școlii 
pot fi combătute și prevenite doar prin intervenții active, prin mobilizarea și îmbunătățirea gradului 
de implicare voluntară a elevilor, părinților, profesorilor și a întregii comunități locale. 
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Conceptul de creativitate îşi are originea în cuvântul latin „crearetie” care înseamnă zămislire 
făurire, naştere. Într-o accepţiune largă creativitatea constituie un fenomen general uman, forma 

cea mai înaltă a activităţii omeneşti. Creativitatea poate fi analizată, dintr-o perspectivă specific 
psihologică sub forma a patru accepţiuni: ca produs, caracteristicile esenţiale ale unui produs creator 

fiind considerate noutatea, originalitatea, şi valoarea, utilitatea socială, analizată ca proces, 
creativitatea necesită parcuregerea unor etape distincte între ele, numărul acestora variind de la 
autor la autor, cele mai cunoscute fiind următoarele etape: pregătirea, incubaţia, iluminarea şi 
verificarea.  

Creativitatea este o capacitate general umană, sub o formă latentă, virtuală, în grade şi 
proporţii diferite, ea se găseşte la fiecare persoană. Acceptând acest lucru, putem interveni în 
stimularea, educarea şi antrenarea creativităţii. Creativitatea integrează în sine întrega personalitate 
şi activitate psihică a persoanei, şi, la rândul ei, se subsumează şi se integrează organic în structurile 

de personalitate, devenind astfel una dintre dimensiunile cele mai complexe ale personalităţii.  
Fiind o dimensiune a personalităţii atât de complexă, creativitatea este multidimensională, 

factori extrem de diverşi ca natură, structură şi valoare acţionează asupra persoanei pentru a genera 

contextul propice funcţionării sale. Aceşti factori sunt interiori, de natură psihologică, exteriori sau 
socioculturali, psihosociali şi socio-educaţionali.  

Cei interiori, psihologici se subdivid în trei categorii: 

- intelectuali, care se referă îndeosebi la inteligenţă şi la gândirea creatoare;  

- afectiv motivaţionali, care dezlănţuie şi orientează creativitatea; 

- de personalitate, aceştia cresc sau frânează potenţele creatoare ale persoanei.  

Astfel, s-a constatat că atitudinea activă faţă de dificultăţi, asumarea riscului, iniţiativa, 
tenacitatea, îndrăzneala în gândire facilitează creaţia, pe când indecizia, autodescurajarea, 

timiditatea excesivă, frica de critică sau de eşec o inhibă. 
Factorii externi, socioculturali sunt legaţi de particularităţile sociale, istorice, de clasa socială, 

grupul căruia îi aparţine persoana, de condiţiile materiale favorabile sau precare, ca şi  de ceea ce 
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am putea numi „spiritul timpului”. Factorii psihosociali se referă la ambianţa relaţională, la climatul 

psihosocial în care trăieşte persoana. S-a observat că atmosfera destinsă, cooperatoare, bazată pe 
încurajarea schimbului de idei favorizează creativitatea, în timp ce climatele tensionate, 

conflictuale, rigide şi conformiste frânează elanul creator.  
Factorii socio-educaţionali sunt legaţi de nivelul educaţional, de prezenţa sau absenţa 

influenţelor educative ale familiei şi ale procesului de învăţământ. Analiza factorilor creativităţii ne 
îndeamnă spre distingerea netă a potenţialului creator (capacitatea unei persoane de a produce noul), 

de creaţia ca atare, existenţa potenţialului creator neasigurând, prin sine însuşi, desfăşurarea actului 
creator, act care va avea loc în condiţii adecvate de stimulare psiho-individuală, socială, culturală. 

Creativitatea pedagogică defineşte modelul calităţilor necesare educatorului/cadrului didactic 

pentru proiectarea şi realizarea unor activităţi eficiente prin valorificarea capacităţilor sale de 
înnoire permanentă a acţiunilor specifice angajate la nivelul sistemului şi al procesului de 
învăţământ. Creativitatea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un 

progres în planul social. Rolul şcolii în formarea comportamentului creator este foarte important, 

deoarece rămâne principalul instrument pe care societatea îl foloseşte pentru cultivarea creativităţii 
la membrii ei tineri, de vârstă şcolară. Preocuparea de formare a independenţei în gândire şi 
exprimare implică şi o legătură cu familia. Părinţii trebuie convinşi că tutelarea excesivă împiedică 
dezvoltarea intelectului, manifestarea independentă a gândirii şi fanteziei lui, factori esenţiali în 
dobândirea viitoare a unei autentice competenţe profesionale.  

Problema educării deliberate a puterii de producţie creatoare a fost pusă încă de la începutul 
secolului trecut. Prin însăşi trăsătura ei definitorie, originalitatea, ca ceva nou şi imprevizibil, 
creativitatea pare a fi incompatibilă cu ideea de educare deliberată. Multă vreme creaţia a fost 
considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse.  

Distingând însă mai multe trepte calitative în creativitate şi observând cum şi eforturile de 
gândire obişnuită implică ceva nou, cel puţin pentru persoana aflată într-un impas, astăzi nu se mai 
face o separare netă între omul obişnuit şi cel creator.  

Factorul intelectual (imaginaţie, gândire, tehnici operaţionale) este relativ mai uşor educabil, 
deşi persistenţa în timp a efectelor unui curs sau a unei metode nu este mare.  

Factorii de personalitate, în sensul larg al noţiunii, care ţin de atitudini, motivaţii, caracter, 

deprinderi de lucru se lasă mai greu influenţaţi în direcţia şi cu intensitatea dorită de noi, dar odată 
achiziţiile educative dobândite, persistenţa lor nu se mai măsoară în luni, ci în ani sau etape de 
vârstă. La educarea creativităţii sunt importante, deopotrivă, metodele, relaţia profesor-elevi, 

atitudinea adultului faţă de elev şi atmosfera pe care cadrul didactic o instaurează în clasă. Trebuie 
să fim conştienţi şi să combatem anumite piedici în calea manifestării imaginaţiei, creativităţii.  

Deşi pare paradoxal, creativitatea este educabilă. Pentru dezvoltarea creativităţii la elevi există 
două căi:  
a) modernizarea sistemică a învăţământului, în toate verigile şi amănuntele sale, în lumina unei 
pedagogii a creativităţii;  
b) introducerea unui curs aplicativ de creativitate ca o materie de sine stătătoare, repetabil la 
anumite intervale de timp.  

 Acesta va avea un triplu caracter:  

 interdisciplinar (ca metodologie, material faptic şi aplicaţii); 
 supradisciplinar (ca realizare şi finalitate);  

 paradisciplinar (ca plasare în programa şcolară, alături de celelalte discipline de studiu). 
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Aspiraţia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o 

parte, să combată blocajele, iar pe de alta, să favorizeze asociaţia cât mai liberă a ideilor.  
Metodele de cultivare a creativităţii sunt tradiţionale (modernizate şi completate în funcţie de 

obiectivele propuse) şi speciale. În prima categorie intră regândirea şi inovaţiile aduse în 
metodologia evaluării randamentului şcolar al elevului, metodele active deja cunoscute şi frecvent 
utilizate de cadrele didactice, învăţarea prin descoperire dirijată.  

Între tehnicile de stimulare a capacităţilor creatoare amintim: 

 brainstormingul - considerat un procedeu, dar mai ales ridicat la rangul de principiu;  

 sinectica - însemnând în esenţă valorizarea analogiilor; 

 testele de potenţial creativ utilizate ca exerciţii; 
 alte tehnici speciale de descătuşare a originalităţii. 

 Câtă vreme creaţia era socotită un privilegiu dobândit ereditar de o minoritate, şcoala nu s-a 

ocupat în mod special de acest aspect, deşi s-au creat şi clase speciale pentru supradotaţi. Pe lângă 
efortul tradiţional de educare a gândirii critice, stimularea fanteziei apare şi ea ca un obiectiv major. 

Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi în ceea ce 
priveşte metodele de educare şi instruire.  

În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina blocajele culturale şi emotive, 
puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii destinse, democratice, între elevi şi profesori. Apoi, 

modul de predare trebuie să solicite participarea, iniţiativa elevilor prin folosirea metodelor. În fine, 
fantezia trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia cunoştinţelor, de raţionamentul 
riguros şi de spiritul critic. 

Învăţământul determină creşterea numărului acestora tocmai datorită exerciţiului de 
creativitate angajat permanent la nivelul lecţiei, orei de dirigenţie etc., care solicită educatorului 
adaptarea continuă la situaţii noi, imprevizibile, în regim de viteză rapidă.  

Produsul creator reflectă complexitatea corelaţiilor subiect-obiect, corelaţii angajate la nivelul 
acţiunii educaţionale/didactice prin multiplicarea corespondenţelor pedagogice necesare între 
obiectivele pedagogice; conţinuturile pedagogice; strategiile de predare-învăţare-evaluare, 

direcţionate special pentru realizarea unui învăţământ prioritar formativ.  
Domeniul educaţiei dezvoltă un spaţiu şi un timp pedagogic deschis creativităţii în plan 

individual, colectiv şi social. Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul proiectării 
didactice/educaţiei care presupune valorificarea etapelor de pregătire - incubaţie-iluminare-

verificare a modului de realizare a lecţiei, orei de dirigenţie etc. în sens prioritar formativ.  
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