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I. ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN COLEGIUL NOSTRU 

 

Dir. prof. Mergea Teodor, dir. adj. prof. Bîzocu Codruţa, prof. Bistreanu Eliana 

 

În perioada 6-10 aprilie 2015 la Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu s-a implementat programul 

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!, în conformitate cu ANEXA  la ordinul MEN nr. 3637 / 

19.06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015. Activităţile s-au desfăşurat după un program 

special, realizat în conformitate cu propunerile elevilor, ale profesorilor diriginţi, ale Consiliului 

Elevilor, program aprobat în Consiliul Profesoral. Programul a fost comunicat şi promovat la nivel 

local prin afişare la avizierul şcolii, postare pe site-ul şcolii şi transmitere la ISJ Gorj.  

Programul a constat din mai multe proiecte şi activităţi organizate la nivel de clasă, pe grupe 

de elevi, pe mai multe clase sau la nivelul întregii şcoli. Activităţile au fost monitorizate şi evaluate 

de către directorul, directorul adjunct, consilierul educativ şi şeful comisiei pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii pe baza instrumentelor şi criteriilor specifice. În cadrul programului săptămâna  

„Să ştii mai multe, să fii mai bun!” la Colegiul Tehnic Nr. 2 s-au desfăşurat activităţi cu caracter 

nonformal, interesante, menite să valorizeze talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele în 

domenii cât mai diverse şi interesante. 

 Toate activităţile au reprezentat o provocare pentru elevii care au dat dovadă de spirit de 

echipă, de creativitate, imaginaţie, originalitate şi implicare în problemele comunităţii. 

I. OBIECTIVELE urmărite în cadrul activităţilor din programului au fost: 

- să-şi dezvolte capacitatea de toleranţă şi respect prin activităţi care presupun dialog cultural şi 

intercultural 

- să-şi pună în valoare competenţele profesionale şi personale 

- să deprindă reguli de igienă, un stil de viaţă sănătos, dar şi un comportament  civilizat 

- să se familiarizeze cu realităţi culturale de tradiţie românească 

- să-şi îmbunătăţească capacitatea de comunicare la nivel interpersonal  

- să-şi dezvolte spiritul de cercetare, creativitatea şi spontaneitatea 

- să-şi dezvolte orizontul de cunoaştere, spiritul critic stimulând astfel dorinţa lor de implicare 

civică 

- să perceapă voluntariatul ca formă de educaţie pe tot parcursul vieţii. 

II. TIPUL DE ACTIVITĂŢI DERULATE ȘI FORME DE REALIZARE:   

Activităţi cultural-artistice, de educaţie media şi cinematografică, activităţi tehnico-

ştiinţifice, de educaţie pentru sănătate, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă, 

consiliere educaţională, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică (voluntariat), activităţi de 

consiliere şi orientare în carieră, activităţi sportive, ateliere de creaţie,  ateliere de educaţie media şi 

cinematografică, prezentări şi dezbateri, vizite de studiu în punctele culturale şi turistice din cadrul 

oraşului,  concursuri, redactare de materiale pentru revista şcolii, parteneriate educaţionale şi 

tematice la nivel de unităţi de învăţământ, pe plan intern. 

III. PARTENERI IMPLICAŢI (NUMELE INSTITUŢIEI):  

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - Gorj,  IPJ Gorj,  Universitatea Constantin Brâncuşi 

Târgu Jiu, Liceul Tehnologic Nicolae Pleşoianu Rm. Vâlcea, Colegiul Tehnic Costin D. Neniţescu 

Piteşti, SC TDS Orsta Prod SRL, Colegiul Tehnic Ștefan Odobleja Craiova, Liceul Tehnologic 

„ General Magheru”,  Rm. Vâlcea,  AJOFM Gorj, ITM Gorj, CSCCH Tg-Jiu, Inspectoratul 

Judeţean de Jandarmi Gorj, DSP din cadrul Spitalului Judeţean Gorj, Cabinetul Medical Şcolar, 

Muzeul Judeţean Alexandru Ştefulescu, Garnizoana Militară Tg-Jiu, Centrul Maternal Tg-Jiu. 

IV. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 

ACTIVITATEA 1: PROTEJÂND MEDIUL, NE PROTEJĂM PE NOI! - Educaţie ecologică şi 

protecţia mediului 

- ENERGIA VERDE- realizare de machete, prezentări ppt reprezentative pentru utilizarea energiei 

neconvenţionale 
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- OAZA DE VERDEAŢĂ- activităţi de plantare de pomi în 

spaţiile verzi din comunitate 

ACTIVITATEA 2: CHEMGENERATION- EROII 

VIITORULUI – Concurs de ştiinţe pentru elevii de liceu - 

Activităţi practice în laboratorul de chimie al şcolii 

ACTIVITATEA 3: CUM? UNDE? CÂND? - Concurs de 

cultură generală ce vizează în special cunoştinţele de 

istorie a românilor. 

ACTIVITATEA 4: Revista 112…NATURA! - 

Redactarea numărului 21, anul V, martie – aprilie 2015, cu 

ISSN 2067 3329, al revistei şcolare 112… Natura!.  

ACTIVITATEA 5: CUM INTERVENIM ÎN SITUAŢII 

DE URGENŢĂ – activitate realizată în parteneriat cu IPJ 

Gorj privind educaţia pentru prevenirea infracţionalităţii, 

promovarea profesiei de poliţist şi a ofertei educaţionale a 

instituţiilor de formare din Ministerul Afacerilor Interne 

ACTIVITATEA 6: Proiect FSE POSDRU - PRIMII PAŞI ÎN CARIERĂ - Vizită de studiu 

Târgu Jiu - Craiova în cadrul proiectului  

ACTIVITATEA 7: CONCURS TEMATIC „ELECTROTEHNICĂ-ELECTROMECANICĂ-

ELECTRONICĂ–3E - Activităţi tehnico - ştiinţifice - concurs domeniul electric - electronică 

ACTIVITATEA 8: QUIZ-URI SOCIAL INNOVATION RELAY (SIR) Si GLOBAL 

ENTERPRISE PROJECT (GEP) - http://www.jaromania.org - Concurs vizând testarea 

cunoştinţelor generale despre globalizare, economie, antreprenoriat şi inovare socială  

ACTIVITATEA 9: CUM ALEG O FACULTATE? – vizită la Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” Târgu Jiu 

ACTIVITATEA 10: PRACTICE ENGLISH ON COMPUTERS - Concurs şcolar interjudeţean de 

aplicaţii: „P.E.C.”de tip puzzle, anagrame, creare de fişiere în word, ataşare de imagini etc., 

antrenând cunoştinţe medii de engleza şi TIC. 

ACTIVITĂŢI 11/20: MAI SĂNĂTOŞI PRIN SPORT - Competiţie sportivă - Campionat de fotbal 

între echipele Colegiului Tehnic Nr. 2. Activitatea s-a desfăşurat pe baza sportivă a şcolii, în 

conformitate cu regulamentul specific jocului de fotbal şi cu un program stabilit de profesorul de 

sport al şcolii. 

ACTIVITĂŢI 12/18: ZIUA PORŢILOR DESCHISE - În vizită la Garnizoana Militară Târgu Jiu 

şi la ISU Gorj -  activitate de educaţie si informare a elevilor cu privire la măsurile de protecţie şi 

riscurile la care sunt supuşi în diferite situaţii de urgenţă, precum şi demonstraţii specifice. 

ACTIVITATEA 13: PROIECT ETWINNING ODYSSEIA - informaţi despre obiectivele, tipul, 

perioada şi modalitatea de implementare a proiectului la nivelul instituţiei, vizionarea filmului 

realizat în co-producţie cu cele 20 de şcoli partenere, la nivel european şi realizarea unui panou de 

promovare a proiectului. 

ACTIVITATEA 14: L'ESTHÉTIQUE DU LAID/estetica urâtului: proiect derulat în programul 

Europa, casa noastră 

ACTIVITATEA 15: ÎN AŞTEPTAREA SĂRBĂTORILOR PASCALE - Atelier de creativitate 

având ca temă  sărbătorile pascale 

ACTIVITATEA 16: VIZITĂ LA CENTRUL MATERNAL TÂRGU JIU - Activitatea s-a 

desfăşurat la Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială Târgu Jiu (Centrul 

Maternal). 

ACTIVITATEA 17: ACTIVITĂŢI CULTURALE ÎN PARTENERIAT CU BISERICA 

ORTODOXĂ Biserica poate deveni un  „laborator” pentru ora de Religie. Icoanele, frescele, 

obiectele liturgice pot ilustra în mod concret lecţiile teoretice predate la clasă. 

ACTIVITATEA 19: TÂNĂRUL CINEFIL – vizionari de documentare, filme artistice, urmate de 

discuţii/dezbateri 

http://www.jaromania.org/
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ACTIVITATEA 21: STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS  

- activitate de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

- ateliere de lucru – exerciţii de acordare a primului ajutor; 

ACTIVITATEA 23: EDUCĂ-TE, CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI EXPERIMENTEAZĂ! ...DOAR AŞA 

POŢI REUŞI SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS ŞI FERICIT - activitate de educaţie pentru sănătate şi stil 

de viaţă sănătos; - întâlnire cu specialişti în domeniul medical 

ACTIVITATEA 24: STOP CADRU - CINEMATOGRAFIA CEA DE-A ŞAPTEA ARTĂ - 
activitate de educaţie culturală prin arta cinematografică. 

ACTIVITATEA 25: PE URMELE LUI BRÂNCUŞI Activitate cultural-artistică. Vizitarea 

ansamblul arhitectural Constantin Brâncuşi pentru a discuta despre semnificaţiile operelor 

brâncuşiene; elevii au pornit de la Masa Tăcerii, au continuat pe Aleea Scaunelor, Poarta Sărutului, 

Calea Eroilor, până au ajuns la punctul final al vizitei - 

Coloana Infinitului 

ACTIVITATEA 26: CALCULATORUL – PRIETEN 

SAU DUŞMAN, Siguranţa pe internet, o problemă  reală 

a secolului XXI 

ACTIVITATEA 27: CĂLĂTORIE PRIN MĂRILE ŞI 

OCEANELE LUMII - Acţiunea a constat în vizionarea 

expoziţiei marine şi vizitarea muzeului judeţean secţia 

istorie.  

ACTIVITATEA 28: PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN 

MEDIUL ŞCOLAR - activitate de prevenire a faptelor 

antisociale, prevenirea absenteismului si promovarea 

unui comportament civilizat în şcoala şi în societate. 

ACTIVITATEA 29: PREZENTAREA OFERTEI 

EDUCAŢIONALE a Colegiului Tehnic Nr.2 Tg. Jiu – la Şcoala Gimnazială „Constantin Săvoiu” 

Tg-Jiu şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Tg – Jiu  

ACTIVITATEA 30: DIN BUCĂTĂRIA ROMÂNEASCĂ TRADIŢIONALĂ - activitate 

desfăşurată în sustenabilitatea proiectului multilateral Comenius, THE EUROPEAN TEENAGERS 

BETWEEN CULINARY TRADITION AND FAST FOOD. Copiilor din cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap le-au fost pregătite şi oferite gustări tradiţionale 

romaneşti de către o parte din membrii echipei de proiect Comenius. 

ACTIVITATEA 31: CINE ŞTIE CÂŞTIGĂ! Activitatea este  realizată în parteneriat cu Colegiul 

Tehnic Costin D. Neniţescu, Piteşti şi a constat în realizarea unui concurs pe discipline tehnice. 

ACTIVITATEA 32. CREAREA BLOGULUI CLASEI blogelevixact2 

ACTIVITATEA 34: SĂPTĂMÂNA MESERIILOR - Activităţi de educaţie pentru cetăţenie 

democratică, târg de oferte educaţionale 

ACTIVITATEA 35. 2015 - ANUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII, LUMEA NOASTRĂ, 

DEMNITATEA NOASTRĂ, VIITORUL NOSTRU - Activitate culturală, conţinând aspecte 

politice, economice, sociale, culturale actuale ale Uniunii Europene.  

ACTIVITATEA 37: CAFENEA PUBLICĂ - dezbaterea unor probleme importante pentru tineri  

ACTIVITATEA 41: FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN UE –stagii de practică la standarde 

europene Activitate de informare. Prezentare, discuţii, dezbateri 

ACTIVITATEA 42. MATEMATICA – JOCUL INTELIGENŢEI Consolidarea cunoştinţelor 

matematice ale elevilor în vederea promovării examenului de bacalaureat. 

ACTIVITATEA 43: IMPORTANŢA GESTIONĂRII RESURSELOR DE APĂ ÎN GORJ: 

Activităţi tehnico-ştiinţifice. Prezentare - dezbatere asupra activităţii APA REGIO TG-JIU: captări, 

alimentare cu apă, staţia de tratare, staţia de epurare 

ACTIVITATEA 44: DESCOPERIRI DIN LUMEA ŞTIINŢELOR NATURII CARE AU 

SCHIMBAT LUMEA - Activitate tehnico-ştiinţifică. Documentare DISCOVERY: Cele mai mari 

100 de descoperiri din domeniul fizicii, chimiei, tehnologiei şi altor ştiinţe 
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 II. ŞCOALĂ, ELEVI, PROFESORI 

                NATURA – ALTERNATIVĂ PENTRU FRUMUSEŢE 

 

De ce cosmetice naturale? 
 

• Pielea este prima barieră în faţa agresiunilor substanţelor şi toxinelor din 

mediul înconjurător; 

• Praful, murdăria, poluanţii şi alţi agenţi nocivi pătrund în corp prin piele mult mai uşor 

decât pe cale alimentară; 

• Substanţele care vin în contact cu pielea sunt la fel de importante ca şi cele care sunt 

introduse în organism prin alimentaţie. 

• Majoritatea produselor cosmetice disponibile pe piaţă sunt mult prea agresive pentru ten şi 

în loc să rezolve aspectele pielii cărora le sunt dedicate - mai degrabă lasă tenul iritat şi roşu. Deşi 

este mult mai comod să foloseşti produse cosmetice cumpărate, cele făcute în casă îţi oferă garanţia 

calităţii compuşilor din care sunt fabricate. Ele nu conţin adaosuri de chimicale sau ingrediente 

sintetice, şi din acest motiv, sunt blânde pentru piele şi în acelaşi timp şi eficiente, fără a avea efecte 

secundare notabile.  

• Cosmeticele naturale conţin substanţe naturale care nu au fost prelucrate din punct de vedere 

chimic, sau au fost prelucrate într-o foarte mică măsură.  

• Cosmeticele naturale sunt biodegradabile, lipsite de toxicitate imediată sau cumulativă 

şi nu dăunează mediului înconjurător.  

• CHEMGENERATION - EROII VIITORULUI a fost prima mare provocare. Era o 

oportunitate de a crea, de studia, de a CERCETA, de a cristaliza o activitate intensă, serioasă, cu un 

scop bine definit şi, mai ales, care putea rezolva o problemă a şcolii, a noastră, a tinerilor. Înscrierea 

am făcut-o cu entuziasm pentru că idei aveam multe şi era atractiv faptul că vom putea lucra mai 

mult în laborator pe o temă aleasă de noi, nu la ceva impus. Simţeam că putem fi creativi, fără a uita 

de rigoarea ştiinţifică.  

• Au început negocierile: CE VOM FACE? Ce temă abordăm? Avem vreo problemă? Şi… 

am descoperit o listă de probleme: de la risipa de energie, problema colectării selective a deşeurilor 

încă nu foarte bine pusă la punct (reciclare, valorificare?), spaţiile verzi care ar putea fi mult mai 

verzi, alimentaţia (ce multe dileme pune, la prima vedere uşor de rezolvat, dar…. multe obiceiuri 

nesănătoase greu de uitat, greu de înlocuit din diverse motive…), produsele cosmetice, produsele de 

vestimentaţie… Am constatat că sunt atâtea lucruri de făcut, greu de rezolvat toate, dar nu am 

dezarmat…  

• Ne-am gândit şi la CU CE VOM FACE?  Problema sănătăţii o considerăm foarte 

importantă, fără termen de amânare, de aceea un studiu despre produsele cosmetice ne-a atras ca un 

magnet, atât ca idee în sine (oricum produsele cosmetice au atracţia 

lor...), cât mai ales prin faptul că vom putea prepara singuri ceea ce 

până acum doar puteam cumpăra. Ni s-a părut cea mai interesantă 

idee. A avut priză imediat şi la colegii noştri şi ne-am hotărât să fie 

ideea noastră de proiect. Credem că am ales perfect, mai ales că 

putea pune uşor în practică. 

Realizarea în laboratorul de chimie de produse cosmetice naturale 

• selectarea de reţete pentru preparare de săpunuri şi creme  

• prepararea în laborator de săpun după diferite reţete şi cremă 

cu plante naturale 

SMARTTEAM: 
Elevii: Beştea Irina, Vîlceanu Albert, Tăutu Elena,  

Popescu Cristina, Popescu Robert, Cinciulescu Marian,  

Profesori: Bîzocu Codruţa, Ivan Camelia 
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ROLUL DISCIPLINELOR TEHNICE 

 ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 

 
Prof. Pătruţ Felicia, 

 Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piaţă, restrângerea numărului de locuri de 

muncă, noile exigenţe, determină o responsabilitate sporită a şcolii tehnice în formarea şi 

perfecţionarea specialiştilor într-o profesie. Pe de altă parte accelerarea procesului ştiinţific şi 

tehnologic reclamă intervenţia statului în reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar    

ştiindu-se că acesta hotărăşte în societatea modernă nivelul de dezvoltare a unei naţiuni. 

Formarea competenţei profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnologic este asigurată prin 

instruirea lor competentă şi progresivă în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre 

cele specifice unui grup de meserii, înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de 

specialitate caracteristici anumitor meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice în 

învăţământul preuniversitar. 

             În paralel cu asigurarea conţinuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii şi fiecărui 

nivel de şcolarizare în cadrul procesului de învăţământ tehnic preuniversitar, se urmăreşte realizarea 

educaţiei tehnologice a tineretului. Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, sporeşte 

sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească o atitudine 

receptivă şi creatoare faţă de domeniile tehnicii înţelese în sens larg. Formarea competenţei 

profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa complexă şi progresivă, pornind de la 

problemele generale ale profilului spre cele specifice unui grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor 

discipline de specialitate şi efectuarea activităţilor practice complementare, se vor baza pe fondul de 

cunoştinţe formate prin studierea disciplinelor de cultură generală. Între acestea se stabilesc legături 

complexe, fiecare având importanţa sa proprie.  

Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit raport între disciplinele de 

învăţământ ce se studiază la un anumit nivel de şcolarizare. 

Cerinţele procesului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun 

desfăşurarea unui proces de învăţare care să asigure o cultură generală, pe fondul căreia să se dezvolte 

gândirea tehnică, înţelegerea principiilor care au stat la baza descoperirilor şi creaţiilor ştiinţei, care 

să promoveze o reacţie pozitivă faţă de mediul tehnic şi să formeze premizele tehnice şi practice ale 

însuşirii în condiţii bune a disciplinelor ce asigură o calificare şi o specializare înaltă. Disciplinele 

tehnice studiate la liceele tehnologice şi şcolile profesionale ocupă un loc aparte în conţinuturile 

învăţământului, dat fiind caracterul activităţilor industriale pe care o determină şi finalităţile 

acesteia: 

• înţelegerea dezvoltării tehnice şi a implicării ei asupra mediului şi a societăţii; 

• dezvoltarea capacităţii de observare, de analiză şi de interpretare a proceselor tehnologice; 

• dezvoltarea competenţei de proiectare, realizare şi evaluare a produselor; 

• dezvoltarea competenţei de comunicare şi cooperare în contexte interactive.  

Cât priveşte raportul acestora cu instruirea practică, trebuie menţionat că prin astfel de 

activităţi de instruire, elevii îşi însuşesc cunoştinţe şi îşi formează în acelaşi timp deprinderi, o 

sarcină comună a tuturor disciplinelor de instruire fiind aceea a formării capacităţilor intelectuale, a 

aptitudinilor şi deprinderilor. Prin abordarea judicioasă şi corectă a disciplinelor de cultură generală 

şi a celor de cultură tehnică de specialitate, absolventul unei forme de învăţământ poate fi 

corespunzător pregătit pe plan cognitiv, psihomotor şi afectiv pentru situaţiile în care se va 

confrunta în practica socială. 

Există un raport între disciplinele de specialitate şi instruirea practică. Acesta este exprimat pe 

de o parte de timpul afectat pentru practică la diferite nivele de specialitate şi scopul instruirii, 
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de consolidare a cunoştinţelor tehnice specifice fiecărei meserii şi formarea deprinderilor practice în 

domeniul respectiv. Formarea capacităţilor cognitive şi aptitudinilor de practicare a unei meserii este o 

sarcină comună tuturor disciplinelor ce se studiază realizată prin programa şcolară. 
În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor interconexiuni între 

disciplinele ce concură la formarea personalităţii elevului şi la desăvârşirea instrucţiei lui pentru 

practicarea unei meserii. Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obţin de 

la sine. Pentru aceasta este necesară însuşirea prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de 

bază ale ştiinţelor tehnice generale. Înţelegerea fenomenelor tehnice este condiţionată de însuşirea 

temeinică a unor cunoştinţe ce asigură pregătirea generală în domeniul matematicii, fizicii, chimiei, 

etc. O caracteristică esenţială a procesului predare-învăţare a disciplinelor tehnice este 

interdisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea. 

Prin însuşirea disciplinelor de specialitate se asigură în afara competenţelor profesionale şi 

dobândirea valorilor ştiinţifice, tehnice şi psihosocial-morale, care au ca finalităţi nu numai 

profesionalizarea, ci şi formarea unei personalităţi complexe bazate pe o cultură generală 

corespunzătoare, pe o atitudine participativă la rezolvarea problemelor de ordin restrâns privind 

profesia, dar şi a celor de ordin social. 

Un număr important de obiective generale ale învăţământului se realizează în forma finită şi 

prin studierea disciplinelor de specialitate cum ar fi: 

• cultivarea responsabilităţii faţă de acţiunile întreprinse; 

• formarea unor deprinderi de creativitate; 

• respectarea unei discipline în general şi respectarea disciplinelor tehnologice; 

dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză. 

Rezultă că disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg constituit de 

procesul de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral ca o parte teoretică pe care se construiesc 

abilităţile practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele, ceea ce le diferenţiază este conţinutul 

finalităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. 

 

 

Bibliografie: 

 A. Cosmovici, L. Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2005 
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Biosfera reprezintă învelişul Pământului în care se desfăşoară viaţa. Ea cuprinde hidrosfera, 

litosfera şi troposfera cu vieţuitoarele din ele. Biosfera este un sistem complex, caracterizat printr-o 

mare diversitate de vieţuitoare, ce cuprinde mai mult de un milion de specii animale şi 300 000 de 

specii vegetale. Studiul global al biosferei este dificil. De aceea Biosfera este subdivizată în unităţi 

structurale, numite ecosisteme.  

Ecosistemul se defineşte ca unitatea funcţională în care se manifestă şi se evidenţiază toate 

interacţiunile dintre specii şi mediul lor de viaţă ca şi acelea dintre ele.   

Exista mai multe categorii de ecosisteme, care au moduri de organizare si functii biologice 

diferite. Ele sunt stratificate pe mai multe niveluri de organizare. Fiecare nivel de organizare 

reprezinta o forma calitativa deosebita a miscarii biologice, caracterizata prin functii si legi 

caracteristice, specifice nivelului dat.  

Pana in prezent, sunt stabilite cu certitudine si recunoscute urmatoarele cinci nivele de organizare: 

1. Nivelul individual, care are ca reprezentanti indivizii biologici, indiferent de complexitatea 

organizarii lor (de la indivizi monocelulari, procarioti, pana la organismele pluricelulare cele mai 

complexe). 

2. Nivelul populational sau al speciei, reprezentat prin sisteme populaţionale sau ale speciilor 

(grupări de populaţii). 

3. Nivelul comunităţilor – biocenoze restrânse, delimitate în spaţiu, alcătuite din mai multe 

populaţii. 

4. Nivelul biomic reprezentat de ansamblurile de sisteme biocenotice aflate într-o stransă 

interacţiune (pădurea de conifere, tundra, câmpia, deşertul, luncile râurilor, etc.). 

5. Nivelul biosferei reprezentat prin sistemul unic al biosferei planetei noastre. 

 Ecosistemele pot avea o durată şi o întindere variabilă. De exemplu, un ocean, un lac, un iaz, 

o pădure, un arbore viu, un trunchi de arbore mort pot reprezenta ecosisteme. Termenul de 

ecosistem este o convenţie. Noi putem trasa o linie imaginara în jurul unei largi porţiuni de teren,  

separând-o de rest şi putem spune: acesta este un ecosistem. Deseori legăturile dintre elemente în 

sistem sunt greu de sesizat şi mai ales acelea care se desfăşoară pe o perioadă foarte lungă de timp. 

Ciclul de viaţă al unor copaci dintr-un ecosistem de padure poate fi de 300-500 ani. Omul având 

media de viaţă mai mică nu poate observa toate schimbările mici din aceste păduri seculare. În 

schimb, ciclul de viaţă al unui ecosistem dintr-o baltă poate fi de 12 luni, cel al ecosistemului din 

borcan poate fi masurat în ore.  

 Ecosistemul este rezultatul unei lungi evoluţii şi a unor procese de adaptare. Acesta se 

caracterizează prin: 

 Omogenitate relativă 

 Conţinut de resurse necesare vieţii 

 Capacitate de autoreglare 

 Structură ierarhizată 

Ecosistemul are două componente fundamentale: biotopul şi biocenoza. Biotopul este 

mediul fără viaţă (abiotic), adică mediul fizic şi chimic (apa, substanţele dizolvate) în care trăiesc 

vieţuitoarele. Ansamblul de vieţuitoare între care există legături de interdependenţă trofice (de 

hrană), de competiţie, etc. constituie biocenoza (mediul cu viaţă, biotic).  
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Biotopul cuprinde substratul (elementele minerale şi organice) şi factorii climatici (lumină, 

temperatură, umiditate, vânt). Substratul biotopului poate fi de trei feluri: solid (solul), lichid (apa) 

şi gazos (atmosfera); deci şi biotopurile sunt de trei feluri: terestru (ex. parcul, având ca substrat 

solul), acvatic (de exemplu balta, având ca substrat masa apei şi substratul solid de pe fundul apei) 

şi biotopul aerian, având ca substrat atmosfera.  

Biotopul acţionează ca factor de selecţie în alcătuirea biocenozei. Însuşirile biotopului 

favorizează dezvoltarea unei specii şi împiedică pătrunderea altora în teritoriu. Ori de câte ori se 

repetă un biotop în teren, se repetă şi biocenoza corespunzătoare. Unele vieţuitoare nu sunt specifice 

anumitor biotopuri. De exemplu, ghiocelul creşte în mai toate formele de relief. Alte vieţuitoare 

trăiesc numai în anumite biotopuri: nufărul creşte în lacuri, peştii în mediul acvatic, etc. Aceste 

vieţuitoare prezintă adaptări specifice biotopului în care trăiesc; ele reprezintă forme biotice. Pe 

baza cunoaşterii formelor biotice, putem aprecia mediul din care provin acestea. 

 Biocenoza reprezintă un sistem de indivizi biologici din diferite specii ataşaţi unui biotop. 

 Tipuri de ecosisteme 

După locul în care se găsesc, ecosistemele sunt în general clasificate în: 

 Ecosisteme acvatice; 

 Ecosisteme terestre. 

Ecosistemul acvatic este un ecosistem al cărui biotop este strâns legat de mediul acvatic. 

Aceste ecosisteme pot fi de diferite mărimi, de la mări până la iazuri mici. Ecosistemele acvatice 

sunt clasificate în: 

 ecosisteme acvatice cu apă dulce (lacuri, iazuri); 

 ecosisteme acvatice cu apă sărată (mări). 

Biocenoza acestor ecosisteme este una acvatică. 

Ecosistem terestru este un ecosistem, a cărui biotop este strâns legat de mediul terestru. 

Exemple de ecosisteme terestre sunt: 

 pădurile; 

 deşerturile; 

 stepele; 

 savanele; 

 câmpiile. 

Biocenoza acestor ecosisteme este una tipic terestră. 

 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecosistem_acvatic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecosistem_terestru
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Iaz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83_s%C4%83rat%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ecosistem
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83dure
http://ro.wikipedia.org/wiki/De%C8%99ert
http://ro.wikipedia.org/wiki/Step%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Savan%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biocenoz%C4%83
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III. EDUCAŢIA ÎN CONTEXT EUROPEAN 

 

EDUCAŢIA ÎNTRE TRADIŢIE, MODERNITATE ŞI 

POSTMODERNITATE 

 
Pedagog şcolar, Diaconescu Mirela, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

Pedagog şcolar, Purdescu Elena, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

Educaţia este un fenomen de transmitere şi asimilare a experienţei economice, politice, 

culturale, fenomen de conservare şi transmitere a valorilor materiale şi spirituale. Proces al devenirii 

individului ca personalitate, educaţia a fost şi este implicată în triada dimensiunilor existenţiale şi 

axiologice tradiţie – modernitate – postmodernitate în două ipostaze: de mesager al tradiţiei, 

modernului şi postmodernului; de operator în propriul domeniu de referinţă, cel al pedagogiei cu 

valori tradiţionale moderne şi postmoderne. În raport cu tradiţia, educaţia prin obiceiuri, instituţii şi 

educatori conservă trecutul îndepărtat, mediu şi recent şi îl actualizează preluând selectiv, pe criterii 

valorice, moştenirea lăsată de înaintaşi şi o transmite noilor generaţii. Educaţia prin transmiterea şi 

preluarea experienţei, a valorilor materiale şi spirituale a asigurat continuitatea generaţiilor în 

crearea culturii şi civilizaţiei, în dinamica dimensiunilor temporale trecut – prezent – viitor. Tradiţia 

preluată selectiv constituie baza noului, modernului, iar acesta devine ţinta evaluării critice prin 

postmodernism. În raport cu modernitatea, educaţia, prin instituţii şi educatori, percepe, evaluează, 

promovează ideile, mesajele şi realizările modernităţii, le transmite şi pregăteşte viitorii creatori de 

valori materiale şi spirituale.  

Societatea modernă are nevoie de oameni capabili să facă faţă solicitărilor şi provocărilor 

vieţii economice, politice, culturale, are nevoie de oameni ancoraţi în prezent, care să vadă în viitor, 

să-şi satisfacă trebuinţele materiale şi culturale şi să creeze noi bunuri materiale şi spirituale. 

Sistemul educaţional trebuie să răspundă nevoilor acestei societăţi moderne prin politici eficiente 

pentru a întreţine spiritul modern, novator, progresist şi pentru a direcţiona procesul de formare a 

omului cu competenţe de adaptabilitate la schimbări şi provocări ale globalizării, de a trăi în mediul 

cultural, multicultural, de a beneficia de avantajele civilizaţiei, de a crea noi valori ale culturii şi 

civilizaţiei. Raportată la postmodernitate, educaţia prin instituţii şi educatori direcţionează formarea 

omului în sensul recomandărilor de ameliorare a deficienţelor societăţii moderne. Astfel, noul 

apărut în contrast cu vechiul, modernul s-a afirmat în dispută cu tradiţionalul, postmodernul s-a 

exprimat contestând modernul. Educaţia este cea care a format spiritul contestatar pentru că prin 

critică se ajunge la noul confirmat ca valoare. În raport cu tradiţia, practica şi teoria educaţională 

conservă ceea ce s-a realizat în trecut, preia selectiv idei, teorii şi practici, le foloseşte şi le 

transmite. Tradiţia a reprezentat reperul critic al impunerii noului, fie prin continuarea, pe trepte 

superioare, a moştenirii trecute, fie prin contestarea şi depăşirea ei. Raportat la coordonata timp, 

tradiţia condensează valori create în istoria îndepărtată, medie, premodernă, modernă. Mesagerul 

continuităţii şi absorbţiei este educaţia, aceasta conservă trecutul şi îl actualizează. Cunoaşterea în 

orice domeniu obligă la efectuarea unor conexiuni cu trecutul acestuia pentru a înţelege evoluţia şi 

nivelul la care se află în prezent. Noul este comparat cu realizările trecute, sedimentate de tradiţie, 

pentru a reliefa continuitatea şi progresul. În ipostaza de operator, educaţia prin instituţii şi 

educatori conservă tradiţia cunoscută ştiinţific prin istoria pedagogiei şi empiric prin experienţele 

cutumiare ale practicienilor, o evaluează şi îi asigură continuitatea. Istoria ideilor, teoriilor şi 

practicilor educaţionale, istoria instituţiilor de învăţământ reflectă realizările înaintaşilor şi 

progresul în acest domeniu. Astfel a fost posibilă perpetuarea preocupărilor, îngrijirii şi educării 

tinerilor pentru a face faţă solicitărilor vieţii, transmiţându-se de la o generaţie la alta idei despre 

educaţie, înfiinţarea şcolilor, a unei legislaţii şcolare, elaborare de manuale, folosirea metodelor de 

predare şi evaluare, organizarea activităţii didactice, incluzând metode, mijloace şi forme de   
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organizare, politici şcolare. Metodele considerate clasice – conversaţia, demonstrarea, povestirea, 

explicaţia, exerciţiul – s-au folosit în toate timpurile, se folosesc şi se vor folosi în practica instruirii 

moderne. Metodele active – euristica, problematizarea, învăţarea prin descoperire – au fost 

evidenţiate în modernitate. Cu toată aparenţa de modernitate, aceste metode au fost folosite încă din 

Antichitate, modelul fiind reprezentat de maieutica lui Socrate. Educaţia ca mesager şi operator, 

prin instituţii şi educatori, se raportează la tradiţie ca temei al identităţii, ca reper al creării noului şi 

adoptă atitudini de critică constructivă faţă de trecutul tradiţional pentru a asigura continuitatea 

prezent – trecut – viitor, pentru a promova şi reprezenta noul. În raport cu modernitatea, educaţia 

percepe, evaluează, promovează, foloseşte şi transmite teoriile şi practicile pedagogice novatoare. 

Conceptul „modern” este folosit ca atribut al unei epoci, ca atribut al noutăţii şi valorii unor produse 

creative în ştiinţă, tehnică, artă. Derivatele „modernist”, „modernism”, „modernitate” nuanţează 

semantica. „Modernist” este folosit drept calificativ cu accepţiuni anticlasic, antitradiţie, 

anticonservator; „modernism”, în sensul de mişcare, curent, tendinţă; „modernitatea”, în sensul de 

epocă, program, eveniment, atitudine. În perioada modernă a secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea s-

au creat marile sisteme de gândire pedagogică. Acestea au fost deja considerate clasice, tradiţionale 

şi au intrat sub incidenţa criticii constructive la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 

al XX-lea. Epoca modernă a însemnat progrese pre toate planurile, economic, politic, cultural; a 

adus schimbări radicale faţă de canoanele tradiţionale, a afirmat raţionalitatea, emanciparea, 

libertatea, drepturile omului, ştiinţa experimentală, tehnica avansată, cultura rafinată. Sistemul 

educaţional este o componentă a modernităţii prin instituţii şi educatori, este implicat în conservarea 

şi transmiterea valorilor culturii şi civilizaţiei, este mesagerul valorilor şi al spiritului modern, 

novator. În zilele noastre, învăţământul este o preocupare constantă a comunităţii direcţionată prin 

politicile educaţionale. Se creează reţele extinse de învăţământ, de toate gradele, se practică 

democratizarea învăţământului şi accesul categoriilor sociale largi la instruire. Se conştientizează 

menirea şcolii de a pregăti tânăra generaţie pentru exigenţele vieţii şi pentru a face faţă provocării 

lumii contemporane. Se iau măsuri pentru articularea nivelurilor învăţământului cu educaţie 

continuă permanentă, se critică abuzul informaţional şi se revendică adâncirea caracterului formativ 

al instruirii instituţionale, se practică alternative educaţionale. În raport cu postmodernitatea, 

educaţia, prin educatori şi instituţii, percepe tendinţele pedagogice contestatare postmoderne, le 

evaluează şi le pune în practică. Postmodernismul este o mişcare culturală de percepere a lumii 

moderne, cu contradicţiile, erorile, neîmplinirile ei în sensul eliminării blocajelor mentale şi sociale 

pentru promovarea noului. Teoreticienii reprezentativi ai postmodernismului au elaborat modele de 

analiză antitetică a proiectelor şi realizărilor societăţii moderne şi a dezideratelor postmoderne într-

un hallou contestatar, incisiv, privitor la neîmplinirile, erorile, deficienţele şi excesele societăţii 

moderne. Ţinte ale criticilor sunt paradigma învăţământ – pedagogie, finalitatea afirmată a 

educaţiei, a şcolii de adaptare şi integrare socială, excesul de informaţii, predarea, rigiditatea lecţiei, 

autoritatea profesorului. Şcoala ar trebui să dezvolte competenţe, nu să formeze depozite de 

informaţii, să-l pună pe elev în situaţia de a explora, nu să-l îndoctrineze cu ele. Proiectul 

postmodern al instruirii instituţionale propune schimbarea concepţiilor despre şcoală, elev, profesor, 

învăţare şi de plasare a preocupării de la activitatea de predare spre managementul educaţional, 

punându-se accent pe organizarea şi structurarea informaţiilor, livrarea lor pe organizarea mediului 

de învăţare, pe dialog, pe străduinţa re-construirii realităţii, pe sprijinirea dezvoltării interioare a 

celui ce învaţă.Un sistem educaţional de calitate, un învăţământ eficient, în societatea modernă 

recentă şi actuală cu tendinţe de globalizare, diversă naţional, etnic, lingvistic, religios, cultural se 

pot realiza prin coerenţa tradiţie – modernitate – postmodernitate.  
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CONVERSAŢIA – O METODĂ EFICIENTĂ 
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Desfăşurarea procesului de învăţământ implică folosirea unor instrumente de lucru adecvate, 

cu ajutorul cărora se înfăptuiesc finalităţile educaţionale. Aceste instrumente poartă denumirea de 

metode de învăţământ. Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului cât şi ale elevilor. 

Profesorul este cel care le alege pe cele mai adecvate, în strânsă legătură cu obiectele educative-

operaţionale şi specifice. 

Metodele de învăţământ au o sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului 

didactic, cu implicaţii atât asupra predării, cât şi a învăţării şi evaluării. Orice metodă include în 

structura sa un număr de operaţii ordonate într-o structură logică. Prin urmare, o metodă se 

constituie pe un ansamblu de procedee, care se pot succeda sau relua în funcţie de  o situaţie nouă. 

Privite sistemic, metodele de învăţământ sunt indisolubil legate de toate celelalte componente ale 

procesului didactic. Funcţionalitatea lor este determinată de modul în către ele sunt angajate în 

întregul mecanism al acţiunii didactice, alături de celelalte componente ale sistemului. 

În ansamblul lor, metodele de învăţământ reprezintă o achiziţie a şcolii, realizată în timp. În 

procesul modernizării învăţământului s-a observat că partea cea mai dinamică, cea mai receptivă la 

înnoiri o reprezintă tocmai categoria metodelor. Multe deziderate ale învăţământului modern şi-au 

găsit rezolvarea prin apelul la un sistem de metode şi de procedee care îmbină elementul tradiţional 

cu cel modern. Astfel, tratarea diferenţială a elevilor, o cerinţă majoră a învăţământului 

contemporan, se poate face în cadrul unor activităţi realizate pe clasă şi pe lecţii, prin utilizarea unor 

procedee foarte variate. Activităţi cu grad diferenţiat de dificultate, activităţi în ritm propriu sau 

activităţi pe bază de opţiuni pot fi realizate datorită unei varietăţi de metode şi de procedee 

didactice. 

Menţionăm câteva dintre tendinţele de înnoire a modului de utilizare a metodelor pentru a le 

spori eficienţa în condiţiile învăţământului contemporan: creşterea ponderii utilizării metodelor 

active, care solicită şi exersează operaţiile gândirii, participarea activă şi conştientă, întemeiată pe 

înţelegerea profundă a ceea ce se învaţă; creşterea calităţii formelor de muncă independentă a 

elevilor în procesul învăţării; folosirea strategiilor participative în activitatea didactică şi orientarea 

învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, prin dezvoltarea competenţelor proprii în 

rezolvarea problemelor; perfecţionarea metodelor de comunicare orală, în sensul sporirii gradului 

lor de eficienţă, a capacităţii de a transmite şi recepta o cantitate mai mare de informaţii într-un timp 

relativ mai scurt, de a opera o mai bună selecţie a informaţiilor; diminuarea ponderii metodelor 

verbaliste, relativ pasive, care se bazează pe memorie şi memorizare, în favoarea metodelor de 

elaborare prin eforturi proprii a cunoştinţelor noi, a metodelor euristice de învăţare prin căutare, 

cercetare, descoperire; utilizarea metodelor care combină învăţarea individuală cu munca în echipă 

şi cu cea colectivă, precum şi a metodelor care asigură intensificarea relaţiei profesor – elev. 

Exigenţele învăţământului contemporan resping uniformizarea, şablonismul metodic, 

declarându-se în favoarea diversificării metodelor de învăţământ. Însăşi diversitatea situaţilor de 

instruire sugerează folosirea unei mari varietăţi şi procedee. 

Metodele de învăţământ au fost clasificate în baza unor criterii diverse precum: tradiţionale 

– moderne, generale – moderne, generale – particulare, verbale – intuitive, expozitive sau pasive – 

active. Ioan Cerghit optează pentru clasificarea pe grupe, având drept criteriu „sursa de dobândire a 

cunoştinţelor şi abilităţilor”: 

 Metode de comunicare: orală (expozitive, interogative, conversative, dezbaterea, 

problematizarea), scrisă (bazată pe limbajul scris; activitatea cu manualul), comunicare bazată pe  
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limbaj intern (prin provocarea reflecţiei personale); 

 Metode bazate pe contactul cu realitatea: exploatare nemijlocită (observarea sistematică, 

experimentul, învăţarea prin cercetarea documentelor), exploatare mijlocită: metode demonstrative 

(intuitive) şi metode de modelare; 

 Metode bazate pe acţiune: acţiunea reală (exerciţiul, studiul de caz, elaborarea de proiecte 

sau a unor teme de cercetare, lucrări practice), de simulare (învăţarea prin joc, dramatizarea, 

învăţarea prin simulatoare); 

 Metode de raţionalizare a învăţării şi predării: lucrul cu fişele, metode algoritmice de 

instruire, instruirea programată, instruirea asistată de calculator; 

Dacă avem în vedere criteriul eficienţei şi finalităţii putem stabilii următoarele tipuri de 

metode: 

 metode clasice: expunerea orală, conversaţia, demonstraţia, lucrul cu manualul; 

 metode moderne: descoperirea, problematizarea, modelarea, simularea, brainstorming-ul, 

studiul de caz; 

 metode de predare (servesc mai mult actului comunicării din partea profesorului): 

prelegerea, demonstraţia, povestirea, explicaţia; 

 metode de învăţare (servesc mai mult elevilor, în actul dobândirii cunoştinţelor): lucrul cu 

manualul, studiul individual, descoperirea, exerciţiul; 

 metode de explorare a realităţii: observaţia, demonstraţia, descoperirea; 

 metode de acţiune practică: exerciţiul, lucrul cu manualul, lucrul în grup, jocul didactic; 

 metode de verificare şi de evaluare a rezultatelor şcolare: probele scrise, probele orale, 

testele docimologice. 

Realizarea unei lecţii eficiente presupune o metodologie bogată care să îmbine elementul 

tradiţional cu cel modern. De exemplu, expunerea temei lecţiei de către profesor nu stimulează 

gândirea elevilor, ci doar le solicită atenţia. În aceste condiţii, trebuie îmbinată cu metoda 

întrebărilor, cuprinsă, de altfel, în manualele alternative de limba şi literatura română prin aşa 

numitele întrebări şi exerciţii grupate sub denumirea de „Explorarea textului”, sau „Discutarea 

textului”.  

Conversaţia este metoda care presupune transmiterea cunoştinţelor prin intermediul 

dialogului profesor – elev şi reprezintă una dintre cele mai eficiente şi mai active modalităţi de 

instruire. Condusă cu competenţă pedagogică, îi ajută pe elevi să gândească logic, să se exprime, să 

folosească eficient cunoştinţele asimilate şi să descopere ei înşişi cunoştinţe, să capete încredere în 

forţele proprii şi priceperea de a folosi dialogul în vederea unei comunicări vii şi clare. Metoda 

conversaţiei generează o serie de avantaje ce decurg din faptul că întâlnirea profesor – elev este 

directă. Metoda conversaţiei prezintă o serie de avantaje dintre care amintim: favorizează procesul 

de captare şi menţinere a atenţiei elevilor, facilitează procesul înţelegerii prin dezvoltarea puterii de 

argumentare şi de exprimare a elevilor; asigură un feed-back imediat; stimulează gradul de 

participare şi de implicare a elevilor în desfăşurarea instruirii – învăţării. 

Din cele de mai sus se pot desprinde principalele funcţii ale conversaţiei: 

a) funcţia euristică, de descoperire a noilor adevăruri; 

b) funcţia de clarificare, de sintetizare şi de aprofundare a cunoştinţelor, noţiunilor şi conceptelor 

învăţate; 

c) funcţia de evaluare şi control atât a gradului de stăpânire a cunoştinţelor însuşite cât şi a 

priceperilor şi deprinderilor. 

Eficienţa conversaţiei depinde de abilitatea profesorului de a formula şi adresa întrebări 

elevilor pentru a-i atrage într-un dialog autentic. 

Vom formula în continuare câteva întrebări de acest gen, pentru clasa a IX-a, tema LUMI 

FANTASTICE, lecţia La hanul lui Mânjoală de I. L. Caragiale. O poveste cu mai multe înţelesuri.  

Î: Care dintre definiţiile date anterior fantasticului vi se pare ilustrativă pentru specificul 

întâmlărilor din nuvela La hanul lui Mânjoală?  
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R: Cea mai ilustrativă definiţie a fantasticului pentru specificul întâmlărilor din nuvela La hanul lui 

Mânjoală este cea aparţinând lui Tzvetan Todorov, deoarece întâmplările trăite de personajul narator pot 

fi explicate logic, dar îşi pot găsi şi explicaţii iraţionale. 

Î: Ezitarea cititorului între o explicaţie naturală şi una supranaturală a evenimentelor evocate 

constutuie o altă condiţie a fantasticului.  Această ezitare este împărtăşită, o vreme, şi de către unul 

ditre personaje. Care este acest personaj şi care este opţiunea lui ultimă?   

R: Elevii răspund: Personajul care ezită între explicaţia naturală şi cea supranaturală a 

evenimentelor este polcovnicul Iordache. În final, după ce ascultă de nenumărate ori istorisirea 

ginerelui, conchide că „era dracul”. 

Î: Ginerele acceptă această explicaţie a evenimentelor? Însoţiţi răspunsul vostru cu un citat 

ilustrativ. 

R: Fănică nu acceptă explicaţia socrului, el rămâne în zona posibilului: „O fi fost, am răspuns eu, 

dar dacă e aşa, pocovnice, atunci dracul te duce, se vede, şi la bune...”; „Da dumneata de unde ştii?” 

Î: La ce persoană se realizează naraţiunea şi care este perspectiva narativă? 

R: Naraţiunea se realizează la persoana I, perspectiva este subiectivă, naratorul nu ştie mai mult 

decât personajul. 

Î: Această perspectivă ne va convinge, ca cititori, să optăm pentru zona posibilului sau pentru zona 

imposibilului? 

R: Perspectiva subiectivă nu convinge cititorul, ci ambiguizează relatarea. 

Î: Unde se petrec evenimentele? 

R: Evenimentele se petrec în Hăculeşti, la hanul lui Mânjoală şi în jurul hanului.  

Î: Unde trebuie să ajungă personajul narator? 

R: Personajul narator trebuie să ajungă în Popeştii-de-sus.  

Î: La ce oră crede că ar ajunge la polcovnic? 

R: Personajul narator crede că va ajunge la polcovnic până la ora zece. 

Î: Mai ajunge la Popeştii-de-sus, se mai încadrează în acele limite de timp pe care şi le stabilise la 

început?  

R: Personajul narator nu mai ajunge unde şi-a propus deoarece stă prea mult la han, până la „zece şi 

aproape trei sferturi”, iar după ce pleacă rătăceşte în jurul hanului „vreo patru ceasuri”. 

Î: Care este relaţia lui cu timpul în afara hanului şi la han sau în jurul acestuia? 

R: În afara hanului raportarea la timp este logică, naturală, la han şi în jurul hanului personajul 

pierde noţiunea timpului, i se pare că a stat puţin, se alarmează când aude cât este ceasul 

Î: Se poate explica percepţia eronată a spaţiului şi a timpului de către personaj? 

R: Fixarea în timp şi spaţiu contribuie la menţinerea ezitării cititorului între mai multe explicaţii 

posibile 

Prin întrebările formulate de profesor şi prin răspunsurile elevilor se ajunge la identificarea 

unei alte caracteristici a naraşiunii studiate, anume reprezentarea ambiguă a timpului şi a spaţiului, 

pe de o parte cu atributele ordinii naturale, pe de alta, cu atributele neobişnuite, ireale. 

Î: În text sunt precizate două toponime. Care sunt acestea?  

R: Toponimele amintite în text sunt Popeştii-de-sus şi Hăculeşti.  

Î: Care este rezonanţa acestor nume de localităţi? 

R: Toponimele au rezonanţă benefică sau malefică. 

Î: Care sunt personajele reprezentative pentru cele două spaţii? 

R: Cele două spaţii sunt reprezentate de polcovnicul Iordache şi de hangiţa Marghioala 

Î: Care credeţi că este relaţia dintre cele două spaţii şi cele două personaje reprezentative? 

R: Între cele două lumi, cea reală şi cea ireală,  şi între cele două personaje reprezentative există un 

conflict. 

 Profesorul formulează concluzia pe care elevii o notează în caiete: Opera literară fantastică are 

o structură specifică bazată pe alternanţa şi coexistenţa celor două lumi (planuri), una reală/ naturală 

cealaltă ireală/supranaturală. 

Î: Identificaţi, în text, termeni care în credinţele populare au o anumită conotaţie. 
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R: Termeni cu valoare simbolică în credinţele populare sunt: Pisica, focul, banul, comoara, dracul, 

hanul, răspântia, umbra etc. 

Î: Încercaţi să explicaţi aceste simboluri. 

R: Elevii explică simbolurile şi notează în caiete. 

Î: Prezenţa motivelor şi a simbolurilor folclorice/mitice în text creează atmosfera de mister, 

menţinând ezitarea cititorului.  

Fantasticul intervine în planul real independent de conştiinţa naratorului, care refuză orice sugestie 

de magie. În comentariile lui Fănică, aparent inocente, straniul, bizarul, supranaturalul sunt 

percepute şi acceptate ca fenomene logice, obişnuite. Care sunt comentariile/scenele/detaliile care 

sugerează că la han se petrec lucruri nefireşti? 

R: în text există foarte multe detalii care sugerează nefirescul, între acestea se găsesc: achitarea 

miraculoasă a datoriilor, urmările groaznice ale încercării hoţilor, absenţa icoanelor, metamorfoza 

cotoiului, descântatul căciulii, rătăcirea în jurul hanului, suspendarea timpului, revenirea lui Fănică 

la han de mai multe ori etc. 

Î: Fiecare detaliu poate fi înţeles în mai multe feluri. Găsiţi în text sau în afara textului 

explicaţii/argumente pentru plasarea lor în lumea reală, respectiv în lumea imaginară.  

R: Datoriile au fost achitate pentru că: 

1. Marghioala e „zdravănă”, harnică, ospitalieră; 

2. Marghioala a găsit o comoară; 

3. Marghioala face vrăji etc. 

Î: În final, întrebării lui Fănică, „Da dumneata de unde ştii?”, socrul îi răspunde: „Asta nu-i treaba ta 

[...] asta-i altă căciulă!” Care este sensul vorbelor socrului? Pentru a găsi răspunsul aveţi în vedere 

şi următoarea explicaţie: „Asta-i altă căciulă” este o expresie care înseamnă „asta-i cu totul 

altceva”, amintind una din năzdrăvăniile vechilor scamatori, care aruncând pe pământ o căciulă, o 

schimbă în felurite căciuli ori scoteau din cap o mulţime de căciuli deosebite precum şi panglici din 

gură, de unde „panglicar”, în sens de „farmazon, înşelător”. 

R: Realizează un efort de reflecţie personală şi formulează răspunsul: Răspunsul socrului poate 

sugera faptul că este vorba de o altă poveste/întâmlare petrecută la han, al cărei protagonist poate fi 

chiar el, iar întâmlarea poate fi din nou „înşelătoare”, provocată de farmecele Marghioalei sau ale 

altei femei, posibil mama acesteia. 

 Profesorul intervine şi completează informaţia: Dialogul din final dintre socru şi ginere 

ambiguizează mai mult posibila explicaţie a întâmplărilor. 

Profesorul lansează o scurtă discuţie privind problemele cele mai importante din lecţie (Toate 

aspectele pe care le-am discutat constituie particularităţi ale nuvelei fantastice aparţinând lui I. L. 

Caragiale). Profesorul împarte fiecărui elev o fişă de lucru prin care se fixează caracteristicile 

naraţiunii fantastice. 

Dialogul profesor – elev la clasele de liceu este mai substanţial, deoarece sunt puţine 

întrebări care se adresează memoriei elevilor, cerând un răspuns scurt şi fragmentar şi sunt mult mai 

frecvente întrebările – problemă care-i pun pe elevi să gândească şi să închege un răspuns unitar ca 

argument pentru o judecată de valoare. Modalitatea aceasta de cercetare şi descoperire presupune o 

alternare a întrebărilor abil formulate de profesor cu răspunsurile elevilor, care valorifică şi 

integrează vechile cunoştinţe în sistemul altora noi. 
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 EVALUAREA ALTERNATIVĂ 

 

 
Ursu Gabriela Anica, Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu 

 

Evaluarea este parte integrantă a procesului de predare-învăţare. Evaluarea reprezintă 

punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui comportament 

corespunzător în situaţii variate. Importanţa demersului evaluativ este din ce în ce mai accentuată şi 

recunoscută în ansamblul reformei educaţionale. 

Într-o lume dinamică, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, 

instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi 

comportamentelor. Procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de aceste schimbări, de 

aceea este necesar promovarea învăţării în grup, a metodelor şi strategiilor care să asigure 

continuitate învăţării. 

Prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic integrat acestui proces, care asigură 

evidenţierea activităţilor şcolare, nivelul performanţelor şi eficienţa acestora în vederea 

perfecţionării procesului de predare - învăţare. Metodele tradiţionale de evaluare constituie 

elementele principale şi dominante de desfăşurare a actului evaluativ. Pornind de la această 

realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea dimensiune a acţiunii evaluative 

care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu. 

Utilizarea şi aplicarea metodelor educaţionale alternative presupune automat şi utilizarea 

unor metode alternative de evaluare. Astfel în practica şcolară s-au îmbunătăţit metodele şi tehnicile 

de evaluare în scopul realizării unor corelaţii eficiente între predare – învăţare - evaluare şi pentru a 

atinge dezideratele propuse pentru formarea personalităţii autonome, libere şi creatoare. Capacităţile 

intelectuale pe care dorim să le dezvoltăm copiilor au un caracter complex, mulţi - şi 

interdisciplinar. 

            Importanţa demersului evaluativ devine din ce în ce mai accentuată şi recunoscută în 

ansamblul reformei educaţionale. Deşi importante pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor de 

bază, metodele tradiţionale de evaluare nu mai sunt eficiente în situaţii ca cele descrise mai sus. Ca 

urmare, trebuie folosite metode de evaluare care să facă apel la creativitatea copilului, la gândirea 

divergentă, generalizări sau lucrul în echipă. 

 Cele mai importante finalităţi ale evaluării procesului instructiv-educativ, în ultimul timp, 

se concretizează în:  

 cunoştinţe şi capacităţi;  

 atitudini (practice, sociale, ştiinţifice etc.);  

 interese;  

 capacitatea de a face aprecieri de valoare (opinii, adaptări atitudinale şi comportamentale 

etc.) 

Pornind de la această realitate, strategiile moderne de evaluare caută să accentueze acea 

dimensiune a acţiunii evaluative care să ofere copiilor suficiente şi variate posibilităţi de a 

demonstra ceea ce ştiu dar, mai ales, ceea ce pot să facă. 

Principalele metode alternative sau complementare de evaluare al căror potenţial formativ 

susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul copilului sunt: 

a) Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului copiilor; 

b) Investigaţia; 

c) Proiectul; 

d) Portofoliul; 

e) Autoevaluarea 
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Observarea sistematică a activităţilor şi a comportamentului copiilor în timpul activităţii 

didactice este o tehnică de evaluare ce furnizează învăţătorului o serie de informaţii, diverse şi 

complete, greu de obţinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiţională. Observarea este 

adeseori însoţită de aprecierea verbală asupra activităţii/răspunsurilor copiilor. 

Investigaţia presupune obiective care urmăresc: înţelegerea şi clarificarea sarcinilor; aflarea 

procedeelor pentru găsirea de informaţii; colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor 

necesare; formularea şi testarea ipotezelor de lucru; schimbarea planului de lucru sau colectarea 

altor date dacă este necesar; scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei. Oferă 

copilului posibilitatea de a aplica în mod creator cunoştinţele însuşite şi de a explora situaţii noi de 

învăţare, pe parcursul unei ore de curs. 

Proiectul reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată 

profesorilor pentru evaluarea sumativă.”. Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp 

(câteva zile sau câteva săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup. Pe parcursul 

realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în desfăşurarea cercetării, în 

colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale. Evaluarea proiectului implică atât 

raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea procesului, a activităţii elevului. În acest sens, 

este necesar ca profesorul să formuleze criterii clare, susceptibile de a asigura o evaluare obiectivă, 

şi să le comunice elevilor. 

Portofoliul este un instrument de evaluare complet, prin care se urmăreşte progresul la o 

anumită disciplină, dar şi atitudinea elevului faţă de acea disciplină. El reprezintă „cartea de vizită“ 

a elevului urmărind procesul global înregistrat de acesta, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele 

achiziţionate pe o unitate mare de timp, dar şi atitudinile acestuia; este un mijloc de a valoriza 

munca individuală a elevului, acţionând ca factor al dezvoltării personalităţii, rezervându-i elevului 

un rol activ în învăţare. Portofoliile sunt foarte utile, deoarece prin folosirea lor la clasa de elevi 

aceştia devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres. 

Autoevaluarea permite aprecierea propriilor performanţe în raport cu obiectivele 

operaţionale. Are drept scop să-i ajute pe copii să-şi dezvolte capacităţile de autocunoaştere şi de 

autoevaluare, să compare nivelul la care au ajuns cu nivelul cerut de obiectivele învăţării şi de 

standardele educaţionale, să-şi dezvolte un program propriu de învăţare, să-şi autoevalueze şi 

valorizeze atitudini şi comportamente. Autoevaluarea trebuie făcută sub atenta îndrumare a 

profesorului. 

Toate aceste metode complementare de evaluare asigură o alternativă la formulele 

tradiţionale, a căror prezenţă este preponderentă în activitatea curentă la grupa, oferind alte opţiuni 

metodologice şi instrumentale care îmbogăţesc practica evaluativă. 

În concluzie, procesul evaluative îşi relevă deplin funcţiile feed-back, atunci când profesorii 

şi copiii se regăsesc în calitate de parteneri în cadrul procesului educaţional.  
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CARTEA, CONCEPT ŞI FORMĂ 

 
Bibliotecar Simona Zestroiu, Colegiul Tehnic Nr.2  

 
Din începuturi de civilizaţie oamenii au manifestat o mare râvnă de a învăţa, da a se iniţia şi 

a pătrunde tainele existenţei. Nimeni n-a reuşit să facă acest lucru de unul singur, ci a trebuit să 

preia ceea ce deja ştiau înaintaşii săi. Antichitatea, Evul Mediu şi Epoca modernă şi-au perfecţionat 

permanent formele de instruire, folosind consecvent cartea. 

O carte este o colecţie de hârtii, pergamente sau alte astfel de materiale, în formă de coli sau 

foi de cele mai multe ori egale între ele şi legate într-un volum. Cărţile sunt de obicei tipărite 

(rareori scrise şi de mână) şi conţin diverse lucrări scrise, pe cea mai mare diversitate de teme. O 

carte este de asemenea o operă literară sau ştiinţifică, sau o parte semnificativă dintr-o astfel de 

operă. 

Pentru a defini cartea, trebuie să recurgem la trei noţiuni a căror îmbinare este necesară: 

suportul scrierii, difuzarea şi păstrarea textului, uşurinţa în mânuire. 

Apariţia cărţii 

Cea mai veche metodă de a transmite mesaje şi poveşti era prin transmitere orală (viu grai). 

Apariţia cărţii este legată de suporturile scrierii. Un foarte vechi suport al cărţii, argila, din care se 

produceau tăbliţele pentru scris. Ţesăturile au servit drept suport scrierii, mai ales mătasea pe care 

chinezii scriau cu ajutorul unei pensule. Papirusul a rămas suport esenţial al cărţii în Egipt şi s-a 

răspândit în lumea greacă şi în Imperiul Roman. Papirusurile care ne-au parvenit nu reprezintă decât 

o infimă parte a celor care au existat. Aproape toate provin din Egipt, unde condiţiile climatice au 

uşurat păstrarea lor. Cartea din papirus se prezenta sub forma unui sul alcătuit din foi lipite unele în 

continuarea celorlalte, adesea în număr de zece. Pieile diverselor animale sunt de asemenea vechi 

suporturi ale scrierii, atât în Orient cât şi la greci, dar pergamentul este cu totul altceva. 

Pergamentul era un material mai solid şi mai suplu decât papirusul şi permitea zgârierea şi 

ştergerea. Totuşi, folosirea sa se generalizează lent şi abia în secolul al IV-lea d.Hr. a înlocuit 

complet papirusul în realizarea cărţilor. Invenţia legendară îi este atribuită lui Eumenes al II-lea, 

rege al Pergamului, în Asia Mică, care voia să se sustragă monopolului egiptean de papirus. Atunci 

când sistemele de scriere au fost inventate în antichitate, tăbliţele de lut şi pergamentul erau folosite, 

de exemplu în biblioteca din Alexandria. 

Pergamentele au fost ulterior înlocuite cu codexuri, cărţi legate, de forma cărţilor din ziua de 

azi. Codexul a fost inventat în primele secole după Hristos sau chiar mai devreme. Se spune 

că Iulius Cezar a inventat primul codex în timpul războaielor galice, legând pergamentele în stil 

acordeon şi folosea paginile ca puncte de referinţă. Înainte de invenţia şi adoptarea tiparului, toate 

cărţile erau copiate de mână, de aceea ele erau scumpe şi rare. În timpul Evului Mediu, doar 

bisericile, universităţile şi nobilii bogaţi îşi permiteau cărţi. Primele cărţi foloseau pergament sau 

piele de viţel pentru pagini, dar ulterior s-au înlocuit cu hârtie. Apariţia hârtiei în Occident a permis 

multiplicarea şi popularizarea manuscriselor. În comparaţie cu pergamentul, hârtia prezenta 

avantajul unui preţ inferior şi mai multe posibilităţi de fabricaţie. Nu l-a înlocuit însă dintr-o dată, ci 

încetul cu încetul. În timp ce pergamentul se orienta spre manuscrisele de lux, hârtia era folosită 

pentru manuscrisele obişnuite. 

Inventarea tiparului 

În măsura în care orice text literar aspiră, în esenţă, la o comunicare şi o difuzare dintre cele 

mai ample posibile, putem spune că inventarea tiparului a adus cărţii o împlinire şi o desăvârşire. 

Primii tipografi au păstrat manuscrisul ca formă de prezentare a cărţii, nu pentru a înşela clientela, 

aşa cum s-a crezut uneori, ci pur şi simplu pentru că nu puteau concepe o altă formă a cărţii decât 

cea pe care o cunoşteau. Încetul cu încetul, necesităţile noii tehnici au dus la îndepărtarea cărţii de  
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modelul său iniţial şi, după o evoluţie de aproape un secol, a ajuns în jurul anilor 1530-1550 la 

forma de prezentare pe care o cunoaştem şi astăzi, cu excepţia câtorva detalii. 

Mai târziu în Evul Mediu, cărţile au început să fie produse cu tipărire cu blocuri, unde o 

imagine în relief a unei întregi pagini era sculptată în lemn, putând fi adăugată cerneală, 

reproducând mai multe copii ale acelei pagini. Totuşi, crearea unei întregi cărţi era un proces care 

cerea mult efort, având nevoie de acele blocuri de tipar sculptate de mână pentru fiecare pagină. 

Tiparul Mobil (1040) – tehnica pentru imprimerie şi tipografie care foloseşte piese metalice turnate 

în matriţe şi care la final aveau, pe una dintre feţe, litere sau chiar fraze întregi în relief. Prima 

formă de tipar mobil apare în anul 1040 în China, iar piesele sunt fabricate din porţelan. Piesele din 

metal apar 200 de ani mai târziu în timpul dinastiei coreene Goryeo. Nici unul dintre aceste sisteme 

nu a fost folosit la scara largă deoarece fabricarea pieselor cu literele alfabetului chinezesc 

presupunea prea multă muncă migăloasă. 

Doar Johann Gutenberg a popularizat presa de tipărit cu litere mobile din metal în secolul 

XV, astfel cărţile devenind mai accesibile. Aceasta însă a deranjat status quo-ul, ducând la remarci 

precum "Tiparniţa va permite cărţile să ajungă în mâinile celor care nu au nici o treabă să citească". 

În secolele următoare s-au îmbunătăţit atât presa de tipărit cât şi condiţiile de libertate a presei prin 

relaxări treptate a legilor restrictive. 

În mijlocul secolului XIX, hârtia făcută din pulpă (celuloză, lemn) a fost introdusă deoarece 

era mai ieftină, astfel că s-au putut realiza romane ieftine, manuale şcolare şi cărţi din orice 

domeniu, ducând la un salt al alfabetizării în naţiunile industrializate şi a uşurat răspândirea 

informaţiei în timpul celei de-a doua revoluţie industrială. Această hârtie din pulpă conţinea un acid, 

care în timp o distrugea. Pentru a neutraliza acidul din pulpă erau folosite role din calcar. Cărţile 

tipărite între 1850 şi 1950 sunt în risc, cele mai noi fiind tipărite pe hârtie fără acid (alcalină). 

Intaglio (1430) – Tehnica de tipar mai specială care presupune incizarea imagini pe o 

matrice fabricată în general din cupru sau zinc. Pentru a imprima o imagine pe o matrice intaglio se 

turna cerneala în formele sale, după care excesul era îndepărtat cu ajutorul unui material textil 

special astfel încât cerneala turnată să rămână doar în incizii. Pentru a tipări forma de pe matriţă, se 

punea hârtia deasupra şi se trecea printr-o presă. Această tehnică a supravieţuit până în zilele 

noastre, fiind folosită la tipărirea bancnotelor, a unor documente oficiale sau a unor timbre de 

colecţie. 

Litografia (1796) – Inventată de autorul bavarez Aloys Senefelder, litografia este o tehnică 

de imprimare specializată pentru suprafeţe netede folosind o serie de procese chimice pentru 

realizarea imaginii. Procesul de imprimare are la bază o substanţă chimică hidrofobă ca parte 

pozitivă a imaginii şi apă ca parte negativă a acesteia, astfel încât, în momentul în care se introduce 

suportul pe care se imprimă în cerneala specială cerneala va prinde pe imaginea pozitivă, iar apa va 

spăla negativul, înlăturându-l. Această metodă de tipar a imaginilor prezenta o eficienţă sporită faţă 

de metodele vechi mult mai fizice de realizare a imprimării imaginilor, cum ar fi gravura. Litografia 

se foloseşte astăzi la scară largă aproape pentru orice fel imprimare de elemente grafice pe suport 

neted. Prin tehnica litografiei se obţin hărţi, postere, pliante, ambalaje, cărţi sau chiar ziare. 

Cromolitografia, concept introdus şi explicat de către inventatorul litografiei Aloys 

Senefelder în lucrarea Un curs complet de litografie apărută în 1818, a devenit cea mai populară 

metodă de imprimare din secolul al XIX-lea datorită unei tehnologii mult mai rapide, mult mai uşor 

de folosit şi care oferea rezultate mult mai bune, o calitate sporită a imaginii faţă de metodele de 

imprimare cu blocuri de lemn în care era introdusă şi culoare.  

Presa offset (1870) reprezintă o metodă tipografică răspândită la scară largă care presupune 

transferul imaginii în cerneală de pe o placă de imprimare sau de pe o matriţă pe o pătură specială 

de cauciuc, iar în ultimă fază pe suprafaţa finală de imprimat. Tehnica poate fi folosită şi în 

combinaţie cu litografia, dar presupune o serie de procese specializate. 

Serigrafie (1907) este o tehnică veche folosită într-un mod rudimentar de japonezi pentru 

imprimarea hainelor. Tehnica a fost preluată şi de francezi, dar serigrafia modernă îşi are originile 

în Marea Britanie, unde Samuel Simon a depus primele patente în 1907. Ideea a fost adoptata în 
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1917 de John Pilsworth din San Francisco. Pilsworth a folosit o formă şi tehnici de serigrafie mult 

diferite de cele utilizate astăzi.  

Şapirograful, mimeograful sau multiplicatorul cu şabloane este o presă pentru tipărire cu 

preţ redus, formată dintr-un cilindru înfăşurat cu o pânză îmbibată cu cerneală şi care funcţionează 

prin forţarea cernelii printr-un şablon pe hârtie. Împreună cu multiplicatoarele spirit şapirografele au 

fost pentru multe decenii folosite pentru a tipări lucrările de necesitate momentană adiacente muncii 

de birou, materialelor sălilor de clasă şi buletinelor bisericeşti. Aceste tehnologii au început să fie 

înlocuite de fotocopiatoare. 

Fotocopiere (1960), tehnologie introdusă de Xerox, a reprezentat o adevărată revoluţie, în 

special în ceea ce priveşte tehnologia materialelor de birou. Permitea realizarea rapidă de copii 

multiple doar prin simpla apăsare a unui buton, iar în scurt timp a devenit indispensabilă pentru 

desfăşurarea unei activităţi administrative eficiente în companii, indiferent de profil. Tehnologia 

este folosită încă la scară largă şi astăzi, dar îşi pierde din popularitate, treptat, odată cu procesul din 

ce în ce mai accentuat de digitalizare a documentelor. 

Imprimanta laser (1969), invenţie care aparţine tot celor de Xerox care au „meşterit” la 

aparatul de fotocopiat până când au obţinut din ele o imprimantă laser. Responsabil pentru această 

inovaţie a fost cercetătorul Gary Starkweather, care, până în 1971 a reuşit să creeze o reţea complet 

funcţională de astfel de imprimante. Chiar dacă Xerox a inventat tehnologia şi a creat prima 

imprimanta laser, cei de la IBM au reuşit să scoată pe piaţă prima variantă comercială a imprimantei 

laser în 1976, denumită IBM model 3800. La vremea respectivă era folosită doar de către companii 

pentru imprimarea de volum a documentelor şi a plicurilor pentru corespondenţă. IBM 3800 era un 

model rudimentar, foarte mare, care avea nevoie de o cameră dedicată ceea îi făcea imposibilă 

utilizarea personală. Imprimanta a fost totuşi construită pentru alte scopuri şi avea performanţe 

foarte bune. 

Imprimanta cu ace (1970). Pare surprinzător că această tehnologie a apărut după cea laser. 

Datorită preţului destul de ridicat al imprimantelor laser, tehnologia de imprimare cu ace a devenit 

foarte populară în anii 1970 şi 1980 datorită preţului mai scăzut şi a versatilităţii de care dădeau 

dovadă, ajungând astfel ca în anii 1990 să devină cea mai răspândita tehnologie de imprimare 

folosită pentru calculatoarele personale. Dacă producători ca Digital Equipment Corporation sau 

Centronics au scos pe piaţă primele modele de imprimante cu ace, revoluţia în domeniu a fost 

realizată de Epson care a făcut furori cu modelul său MX-80. Pentru această imprimantă, cei de la 

Epson au reuşit sa reinventeze tehnologia oferindu-i un cost mai redus şi o calitate sporită a 

materialelor imprimate. 

Imprimanta cu jet de cerneală (1976) au devenit astăzi imprimatele cele mai utilizate. 

Tehnologia a cunoscut o optimizare rapidă pentru utilizare personală, în momentul apariţiei, deşi 

oferea performanţe foarte bune, nu era accesibilă, imprimantele fiind de dimensiuni foarte 

generoase, iar preţurile de zeci de mii de dolari nu-i prea atrăgeau pe utilizatori către această soluţie. 

Primii producători care s-au încumetat să meargă pe mâna acestei tehnologii au fost Epson, Canon, 

Hewlett-Packard. Mai târziu s-au lansat şi alţi producători în pariul cu tehnologia de imprimare cu 

jet de cerneală, iar astăzi liderii globali în materie de vânzări sunt Canon, HP, Epson sau Lexmark, 

nu neapărat în această ordine. 

Presa digitală (1993) marchează începutul tiparului digital care aduce o serie de inovaţii 

faţă de metodele anterioare, fiind mult mai flexibil, permiţând imprimarea pe o gamă mult mai 

variată de suporturi, dar şi o viteză mult mai mare de imprimare. 

Tipărire 3D (2003) – cea mai avansată tehnică tipografică descoperită până la ora actuală. 

Tehnologia de tipar 3D reprezintă procesul de fabricare a unui obiect solid dintr-un model digital, 

obiectul fizic obţinându-se prin suprapunerea succesivă a unor straturi de material. Acest tip de tipar 

se realizează cu aparate speciale care, odată cu evoluţia tehnologiei au devenit din ce în ce mai 

accesibile pentru publicul larg. Tehnica de tipărire 3D a devenit foarte folositoare în domenii ca 

bijuterie, încălţăminte, design industrial, arhitectură, inginerie, construcţii, industria aerospaţială, 

medicină, stomatologie sau educaţie. 
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Forme moderne ale cărţii 

În secolul al XX-lea bibliotecile au făcut faţă unei rate de publicări din ce în ce mai mari, 

acest efect făcând parte din explozia informaţională. Inventarea Internetului şi a publicării 

electronice (v. Tehnoredactare computerizată) a făcut ca multe din informaţiile noi să nu mai fie 

tipărite în cărţi, ci puse la dispoziţie de exemplu online, printr-o bibliotecă digitală virtuală, pe CD-

ROM sau în formă de cărţi electronice, virtuale (engleză: e-books). Aceasta a mărit gradul de 

complexitate pentru edituri şi biblioteci, în timp ce totuşi publicaţiile pe hârtie tradiţionale nu şi-au 

redus nici ele volumul. Au apărut însă şi alte dezvoltări în procesul publicării cărţilor. De exemplu, 

de tehnologia „tipărire la cerere” (engleză: book on demand) pot profita autorii mai puţin cunoscuţi, 

care cu ajutorul ei pot să-şi ofere opera mai repede şi într-un tiraj iniţial imprevizibil, la costuri 

acceptabile. 

 Un e-book este un fişier electronic digital ce conţine textul şi imaginile unei cărţi, între timp 

chiar şi clipuri video, de obicei toate protejate împotriva folosirii abuzive printr-un sistem de 

gestiune a drepturilor digitale de tip digital rights management (DRM). Cărţile electronice sunt cărţi 

virtuale. Ele se pot citi pe mai multe tipuri de aparate cu monitor (ecran), în general portabile: 

calculatoarele personale, tablete, telefoane de tipul smartphone-uri, sau şi pe dispozitive special 

construite pentru cititul cărţilor, numite e-reader sau e-book reader. Multe din aparatele e-reader se 

pot folosi la afişarea nu numai a cărţilor electronice, dar şi pentru periodice (gazete, ziare, reviste), 

chiar pagini web ş.a.m.d., în general pentru toate materialele scrise.  
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GEOGRAFIA MUNCII. MUNCA LA ROMÂNI 

 

Prof. Romeo Bibirigea 

 

Importanţa muncii 

Pentru cei mai mulţi dintre români munca ocupă cea mai mare parte a timpului.  Mai mult de 

jumătate dintre salariaţi fac ore suplimentare sau lucrează în weekend şi acasă deşi consideră că 

activitatea nu este convenabilă pentru viaţa personală. 

În ceea ce priveşte programul de lucru, doar 1% dintre angajaţi şi-l pot stabili singuri şi 

numai 8% îl pot modifica în caz de nevoie. Asta în timp ce peste 30% dintre managerii companiilor 

de top declară că salariaţii au un program flexibil.  

Aproape jumătate dintre angajaţi sunt nemulţumiţi de salariu, majoritari fiind angajaţii de 

sex feminin. Cu toate acestea, peste 70% dintre firmele de top consideră că salariul este principalul 

factor stimulativ pentru angajaţi.  

Jumătate dintre respondenţi cred că se agită în zadar la serviciu în condiţiile în care 

fidelitatea nu le este recompensată în niciun fel iar mai mult de 70% spun că firma nu le-a oferit 

niciun curs de formare profesională.  

Acestea sunt rezultatele unui studiu efectuat de Blocul Naţional Sindical pe un eşantion de 

100 de firme cu mai mult de 50 de angajaţi.  

Ce vor românii de la un loc de muncă? 

Atractivitatea unui loc de muncă este determinată de o serie de caracteristici de ordin 

extrinsec sau intrinsec. Majoritatea românilor apreciază că este important ca un loc de muncă să 

ofere un salariu bun (95%) şi să fie sigur (85%). Alegerile făcute arată că cea mai mare parte a 

românilor sunt ghidaţi de o motivaţie de tip extrinsec (nu legată de munca în sine) şi mai puţin de o 

motivaţie intrinsecă (legată de conţinutul muncii, de ceea ce presupune munca respectivă). 

Orientarea către o motivaţie de tip extrinsec este mai mare în cazul femeilor, a angajaţilor cu vârste 

cuprinse între 30 şi 48 ani şi a celor din mediul rural. 

 Cele două tipuri de motivaţii au o pondere tot mai echilibrată pe măsură ce creşte nivelul de 

educaţie, persoanele aflate în subordine şi poziţia socială (patron, director/manager, profesie 

liberală). 

Orientarea este firească, ştiut fiind că, în general, satisfacerea nevoilor umane se realizează, 

dinspre cele de bază (hrană, adăpost, supravieţuire) spre cele superioare (afirmare, dezvoltare 

personală, recunoaştere, etc.). 

Etica muncii 

Modul în care este privită munca/un loc de muncă într-o societate spune mult despre aceasta 

şi oamenii care o compun. În general, în România dar şi în alte ţări, munca este privită ca o valoare 

centrală, definitorie. Se consideră că: 

 munca este mai importantă decât timpul liber; 

 este o datorie către societate; 

 trebuie să ai un loc de muncă pentru a te pune în valoare ca om; 

 este umilitor ca cineva să primească bani fără muncă; 

 oamenii care nu muncesc devin leneşi. 

Valorizarea muncii diferă destul de puţin în funcţie de caracteristicile socio-demografice. 

Astfel, valorizarea este ceva mai mare în cazul bărbaţilor, creşte cu vârsta şi cu poziţionarea pe o 

treaptă ocupaţională superioară. 

Şefi şi decizii 

După cum era de aşteptat, percepţia cu privire la libertatea de decizie la locul de muncă este 

relativ egal distribuită în funcţie de categoriile de răspuns. Astfel, aproximativ câte un sfert dintre  
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persoanele angajate apreciază că au o libertate de decizie foarte redusă, redusă, mare şi foarte mare. 

Libertatea de decizie variază în funcţie de poziţia la locul de muncă a respondenţilor: creşte pe 

măsură ce poziţia sau ocupaţia este una superioară. 

Care ar trebui să fie atitudinea unui subaltern relativ la deciziile şefului? Răspunsurile sunt 

aproape egal împărţite între cele trei variante posibile: să le urmeze întotdeauna, să le urmeze doar 

dacă subalternul este de acord cu ele, respectiv să le urmeze sau nu în funcţie de situaţie/context. 

Ponderea celor care consideră că deciziile şefilor trebuie urmate mereu este relativ mai mare 

în cazul bărbaţilor (mai ales dacă au şi angajaţi în subordine), creşte cu înaintarea în vârstă (dacă au 

angajaţi în subordine maximul se atinge la cei din intervalul 40-49 ani), scade cu creşterea nivelului 

de educaţie şi a poziţionării pe o treaptă ocupaţională superioară. 

Cine are prioritate? 

În cazul în care nu ar exista suficiente locuri de muncă cine ar trebui să aibă prioritate? 

Bărbaţii sau femeile? Românii sau imigranţii? În România, în general, se consideră că bărbaţii şi 

femeile au dreptul în aceeaşi măsură la un loc de muncă (există însă un segment importat, 26%, care 

consideră contrariul). Nu acelaşi lucru este valabil şi în cazul imigranţilor, respondenţii considerând 

că românii ar trebui să aibă întâietate la ocuparea locurilor de muncă din România. Dată fiind 

importanţa unui loc de muncă şi dificultăţile prin care trec românii care aleg să muncească în 

străinătate, migranţii sunt într-o măsură mai mare împotriva discriminării pe piaţa forţei de muncă.  

Valorile angajaţilor români 

Valorile ideale ale angajaţilor români, care stabilesc coordonatele a ceea ce este dezirabil 

pentru marea majoritate dintre ei, sunt: confidenţialitatea, onestitatea, excelenţa, schimbarea şi 

dezvoltarea profesională şi personală. 

Valorile ideale reprezintă scopurile finale imaginate de majoritatea angajaţilor români, 

reprezentând „nordul pe busola” acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile structurale, latente ale angajaţilor români, care le explică şi le influenţează în cea 

mai mare măsură pe toate celelalte, sunt: excelenţa şi perfecţionismul, onestitatea şi integritatea, 

afilierea şi interdependenţa, puterea şi faima, aventura şi experimentarea. Valorile structurale ne 

dezvăluie că munca şi moralitatea sunt printre cele mai puţin preţuite grupe de valori de către 

angajaţii români deşi au rolul esenţial în structurarea întregului sistem de valori al acestora. Valorile 

structurale ne indică faptul că majoritatea angajaţilor români intuiesc ceea ce au de făcut. 

Concluzii 

1. Sistemul de valori al majorităţii angajaţilor români este dominat de sine şi de material. 

Exprimarea şi realizarea sinelui sunt valorile fundamentale, care definesc o realitate culturală cu 

reguli specifice, o cultură a prezentului, a importanţei formei, a competiţiei, a obţinerii de succes  
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rapid şi uşor. Succesul este imaginat de către majoritatea angajaţilor români prin valorile centrale. 

2. Diferenţa enormă dintre sine şi ceilalţi români (dintre modul în care se evaluează 

angajaţii români pe sine şi modul în care îi evaluează pe ceilalţi români) explică un blocaj de 

colaborare, de a construi ceva împreună; 

3. Împărtăşirea scăzută a valorilor de realizare prin muncă şi a celor morale poate explica în 

bună măsură problemele legate de performanţă, cultura muncii angajaţilor români, concepţia 

acestora cu privire la muncă şi la obţinerea de rezultate prin muncă. 

Obiceiuri ale imigranţilor români greu de acceptat în Europa: 

 efectuarea vizitelor neaşteptate; 

 stabilirea unor relaţii excesiv de apropiate cu colegii de serviciu; 

 adresarea unor întrebări care privesc intimitatea interlocutorului (salariul, costuri ale 

diferitelor obiecte personale, vacanţe); 

 oferirea de cadouri considerate costisitoare; 

 mulţi români sunt foarte emotivi, „se încing” repede şi se pierd, de multe ori, în amănunte; 

 confundă deseori relaţiile de colegialitate cu cele de prietenie; 

 românii acceptă foarte greu o altă părere şi cred că „a-şi vărsa năduful” (uneori prin 

înjurături) reprezintă singura soluţie de rezolvare a unui conflict; 

 discuţiile politice la locul de muncă ocupă un loc important; 

 mulţi dintre români, încearcă să se laude cu tot ceea ce au; 

 critica, generalizările, datul din coate. 
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IV. TAINE ALE NATURII 

 

SURSE DE POLUARE, POLUANŢI, MIJLOACE DE EXPLORARE  

ŞI DE PURIFICARE A ATMOSFEREI 

 

 

 Prof. dr. Iovanov Valeria, Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu 

 

Sursele de poluare ale mediului ambiant se împart în două mari categorii: 

- surse de impurificare cu particule solide; 

- surse de impurificare cu gaze şi vapori; acestea pot fi surse artificiale şi surse naturale. 

Poluanţi atmosferici 

Poluanţii emişi în aerul atmosferic, din categoriile de surse de poluare prezentate mai sus, 

pot şi clasificaţi, după P. Chovin, astfel:  

1) Gaze, sau substanţe anorganice, care cuprind: 

a) derivaţi oxigenaţi ai sulfului: bioxid de sulf, trioxid de sulf, acid sulfuric, sulfaţi; 

b)  derivaţi oxigenaţi ai azotului: monoxid de azot, bioxid de azot, acid azotos, acid azotic; 

c) oxid de carbon şi bioxid de carbon; 

d) alţi poluanţi anorganici: derivaţi ai plumbului, hidrogen sulfurat, amoniac, clor, cloruri, 

acid fluorhidric, fluoruri etc.  

2) Gaze sau substanţe organice, care cuprind: 

a) hidrocarburi alifatice saturate sau nesaturate, aromatice, uşoare sau policiclice; 

b) aldehide şi cetone; 

c) alţi poluanţi organici (alcooli, hidrocarburi clorate, mercaptani etc.).  

3) Aerosoli, care cuprind: 

a) particule de materii solide sub formă de film, pulberi; 

b) particule de materii lichide (ceaţă de ulei sau gudroane etc,)  

1. Poluanţi SOX 

Anhidrida sulfuroasă (SO2), deşi se găseşte în cantităţi mici în atmosfera nepoluată (0,2 ppm 

în medie în troposferă), este generată în cantităţi tot mai mari, de la an la an, ca urmare a folosirii 

combustibililor fosili, ceea ce face ca anual, să se evacueze în atmosferă o cantitate estimată la 

(145-200)x106 tone. Emisiile naturale de SOX sunt în cantităţi imense (78-284)x106 tone/an şi sunt 

imposibil de redus sau de controlat. În atmosferă, oxidarea SO2 la SO3 are loc mai ales printr-un 

proces fotochimic, deşi sunt păreri că ar putea avea loc şi procese catalitice, 

În anumite condiţii, bioxidul de sulf se combină cu vaporii de apă, rezultând acidul sulfuros 

gazos, iar trioxidul de sulf se combină tot cu vaporii de apă, rezultând acidul sulfuric gazos. 

Cărbunii şi păcura care se folosesc la instalaţiile industriale sunt responsabili pentru 

poluarea mediului cu oxizi de sulf, aciditatea puternică a aerului şi ploile acide. Emisiile de SOx pot 

fi reduse în general prin: 

 Epurarea combustibililor în faza de precombustie (pentru a reduce conţinutul de sulf) sau 

arderea unor combustibili superiori, nesulfuroşi, cum ar fi gazul metan. 

 Măsuri primare, care constau în aplicarea unor tehnologii de ardere nepoluantă, intracombustie, 

ca de exemplu arderea cărbunilor în strat fluidizat circulant sau desulfurarea cu calcar sau 

dolomită;      

 Măsuri secundare, care constau în desulfurarea postcombustie a produselor arderii (fumului), 

prin diferite procedee tehnologice costisitoare, înainte de evacuarea gazelor în mediul ambiant. 
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Acidul sulfuric produs este mult mai agresiv. În general, creşterea cantităţii de bioxid de sulf 

în atmosferă are ca efect o intensificare a gradului general de morbiditate a populaţiei. La 

concentraţii de bioxid de sulf în aerul oraşelor de peste 0,046 ppm (media anuală) apare o frecvenţă 

sporită a maladiilor aparatului respirator la copiii de vârstă şcolară. În unele ţări, în special cele 

situate în emisfera nordică, flora specifică este afectată chiar de urme de bioxid de sulf. Bioxidul de 

sulf şi mai ales acidul sulfuric format au acţiune corozivă asupra metalelor construcţiilor, pielii, 

hârtiei şi textilelor, mai ales dacă umiditatea relativă a aerului depăşeşte 70%. 

2. Bioxidul de carbon 

Este un constituent normal al atmosferei, în medie 325 ppm, care, ca urmare a consumului 

tot mai mare de combustibili fosili, a înregistrat în ultimul secol o creştere de 10%, cu perspectiva 

probabilă de a atinge o creştere de 18% în anul 2000. 

După unele aprecieri, jumătate din cantitatea de bioxid de carbon eliberată prin ardere între 

anii 1900-1970 se regăseşte în atmosferă. Numai respiraţia umană introduce în atmosferă anual 300 

kg de CO2  pe locuitor. Proporţia emisiilor de bioxid de carbon, datorită automobilelor este în 

continuă creştere, în timp ce a celor provenite de la alte surse poluante se micşorează.  

În perioada 1980-1988, acestea din urmă s-au redus probabil datorită economiei de energie 

în domeniile industriale şi în sectorul product de energie, dar mai ales prin adoptarea programelor 

nucleare. Oxidul de carbon este unul din toxicii cu mare răspândire, atât în mediu industrial, cât şi 

în mediul urban. Oxidul de carbon pătrunde în sânge, efectul principal fiind intoxicaţia. Primele 

simptome ale intoxicaţiei cu monoxid carbon sunt: greaţa, insomnia, oboseala, cefaleea, tulburări de 

memorie etc. Bioxidul de carbon este toxic numai în concentraţii foarte mari (peste 5000 ppm). 

Creşterea conţinutului de CO2 din atmosferă este unul din factorii importanţi de care ne temem că ar 

conduce la o încălzire globală a Terrei datorită aşa numitului "efect de seră". 

Până în prezent nu există soluţii tehnico-economice de combatere a emisiilor de bioxid de 

carbon, singura soluţie fezabilă este accentuarea creşterii eficienţei la producerea, transformarea şi 

utilizarea energiei termice sau exploatarea energiei nucleare şi a altor surse de energie 

neconvenţională. 

În unele ţări dezvoltate există tendinţa de a se impune taxe speciale în scopul descurajării 

beneficiarilor dea mai folosi combustibili fosili. Dacă nu se vor întreprinde măsuri hotărâtoare 

pentru a frâna emisiile poluante ale combustibililor compuşi din hidrocarburi, Agenţia 

Internaţională a Energiei (I.E.A.) prevede că în anul 2016, în urma majorării cu 20% a consumului 

combustibililor, emisiile de bioxid de carbon vor creşte cu 28% faţă de nivelul anului 2010, iar 

emisiile mondiale ar putea să crească între anii 2010-2016 cu 42%, iar raportate la anul 1990 să se 

dubleze. 

Calea sigură a atingerii unor rezultate promiţătoare în privinţa reducerii emisiilor de bioxid 

de carbon constă în consumul raţional şi eficient al energiei combustibililor fosili prin: majorarea 

randamentelor de funcţionare a proceselor de ardere în motoarele cu ardere internă pentru 

automobile, cât şi a celor din întreprinderile industriale prin izolarea perfectă a agregatelor, 

locuinţelor, utilajelor etc. pentru a evita pierderile neraţionale de energie calorică. În felul acesta, 

există speranţa că s-ar putea stabiliza nivelul emisiilor de bioxid de carbon, atât în Europa, cât şi în 

S.U.A., în anul 2015 la valorile anului 1995. Totuşi, unele întreprinderi de "consulting", cum ar fi 

ECONOMETRICS din Cambridge, susţin şi necesitatea impunerii unor taxe de descurajare pentru a 

se trezi interesul în vederea adoptării unor surse energetice "mai curate". 

3. Poluanţi NOX     

Oxizii de azot comun întâlniţi în mediul ambiant sunt: oxidul nitros, oxidul nitric, bioxidul 

de azot, trioxidul de azot, tetraoxidul de azot, pentoxidul de azot. 

Oxidul nitric şi bioxidul de azot rezultă din toate procesele de combustie atmosferică, 

formându-se printr-o reacţie chimică spontană între azotul şi oxigenul din aer. 

Principalele surse de oxizi de azot din natură sunt: 

- sursele naturale, reprezentate de procesele biologice, îndeosebi bacteriene, care emit cantităţi 

foarte importante de oxizi de azot, care depăşesc de circa 10 ori pe cele produse de mâna omului,  
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dar care, fiind răspândite relativ uniform pe suprafaţa globului fac ca procesele de epurare naturală 

să menţină concentraţia lor sub 8 g/m
3
. 

-  sursele tehnologice, reprezentate de arderea combustibililor în focare staţionare şi mobile, procese 

chimice etc. 

Cantităţile de oxizi de azot eliminate în mediu, variază după numărul surselor tehnologice 

existente, condiţiile meteorologice etc. 

Principala sursă fixă de oxizi de azot este reprezentată de centralele termice alimentate cu 

cărbune, combustibil lichid sau gaze naturale. Cantităţile de NO2 emise de centralele termice 

constituie aproximativ 20% din totalitatea oxizilor de azot proveniţi din activităţile umane şi 40% 

din totalitatea emisiunilor rezultate din sursele fixe. 

Respectarea normelor privind nivelul maxim admis al emisiilor de oxizi de azot se poate 

planifica, luând în considerare două aspecte: 

■   Controlul mecanismului de formare a oxizilor de azot (în special NO), prin măsuri primare, deci 

de prevenire sau ponderare a "procesului de formare de monoxid de azot;  

■   Curăţirea gazelor de ardere de oxizii de azot, prin măsuri secundare. 

Măsurile de reducere a emisiilor de bioxid de azot trebuie îndreptate cu precădere spre 

aceste centrale termice. 

Având în vedere situaţia echipamentelor, posibilitatea de asigurare cu combustibili şi 

cerinţele reglementărilor de mediu, CONEL a prevăzut după 2015 o serie de acţiuni pentru creşterea 

eficienţei de exploatare şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător cu accent deosebit 

asupra termocentralelor de cărbune precum: 

- stabilizarea haldelor de zgură şi cenuşă; 

- desulfurarea gazelor de ardere; 

- creşterea fiabilităţii şi eficienţei electrofiltrelor. 

Prin agresivitatea şi toxicitatea lor, oxizii de azot şi acidul azotic sunt extrem de periculoşi 

pentru mecanismul biologic uman. Ei atacă căile respiratorii, mucoasele, transformă 

oxihemoglobina în metahemoglobină, ceea ce poate duce la paralizii. Toxicitatea oxizilor de azot 

creşte foarte mult prin sinergism cu alte substanţe toxice. 

4. Smogul oxidant 

În aerul atmosferic şi cu deosebire în aerul atmosferic poluat, au loc numeroase reacţii 

chimice între poluanţi, între aceştia şi diverşii componenţi normali ai aerului care duc la formarea 

de produşi cu efecte foarte variate. 

Adeseori din aceste reacţii iau naştere compuşi noi, mai mult sau mai puţin persistenţi în aer, 

care exercită efecte multiple asupra organismului. 

Seria de reacţii chimice declanşate de lumina solară care are loc în atmosfera poluantă între 

oxizii de azot şi hidrocarburi, duce la formarea de numeroşi produşi cu proprietăţi oxidante între 

care cei mai cunoscuţi sunt: ozonul, oxizii de azot, nitriţii şi nitraţii de peroxiacetil etc. 

Elementul principal al smogului, sub raportul acţiuni nocive asupra organismului, este 

reprezentat de ozon. 

Se consideră că, deocamdată problema majorării concentraţiei de ozon şi a fotooxidanţilor 

din troposferă este mai puţin cunoscută decât efectul de seră sau diminuarea grosimii stratului de 

ozon stratosferic. Ori, consecinţele directe ale acestei majorări se resimt asupra ecosistemelor 

vegetale şi asupra stării de sănătate a populaţiei, alterate datorită proprietăţilor oxidante puternice 

ale ozonului, care este un gaz cu efect de seră de aproape 1000 de ori mai activ decât bioxidul de 

carbon pentru aceeaşi concentraţie. 

Pentru a preîntâmpina evoluţia rapidă, care cu menţinerea ritmului actual ar putea conduce 

la dublarea concentraţiilor de ozon în troposferă, în mai puţin de 40 de ani, sunt preconizate acum 

măsuri şi strategii de reducere a cauzelor care se consideră că ar putea determina acest fenomen 

periculos.         

Dintre consecinţele ozonului asupra sănătăţii omului menţionăm: iritarea ochilor şi a căilor 

respiratorii superioare, dureri de cap, tuse, perturbări ale funcţiei respiratorii, mai ales la copii şi la  
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astmatici. Efectele fitotoxice ale ozonului au influenţă asupra vegetaţiei şi asupra randamentelor 

culturilor agricole. 

Concluzii 

Din cele prezentate se observă cât de complicată este stabilirea compoziţiei unui poluant 

pentru putea fi încadrat intr-o categorie precisă, iar uniformizarea acestora este imposibilă deoarece 

practic nici o sursă nu elimină un singur poluant, ci o combinaţie a acestora într-un grad mai mare 

sau mai mic. Un factor important este că până la data actuală încă nu s-a ajuns a se concepe aparate 

de epurare complexă, adică pentru mai mulţi poluanţi deodată. 

De aceea categorisirea unor metode de epurare după natura poluanţilor este destul de grea. 

Deocamdată ceea ce se poate afirma cu siguranţă aste că, pentru epurare pot exista două 

categorii de metode: fizice şi chimice, care după modul de acţionare pot fi împărţite la rândul lor în 

diferite subgrupe: 

Metodele fizice pot fi: uscate, umede sau combinate. 

Metodele chimice pot fi: prin spălare, prin reducere, prin separare, prin absorbţie şi prin 

adsorbţie.  

De menţionat că aparatele existente azi în funcţiune şi pe piaţa comercială, sunt concepute în 

funcţie de necesităţi de la caz la caz. Protecţia aerului evoluează în următoarele direcţii: 

■   dispersia şi difuzia poluanţilor pentru diminuarea concentraţiilor; 

■   captarea şi concentrarea poluanţilor la sursă în vederea neutralizării sau reutilizării lor; 

■   captarea şi concentrarea poluanţilor la receptor în vederea neutralizării sau reutilizării lor; 

■   conceperea de tehnologii nepoluante. 
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PROBLEME DE ACTUALITATE ALE POLUĂRII SOLULUI  

 

 

Prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta, prof. Ivan Camelia Cerasela,  

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

 

 

În concepţia ecologică modernă, prin poluarea solului  se înţelege orice acţiune care produce 

degradarea funcţionării normale a solului ca suport şi mediu de viaţa în cadrul diferitelor ecosisteme 

naturale sau antropice, dereglare manifestată prin deprecierea fertilităţii din punct de vedere 

calitativ şi cantitativ (Cârstea, 1990). Scăderea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale 

reprezintă indicatorul sintetic al efectului poluării asupra solului, iar afectarea fertilităţii dereglează 

toate funcţiile fizico-chimce, biologice şi biochimice. Poluarea solului reprezintă nu numai 

pătrunderea în sol a poluantului, ci şi producerea de dezechilibre, fiind afectate toate proprietăţile 

acestuia. Poluarea solului îmbracă astfel valenţe deosebite faţă de poluarea apei şi aerului, 

amploarea şi marea diversitate a acestui fenomen conducând la implicaţii grave pentru calitatea şi 

cantitatea producţiei vegetale, agricole şi forestiere, pentru mediul înconjurător, pentru viaţă.  

 Poluarea solului poate fi: 

a. Poluare fizică- datorită compactării stratului de sol, distrugerea structurii, etc) 

b. Poluare chimică (poluarea cu pesticide, cu metale grele, îngrăşăminte) 

c. Poluare biologică (poluarea cu germeni de boli şi dăunători) 

d. Poluare radioactivă (poluarea solului cu elemente radioactive plasate în îngrăşăminte, 

accidente nucleare, etc.) 

Solul poate fi poluat: 

- direct, prin deversarea pe sol de deşeuri şi reziduuri industriale şi prin răspândirea de pesticide şi 

îngrăşăminte, odată cu apa de ploaie. 

- indirect, prin depunerea agenţilor poluanţi, injectaţi în atmosferă, pe sol, de apa de ploaie şi de 

vânt. 

 

 

 

 

 

 

Odată cu formarea sa, solul este supus unui proces continuu de degradare atât sub acţiunea 

factorilor naturali (în principal ploaia şi vântul), cât şi a factorilor antropici. Principalele aspecte 

legate de poluarea solului sunt: 

Salinizarea – determinată de procesul de acumulare a sării prin evaporarea apei de irigaţii, 

solurile devenind astfel neroditoare. Trebuie menţionat faptul că apa de ploaie este o apă fără 

săruri dizolvate, în timp ce apa de irigaţii este bogată în săruri dizolvate. 

Eroziunea solului- determinată de factorii naturali (ploaie şi vânt), dar acutizată de sărăcirea 

faunei (defrişări masive, dispariţia covorului vegetal natural, distrugerea barierelor vegetale 

naturale care constituiau bariere în calea vântului) şi de practici agricole agresive (menţinerea 
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monoculturilor, culturi în pantă fără terasare, etc). 

Păşunatul excesiv – este foarte dăunător stabilităţii solului, deoarece impune uneori defrişarea 

unor suprafeţe împădurite pentru extinderea zonelor de păşunat, iar pe de altă parte, sărăceşte mult 

vegetaţia, generând mărăcinişuri care au un efect foarte redus în stabilitatea terenului. 

Asanarea mlaştinilor – multă vreme s-a crezut că este o măsură benefică, fiind puse astfel în 

circuit noi suprafeţe agricole. În ultime perioadă, specialiştii au ajuns la concluzia că este o măsură 

inutilă, chiar dăunătoare, care duce la sărăcirea biosferei, ţinându-se cont de următoarele aspecte: 

- zonele umede mlăştinoase, bogate în ape de mică adâncime, permit soarelui să pătrundă cu 

uşurinţă, menţinând astfel un ritm intens al comunităţilor biotice şi producerea de importante 

cantităţi de materie organică - un hectar de mlaştină produce anual 22 tone de substanţă organică 

uscată, pe când un hectar de teren cultivat produce 3-4 tone; 

- mlaştinile sunt un regulator important al debitelor cursurilor de apă cărora le sunt riverane. 

Actual, în multe ţări legislaţia în domeniul mediului acordă o atenţie sporită conservării zonelor 

umede. Defrişările de amploare sunt cauza principală a eroziunilor, alunecărilor de teren, determină 

de asemenea, creşterea aridităţii climei, intensificarea vântului, apariţia inundaţiilor, reducerea 

potenţialului productiv al solului, reducerea biodiversităţii, etc. 

 Irigaţiile - pe lângă efectele benefice binecunoscute, irigaţiile pot avea şi efecte dăunătoare 

asupra solului, datorită unei aplicări defectuoase, dintre care cele mai grave sunt: 

- salinizarea solului -  reţinerea de săruri în sol, în special în lipsa unui sistem de drenaj 

corespunzător; 

- contaminarea solului cu substanţe nocive organice, anorganice, radioactive, în urma utilizării 

pentru irigaţii de ape uzate. 

Deturnarea solului spre alte folosinţe decât cele agricole: construcţii, infrastructuri pentru 

transporturi, dezvoltarea industriei, extragerea resurselor minerale, zone urbane, etc. Deşi există 

preocupări pentru a compensa aceste pierderi de teren agricol prin punerea în circuit a unor 

suprafeţe echivalente, acestea nu pot fi în întregime compensate, atât cantitativ, cât mai ales, în ceea 

ce priveşte potenţialul productiv. 

Emisiile de substanţe poluante - care afectează aerul şi apa vor determina şi poluarea solului, 

fie prin depunerea particulelor toxice transportate de curenţii de aer, fie prin infiltrarea apelor uzate 

încărcate cu poluanţi sau prin infiltrarea unor poluanţi aflaţi în stare lichidă. 

Fertilizarea cu substanţe chimice ca şi alte forme de chimizare a agriculturii, cum ar fi utilizarea 

erbicidelor sau a insecticidelor constituie un real pericol pentru sănătatea ecosistemelor şi a omului. 

Îngrăşămintele chimice cresc randamentul culturilor, dar aplicarea lor necontrolată conduce la 

poluarea solului prin impurităţile pe care le conţin fiind antrenate şi în apele superficiale, în bazinele 

de apă şi în pânza freatică. 

Principalele surse de poluare/agenţi poluanţi pentru sol sunt: 

- pulberile sendimentbile de la centralele termoelectrice, fabricile de lianţi- azbociment, ciment, etc; 

- reziduurile petroliere; 

- dejecţiile de la fermele de creştere a animalelor; 

- gropile de depozitare a deşeurilor menajere; 

- haldele de steril rezultate de la extragerea cărbunelui, a metalelor sau de la cenuşa 

termocentralelor; 

- substanţelor radioactive; 

- pierderile de substanţe chimice din rezervoarele subterane sau din conductele de transport 

subterane; 

- agenţi patogeni contaminanţi – microorganisme, bacterii, viruşi, paraziţi, ciuperci ce se dezvoltă 

direct pe sol, etc. 
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DEŞEURILE. GESTIONAREA DEŞEURILOR 

 

Profesor Manta Fănela 

 

Deşeul sau reziduul  reprezintă materialul rezultat în urma desfăşurării unui proces biologic 

sau tehnologic ce nu mai poate fi utilizat ca atare. Concomitent cu dezvoltarea societăţii umane şi 

cu apariţia unor tehnologii performante se constată o creştere şi o diversificare a deşeurilor. 

Diversitatea deşeurilor permite clasificarea lor după câteva criterii clasice: 

 După posibilitatea reciclării şi a neutralizării acestora, deşeurile pot fi: 

- deşeuri recuperabile: părul (fabricarea periilor); dejecţiile animalelor (îngrăşământ 

natural); cenuşa (fabricarea de cărămizi speciale) etc. 

- deşeuri nerecuperabile: resturi de pământ; praful şi nisipul provenite de la diverse 

construcţii etc. 

 După starea de agregare a deşeului acestea pot fi: 

- deşeuri lichide, denumite ape uzate sau ape reziduale; 

- deşeuri solide (reziduuri menajere, industriale, speciale etc.); 

 După provenienţă, acestea pot fi: 

- menajere; 

- stradale; 

- industriale; 

- agro-zootehnice; 

- speciale. 

Deşeurile menajere sunt rezultate din activitatea casnică zilnică: comercială, restaurante, 

hoteluri, instituţii de învăţământ etc. O categorie aparte a deşeurilor menajere o constituie grupa 

deşeurilor dificile formată din medicamente expirate, lacuri şi vopsele, pesticide şi produse pentru 

protecţia plantelor, acumulatori şi baterii, detergenţi şi alte mijloace de igienizare, ulei ars de 

maşină, metale grele, acizi şi baze, anvelope etc. 

Deşeurile stradale sunt reprezentate de diverse resturi din locuri publice cât şi de apele 

uzate meteorice, provenite din precipitaţii care spală solul respectiv străzile şi căile de comunicaţii. 

Deşeurile industriale provin din diverse procese tehnologice sub formă de materii prime,  

produse intermediare, produse secundare şi resturi nerecuperabile. Compoziţia şi cantitatea acestora 

sunt foarte variate în funcţie de ramura industriei şi tehnologia din care provin. Apele uzate 

industriale provin din folosirea apei în diferite procese tehnologice ca solvent, mijloc de transport 

pentru materii prime şi materii finite, apă de răcire, apă de spălare sau ape tehnologice. Compoziţia 

şi cantitatea lor depind de tipul industriei din care provin. În urma procesului de epurare la care sunt 

supuse apele uzate industriale are loc formarea nămolurilor industriale de epurare, deşeu cu o 

compoziţie ce depinde de ramura industriei din care provine apa uzată. 

Deşeurile agro-zootehnice sunt produse ale agriculturii provenite din sectorul vegetal şi 

zootehnic. Deşeurile agricole sunt reprezentate de producţia secundară a culturilor agricole (paie, 

coceni, tulpini, etc.) cât şi de produse neutilizate ale florei spontane. Sectorul zootehnic, prin sistem 

intensiv, generează deşeuri de tipul dejecţiilor animaliere. 

Deşeurile speciale rezultă din sectorul medical (pansamente, vată, seringi, resturi organice 

etc.) sunt contaminate cu germeni patogeni reprezentând un iminent pericol pentru sănătatea 

populaţiei. Deşeurile radioactive formate din izotopi sau elemente radioactive au surse diferite 

precum industria, agricultura, medicina, cercetarea ştiinţifică. 

În prezent problema gestionării deşeurilor se manifestă tot mai acut din cauza creşterii 

cantităţii şi diversităţii acestora, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra 

mediului înconjurător. Depozitarea deşeurilor pe sol fără respectarea unor cerinţe minime, 

evacuarea în cursurile de apă şi arderea necontrolată a acestora reprezintă o serie de riscuri majore 
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atât pentru mediul ambiant cât şi pentru sănătatea populaţiei. De aceea, legislaţia europeană 

transpusă prin actele normative naţionale a impus o nouă abordare a problematicii deşeurilor, 

plecând de la necesitatea de a economisi resursele naturale, de a reduce costurile de gestionare şi de 

a găsi soluţii eficiente în procesul de diminuare a impactului asupra mediului produs de deşeuri. 

Gestionarea deşeurilor cuprinde toate activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare 

şi eliminare a deşeurilor, inclusiv monitorizarea acestor operaţii şi monitorizarea depozitelor de 

deşeuri după închiderea lor.  

Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt prevenirea şi reducerea producerii de 

deşeuri şi  gradului de periculozitate al acestora prin: 

• dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; 

• dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau 

eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau 

periculozităţii deşeurilor, ori asupra riscului de poluare; 

• dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substanţelor periculoase din  

deşeurile destinate valorificării; 

• valorificarea materială şi energetică a deşeurilor, cu transformarea acestora în materii prime 

secundare, ori utilizarea deşeurilor ca sursă de energie. 

Astfel se asigură protejarea resursele naturale prin folosirea materiilor prime secundare din 

deşeuri şi se reduce poluarea mediului cauzată de eliminarea lor.  
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INFLUENŢA HALDELOR DE ZGURĂ ŞI CENUŞĂ DE LA  

CICANI-BETEREGA ASUPRA MEDIULUI AMBIANT 
 

Prof. Băban Elena- Mădălina 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu 

 

Toate societăţile moderne sunt dependente de energie. În orice parte a lumii energia este 

folosită ca o substituire a muncii umane brute, ea jucând un rol fundamental în dezvoltarea 

economică şi creşterea nivelului de trai a societăţilor umane. Nu întâmplător cel mai înalt nivel de 

trai îl au ţările cu cel mai mare consum de energie (SUA, Japonia, Germania, Anglia). Cei 1200 

milioane locuitori ai emisferei nordice consumă mai mult de două treimi din totalul energiei 

electrice produse, în timp ce 4800 milioane de locuitori ai emisferei sudice consumă numai o 

treime. 

Combustibilii fosili asigură 64% din producţia globală a energiei electrice, din care 

cărbunele asigură obţinerea a 40% din producţia mondială de energie electrică. În România din 

arderea cărbunilor rezultă 33% din producţia naţională de energie electrică. 

Termocentralele pe cărbune au fost principalele surse de poluare cu bioxid de sulf, oxizi de 

azot şi pulberi, pe suprafeţe foarte întinse în jurul sursei de emisie. Este greu de separat efectul pe 

care cele două surse (coşurile termocentralelor şi depozitele de cenuşă) îl au asupra mediului 

ambiant în ceea ce priveşte poluarea cu pulberi. 

În perioada 1981 -1991 rata creşterii CO2 în atmosferă a fost de 1,55 ± 0,54 ppm pe an. S-a 

apreciat că 85 - 90% din rata de creştere a CO2 în atmosferă a fost cauzată de arderea 

combustibililor fosili şi 10 - 19% de defrişarea pădurilor. Emisia globală a anului 1990 a fost de 

21609 • 10
6
 tone CO2, din care 8922 • 10

6
 tone CO2 a provenit din arderea cărbunilor în 

termocentrale. În general, gazele emise de termocentrale sunt: CO2, SO2, NH3, NO,  NO2, vapori de 

ape, hidrocarburi, săruri volatilizate (cloruri, fluoruri, sulfaţi, etc). Un coş de termocentrală de mare 

capacitate, împrăştie zilnic în litosferă 3-5 vagoane praf de cărbune nears şi cenuşă şi 500 t de 

compuşi ai sulfului (în principal SO2), suspensii pe care vântul le antrenează în jurul termocentralei 

pe o rază de 25 km. 

Majoritatea termocentralelor ard lignit, cărbune de calitate inferioară, cu un conţinut mare 

de cenuşă şi sulf. O contribuţie importantă la creşterea gradului de poluare din zonele limitrofe o au 

şi haldele de cenuşă. La încheierea perioadei de depunere a cenuşii  în haldă se impune ca cenuşa să 

fie stabilizată, fixată şi redată în circuitul economic. 

În termocentralele româneşti se ard în majoritatea cazurilor cărbuni inferiori, ceea ce a 

condus la apariţia unor volume enorme de cenuşă. 

Creşterea consumului energetic a avut nu numai un efect benefic, ci a constituit şi o sursă 

esenţială de poluare a mediului (sol, apă, aer) la distanţe mari de sursa de emisie şi de locul de 

depozitare a cenuşii. 

În ţara noastră cenuşa este depusă în halde care au o influenţă poluantă asupra mediului 

ambiant deoarece: 

- scot din circuitul agricol şi silvic suprafeţe mari de teren; 

- degradează suprafeţe importante de teren agricol în vecinătatea haldelor datorită ruperii taluzelor; 

- provoacă înmlăştinirea terenurilor agricole apropiate şi impurifică apele de suprafaţă şi pe cele 

freatice; 

- poluează terenurile agricole învecinate reducând mult producţia şi afectând calitatea acesteia. 

Prezenţa unor suprafeţe mari ocupate de haldele de cenuşă şi impactul lor major asupra 

mediului ambiant au impus luarea unor măsuri pentru reducerea poluării şi încadrarea unităţii în 

planul de conformare cu cerinţele de protecţia mediului în zona afectată de cenuşa depusă în haldele 

Cicani - Beterega. 
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Rezultatele automonitorizării apelor subterane din zonele adiacente depozitului pentru 

perioada 2009 – 2011 au condus la următoarele concluzii: 

- pentrul anul 2009 s-a constatat depăşirea concentraţiei maxim admisibile pentru indicatorii sulfat 

şi amoniu; 

- pentrul anul 2010 s-a constatat depăşirea concentraţiei maxim admisibile pentru indicatorul 

amoniu; 

- pentrul anul 2011 s-a constatat depăşirea concentraţiei maxim admisibile pentru indicatorii sulfat 

şi amoniu; 

Rezultatele determinărilor analitice privind influenţa depozitului asupra calităţii solului au 

evidenţiat următoarele aspecte: 

- conţinutul de metale grele în probele analizate a depăşit concentraţia maxim admisibilă: 

- Cadmiu - pragul de intervenţie ceea ce indică o poluare semnificativă a solului; 

- Plumb-pragul de alertă ce indică o poluare semnificativă a solului; 

- Crom total ce indică o poluare semnificativă a solului. 

          Rezultatele măsurătorilor efectuate în privinţa emisiilor pentru amplasamentul analizat indică 

faptul că valorile limită de emisie nu sunt depăşite. 

 Nivelul de zgomot produs ca urmare a activităţilor desfăşurate pe amplasament şi anume: 

staţiile de repompare, apa recirculată şi cele pentru pompare, apele de umezire nu provoacă 

disconfort în zona de amplasament. 

           Dintre măsurile pentru diminuarea impactului cele mai importante sunt: 

- stropirea  şi peliculizarea acestora; 

- redarea lor în circuitul agricol prin cultivarea şi refertilizarea corespunzătoare a haldelor de zgură 

şi cenuşă 

- recircularea integrală şi continuă a apelor provenite din depozite; 

- asigurarea impermeabilităţii fundului depozitului prin intermediul stratului de argilă rezistent şi 

controlul exfiltraţiilor din depozit cu ajutorul puţurilor de observaţie. 
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V. MĂRUNTELE CONDEIE 

 

 

     NOTA 10 

 

 

                                                   Între vie şi grădină 

                                                  Stă ferită de lumină 

                                                    Pe sub tufe de lăptuci, 

                                                    Fără porţi, fără uluci, 

                                                   Casa urechiatului, 

                                                  Spaima zarzavatului 

                                                 Şi mai stau cu dumnealui 

                                                O puzderie de pui. 

                                                Într-o zi pe înserat, 

                                               L-am văzut pe urechiat 

                                               Chemându-i perechi-perechi 

                                                Să-i controleze-n urechi, 

                                              Şi pe faţă şi pe spate 

                                              Să vadă dacă-s curate. 

                                             Treaba a fost în zadar: 

                                             Niciunul n-a fost murdar! 

                                            Toţi curaţi şi drăgălaşi, 

                                           Nota 10, iepuraşi! 

 

                                                         Bercă Adelina,  clasa a IX-a B 
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ANOTIMPUL RENAŞTERII 

 

 

Bercan Adelina, clasa a IX-a B 

 

 Suflarea caldă a primăverii 

trezeşte la viaţă întreaga natură. 

Pământul emană aburi subţiri şi albi de 

catifea. Vântul domol se strecoară 

printre ramurile înmugurite ale 

pomilor, iar soarele… soarele îşi 

trimite săgeţile de raze în bătălia cu 

ultimele rămăşiţe ale iernii. Zăvoiul 

întinereşte sub mângâierea caldă a 

razelor aurii. În zarea cea nesfârşită, 

inundată de argintul luminos se zăresc 

păsările călătoare, întorcându-se la 

cuiburile părăsite în toamna trecută. 

Pomii îmbracă strai de sărbătoare, 

fluturii şi albinele se ascund pe sub 

alb-rozul parfumat al florilor de măr, 

ca într-un joc al culorilor. Primăvara, anotimpul renaşterii, aduce întotdeauna în sufletele noastre 

bucuria de a trăi.    

 

 

 

OBICEIURI ŞI TRADIŢII  

 

Guţă Elisa, clasa a IX-a B 

 

  

 Trecerea pe sub masă, 

în Vinerea Mare: În fiecare an 

Vinerea Mare, coborâm în 

mormânt, împreună cu Hristos 

pentru ca, mai apoi, să şi înviem 

împreună cu El. 

 Simbolistica ouălor 

roşii, de Paşti: Sărbătoarea 

Sfintelor Paşti este marcată la 

români prin primenirea caselor şi 

gospodăriilor, prin slujbe 

speciale săvârşite în cadrul 

Bisericii Ortodoxe, dar şi printr-o 

serie de preparate tradiţionale. 
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