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METODA DIVIZORILOR UNOR EXPRESII
Prof. Antonie Cristian-Daniel
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu‖ Târgu Jiu

Este vorba de expresii de forma a 2  b 2 si a 2  2b 2 , a, b întregi, despre divizorii lor posibili
și despre rolul acestora în rezolvarea unor ecuații diophantice..

Divizori ai expresiilor a 2  b 2
Teoremă. Orice factor prim impar al lui a 2  1 este de forma 4m  1 (și deci nu poate fi de
forma 4m+3).
Demonstrație. Prin absurd. Presupunem p  4m  3 și p| a 2  1 .
a p 1  (a 2 )2 m1  1(mod p) , contrar teoremei lui Fermat.

Deci a 2  1(mod p) și atunci
Analog avem:

Teoremă. Dacă p| a 2  b 2 , p impar și (a,b)=1, atunci p = 4m+1.
Demonstrație. Prin absurd. Presupunem p = 4m+3 și p| a 2  b 2 .
Deci a 2  b(mod p)  (a 2 ) 2 m1  (b 2 )(mod p), adică a p 1  b p 1 (mod p ) și cum (a,b)=1
rezultă că p∤a, p∤b, și din teorema lui Fermat avem a p 1  1,  b p 1  1(mod p), deci 1  1(mod p),
fals.
Teoremă. Dacă p  4m  3 și p a 2  b 2 atunci p a și p b .
Demonstrație. Dacă a, p   1 atunci și b, p   1 și din Teorema lui Fermat avem

a p 1  1mod p  și b p 1  1mod p  iar din p a 2  b 2 , adică a 2  b 2 mod p  , rezultă că
a p 1  b p 1 mod p  , adică 1  1mod p  , fals. Deci p a și p b .

Exemplu.
Ecuația x 3  7  y 2 nu are soluții în numere întregi.
Soluție. Cum x este impar, x  2m  1 , și cum ecuația se mai scrie
y  1  x  2   x  2   x  1  3
2

a

3

2

3



a

ar trebui ca 4m  3 să dividă pe y  1 . Dar 4m  3 are un divizor prim de forma 4k  3 .
Lema lui Axel Thue.
2

2

2

4
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Dacă n  1 este întreg și a întreg prim cu n, atunci există numerele întregi x și y, cu
0  x, y  n astfel încât n ax  y , pentru o alegere convenabilă a semnului + sau –.
Demonstrație. Fie e cel mai mic întreg  n , e 

 n  1 .

Considerăm toate cele e 2 numere de forma ax  y , unde x, y  0,1,..., e  1.
Deoarece e 2  n , conform principiului lui Dirichlet, există două dintre numerele
ax1  y1  ax2  y 2 care să dea același rest la împărțirea prin n, adică ax1  x2   y 2  y1 mod n  .
Notăm x  x1  x 2 și y  y1  y2 .
Putem presupune că x1  x 2 și atunci 0  x, y  n , fiindcă dacă x  0 sau y  0 atunci
ax1  y1  ax2  y 2 . Deci, ax   ymod n  .
Divizori ai expresiilor a 2  2b 2
Definiție. Fie p prim impar, a un întreg prim cu p și congruența x 2  a (mod p ) . Dacă
această congruență are soluții, atunci a se numește rest pătratic modulo p, iar în caz contrar nerest
pătratic.Notăm:

a
   1 , dacă a este rest pătratic
 p
sau

a
   1 , dacă a este nerest pătratic
 p

a
Numărul   se numește simbolul lui Legendre.
 p
Avem

p 1
 1

2 


(

1
)
 p
,



1

  1 ,
p


2
   (1)
 p

p 2 1
8

  2    1  2 

    
 p   p  p 

Teoremă. Numărul prim impar p se scrie sub forma p  a 2  2b 2 , a, b întregi, dacă și
numai dacă p este de forma p = 8m+1 sau p = 8m+3.
Demonstrație.

Într-adevăr, dacă p  a 2  2b 2 , atunci a 2  2b 2 (mod p ). Fie b  întreg

2
  1 unde
astfel încât bb  1(mod p) , deci (ab) 2  2(mod p) și deci 
p


Legendre. Deducem de aici că

a
  este simblolul lui
 p
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p 1
p 1
 2   1  2 
p 1 p2 1
8
2
1

 2k , k întreg
       (1)  (1)
2
8
 p   p  p 
2

( p  1)( p  5)
 2k  p  1(mod 8) sau p  3(mod 8).
2

 2
  1 și deci există a întreg astfel
Reciproc, dacă p  1(mod8) sau p  3(mod8) , atunci 
 p 
încât a 2  2(mod p) . Din Lema lui Axel Thue rezultă că există numerele întregi x și y, cu
0  x, y 

n astfel încât p a 2 x 2  y 2 , adică p (a 2  2) x 2  (2 x 2  y 2 ) și cum p a 2  2 rezultă că

2 x 2  y 2  pk , 0  2 x 2  y 2  3 p și deci k  1, 2
Pentru k  1 rezultă p  2 x 2  y 2 .
2
Pentru k  2 rezultă 2 p  2x 2  y 2 , 2 y , deci y  2 y1 și p  x 2  2 y1

Lemă. Dacă numărul prim p este de forma p = 8m–1 sau p = 8m+3 și p| a 2  2b 2 , atunci
p | a și p| b.
Demonstrație. Reducere la absurd. Dacă p ∤ a, atunci p ∤ b și există b  întreg astfel încât
bb '  1(mod p) . Cum a 2  2b 2 (mod p) rezultă (ab) 2  2(mod p) . Și cum (ab, p)  1 rezultă

 2 
   1 ceea ce implică p  1(mod p) sau p  3(mod p) , contradicție.
 p
Exemplu. Ecuația x 3  3  2 y 2 nu are soluții în numere întregi







Demonstrație. x 3  3  2 y 2  x 3  1  2 y 2  1 (i)  x 3  1  2 y 2  2



(ii)

Membrul drept al ecuațiițor (i) și (ii) se divide cel mult cu 4. Dar x este impar și are una din formele
x  8m  1sau x  8m  3
Pentru x  8m  1membrul stâng din (i) se divide cu cel puțin 8.
Pentru x  8m  1 membrul stâng din (ii) se divide cu cel puțin 8.
2
Pentru x  8m  3 observăm că x  x  1 , care ar trebui să dividă pe y 2  2 , conform (ii), este de

forma 8M  1sau 8M  3 și are un divisor prim de aceeași formă, care nu poate divide pe y 2  2 .

Divizori ai expresiilor a 2  2b 2
Teoremă. Numărul prim impar p se scrie sub forma p  a 2  2b 2 , a, b întregi, dacă și
numai dacă p este de forma p = 8m+1 sau p = 8m–1 (deci nu poate fi de forma p  8m  3 ).

6

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

Demonstrație.

Într-adevar, dacă p  a 2  2b 2 , atunci a 2  2b 2 (mod p) . Fie b  întreg

p 1
2
2
astfel încât bb '  1(mod p) deci (ab ')  2(mod p) și deci    1 . Dar    (1) 8  1 dacă și
 p
 p
numai dacă p  1(mod8) sau p  1(mod8) .
2

2
Reciproc, dacă p  1mod 8 sau p  1mod 8 atunci    1 și deci există a întreg astfel
 p
2
încât a  2mod p 
Din lema lui A. Thue rezultă că există numerele întregi x și y, cu 0  x, y  p , astfel încât
p a 2 x 2  y 2 , de unde p (a 2  2) x 2  2 x 2  y 2 și cum p a 2  2 , rezultă că p 2x 2  y 2 , deci
p  2x 2  y 2
0  2x  y  p
2

2





 p  2x 2  y 2

Lemă. Dacă numărul prim p este de forma p = 8m–3 sau p = 8m+3, atunci p | a și p | b.
Demonstrație. Prin absurd. Dacă p ∤ a, atunci p ∤ b și există b  întreg astfel încât
bb '  1(mod p) . Iar de aici și din a 2  2b 2 (mod p) rezultă (ab ') 2  2 (mod p) și cum (ab’,p)=1

 2 
rezultă    1 , deci p = 8m+1 sau p = 8m–1, contradictie.
 p
Exemplu. Ecuația x n  2 2 n 1  y 2 , n  2 nu are soluții în numere întregi.
Demonstrație. Dacă n este par atunci problema este banală, având de considerat o diferență de
pătrate. Fie n impar.
Dacă x impar. Pentru x  8m  1 sau x  8m  3 ecuația este imposibilă modulo 8. Pentru
x  8m  1 ecuația se scrie sub forma x n  4 n  y 2  2  4 n 1 și x  4  8m  3 are un divizor prim de
forma 8k  3 sau 8k  3 care nu poate însă divide membrul drept al ecuației.
Dacă x este par ecuația revine la 2 x1n  1  2 y12 , evident fără soluții.

Probleme
1. Ecuația 4xy  x  y  z 2 nu are soluții în numere întregi pozitive, dar are o infinitate de
soluții în numere întregi negative.
Demonstrație. Ecuația se mai scrie

4 x  14 y  1  2 z 2  1

și întregul pozitiv 4x 1  3 are un factor prim p de forma 4k +3, ce nu poate divide suma de
pătrate din membrul drept.
Pe de altă parte, numerele întregi negative x  1, y  5n 2 , z  5n  1, cu n natural
arbitrar, verifică ecuația.
2. Ecuația x 3  3  y 2 nu are soluții în numere întregi.
Demonstrație. Evident x  2k si x  4k  1.
Pentru x = 4k – 1 scriem ecuația sub forma
x3  1  y 2  4
sau ( x  1)( x 2  x  1)  y 2  4
7
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și observăm că x 2  x  1 are un factor prim de forma 4m+3 care nu poate divide membrul drept.
3. Ecuația x3  6  y 2 nu are soluții în numere întregi.
Demonstrație. Evident x impar.
Pentru x  8m  3 sau x  8m  1, ecuația este imposibilă modulo 8.
Pentru x  8m  1 , scriem ecuația sub forma x 3  23  y 2  2 și observăm că membrul stâng,
care se divide cu x  2 , are un factor prim de forma 8k – 3 sau 8k +3.

4. Ecuația x 5  31  y 2 nu are soluții în numere întregi.
Demonstrație. Evident x impar și x  4m 1.
Scriem apoi ecuația sub forma
x 5  25  y 2  1
și observăm că pentru x = 4m+1, numărul x  2 , care divide membrul stâng, este de forma 4m+3.
Bibliografie
1. Bușneag D., Boboc Fl.,Piciu D. Elemente de aritmetică și teoria numerelor, Edit.
Universitaria, Craiova, 1999,
2. Andreescu T., Andrica D, Asupra rezolvării în numere naturale a ecuației ax 2  by 2  1 ,
G.M. 4(1980), 146-148,
3. Andreescu T.,Andrica D, Existența unei soluții de bază pentru ecuația ax 2  by 2  1 ,G.M.
2(1981), 52-54,
4. Andreescu T.,Andrica D., Condiții în care numerele an+b și cn+d sunt simultan pătrate
perfecte, G.M. 7 (1983), 265-266.
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INTRODUCERE ÎN FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE
prof. ANTONIE Dumitru,
Colegiul Tehnic nr. 2, Tg. Jiu
Motto: ” Însuşirea remarcabilă a legilor fizicii este că ele se aplică peste tot, indiferent
dacă tu crezi sau nu în ele. După legile fizicii, toate celelalte sunt opinii Legile fizicii nu fac
deosebirea între trecut şi viitor.”
(→ Stephen Hawking )
Motto2:” Fizica este de multe ori mai ciudată ca şi SF-ul, şi eu cred că scrierile ştiinţificofantastice se inspiră din fizică: dimensiuni superioare, găuri de vierme, deformarea spaţiului şi
timpului, lucruri de genul acesta. Pentru a înţelege punctul exact de unde posibilul devine
imposibil, trebuie să apreciezi şi să înţelegi legile fizicii”
(→ Michio Kaku ―)
 O scurtă incursiune / istorie a particulelor elementare în fizică
În zilele noastre ne-am obişnuit să asistăm la realizarea unor progrese uimitoare în toate
domeniile ştiinţei şi tehnicii.
În profunzimile materiei există o lume foarte bogată şi diversă: este lumea particulelor
elementare. La început săracă în date, apoi tot mai prosperă, devenită de-a dreptul stranie, mulţimea
particulelor elementare (aproape 200!) s-a dezvoltat nu numai numeric, ci şi cu multe fapte
experimentale, dar, mai ales, cu tot felul de explicaţii teoretice.
Cunoscând o dezvoltare impetuoasă în ultimii ani, fizica particulelor elementare se situează in
primele rânduri ale ştiinţei, prezentând un mare interes şi importanţă ştiinţifică. Fizica particulelor
elementare îşi propune să dezvăluie cele mai ascunse taine ale naturii, încercând să descopere legile
ce guvernează o lume plină de miracole.
Pătrunzând tot mai adânc în interiorul materiei, se constată că numeroase particule elementare
au o comportare ciudată, plină de mister, ce nu poate fi descrisă de legile obişnuite ale acestor
particule. Cu toate acestea, se ştie că majoritatea particulelor elementare sunt instabile, având o
durată a vieţii medii extrem de scurtă, mai mică decât 10-20s!
Deşi rolul pe care îl au particulele elementare în natură, în structura materiei, nu este încă
deplin clarificat, se acceptă totuşi că acestea pot fi împărţite în ,, pietre de construcţie‖ şi ‖cimenturi
de legătură‖. Din prima categorie fac parte electronii, miuonii, protonii şi neutronii, iar din a doua,
fotonii şi mezonii π. Pe lângă aceste tipuri, de ,, cărămizi‖ şi de ,,lianţi‖ sau ,,adezivi‖ ai materiei, sau descoperit neutrinii, particule stranii, rezonanţele ş.a.m.d., al căror rol nu este încă bine stabilit.
Prin faptul că cimentează nucleonii, fiind intermediari între aceştia şi purtători ai forţelor
nucleare, mezonii π au un rol deosebit în structura nucleului atomic, asigurând marea stabilitate a
acestuia.
În mod convenţional se numesc particule elementare acele particule subatomice care, la nivelul
actual de dezvoltare a fizicii nu au structura internă.
În "cercetarea" naturii înconjurătoare, totdeauna fizicienii au urmărit două direcţii: prima, de a
"privi" în interiorul corpului (substanţei) pe dimensiuni din ce în ce mai mici, ajungând cu dorinţa
actuală la lungimea Planck şi a doua de a „privi" în depărtare, în Universul „actual", unde au
descoperit radiaţiile cosmice (în special radiaţia relicvă de  3K) şi mai "nou", materia întunecată şi
energia întunecată. Istoric vorbind, omul a început să „spargă" corpurile, prima dată, din
necesitatea de a se hrăni şi abia după aceea s-au format reflexe şi a devenit curios să afle mai multe
"informaţii" din lumea înconjurătoare. Lumina şi căutatul hranei la distanţă (pe orizontală şi pe
verticală) l-au făcut să capete peste sute de ani, poziţia verticală. Totul a evoluat în această
„spargere" a corpurilor, mai ales după descoperirea metalelor, şi după sute şi sute de ani, apar
9
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Leucip şi Democrit care ne spun că această "spargere" se opreşte la "ceva indivizibil", pe care l-au
numit atom. Această idee a rămas valabilă un timp foarte îndelungat, până când J. J. Thomson a
descoperit electronul ( e  ) în 1875, şi când în anul 1904 îl va „introduce" în interiorul atomului,
sugerând o primă „structură" (model) de atom. Încălcând anumite principii fizice, acest model a fost
completat de Rutherford (1919), care în urma faimoaselor sale experimente de împrăştiere cu
particule , a „spart‖ atomul în două „structuri ‖: una centrală, cu sarcina electrică pozitivă, numită
mai târziu nucleu şi alta formată numai din electroni „plasată‖ în exterior, care o va înconjura pe
prima (a ales ca exemplu, atomul de hidrogen, unde a plasat în centru nucleul (protonul), înconjurat
de un electron, analog cu planetele în jurul Soarelui). Şi acest model a fost corectat de Niels BOHR
(prin celebrele sale postulate) care a sugerat în cazul atomului de hidrogen, un model „semicuantic",
ce explica foarte bine spectrul acestui atom. Continuând experimentele de împrăştiere a particulelor
 (la fel ca Ernest RUTHERFORD), dar de data aceasta pe nuclee uşoare de beriliu, litiu, Bothe şi
Becker au observat apariţia unei radiaţii, foarte puţin absorbită de plumb. Analizând această radiaţie
şi adăugând la ceea ce constataseră anterior, şi anume, existenţa unei diferenţe între masa nucleului
şi suma maselor protonilor componenţi, soţii Curie şi după aceea Chadwick, ajung la concluzia că
trebuie să mai existe în nucleu, o particulă, care să preia această diferenţă de masă, dar care să nu
aibă sarcină electrică. Ea a fost numită neutron (n) şi aşa cum se ştie, a fost descoperit experimental
de Chadwick, în anul 1932.
Următoarea particulă despre care vom vorbi este fotonul. El nu are o dată „exactă" când a
fost "descoperit". începutul legat de foton, apare în jurul anului 1900, când Planck explica spectrul
radiaţiei termice („catastrofa ultravioletă"), spunând că aceasta vine în „porţii" de energie, fiecare
având energia E = hv (h-constanta Planck). El nu spune de ce această radiaţie era „cuantificată" în
acest mod. Precizările şi alte completări, au venit de la Albert Einstein, care în anul 1905 explică în
acest mod efectul fotoelectric şi apoi mecanismul de emisie şi absorbţie a radiaţiei şi continuă cu
Compton în anul 1922, care descoperă efectul care-i poartă numele. Aşa cum ştim, la finele anului
1926 chimistul Lewis sugerează că această "porţie" de energie sau „cuantă‖ de energie este o
particulă, pe care a numit-o foton ().
Nu este momentul şi locul să abordăm comportarea corpusculară sau ondulatorie a fotonului
şi ce completări au venit de la mecanica cuantică, mai târziu. Facem însă precizarea, că el a căpătat
apoi o abordare profundă în cadrul teoriei cuantice a câmpului (ca „mediator‖ al interacției
electromagnetice şi nu numai).
Să continuăm incursiunea noastră istorică, şi să reamintim că la începutul anului 1928, doi
mari fizicieni, DIRAC şi PAULI, au "rezolvat" două probleme importante care apăruseră în fizică.
Dirac a descoperit ecuaţia relativistă a electronului, care avea soluţii cu energie pozitivă şi cu




energie negativă: E   p 2  c 2  m0  c 4 unde p este impulsul particulei; m0 - masa de repaus a
particulei, iar c  3  108 m / s , este viteza luminii în vid.
Soluţia cu energia pozitivă, nu crea probleme, pentru că se referea la electroni. Erau
probleme cu energia negativă. Aici însă a intervenit intuiţia genială a lui Dirac cu „marea‖ de
electroni, completată de principiul lui Pauli, când postulează existenţa unei noi particule
„echivalentă‖ electronului dar cu sarcină electrică de semn contrar, numită pozitron ( e  ).
Confirmarea a venit rapid, în anul 1932, când Anderson o descoperă în radiaţia cosmică.
Era pentru prima dată când apărea în fizică, noţiunea de „antiparticulă" (pozitronul e+ era
antiparticula electronului e  , având aceeaşi masă dar sarcină electrică de semn contrar). S-a
postulat apoi, că fiecărei particule îi corespunde o antiparticulă, care în cazul particulelor încărcate
avea sarcină de semn contrar, iar la cele neutre, erau "identice" cu acestea. Aşa şi-a făcut apariţia,


antiprotonul ( p ) care are aceeaşi masă, spin şi timp de viaţă cu p, dar sarcină de semn contrar iar
moment magnetic orientat în semn contrar, şi care a fost descoperit experimental de Segre şi
10
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Chamberlain în anul 1955. Apoi, antineutronul ( n ) care are aceeaşi masă, spin şi timp de viaţă cu n,
dar moment magnetic orientat în sens contrar şi care a fost descoperit experimental de Wenzel şi
Piccioni.




Odată cu apariţia acestor antiparticule ( e  , p , n ) s-a pus următoarea problemă: dacă




atomul are în compunere ( e  , p, n ) şi dacă există ( e  , p , n ) atunci înseamnă că avem antiatom.
Mai mult, dacă ( e  , p, n ) fac parte din lumea materială, putem să vorbim de "antilume" ?
Experimentele ulterioare au confirmat multe lucruri în acest sens, dar nu voi insista aici. Aş
vrea să reamintesc doar că, lumea noastră nu este simetrică, în raportul particule-antiparticule.
Să revenim, aşa cum am precizat anterior, la începutul anului 1928, când cel de-al doilea
fizician la care făceam referire, şi anume Pauli, rezolva problema dezintegrării , unde nu se
conserva energia si impulsul. El sugera că pentru a păstra caracterul universal al celor două legi,
trebuie să introducem o nouă particulă elementară, care să nu aibă sarcină electrică, masa să fie
foarte mică ( m0  0 ) şi care să se deplasează cu v = c. Această particulă a fost numită mai târziu


de Fermi, neutrin (  ): în dezintegrarea   apărea  iar în dezintegrarea   apărea 
(antineutrinul). Confirmarea experimentală a venit ceva mai târziu, în anul 1950, în experimentele
lui Cowan şi Reines. Astăzi, după cum ştim, avem trei tipuri de neutrini: neutrinul electronic ( e ),


neutrinul miuonic (  ), şi neutrinul taonic (  ), evident cu antiparticulele corespunzătoare ( e ,




  ,  ). În plus, experimentele actuale se îndreaptă spre confirmarea că masa neutrinului, m  0 ,
ceea ce ridică multe probleme în raţionamentele de până acum, referitoare la particulele elementare.
Dar să continuăm istoria noastră şi să ne apropiem de anii '30 - '40. Pe vremea aceea,
singurele surse unde apăreau particule la energii mari (nu existau acceleratoare atunci) erau
radiaţiile cosmice. Acestea erau analizate prin diferite metode, iar una din aceste metode i-a permis
lui Anderson şi Neddermeyer să descopere în anul 1938 o nouă particulă cu masa între masa
protonului şi cea a neutronului, care a fost numită miuon (   ). Ceva mai târziu, a fost descoperit şi
taonul   şi evident antiparticulele lor (   ,  ).
Continuând aceste cercetări, în domeniul radiaţiilor cosmice, Powell descoperă în anul 1947, o
altă particulă, cu masa mai mare ca a miuonului, care a fost numită mezon  . Cercetările ulterioare
au arătat că aceşti mezoni  sunt de trei tipuri:   ,  0 ,   şi ei sunt cei care l-au ajutat pe Yukawa
să explice interacţiunile dintre componentele nucleului (mezoni  - virtuali, ca şi mediatori între
nucleoni). S-a aprofundat această cercetare a radiaţiilor cosmice, şi în anul 1949 s-a descoperit în
aceste radiaţii, o „stea" cu patru braţe, în unul din ele apărând o particulă cu masa mai mare ca a
mezonului  , care a fost numită mezonul  . În anul 1951 se descoperă aşa numita „diagramă V ",
care avea pe o ramură o nouă particulă numită mezonul  , care a fost identificat în anul 1956 de
către Yang şi Lee ca fiind identic cu mezonul  , iar ceva mai târziu cu mezonul K°. Astăzi, ştim că


avem patru mezoni ( K  , K  , K 0 , K 0 ). Pe cealaltă ramură a acestei ‖diagrame V‖, apărea o grupare
nouă de particule, care au fost denumite hiperoni. Primul hiperon a fost identificat în anul 1951
(hiperonul  ), următorii în 1952 (hiperonii   ,   ) şi apoi în 1964 (hiperonul  ). Odată cu ei,
bineînţeles că au fost descoperite şi antiparticulele lor. Fără să intrăm în detalii asupra unor probleme, care au apărut iniţial, în legătură cu aceşti miuoni şi mezoni (confuzia iniţială dintre miuon şi
mezon, problema    , neconservarea parităţii la dezintegrarea mezonului K, etc.) să reamintim
că atunci când s-a trecut la un studiu mai amănunţit al mezonilor şi hiperonilor, s-au descoperit la ei
câteva proprietăţi ‖ciudate‖. De exemplu, mezonii K şi hiperonii aveau timpi de viaţă foarte mari şi
11

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

se dezintegrau în particule nucleare. Mai mult mezonii K  i-au naştere numai în perechi cu mezonii
K  iar ultimii pot lua naştere şi în perechi cu hiperoni.
Aceste proprietăţi neobişnuite ale mezonilor K şi hiperonilor, au condus la denumirea
acestora ca particule stranii şi implicit la introducerea stranietăţii S în fizica particulelor elementare
(în plus aceste particule stranii se produceau prin interacţie tare, dar se dezintegrau slab).
La finalul acestei istorii a descoperirii câtorva particule elementare (nu este spaţiu şi nici
timpul să o aducem la zi, pentru că nu aceasta este intenţia articolului de faţă), să amintim de
descoperirile în secţiunea de împrăştiere a mezonilor  pe nucleoni, a unor maxime rezonante, cu
lărgimea E (E  t  ) , care conduceau la un sistem cvasilegat între mezonul  şi nucleon, cu
un timp de viață    / E  1023 s.
Acest sistem a fost denumit rezonanţă (ea fiind considerată după aceea, ca o particulă
instabilă faţă de interacţia tare).
Ulterior, au apărut rezonanţele  (0 ,  , - ,   ) , rezonanţele nucleonice şi hiperonice, cu


antirezonanţele lor (de exemplu, rezonanţa   cu antirezonanţa sa,   .
În anul 1964 în urma unor noi consideraţii în cadrul teoriei simetriei unitare Gell – Mann a
arătat că la baza tuturor particulelor elementare ar sta quarkurile şi antiquarkurile lor
e
2e
corespunzătoare. Aceste particule au sarcina electrică fracţionară (  sau  , e fiind sarcina
3
3
1
electronului), spinul
şi masa de aproximativ 10 ori mai mare decât masa protonului.
2
O particulă elementară poate fi complet caracterizată printr-o serie de mărimi fizice ca: masă,
sarcină electrică, viaţă medie, spin şi prin anumite proprietăţi specifice cum sunt: izospin, număr
barionic, număr leptonic, paritate, stranietate etc. .
Fizica a progresat enorm pe baza ideii că diversitatea observabilă a Universului trebuie să
aibă o simplitate fundamentală. O privire retrospectivă asupra evoluţiei fizicii arată că lista
particulelor şi a forţelor considerate fundamentale s-a modificat continuu, pe măsură ce observarea
mai profundă a materiei şi a interacţiunilor componenţilor săi au scos la iveală microcosm în
microcosm.
În deceniile ‘60 şi ‘70 ale secolului trecut au fost făcute progrese remarcabile în identificarea
constituenţilor de bază ai materiei şi a forţelor fundamentale prin care interacţionează. Rezultatele
experimentale şi convergenţa ideilor teoretice au conferit o mai mare coerenţă microfizicii, aducând
o mai profundă cunoaştere a legilor naturii.
Potrivit cu ceea ce este numit în prezent Modelul Standard al proceselor elementare, toată
materia este alcătuită din leptoni şi din quarkuri, ale căror interacții reciproce sunt mediate prin
schimbul aşa-numitelor particule-mesager sau particule de etalonare. De asemenea modelul
standard consideră că există 4 tipuri de interacţiuni de bază: electromagnetică, slabă, tare şi
gravitaţională.
În modelul standard electronul este clasificat ca lepton, iar interacţiunile sale electromagnetice
cu protonul sunt mediate de o particulă de etalonare (gauge) numită foton.
Fiecărei particule elementare îi corespunde şi o antiparticulă, care are aceleaşi valori ale
mărimilor fizice caracteristice, dar de semn opus (sau de sens opus) (!!!).
Azi se consideră că particulele elementare sunt quarkurile şi leptonii. Aceştia se pot grupa în
trei familii sau generaţii, prezentate în tabelul 1. Ei reprezintă entităţi fundamentale ale materiei,
cărămizile de bază ale Universului.
Interacţiunile fundamentale sunt mediate de câte-o particulă (mediator), după cum urmează:
Interacţiunea intermediată

Mediator

12

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

Electromagnetică

fotonul ( )

Slabă

bosonii W± , Z 0

Electroslabă

Higgson / bosonul Higgs

Tare

gluonul (g)

Gravitaţională

gravitonul (G)

Particule elementare1 ale MODELULUI STANDARD
Tabelul 1
Familia
sau
generaţia

LEPTONI

Particula şi anul
descoperirii
Simbol

QUARKURI / QUARCI

Masa de
repaus
[MeV/c2]

Sarcina
electrică

Particula şi anul
descoperirii

Aroma
Simbol

Masa de
repaus
[MeV/c2]

[e]

Neutrinul
electronului (1954)2

I

e

0

0

Up (sus)

u

2-8

+2/3 e

e-

0,511

-1

Down (jos)

d

5-15

-1/3 e



0

0

Charm (farmec)
(1974)

c

1500

+2/3 e

-

105,658

-1

s

300

-1/3 e



< 164

0

t

175·103

+2/3 e

b

4500

-1/3 e

Miuonul (1936)

Neutrinul taonului

III

q

Electronul (1898)

Neutrinul miuonului
(1962)2

II

Sarcina
electrică



Taonul (1975)



1784,3

-1

Strange (straniu /
ciudat) (1974)

Top /Truth (vârf /
adevăr/ deasupra )
(1995)
Bottom /Beauty
(bază/dedesubt /
frumuseţe) (1977)

1. Modelul Standard include 6 leptoni şi 18 quarkuri adică fiecărui quark din tabel îi sunt
asociate şi cele trei sarcini color. În plus, fiecărei particule din tabel îi corespunde câte o
antiparticulă (cu sarcina de semn opus).
2. În anul 1998 s-a descoperit că neutrinii au masă de repaus.
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METODA DE ALGORITMIZAREA
Prof. Antonie Oana-Daniela
Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu
Diferitele domenii ale informaticii necesită abordarea unor metode specifice de predare care
se vor combina optim cu metodele generale de predare – învăţare. Se recomandă reconsiderarea
utilizării uneia, sau alteia dintre metode la fiecare proiectarea a unei lecţii şi nu plafonarea în sensul
menţinerii aceloraşi metode pentru fiecare oră.
Metodele de învăţământ sunt adeseori fie subestimate, fie supraestimate în raport cu
personalitatea profesorului. Întrucât în contextul praxisului pedagogic factorul central, decisiv, îl
constituie profesorul, majoritatea dialecticienilor insistă mai mult asupra însemnătăţii formaţiei şi
personalităţii educatorului, decât asupra metodei. Un bun profesor, consideră ei, este capabil să
obţină rezultate în orice condiţii, oricare ar fi metodele pe care le-ar utiliza şi invers, un profesor cu
o slabă formaţie nu va putea să obţină rezultate bune chiar dacă va utiliza o metodă excepţională.
Una şi aceeaşi metodă, în mâna unor profesori diferiţi dă rezultate diferite.
În opoziţie cu această atitudine, alţi dialecticieni susţin că un profesor poate să aibă
excepţională pregătire teoretică de specialitate şi cu toate astea să rămână dezarmat şi neputincios în
faţa unor sarcini (probleme) instructive dacă nu dispune de tehnicitate (metode şi mijloace)
corespunzătoare.
O altă metodă poate să compenseze, în parte, carenţele aptitudinale sau să pună în valoare cu
şi mare vigoare aptitudinile dovedite.
Evident, nu se poate merge însă până acolo încât să se poate spună că fiecare profesor
trebuie şi poate să găsească metoda sa proprie, în întregime personală, originală. Practic acest lucru
nu este posibil atâta vreme cât metoda nu este determinată numai de un singur factor, ci de o
mulţime de alte variabile aflate în strânsă corelaţie. Un profesor poate să-şi însuşească principiile
generale care stau la baza unei metodologii, rămânându-i posibilitatea să inventeze alte procedee, să
descopere o modalitate mai bună de aplicare a metodei care convine cel mai bine temperamentului
şi personalităţii sale, sau să introducă anumite diferenţe de comportament în interiorul unora sau
aceloraşi metode.
Metoda este deopotrivă influenţată şi de alţi factori subiectivi unii care ţin de psihologia
vârstei şi individualităţii elevilor ( de stadiul dezvoltării intelectuale şi fizice, de mecanismele de
achiziţie, de suportul motivaţional şi atitudinal care să reflecte în disponibilitatea, atenţia şi gradul
de efort de care aceştia se dovedesc a fi în stare), alţii de specificul clasei (de factori sociali-climatul
socio-afectiv şi gradul de omogenitate a clasei, relaţii de cooperare şi competiţie).
Clasificări ale metodelor de învățământ:
1. din punct de vedere istoric:
a) metode clasice sau tradiționale - expunerea
- conversația
- exercițiul
- demonstrația
b) metode de dată mai recenta sau moderne - problematizarea
- expunerea însoțită de mijloace tehnice
- modelarea
- algoritmizarea
- instruirea programată
2. în funcție de modalitatea principala de prezentare a cunoștințelor:
a) metode verbale - bazate pe cuvântul scris sau rostit;
b) metode intuitive - bazate pe observarea directă, concret-senzorială a obiectelor și
fenomenelor realității sau a substitutelor acestora;
sau:
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a) metode de comunicare orală:
- metode expozitive - povestirea
- expunerea
- prelegerea
- explicația
- descrierea
- metode interogative - conversația euristică;
- metode care presupun discuții și dezbateri – problematizarea
- brainstorming-ul;
b) metode bazate pe contactul cu realitatea – demonstrația, modelarea, experimentul
3. după gradul de angajare a elevilor la lecție:
a) metode expozitive sau pasive-pun accent pe memoria reproductivă si ascultarea pasiva;
b metode activ-participative - favorizează activitatea de explorare personală și interacțiunea
cu ceilalți colegi
4. după forma de organizare a muncii:
a) metode individuale - adresate fiecărui elev in parte ;
b) metode de predare-învățare în grupuri de elevi (omogene sau eterogene);
c) metode frontale - aplicate în activitățile cu întregul efectiv al clasei;
d) metode combinate - alternări/îmbinări între variantele de mai sus
5. după funcția didactică principală:
a) metode de predare și comunicare;
b) metode de fixare și consolidare;
c) metode de verificare și apreciere a rezultatelor activității școlare
6. în funcție de axa învățare -> prin receptare (învățare mecanică) – prin învățare prin
descoperire (învățare conștientă):
a) metode bazate pe învățarea prin receptare – expunerea
- demonstrația cu caracter expozitiv
b) metode care aparțin preponderent descoperirii dirijate:
- conversația euristică
- observația dirijată
- instruirea programată
- studiul de caz etc.
c) metode de descoperire propriu-zisa - observarea independentă
- exercițiul euristic
- rezolvarea de probleme
- brainstorming-ul
Algoritmizarea este modalitatea de a studia un obiect, fenomen, proces etc. sau de a rezolva
o problema teoretică sau practică prin intermediul algoritmilor.
Algoritmii se exprimă sub formă de reţete, prescripţii, formule, coduri, reguli si chiar
modele univoci tipice de natură matematică, logică, practică.
Algoritmii de învăţare se clasifică în:
• algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare si sistematizare a cunoştinţelor
(conceptele, judecăţile, raţionamentele,formulele, etc.);
• algoritmi de recunoaştere (reguli de stabilire a unui anumit tip de probleme: ipotetice, de
calcul, de proiectare, de investigaţie, aplicative );
• algoritmi de rezolvare ( reguli de rezolvare a unui anumit tip de probleme: etapele de
elaborare a unui algoritm ) ;
• algoritmi de programare şi dialogare cu calculatorul – care folosesc diverse limbaje de
programare şi codurile de dialogare ;
• algoritmi optimali ( reguli de selectare a soluţiei celei mai bune din mai multe posibile ) ;
16
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• algoritmi de repetare ( reguli de transformare acţiunilor în reflexe, deprinderi şi obişnuinţe
intelectuale şi practice ) ;
• algoritmi de creaţie ( folosiţi în învăţarea euristică, în cercetarea şi proiectarea inovatoare,
bazaţi pe gândirea divergentă ).
Algoritmii se caracterizează prin faptul că se prezintă ca p succesiune aproximativ fixă de
operaţii, iar această suită este prestabilită de către profesor sau este presupusă de logica intrinsecă a
disciplinei respective.
Etapele algoritmizării sunt:
1.conceperea (selectarea) algoritmului;
2.analiza algoritmului;
3.verificarea algoritmului.
Cerinţele algoritmizării :
• alegerea ( conceperea ) algoritmului corespunzător unei anumite probleme sau
îndeplinirii unei activităţi ;
• conştientizarea caracteristicilor algoritmului, pentru a folosi adecvat, creator şi
eficient, mai ales în situaţia unor schimbări intervenite în conţinutul şi desfăşurarea acţiunilor.
Dinamica algoritmizării implică:conceperea (selectarea)algoritmului corespunzător nevoilor
acţiunii şi verificarea algoritmului prin exerciţii practice(experimentale).
În faza de început a învăţării, se folosesc algoritmii, ca scheme operaţionale fixe. Apoi prin
repetare şi conştientizare se pot construi alte soluţii algoritmice (alternative sau cu totul noi, mai
rafinate şi mai suple decât cele iniţiale). Deci s-a ajuns la o fază nouă, cea de descoperire, probare,
creare a unor noi scheme de procedură. Astfel, se poate observa că, în anumite situaţii, algoritmii de
rezolvare a unor probleme pot fi identificaţi şi chiar construiţi de către elevii însăşi, această
posibilitate scoţând în evidenţă faptul că învăţarea de tip algoritmic este compatibilă cu cea
euristică. Sarcina profesorului este de a sesiza momentul când trebuie să renunţe la însuşirea
algoritmică a cunoştinţelor, ca primă treaptă, şi să impună treapta a doua, tactica euristică.
Această îmbinare reprezintă factorul principal de modernitate în abordarea acestei metode,
şi depinde în mare măsură de experienţa profesorului, calităţile acestuia, particularităţile
colectivului de elevi, dar si relaţiile stabilite între profesor şi elevi.
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METODE MODERNE ÎN PREDAREA ECOLOGIEI
BĂBAN ELENA- MĂDĂLINA
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
Metodele didactice recrutate şi folosite cu dibăcie duc la îmbogăţirea sistematică şi
progresivă a cunoaşterii, altfel spus metodele de învăţământ pot fi definite ca ― modalităţi de
acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea cadrelor didactice, îşi
însuşesc cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume
şi viaţă, deci şi o conştiinţă ecologică care să determine un comportament ecologic pe care elevii îl
vor folosi pentru a alcătui strategii de acţiune pentru atingerea unor scopuri legate de protejarea şi
conservarea mediului. Educaţia ecologică se fundamentează în familie. Cu toţii ştim că atitudinile şi
comportamentul nostru faţă de tot ceea ce ne înconjoară încep să se formeze în copilărie. La început
părinţii, iar apoi profesorii ne familiarizează cu diferite norme şi valori morale. În primul rând prin
exemplul propriu şi apoi prin cuvânt. „Există două cuvinte magice care indică felul în care copilul
intră într-o relaţie cu mediul săuînconjurător. Acestea sunt: imitaţia şi modelul. Nu frazele
moralizatore, nici poveţele pline de sens sunt celecare au efect asupra copiluluici tot ce săvârşesc
sub privirea sa adulţii în mediul înconjurător‖.
Alaturi de metodele moderne ce pot fi folosite la predarea unui numar mare de discipline,
ciorchinele, brainstorming-ul, copacul ideilor, problematizarea, etc, în ceea ce priveste predarea
ecologiei, ma voi axa în continuare pe cateva metode care asigura succesul în predarea-învatarea
acestei discipline:
Proiectul de mediu
Reforma învatamantului din Romania acordă o importanta deosebită educației protecției
mediului. În acest context introducerea proiectelor despre mediu în ciclul de învatamant liceal
urmărește realizarea unor obiective cadru și anume: conștientizarea și asumarea responsabilităților
pentru protecția mediului de către elevi; adoptarea inițiativei individuale și de grup pentru
dezvoltarea creativității; încurajarea elevilor pentru a găsi noi soluții în rezolvarea problemelor
legate de mediu la nivel național și local; ameliorarea daunelor făcute mediului; conservarea și
protejarea mediului înconjurator; reducerea dezechilibrelor produse de om naturii;
Proiectul de mediu este o cercetare facută de elevi coordonați de profesori și care urmăresc
un aspect sau o problemă de mediu.
Metoda jocurilor și simulărilor
Simulările sau jucarea unor roluri sunt două tehnici dinamice care pot implica activ
elevii în mesajele ecologiste pe care vrem să le transmitem. Simulările sunt activități inventate,
bazate pe o situație reală care ajută elevii să înteleagă un proces mai complicat sau o anumită
interacțiune. Ei pot prezenta anumite aspecte complexe într-un mod ușor de înțeles și de explicat.
Utilizarea simulărilor prezintă o serie de avantaje: fenomenele pot fi mai ușor percepute și învățate ;
în instruirea simbolică profesorul înlocuiește obiectele și fenomenele, acționând ca interpret
intermediar, astfel putând fi prezentate procese și fenomene geografice periculoase, care se petrec în
ritm rapid sau prea lent (ex. fulgerul, prabușirile, formarea munților).
Uneori, simulările pot fi dificil de aplicat deoarece în născocirea unor activități sau jocuri
elevii se pot implica prea mult și astfel se pierd obiectivele care trebuiau realizate. O bună cale prin
care se verifică dacă o simulare este aplicabilă, este de a o testa cu cateva grupe. Testarea poate fi
formală sau informală pentru a observa dacă elevii au înțeles un concept și au reușit să-l
aprofundeze.
Jucarea unui rol este un tip de simulare care permite elevilor să intre în pielea altor persoane
(deci în afara perspectivei cu care sunt obișnuiți) pentru a întelege mai bine cum acționează
altcineva în cazul în care se confruntă cu o anumită problemă de mediu. În acest context este
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important să realizăm limitările unui rol pentru că se știe că este dificil să intri în mod realistic în
pielea unui personaj. Fiecare individ are sistemul sau de gandire, un anumit criteriu al valorilor lor
personale, de aceea nu ne putem astepta ca un elev să joace exact rolul în același mod ca o persoană
reală, într-o situație dată. Jocurile de rol pot fi performate numai prin interacțiuni în cadrul grupului
și au avantajul că cresc gradul de adaptabilitate al elevilor, duc la ameliorarea relațiilor între
persoane și dezvoltă gandirea critică și capacitatea de exprimare. Totodată aceste jocuri solicită
elevii să iasă din comportamentul lor obișnuit, dezvoltă încrederea în sine a acestora, pregătindu-i
pentru situații similare care pot aparea în viața de zi cu zi.
Principalele etape ale metodei (Dumitriu Constanța, Dumitriu D., 2003, p.319).:stabilirea
obiectivelor vizate, a temei/ problemei pe care jocul de rol trebuie să il ilustreze; pregătirea fișelor
cu descrierile de rol; stabilirea condițiilor și a modului de desfășurare care se face împreună cu
elevii ;" încălzirea" grupului în vederea acceptării jocului de rol; interpretarea jocului de rol ;
evaluarea activității împreună cu "actorii" și "spectatorii".
Jocul de rol poate fi condus de : profesor sau de către participanți în acest caz profesorul
avand rolul doar de orientare.
Principalele probleme care se pot ivi în timpul jocurilor sunt : refuzul unor elevi de a
participa la anumite jocuri pe care le consideră prea infantile; lipsa de experiență în desfășurarea
acestor activități în ceea ce privește organizarea grupurilor și comunicarea dintre acestea; condiții
externe nefavorabile (zgomot, observatori inoportuni); ignorarea cunoștințelor necesare elevilor
pentru a desfășura un anumit joc, timp limitat; prezentarea confuză a dinamicii sau contextului
jocului. De exemplu, un elev, încearcă să înteleagă un conflict de mediu în urma căruia multi
oameni îsi vor pierde slujba, deoarece fabrica în care lucrează urmează să fie închisă. Daca el joacă
rolul muncitorului este dificil să înteleagă cu adevarat ce simte acesta dacă el și familia lui nu au
avut niciodată probleme financiare sau nici unul din parinți nu și-a pierdut slujba.
Excursia, drumețiile în natură, vizitele în teren
Excursia didactică este o modalitate de realizare a educației ecologice înafara orelor de la
clasă, deci se desfasoară în special în cadrul activităților extracurriculare. Excursiile didactice se pot
clasifica după mai multe criterii:
- Metodologia organizării unei excursii (Iordache I., Leu Ulpia Maria, 2001) cuprinde mai multe
etape: vizitarea în prealabil a zonei unde se va face excursia pentru a inspecta cadrul natural și
facilitațile existente ; listarea echipamentului necesar, a restricțiilor și a zonelor cu periculozitate ;
planificarea excursiei - justificarea excursiei din punct de vedere al programului educațional și al
obiectivelor educative. Dacă excursia se efectuează în timpul programului scolar se cere
permisiunea conducerii. După obținerea aprobării se informează elevii; documentarea bibliografică
referitoare la zona care va fi vizitată; pregatirea elevilor : anunțarea obiectivelor excursiei,
organizarea lor pe grupe (ornitologi, botaniști, geologi, meteorologi, sanitari), prelucrarea normelor
de disciplină și conduită din timpul excursiei, precizarea echipamentului care trebuie luat,
prelucrarea protocoalelor de colectare, observare, conservarea a materialului care va fi colectat ;
materialele care sunt necesare pentru aplicațiile practice în excursii diferă mult de la caz la caz :
aparate foto, camera video, reportofon, botaniere, borcane entomologice, binocluri, determinatoare,
atlase, lupe, pH-metre, saculeți de panza, e.t.c.
- excursia propriu zisă- trebuie să tină tot grupul unit ; elevilor li se prezintă zona pe care o vor
vizita (caracteristici fizico-geografice, componenta fitocenozei, a zoocenozei); în faza a doua elevii
vor lucra pe grupe în funcție de sarcinile fiecareia, (după ce au fost instruiți în prealabil), colectează
materiale, observă, întocmesc schițe, scheme, hărți. Rezultatele observațiilor și ale cercetărilor se
trec în fișele sau caietele de observație. De reținut: pe parcursul unei singure excursii nu se pot face
prea multe, important este contactul permanent cu elevii și intervenția profesorului ori de cate ori
este cazul, fie se verifică o noțiune sau se fixează concepte, se sistematizează cunoștințe sau se
conservă materialul colectat. O excursie reusită nu se termină odata cu sosirea acasă, ci continuă
apoi la școală prin : schimbul de idei și de experiențe, pregătirea/conservarea materialelor colectate
pentru o eventuala expoziție, ordonarea însemnărilor, întocmirea de postere, referate, ierbare sau
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insectare. Elevii trebuie să știe ce organisme au voie sa colecteze sau nu, pentru a nu încalca
legislația în vigoare privind protectia speciilor de plante și animale. Orice organism care este
protejat prin lege se observă sau, numai se fotografiază!
- Vizita la muzee sau grădini botanice
Vizitele la muzee, grădini botanice, parcuri dendrologice fac parte din gama activităților de
teren și trebuiesc organizate urmărind un scop, niște obiective și ținând cont de condițiile specifice
loculului unde se efectuează. Trebuie să se țină cont de o serie de cerințe: obiectivul acesteia să aibă
legătura cu tematica de studiu, pentru a contribui la sistematizarea și aprofundarea cunoștințelor
însușite pe parcursul orelor din clasă; vizita se anunță din timp, conducerii instituției unde se
organizează pentru a solicita ajutorul unui îndrumător științific; anunțarea elevilor cu privire la: data
cand se desfășoară acțiunea, tema și scopul ei.
Vizitele didactice completează cunoștințele teoretice însușite la scoală, contribuie la
îmbogațirea fondului de cunoștințe ale elevilor, aprofundează și sistematizează anumite cunostințe
teoretice.
Investigațiile și experimentele
Investigațiile și experimentele pot ajuta la cunoașterea directă a problemelor mediului înconjurător.
Puteți întreba elevii: Care este calea cea mai bună pentru a curăța o pată de petrol dintr-un ocean?
Cum afectează ploaia acidă plantele? Cum influențează relieful răspandirea poluanților din aer?
Conducând o invesțigație îi puteți ajuta să-si dezvolte abilitățile gândirii cum ar fi: să formuleze o
ipoteză, să utilizeze corect și să interpreteze o dată, să recunoască similitudinile, diferențele și să
tragă niște concluzii. Mulți profesori limitează investigațiile și experimentele la activitățile din
clasă, dar nu uitați că prin propriile investigații elevii pot atinge o varietate de subiecte incluzând și
studiile sociale, de sănătate și istorice. O investigație poate fi formală sau informală. De exemplu,
pentru a putea ști cum reactionează plantele la acțiunea ploii acide elevii trebuie să afle care sunt
cauzele, apoi efectele ploii acide. La nivel de laborator pot investiga efectele ploii acide, apoi pot
analiza rezultatele și se pot trage concluzii.
Prin experimente, elevii pot verifica în practică o serie de legi fizice și fenomene naturale.
Prin experiment, se pot cerceta la nivel de laborator, cauzele, procesele, fenomenele, într-un mod în
care se reduce la minimum influența perturbatoare a conexiunilor întâmplătoare.
In concluzie, rolul metodelor interactive de grup este foarte important in didactica moderna
deoarece sunt modalitati inovative de stimulare a invatarii si dezvoltarii personale inca de la varstele
timpurii, sunt instrumente didactice care favorizeaza interschimbul de idei, de experiente, de
cunostinte.
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DEZNODĂMÂNTUL ÎN TRAGEDIILE LUI MARIN SORESCU
BĂBEANU Teodora Gabriela
Colegiul Tehnic, Nr. 2, Târgu Jiu
Analizând formele tragicului din perspectiva deznodământului, J.Volkelt distinge între
„tragicul de tip neevoluat‖ („tragicul aberant‖), şi „tragicul de tip evoluat‖ („tragicul exhaustiv‖)
(VOLKELT, 1978: 118). Forma superioară a tragicului este considerată a fi cea de tip evoluat
deoarce tragicul se manifestă până în final, eroul fiind nimicit. „Tragicul de tip neevoluat‖ implică o
„întorsătură fericită‖ în sensul că tragicului i se adaugă un deznodământ luminos. J.Volkelt
defineşte acest tip de tragic drept „asociere a factorului tragic cu factorul fericirii şi împăcării, ieşit
învingător. Primul factor nu se dezvoltă complet, ci deviază în al doilea.‖ (VOLKELT, 1978: 119).
„Tragicul cu deznodământ incert‖ este o formă intermediară a tragicului situat între „tragicul
aberant‖ şi „tragicul exhaustiv‖, identificată în creaţiile în care „suferinţa fatidică‖ este înfăţişată
„nici ca ducând la distrugere definitivă, nici ca deviind spre împăcare‖ (VOLKELT, 1978: 120).
Situaţia personajului rămâne incertă, cititorul nu află dacă eroul va dobândi liniştea la final sau dacă
dezechilibrul momentan se instalează în viaţa lui până la nimicirea totală. Acelaşi tip de tragic cu
deznodământ incert se poate întâlni când unele amănunte pot orienta aşteptarea cititorului spre un
final fericit, dar acestea nu au forţă suficientă pentru a induce sentimentul că frământările interioare
şi distrugerea eroului nu vor continua.
Tragediile soresciene, deşi catastrofice, cultivă „tragicul de tip neevoluat‖, ele fiind de altfel,
calificate drept „tragedii glumeţe‖ (Valeriu Cristea), ori „tragedii ale speranţei‖ (Nicolae
Manolescu). Nu este vorba de „o întorsătură fericită‖ ori despre deznodământul luminos, ci despre
iluminarea personajelor, despre „apoteoză‖, aşa cum spune un personaj. Sfârşitul tragic al
personajelor înseamnă moarte fizică survenită într-un moment de salvare lăuntrică.
J.Volkelt distinge trei tipuri de „pieire tragică‖, şi anume: „de natură numai fizică, ori numai
interoiară, ori amândouă în acelaşi timp; moarte fizică şi nimicire lăuntrică‖ (VOLKELT, 1978:
122). Ultima categorie presupune ca eroul pierdut sufleteşte să fie desfiinţat şi fizic. Suferinţa
extrem de puternică îl nimiceşte. În alte cazuri, omul poate continua să trăiască, dar dezolat,
deprimat, anulat spiritual. Moartea fizică impune ireversibilul şi asociată cu cu moartea spirituală
anulează posibilitatea supravieţuirii jalnice a omului descompus interior.
Situaţia personajelor soresciene este diferită. Moartea lor inervine la capătul unei căutări
spirituale. Iona înfrânge determinările circulare pe care existenţa le impune, dar existenţa înseamnă
tocmai să fii în interiorul acestor determinări. Lumea i se relevă ca fiind o alcătuire de „peşti unul în
altul [...] Când au avut timp se aşeze atâtea straturi? [...] Trăim şi noi cum putem înăuntru.‖
În final îşi redobândeşte memoria, îşi aminteşte cine este şi îşi dă seama unde s-a produs
eroarea: „ - Mi-am adus aminte: Iona. Eu sunt Iona. (Puază.)
- Şi acum, dacă stau bine să mă gândesc, tot eu am avut dreptate. Am pornit-o bine. Dar drumul, el
a greşit-o. Trebuia s-o ia în partea cealaltă.
- (Strigă.) Iona, Ionaaa!... E invers. Totul e invers. Dar nu mă las. Plec din nou. De data aceasta, te
iau cu mine. Ce contează dac ai sau nu noroc? E greu să fii singur.‖ (SORESCU, 2006: 41).
Gestul său este surprinzător: în timp ce-şi spintecă abdomenul, rosteşte optimist „Gata Iona?
Răzbim noi cumva la lumină.‖ Răspunsul eroului la problema „dacă mai reuşeşti să ieşi din ceva,
odată ce te-ai născut‖ este acest gest de eliberare, de înfrângere a unui nou cerc din nenumăratele
cercuri ale existenţei. Eroul nu este un învins, opţiunea pentru moarte este „un nou capăt de drum şi
nu un sfârşit, o tentativă nouă a individului de a-şi lua în stăpânire destinul şi de a-şi înfrânge
condiţia‖ (SIMION, 2002: 180). În plan simbolic, moartea fizică este pentru eroul sorescian
„începutul unei noi aventuri în cercurile interioare ale spiritului‖ (Simion, 2002: 180)
Un triumf moral este şi moartea domnitorului din A treia ţeapă. Necruţătoarea sa moralitate
civilizatoare nu-l va scuti de greşeli şi injustiţii; în sistemul său de valori imperfecţiunea nu-şi are
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locul, ea înseamnă întotdeauna moarte. Înainte de a judeca pe alţii, Vlad ştie că trebuie să fie
propriul judecător şi îşi rezervă de la început o ţeapă şi o moarte pentru „desăvârşirea‖ căreia a
irosit „atâta material‖, după cum însuşi spune. Prizonierul cercurilor concentrice ale existenţei
devine aici prizonierul veritabilelor capcane ale istorie. Din înălţimea ţepelor, Românul şi Turcul îl
văd pe Vlad „palid şi însângerat‖, venind dinspre câmpul de luptă. Nu este fuga din faţa
duşmanului, ci refuzul de a muri din pricina veninului celor două săgeţi – „veninul din a noastră şi
veninul din afară şi-au dat mâna în trupul meu‖ – înainte de a se judeca. Ultima scenă, cu excepţia
unei singure replici a Românului, este un monolog-dialogat în care domnitorul este simultan
judecătorul şi vinovatul ce răspunde propriilor acuzaţii. Conştiinţa că necesităţile istorice nu pot fi o
justificare de ordin moral îl face pe Ţepeş să se judece în mod necruţător. Într-o scenă anterioară,
vorbind despre sine, Ţepeş îşi dezvăluie natura sa contradictorie: recunoaşte că pe mulţi i-ar fi putut
ierta, dar i-a omorât din „timiditate‖. Retras, timid, paşnic, reflexiv în singurătate şi intimitate,
devine puternic, necruţător, vigilent în faţa celorlalţi. Renunţarea la sine pentru destinul de luptător
este sacrificiul tăinuit în permanenţă, o manifestare a tragismului personajului. Ţepeş este vinovatul
fără vină - „Sunt vinovat însă că am fost‖, spune el. Simpla condiţie de om muritor devine, pentru
eroul tragic, vină: păcatele lui Antoniu sunt „ereditare‖, Polixennes se plânge de „vina noastră
înnăscută‖, Hamlet se simte vinovat la gândul că este născut de o femeie. Vina de „a fi existat‖ a lui
Ţepeş se cumulează cu vina de a-şi fi asumat destinul unui popor: „Şi mai ales că am fost ce-am
fost‖, mărturiseşte Vlad- judecatul în faţa lui Vlad- judecătorul. Împlinirea dreptăţii este atât de
adânc înrădăcinată în resorturile firii lui, încât asumarea penitenţei devine cale spre mărire: „Jur că
sunt nevinovat şi că totul a fost gândit spre binele ţării. Însă pedeapsa mi-o merit. (Se ridică şi
începe să se caţere pe ţeapă.) Dac-aş mai avea putere să ajung până-n vârf. E ca şi când mi-aş
căpăta tronul pentru a treia oară. (Alunecă.) Alunecos mai e drumul măririi. (Ia seama în jur.)
Orizont din ce în ce mai larg. Ca un făcut! (Oftează.) Şi pentru prima dată simt în mine o linişte atât
de mare.‖ (Sorescu, 2007: 81). Asemenea eroilor tragici, Ţepeş îşi asumă până în final destinul.
Gândurile sale se identifică cu ţara şi cu lumea: „Îmi aud gândurile cum se izbesc de marginea... A
cui? A mea... marginea ţării poate, ori a lumii...‖ (SORESCU, 2007: 81). Apropiindu-se de vârful
ţepei, domnitorul începe să simtă „ascuţişul destinului‖: „Încep să simt cu palma ascuţişul
destinului. [...] Simt cu palma ascuţişul destinului. Când îl voi simţi cu inima, se va vedea dac-am
avut sau nu inimă de piatră. Sunt tare curios.‖ (Sorescu, 2007: 82). Condiţia de muritor îl face pe
Ţepeş să simtă cu inima ascuţilul destinului, nu cea de conducător al unei ţări a secolului al XV-lea.
Maria-Ana Tupan observa că „tocmai recursul la origine indică damnarea şi nu liberul arbitru ca
fiind definitorie pentru fiinţa umană.‖(TUPAN, 1995: 79 ).
În Paracliserul deznodământul se precipită prin gestul Paznicului surd de a desface schela.
Mistuit de idealul de înălţare, Paracliserul urcă treptele schelăriei spirituale. Înălţarea pe treptele
spiritului îl poartă spre misterul universal al existenţei cu care intră în rezonanţă: „Am intrat în
rezonanţă cu întunericul şi tremur pe întuneric. Sunt făcut din goluri care intră în rezonanţă cu
lumea‖ (Sorescu, 2006: 50). Ajuns în vârf, credinţa în măreţia umanăîl face să plutească în timp ce
Paznicul îi năruie schelăria de sub picioare: „Cine mi-a luat scările? Cad... Mă întorc jos, la temelie,
adânc, lângă sfinţii părinţi [...]
- (Observă că pluteşte.) Deci nu cad.
- (Contrariat:) Nu se poate... Am dreptul la prăbuşire, ca orice corp.‖ (SORESCU, 2006: 58).
Sacrificiul deliberat asumat de erou e în numele durabilităţii ctitoriei. Paracliserul înnegreşte
pereţii catedralei, este obsedat de lumină, ar putea, spune el, să mănânce lumină la Cina cea de
taină, are mai multe umbre, pentru că pe el curg razele pe care le studiază nedumerit - „Ce fel de
lumină, cum o fi căzând anume?‖, iar în final, devine însuşi lumină. Trăieşte o stare duală de cădere
şi apoteoză – „Şi uite, calc în jos... (îngrozit) şi alunec în sus‖, îşi aprinde apoi veşmintele
„aruncând lumini fantastice peste catedrala neagră‖ şi afumă astfel ultimul loc alb de sub cupolă.
Sacrificiul Irinei îşi conturează sensul tocmai în momentul când apele îi trec peste cap, iar
mâinile ei ridică pruncul deasupra apelor. Irina murind ilustrează triumful vieţii. Ceea ce îi dă
vitalitate, optimism şi seninătate este convingerea că lucrurile odată începute trebuie duse până la
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capăt. În casa înconjurată de ape moare un bătrân şi se naşte un copil, iar mamarămâne demnă şi
consecventă ideii de datorie împlinită. Apele o zidesc cu temeinicie în timp ce Irina povesteşte
povestea salvatorului pruncului ei: a coborât din elicopter prin acoperişul spart al casei inundate, a
văzut un copil plutind deasupra apelor şi mâinile mamei care-l ţineau şi nu-l lăsau să moară. Când
apele îi trec peste creştet, Irina îi porunceşte copilului să trăiască: „Respiră...Hai, respiră, mă.
Respiră...‖
Sacrificiul unei mame obişnuite trece în poveste şi de aici în istorie, precum sacrificiul unui
oştean oarecare al lui Vlad Ţepeş. După fiecare bătălie, Toma, ca şi ceilalţi oşteni, suferă „o mică
răceală‖ şi cheamă pietrarul satului să scrie cum a fost pentru că „Lucrurile astea, dacă nu le scrii
imediat, se uită. Vin bătălii noi, se uită cele vechi... şi e bine să se ştie şi cele vechi.‖ (SORESCU,
2007: 163). Ultima „răceală‖ îl „doare rău‖, căci a fost o „bătălie foarte grea‖, şi în puterea nopţii,
de teamă să nu adoarmă pre repede, îi spune doamnei Stanca ce să scrie pietrarul. Dar, acesta nu s-a
mai întors, şi, în locul lui, copilul Marin Mărin ciopleşte, cam stângaci („mă cam doare mâna‖), ca
la început de drum: „Iară în iune 19, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am izbit cu păgânii la Oieşti.‖
Ideea continuităţii şi a solidarităţii din Matca se regăseşte în simbolul copilului care va continua să
consemneze în cronica săpată în piatră şirul victoriilor şi al înfrângerilor, curgerea vieţii: „Bunicul
m-a învăţat să ţin dalta în mână şi să dau cu ciocanul. Tata – tot pietrar. Da‘ a murit demult, în
războiul celălalt...De-atunci a scris tot bunicul, care începuse treaba. Bun. Cunosc scrisul foarte bine
şi acum scriu şi eu. Acum săpăm litera «i».‖ (SORESCU, 2007: 165).
O altă moarte, cea a creatorului din Vărul Shakespeare, nu poate dura şi devine nemurire. În
scena finală, după ce Shakespeare pare a fi murit, Sorescu, „potrivindu-şi spada cu tăişul înainte‖,
îşi ia avânt şi se aruncă în ea „precum un vultur‖, pentru a-i aduceun omagiu: „Adio, Shakespeare,
stâlp de foc, eşti rece./ Ţi-aprind cu viaţa mea o lumânare.‖ (SORESCU, 2007: 318). Oamenii sunt
chemaţi să ia cadavrele, dar Shakespeare se ridică, „frecându-se la ochi‖ şi răspunde: „Nu-i cazul.
/Căci mi-a trecut şi moartea într-o clipă./ Şi ea degrabă, tot ca viaţa curge.../ M-am odihnit murind...
Acum, la lucru.‖ (SORESCU, 2007: 318).
Cortina cade peste ipoteza nemuririi creatorului şi a reluării ciclului nesfârşit al vieţii. Este
poemul existenţei, străbătut de fiorul tragic în care viaţa şi moartea se condiţionează reciproc şi se
întretaie. „Moare un om – spune tatăl Irinei – dar asta nu înseamnă că s-a isprăvit lumea.‖ Românul
din A treia ţeapă spune: „Domnule: moartea e moarte...‖, un răspuns tipic moromeţian căruia i s-ar
putea adăuga constatarea lui Victor Petrini: „Moartea e un fenomen simplu în natură, numai
oamenii îl fac înspăimântător.‖ Pentru nici unul dintre personajele lui Marin Sorescu moartea nu e
înspăimântătoare pentru că survine în momentul de triumf al raţiunii ce întemeiază însăşi viaţa, în
clipa de lumină şi iluminare.
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DESPRE METODELE DE GÂNDIRE ÎN FIZICĂ
ROLUL TEORIEI ÎN ŞTIINŢĂ
prof. BĂLUȚĂ Daniela Carmen, Colegiul Tehnic nr. 2, Tg. – Jiu
În ziua de 15 noiembrie 1647 Pascal, într-o scrisoare adresată lui Périer, a scris: ― Nu v-aş
distrage de la munca D-voastră. continuă, legată de profesie, ca să vă ocup timpul cu probleme de
fizică, dacă n-aş şti că ele sunt pentru Dv. un răgaz în clipele libere şi un divertisment neobositor...
Este vorba de executarea, în repetate rânduri, a cunoscutei experienţe cu vid, în cursul aceleiaşi zile
în acelaşi tub, cu acelaşi mercur, succesiv la poalele muntelui şi pe vârful lui, pentru a verifica dacă
înălţimea coloanei de mercur va fi aceeaşi în ambele cazuri, sau va fi diferită... Este lucru sigur că la
poalele muntelui apasă mai mult aer decât pe vârful lui. ―
Pascal a prevăzut cu 300 de ani în urmă acest fapt simplu, aproape banal: presiunea atmosferică
sus la munte este mai scăzută decât la şes. Numai experienţa poate să confirme sau să infirme
această idee. Ce răspuns a dat experienţa ? Îl aflăm în scrisoarea trimisă lui Pascal de către Périer în
ziua de 22 septembrie 1648: ― În cele din urmă am făcut experienţa pe care Dv. o doreaţi de atâta
timp... Pe vârful lui Puy Dôme... s-a putut vedea, că în acest tub au rămas numai 23 ţoli şi 2 linii de
mercur, în timp ce în « Grădina călugărilor », în acelaşi tub erau 26 ţoli şi 3 linii şi jumătate: prin
urmare, în aceste două cazuri apare diferenţa de 3 ţoli şi 1,5 linii. Acestea mă umplu de admiraţie şi
uimire ... ― În aceste două scrisori vedem cu mult mai mult decât o poveste obişnuită a descoperii
unei legi ştiinţifice. Observăm în ele două dintre cele mai esenţiale caracteristici ale creaţiei
ştiinţifice: Prevederea unor anumite fapte, a unor anumite legi şi verificarea acestora cu ajutorul
experienţei. Cât de mult ne-am îndepărtat în cursul celor 300 de ani de la aceste metode primitive şi
simple ale experimentării! Producem în laboratoare tensiuni de milioane de volţi, pătrundem în
interiorul atomilor, realizăm transmutarea unor elemente în altele, cercetăm radiaţiile cosmice din
stratosferă, deviem fascicule de electroni, construim aparate complicate pentru a descoperi legile
simple sau complicate care guvernează natura, dar aceste constatări despre care am citit în scrisorile
lui Pascal şi Périer au rămas neschimbate. Fiecare teorie ştiinţifică explică şi prezice anumite fapte,
iar experienţa confirmă sau infirmă aceste profeţii.
Să ne închipuim un fizician care lucrează la o problemă simplă de experienţă, fie ea oricât de
veche. De exemplu: Cum se poate înainta măcar cu un pas în precizia măsurării căldurii de topire
? În ce fel trebuie modificată, schimbată aparatura pentru a deveni mai subtilă, ca să obţinem un
rezultat cu încă o zecimală în plus? N-avem voie să subapreciem o muncă de acest fel. Înregistrând
benzile spectrale ale anumitor corpuri, aducând precizie mai mare în măsurarea densităţii sau
rezistenţei materialelor, fizicianul execută o muncă utilă, căci furnizează date de care se va folosi
tehnica în viitor, sau înregistrează mai multe date, din care cândva va răsări poate o idee teoretică
nouă, o concepţie nouă despre fenomenele naturii. Să ne gândim la cercetările cele mai esenţiale şi
cele mai adânci din fizică, acelea care au transformat fundamental concepţiile noastre despre
structura lumii înconjurătoare şi legile care o guvernează.
În anul 1919 două expediţii ştiinţifice engleze înzestrate cu cele mai bune aparate de pe atunci
pentru fotografierea cerului, au plecat în două locuri diferite ale globului. Una din ele a ales drumul
spre Sobral în Brazilia, alta spre insula Principe în Golful Guineei, în apropiere de coasta Africii.
Calculele astronomice prevedeau că tocmai în aceste localităţi în momentul stabilit se va putea
vedea o eclipsă totală de soare. În plină zi însorită luna acoperă pentru câteva minute în faţa noastră
soarele, provocând o noapte cu stele, dând naştere unui fenomen plin de farmec şi nelinişte. Vor
trece ani până când iarăşi, undeva pe globul terestru, o nouă eclipsă vaîntrerupe monotonia
răsăriturilor şi apusurilor de soare, care luminează bucuriile, tristeţile şi necazurile vieţii noastre.
Care este scopul acestor expediţii? Iată-l: fotografierea stelelor vizibile din vecinătatea cea mai
apropiată a soarelui eclipsat. Examinarea fotografiilor trebuia să dea răspunsul la următoarea
întrebare: oare prevederile teoriei relativităţii generale sunt adevărate? Oare, în câmpul gravitaţional
al Soarelui, razele de lumină trimise de stele, suferă în adevăr o deviaţie de un anumit fel?
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Fotografiile efectuate în timpul eclipsei solare au demonstrat că acest efect se produce în adevăr.
Între cele două cercetări, efectuate la o distanţă atât de mare în timp , adică între experienţa
efectuată cu un simplu tub barometric şi măsurătorile astronomice complicate şi subtile observăm
analogii. Atât în primul cât şi în al doilea caz există o anumită concepţie despre natura acestor
fenomene, care duce la formularea problemelor respective. Se va coborî oare nivelul coloanei de
mercur pe vârful muntelui ? Fotografiile unei regiuni a cerului luate în momentul eclipsei de soare
şi aceleaşi regiuni în cursul nopţii înstelate, vor fi oare identice sau vor prezenta - după cum
prevede teorie relativităţii - anumite diferenţe mici, ce se pot stabili cu ajutorul măsurătorii?
Într-o cercetare ştiinţifică imboldul muncii creatoare este căutarea răspunsului la întrebarea
formulată de teorie. Întâmplarea care vine în ajutor este doar un capriciu al naturii, este o excepţie
care doar infirmă regula.
Ce este teoria? Teoria ştiinţifică este o încercare, o năzuire de a făuri o imaginea a realităţii ce
ne înconjoară, ea se extinde la un domeniu mai larg sau mai îngust de fapte şi legi experimentale,
introducând în ele rânduială şi ordine. Ştiinţa nu este un conglomerat de legi şi un depozit de fapte.
Stabilind legătura între aceste fapte pe baza gândirii logice, teoria creează viziunea realităţii. Din
cele două exemple citate am văzut că teoria face mai mult. Ea este un factor creator, este un
îndrumător în domeniul unor fenomene noi şi necunoscute, ne arată cum să făurim aparate noi şi să
descoperim legi noi. Teoria îşi soarbe seva sa vitală din experienţe, dacă acestea confirmă
concluziile ei. Ea poate fi doborâtă şi anulată dacă este în discordanţă cu concluziile experienţei.
Experimentul este şi va rămâne totdeauna instanţa supremă, care decide soarta teoriei.
Cum iau naştere teoriile? Cum se creează şi se dezvoltă viziunea lumii înconjurătoare? Oare
obţinem de la început o schiţă uşoară, un contur slab, care în dezvoltarea sa continuă să câştige
expresie, plasticitate, culori noi şi vii, păstrând totuşi caracteristicile şi specificul schemei iniţiale?
Sau, cu alte cuvinte, oare în dezvoltarea teoriei observăm numai factorul evolutiv sau cataclismele,
revoluţiile mari, care schimbă într-un timp scurt concepţia noastră asupra structurii lumii şi legilor
care o guvernează? În istoria dezvoltării ştiinţei observăm ambii factori: cel evolutiv şi cel
revoluţionar. Evoluţia se face prin munca generaţiilor, prin efortul lor colectiv. Alături de nume
strălucite, vestite, găsim o serie de lucrări mărunte, folositoare, care adâncesc gândirea teoretică şi
extind teoria asupra unor fenomene noi. Evoluţia este ridicarea clădirii ştiinţei pe fundamentele
deja create. În perioada evoluţiei ajung la maturitate şi se dezvoltă ideile mari. În dezvoltarea ei
teoria se eliberează de ipoteze stingheritoare, simpliste, domeniul faptelor cuprinse de ea devine din
ce în ce mai vast, forma ei matematică iniţial simplă se complică paralel cu adâncirea ei.
Vom crea teorii care vor reflecta din ce în ce mai fidel lumea ce ne înconjoară, vom descoperi
mereu fapte noi, fenomene noi; totuşi bogăţia naturii este inepuizabilă şi în fiecare stadiu de
dezvoltare a ştiinţei vor apărea probleme noi, care cer să fie soluţionate. Dezvoltarea oricărei teorii
face ca în ea să apară cu timpul fisuri şi crăpături mici, invizibile în clipa triumfului dar care cresc
mai târziu, devenim din ce în ce mai evidente şi mai periculoase. În aceste dificultăţi, în discordanţa
dintre concluziile teoretice şi experienţă, adesea chiar în contradicţiile interne, pe care nu va fi
capabilă să le înlăture dezvoltarea teoriei, zac germenii unei evoluţii noi, apare necesitatea creării
unor fundamente noi, unor baze noi ale ştiinţei. Eşecurile teoriei pregătesc terenul pentru revoluţie.
Ea este aproape întotdeauna opera unui singur geniu. Revoluţia în ştiinţă prezintă plasarea
problemelor pe un plan nou, ne învaţă să privim fenomenele dintr-un unghi deosebit, reprezintă
punerea unor fundamente noi, construirea unei lumi deosebite, noi, în fizică. În acest înţeles,
revoluţionari în ştiinţă au fost numai puţini la număr. Din aceştia fac parte fără îndoială: Copernic,
Galilei, Newton, Faraday, Mendeleev, Einstein, Bohr, creatori de teorii, pe care se bazează
dezvoltarea evoluţionistă a ştiinţei ca rezultat al muncii generaţiilor care i-au urmat.
Observaţiile despre rolul teoriei în ştiinţă, prezentate aici, au caracter general. Să adăugăm aici
în treacăt câteva exemple care arată rolul celor doi factori (evoluţionist şi revoluţionar) în ştiinţă.
Newton pune bazele mecanicii clasice. Lucrările lui Lagrange, Hamilton, Jacobi constituie
dezvoltarea şi adâncirea acestor baze. Mecanica clasică obţine o formă matematică din ce în ce mai
elegantă şi mai profundă. Domeniul faptelor cuprinse de ea devine din ce în ce mai mare. Lagrange
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a fost acela care a spus: ― Newton a fost nu numai cel mai mare, dar şi cel mai fericit dintre savanţi,
căci ştiinţa despre univers poate fi creată numai o singură dată ―.
Oare într-adevăr este posibil de a crea ştiinţa despre univers numai o singură dată ? Astăzi,
plini de admiraţie făuri ştiinţa despre lume nu era numai apanajul lui Newton. Lagrange trăia în
epoca evoluţiei ştiinţei, în epoca adâncirii pentru prima oară a bazelor fizicii. El nu bănuia că poate
exista o perspectivă nouă, mai adâncă, asupra fenomenelor naturii, că ştiinţa despre univers va fi
creată în repetate rânduri. Am auzit adesea vorbindu-se despre marea operă a lui Copernic, omul
care a înţeles pentru prima dată că pământul nu este centrul universului, ci o planetă care împreună
cu celelalte gravitează în jurul soarelui. Această descoperire a iniţiat nu numai astronomia de azi,
dar şi întreaga ştiinţă modernă despre univers şi natură. În acest domeniu teoria relativităţii a
introdus încă un factor nou, datorită căruia opera lui Copernic ne apare în altă lumină. Astăzi, când
vrem să descriem, cu ajutorul ecuaţiilor teoria relativităţii, mişcarea a două corpuri cereşti, de
exemplu a pământului şi a soarelui obţinem acelaşi rezultat indiferent dacă analizăm mişcarea
Pământului în jurul Soarelui, sau a soarelui în jurul pământului. Totuşi, aceste ecuaţii trebuie legate
de realitate; trebuie să dăm concluziilor matematice o interpretare fizică şi să le comparăm cu
rezultatele experienţei. Analizând mişcarea Pământului şi a Soarelui în acelaşi sistem, obţinem
anumite abateri foarte mici de la teoria lui Newton, abateri confirmate pe deplin de observaţiile
astronomice. Aceasta constituie o confirmare şi în acelaşi timp un succes uriaş al teoriei relativităţii.
Dar pentru a ajunge la aceste concluzii, pentru a soluţiona pentru geniul lui Newton, înţelegem
totuşi că Lagrange n-avut dreptate. Norocul de a făuri ştiinţa despre lume nu era numai apanajul lui
Newton. Lagrange trăia în epoca evoluţiei ştiinţei, în epoca adâncirii pentru prima oară a bazelor
fizicii. El nu bănuia că poate exista o perspectivă nouă, mai adâncă, asupra fenomenelor naturii, că
ştiinţa despre univers va fi creată în repetate rânduri. Am auzit adesea vorbindu-se despre marea
operă a lui Copernic, omul care a înţeles pentru prima dată că Pământul nu este centrul Universului,
ci o planetă care împreună cu celelalte gravitează în jurul Soarelui. Această descoperire a iniţiat nu
numai astronomia de azi, dar şi întreaga ştiinţă modernă despre univers şi natură. În acest domeniu
teoria relativităţii a introdus încă un factor nou, datorită căruia opera lui Copernic ne apare în altă
lumină. Astăzi, când vrem să descriem, cu ajutorul ecuaţiilor teoria relativităţii, mişcarea a două
corpuri cereşti, de exemplu a pământului şi a soarelui obţinem acelaşi rezultat indiferent dacă
analizăm mişcarea Pământului în jurul Soarelui, sau a oarelui în jurul pământului. Totuşi, aceste
ecuaţii trebuie legate de realitate; trebuie să dăm concluziilor matematice o interpretare fizică şi să
le comparăm cu rezultatele experienţei. Analizând mişcarea Pământului şi a Soarelui în acelaşi
sistem, obţinem anumite abateri foarte mici de la teoria lui Newton, abateri confirmate pe deplin de
observaţiile astronomice. Aceasta constituie o confirmare şi în acelaşi timp un succes uriaş al teoriei
relativităţii. Dar pentru a ajunge la aceste concluzii, pentru a soluţiona ecuaţiile corespunzătoare,
admitem întotdeauna că Pământul se mişcă în jurul Soarelui. În acest fel teoria relativităţii ne arată
marea descoperire a lui Copernic într-o lumină nouă, adâncind cunoştinţele noastre şi înţelegerea
noastră despre natură.
Ce concluzie rezultă din observaţii schiţate aici figurativ ? Vedem că toate teoriile fizicii, la
fel ca şi viaţa omului, au începutul şi sfârşitul lor. În secolul al XX-lea, în secolul dezvoltării foarte
intense a ştiinţei, ele trăiesc viaţa lor din plin şi frumos, dar un timp scurt. Viziunea lumii
înconjurătoare suferă necontenite transformării şi schimbări datorite ştiinţei. Ştiinţa nu este o
construcţie, în care se schimbă cel mult nişte amănunte secundare, decorative. O astfel de concepţie
ar fi sumbră şi întristătoare şi din fericire ea ar fi de asemenea falsă. Bucuria muncii creatoare,
bucuria rezultată de pe urma cunoaşterii legilor ştiinţei rezidă în veşnica lor tinereţe şi variabilitate.
Variabilitatea înseamnă progresul, calea care merge în sus, cu toate greşelile şi erorile inerente.
Schimbăm teoriile ca să îmbrăţişăm cu ele un domeniu din ce în ce mai vast de fapte, ca să obţinem
o concordanţă din ce mai bună şi mai strânsă cu experienţa, ca să obţinem o viziune din ce în ce mai
fidelă a lumii înconjurătoare.
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IMPACTUL UTILIZĂRII INSTRUMENTELOR TIC ÎN EDUCAȚIE
Prof. Bălănoiu Georgiana-Maria
Școala Gimnazială Bumbești-Pițic, jud. Gorj
Studiul problematicii învăţării este unul complex şi dificil.
El reprezintă o preocupare continuă pentru domeniul
psihopedagogic, cunoscut fiind faptul că regăsim acest fenomen
important, în tot ceea ce înseamnă dezvoltare umană, în toate
formele educaţiei.
Tendințele inovatoare în sistemul educativ românesc sunt
multiple: abordarea unui curriculum real, flexibilizarea şi diversicarea structurii programelor de
formare, flexibilizarea rutelor profesionale, generalizarea sistemului de credite transferabile în
concordanță cu standardele naționale şi europene, utilizarea de strategii de formare interactive,
centrarea pe cel care învață, transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Pentru realizarea acestor
deziderate, dezvoltarea competențelor de utilizare TIC devine o condiție preliminară necesară.
Evidențierea impactului folosirii TIC asupra profesorilor și elevilor lor se datorează
modificărilor la nivelul comportamentelor intelectuale, emoționale, sociale ale elevilor ce sunt
traduse și concretizate în aspecte precum: ƒ creșterea interesului de a învăța; ƒ creşterea frecvenței
la ore; obținerea unei mai bune concentrări; stimularea lucrului în echipă; îmbunătățirea
rezultatelor școlare; dezvoltarea competenței de comunicare; optimizarea managementului
proiectelor; dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor.
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o
permanentă evoluţie. Aceştia trebuie să fie pregătiţi, orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor
simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face fată noilor tipuri de profesii.
Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea
şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a
schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.
Deci, introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări
importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu
profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea
calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile
acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în
lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de
lucru elaborate.
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit, a calculatorului în
timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la
lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de
predare-învăţare-evaluare. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor
practice, de calcul şi de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea
individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului
de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar
activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas.
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Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :
- Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială
rapidă;
- Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică;
- Conştientizarea faptului ca noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea ;
- Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea imediată a
răspunsurilor elevilor ;
- Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare ;
- Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei ;
- Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă ;
- Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;
- Dezvoltarea culturii vizuale;
- Formarea deprinderilor practice utile ;
- Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta
activitatea în funcţie de secvenţa anterioară;
- Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor,
de realizare de grafice, de tabele ;
- Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii ;
- Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei
probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concreta ;
- Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educaţie permanentă
(educaţia de-a lungul întregii vieţi);
- Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la care este
utilizat calculatorul si faţă de valorile morale, culturale şi spirituale ale societăţii ;
- Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul educaţional ;
De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece stimulează procese şi fenomene
complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin
intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări
ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive.
Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului
didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi
elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară
experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în
care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi.
De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru
colectarea, selectarea, sintetizarea si prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate.
Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor
dobândite din diverse surse.
Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să
reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze
informaţia de care are nevoie.
Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să
cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele si posibilităţile. Astfel se dezvoltă
conştiinţa de sine si dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţa
capabilă de autoinstruire.
Utilizarea calculatorului si a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp
mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de
învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri
şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvolta astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să
pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei
devin persoane responsabile capabile să se integreze social.
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În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile
profesorului. Poate chiar să se autoevalueze. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor.
Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece
testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite.
Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai
rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi
dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.
Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a
culturii, obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de
profesorii lor, de informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri
şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi
perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, documente oficiale, forum de discuţii, note ale
elevilor şi date despre activitatea lor în scoală, anunţuri şi mica publicitate, statistici realizate de
elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăţi şi colegii).
De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste,
diferite programe şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi
educative interactive care să antreneze copiii de pe întreaga planetă.
Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un
―robot‖ care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil
experimentele reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare,
răbdarea, atenţia, abilităţile practice.
De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de
importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viată, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere.
Deci nu se poate pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar
pentru optimizarea procesului instructiv-educativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu
poate răspunde tuturor întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai
important rol în educaţie.
Utilizarea calculatorului în şcoala nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu, de
exemplu informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod
raţional şi bine gândit!
De asemenea, instruirea asistată de calculator la lecţiile de matematică are următoarele avantaje:

contribuie la eficienţa instruirii, este un rezultat al introducerii treptate a informatizării în
învăţământ;

permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul elevului la informaţii mai
ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi diferite de vizualizare;

pune accentul pe participarea elevilor, îi dă elevului un rol activ în procesul de învăţare;

elevii lucrează în ritmul propriu;

stimulează interesul faţă de nou;

stimulează dezvoltarea imaginaţiei;

pe ecran pot fi simulate unele procese, situaţii care cu ajutorul resurselor tradiţionale este
dificil (sau chiar imposibil) să le obţii;

permite aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute de elev.
Printre caracteristicile instruirii programate şi asistate de calculator la biologie, istorie, geografie
se pot menţiona:

Asigură unitatea organică între funcţiile de comunicare, stocare şi control determinând
ameliorarea învăţării prin manifestarea fenomenului de feedback.

Sporeşte ritmul învăţării şi reduc timpul de studiu, după unele aprecieri cu 30 – 50 % faţă de
sistemul tradiţional de învăţare.

Scuteşte profesorul de o serie de acte didactice de rutină pe care le poate îndeplini cu succes
calculatorul, cum ar fi unele acţiuni de predare, repetare sau evaluare.
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Instruirea programată şi asistată de calculator necesită îmbinarea studiului prin intermediul
manualului sau calculatorului cu lectura altor materiale bibliografice şi cu experimentul,
menţinând rolul suplu al relaţiei elev-profesor.

Diferitele aplicaţii multimedia ajută la crearea unei imagini de ansamblu asupra
evenimentelor sau locurilor.
La fizică, chimie se utilizează calculatorul în următoarele situaţii:

Ca tablă electronică, pentru prezentarea graficelor, a desenelor, cu animare pentru
evidenţierea soluţiei formulelor;

Pentru comunicarea de informaţii, prin extensia de memorie dată de unitatea de disc sau
dischetă;

Ca mijloc de cercetare, prin urmărirea evoluţiei unor funcţii la modificarea parametrilor, a
câmpului electric sau magnetic etc.;

Pentru rezolvarea de probleme, unde se pot da schiţe ale sistemului fizic din diverse sisteme
de referinţă şi la diferite momente;

Pentru recapitularea-fixarea unui material mai amplu, cu posibilitatea reorganizării
informaţiilor după noi criterii;

Pentru verificarea rezultatelor, cu insistare pe deprinderile şi abilităţile de aplicare a
cunoştinţelor, ca şi pe aspectele de bază;

Pentru jocuri, care să dezvolte gândirea strategică.
Se poate spune ca integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performanţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Aceasta implică introducerea orelor de informatica şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de
învăţământ. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele sa fie dotate cu
calculatoare performante conectate la internet.
Utilizarea TIC nu trebuie să devina o obsesie deoarece fiecare elev are dreptul la succes şcolar
şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea trebuie găsite metodele
pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la cretă, tablă şi burete, la
lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea experimentelor reale deoarece prin
realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile teoretice, studiul fizicii contribuie
la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a elevului şi a societăţii în care trăieşte.
În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru a obţine cele
mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, evaluare cât şi
metodele moderne.

Bibliografie
1. Dan, C. T., Chiosa, S. T., Didactica matematicii, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
2. Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2004.
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DRUMUL MĂTĂSII
Romeo Bibirigea,
Profesor Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu
Drumul Mătăsii, cu o lungime de peste 6500 km, a fost timp de secole nu doar cea mai
importantă axă comercială a lumii ci și un liant între culturi şi civilizaţii extrem de diferite.Sub
această denumire era cunoscută încă din perioada bizantină rețeaua de rute de caravană care legau
China de bazinul Mării Mediterane. Legăturile comerciale dintre Europa și Estul Asiei s-au
dezvoltat însă cu mult timp înainte, încă din perioada Imperiului Roman existând schimburi
comerciale care implicau mătase dar și pietre prețioase, mirodenii, sticlă, ceramică etc. Istoria
extrem de zbuciumată din Orientul Apropiat a făcut ca schimburile comerciale care includeau
„Drumul mătăsii‖ să cunoască perioade de înflorire sau decădere. Odată cu apariția puterilor
maritime europene, Spania și Portugalia, în secolul al XVI-lea, Drumul mătăsii își pierde aproape
complet importanța.
Încrengătura de drumuri avea trei legături importante:
 ruta sudică, a caravanelor care ajungea în Mediterana. Această rută pornea din provincia
Gansu și valea nordică a Tarimului, peste pasurile Pamirului, spre Afganistan, nordul Persiei,
Siria, Anatolia până la Mediterana. Punctul terminus s-a modificat în funcție de situația politică:
Roma, Constantinopol, Veneția
 ruta nordică care pornea din provincia Gansu către sudul Rusiei asiatice până gurile Donului
în Marea Azov
 ruta care lega China de India și Asia SE
Toate acest drumuri principale aveau la rândul lor o multitudine de ramificații de-a lungul
cărora au înflorit orașe, unele dintre ele situate în regiuni unde condițiile de mediu nu erau deloc
favorabile.
Figura 1. Vechiul Drum al mătăsii

Sursa: www.historia.ro
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Mai este de actualitate Drumul Mătăsii? În anul 2016 China a lansat proiectul
„BeltandRoadInitiative‖ (BRI) în care vrea să investească 900 mld dolari până în 2030. Noul Drum
al Mătăsii presupune investiții în şosele şi căi ferate de mii de kilometri între Asia şi Europa, porturi
şi aeroporturi, uzine, gazoducte şi centre de logistică. Proiectul include țările situate pe vechiul
„Drum al mătăsii‖ prin Asia Centrală, Asia de Vest, Orientul Mijlociu și Europa. În afară de
această zonă, care este în mare măsură similară cu istoricul „Drum al mătăsii‖ o altă zonă include
state din Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Sunt incluse atât coridoare terestre cât și maritime.
Coridoare terestre:
 Noul Pod Eurasiatic care pleacă din China de Vest străbate Kazahstanul, Rusia, Belarus
Polonia și Germania
 Coridorul China-Mongolia-Rusia va pleca din nordul Chinei către Orientul Îndepărtat al
Rusiei
 Coridorul China-Asia Centrală-Asia de Vest va lega China de Vest de Turcia
 Coridorul Peninsula China-Indochina va lega China de Sud de Singapore
 Coridorul economic Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM), se desfășoară din sudul
Chinei în Myanmar.
 Coridorul Economic China-Pakistan
Traseul Drumului Maritim al Mătăsii din Secolul XXI începe de la porturile de pe coasta
Chinei până în Europa, trecând prin Marea Chinei de Sud si Oceanul Indian; de la porturile de pe
coasta Chinei până la Pacificul de Sud prin Marea Chinei de Sud.
Proiectul evidențiază ambiţiile geopolitice şi economice ale Beijingului, care caută să devină
prima economie a lumii.
Figura 2. Noul Drum al Mătăsii

Sursa: China Business Council United Kingdom
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România este parte a acestui „Drum al mătăsii‖? În anul 2017 a fost lansat un proiect
internațional (TMTM) care propune dezvoltarea unei legături care să asigure transportul mărfurilor
de la Oceanul Pacific până în Europa. Este vorba de o rută care să străbată China și Kazahstanul
apoi, la Marea Caspică mărfurile să treacă pe vapoare, în Azerbaidjan să urce din nou pe trenuri, să
străbată zona caucaziană, apoi să se îmbarce din nou pe vapoare pentru a străbate Marea Neagră,
până la Constanţa. Aici, mărfurile trec din nou pe calea ferată românească pentru a ajunge în
Occident. Această rută va reduce timpul de călătorie de la 45 zile în prezent la 20-25 zile.
Bibiografie:
1. http://www.descopera.ro/cultura/10677772-drumul-matasii-si-calatoriile-care-au-unit-doualumi
2. https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/drumul-matasii-o-legatura-cu-traditie-intreeuropa-si-china
3. https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/drumul-matasii
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_m%C4%83t%C4%83sii
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Belt_and_Road_Initiative
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IDENTIFICAREA ȘI DOZAREA ELEMENTELOR CHIMICE
DIN ORGANISMUL UMAN
Prof. BÎZOCU CODRUȚA NICOLETA,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
I.
Reacţii de identificare ale ionilor : Na+,Ca2+ , Mg2+, K+ , Cla. Coloraţia flǎcǎrii :
Unele sǎruri, mai ales clorurile, introduse la baza flăcării unui bec de gaz, o colorează.
Experiment:
Se ia o minǎ de creion, se umezește cu o soluție de HCl, se introduce în flacǎra unui bec de
gaz pânǎ flacǎra apare incoloră. Pe o sticlǎ de ceas se pune o mică cantitate din substanţa de
analizat. Cu o mina de creion fierbinte se atinge substanța, apoi se introduce în flacară de la bazǎ
spre vârf, urmǎrind coloraţia fiecaruia.
Simbol

Coloratia flacarii

K+

Violet

Na+

Galben inchis

Ca+

Rosu-caramiziu

b. Identificarea ionilor de Ca2+
Peste o solutie de CaCl2 se adauga cateva picaturi de (NH4)2CO3 și se formează un precipitat
alb de CaCO3.
CaCl2 + (NH4)2CO3  CaCO3 + 2NH4Cl
Carbonat de calciu = p.p. alb
c. Identificarea ionilor de Mg2+
Peste o soluție de MgCl2 se adaugă o soluție de NaOH în picături și se observă apariția unui
precipitat alb-gelatinos de Mg(OH)2
MgCl2 + NaOH  NaCl + Mg(OH)2
p.p alb
d. Identificarea ionilor de K+
Peste o soluție de KCl se adaugă câteva picături de HClO4(acid percloric) și se formează un
precipitat alb de KClO4 (perclorat de potasiu)
KCl + HClO4  KClO4 + HCl
Perclorat de potasiu =pp alb
e. Identificarea ionilor Cl –
Peste o solutie de HCl se introduce sol AgNO3 si se observa apariția unui precipitat alb brânzos
de AgCl.
HCl + AgNO3  AgCl + HNO3
Clorura de argint = pp alb
II. Evidențierea calciului din oase
Informații: calciul se găsește în oase sub formă de carbonat de calciu, fosfat tricalcic, florură de
calciu, bicarbonat de calciu,etc.
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Materiale necesare: pulbere de os, soluție de HCl 15%,soluție H2SO4 15%, eprubete, pipete,
hârtie de filtru, lame și lamele, microscop.
Mod de lucru/Sarcini de lucru:
 obține pulbere de os prin calcinare și mojararea oaselor degresate de mamifer;
 pune un vârf de cuțit de pulbere de os într-o eprubetă;
 adaugă puțin HCl 15% pentru dizolvarea sărurilor minerale;
 filtrează;
 adaugă cantitate potrivită de H2SO4 15%;
 amestecă și lasă căteva minute în repaus;
 recoltează cu pipeta puțin lichid din fundul eprubetei;
 plasează lichidul pe lama de sticlă;
 acoperă cu lamela;
 observă la microscop.
III. Reacţii de identificare ale proteinelor
Obţinerea proteinelor din albuşul de ou:
- Într-un balon de 250 mL se amestecă albuşul unui ou de găină cu 100
– 150 mL apă distilată şi se agită
- Se filtrează printr-un filtru dublu (sau o pănză) soluţia opalescentă
formată
- Soluţia de albumină astfel formată se întrebuinţează pentru
experimente.
Obţinerea proteinelor din lapte
- La 100 mL lapte se adaugă un volum egal de apă şi prin agitare
continuă, picătură cu picătură, 0,5 – 0,6 mL acid acetic glacial până la formarea
unui precipitat
- Se lasă în repaus 10 – 15 minute şi se filtrează amestecul . Dacă este
nevoie se repetă filtrarea, astfel încât să se obţină o soluţie cât mai limpede
Obţinerea proteinelor din făină de grâu
- Se amestecă 50g făină de grâu cu 200 ml apă şi după 30 – 40 minute se agită din când
în când şi apoi se filtrează pe un filtru creţ, obţinându-se soluţia de proteină
Obţinerea proteinelor din tuberculul de cartof
- Se curăţă de coajă un tubercul mare de cartof, se răzuieşte şi se pune într-un vas
Erlenmeyer, peste care se adaugă 100 mL apă distilată şi se agită amestecul timp de ½
oră
- Se filtrează şi se obţine soluţia de albumină vegetală din cartof.
Proteinele dau o serie de reactii de culoare folosite pentru identificare. Cele mai importante sunt
urmatoarele:
1. Reactia biuretului consta in aparitia unei coloratii violete la tratarea cu o solutie de sulfat de
cupru.
- Într-o eprubetă se tratează 2 mL soluţie de proteină cu 2 mL de NaOH 20 – 30 %
- Se adaugă 1 – 2 picături de soluţie apoasă de CuSO4 1 %
- Se notează culoarea obţinută - albastru - violet
2. Reactia xantoproteica consta in aparitia unei coloratii galbene intense la tratarea solutiei de
proteina cu acid azotic concentrat.
- Se tratează într– o eprubetă 1mL soluţie de proteină cu câteva picături de HNO3 conc
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Se încălzeşte amestecul până la fierbere şi se observă că soluţia precipită şi se colorează
în galben viu.
- Se răceşte şi se adaugă NaOH când se obţine o coloraţie oranj
3. Reacţia Millon (reacţia tirozinei)
Reactia Milon are loc la tratarea soluţiei unei proteine cu o soluţie de azotat mercuric în
acid azotic. Reacţia se datorează prezentei aminoacizilor, ce conţin o grupare fenolică (de exemplu
tirozina) din molecula substanţei proteice. Reacţia nu este specifică întrucât este o reacţie a
fenolilor. La 2 ml de solutie proteica se adauga 0,5 ml reactiv Millon. Se observa aparitia unui
precipitat de culoare galbena, datorita actiunii acidului azotic asupra moleculei proteice.
Se incalzeste continutul eprubetei cu prudenta pana la 600C. Se observa strangerea precipitatului
intr-un coagul de culoare roz, uneori solutia devine rosie.
IV. Reacţii de identificare ale glucidelor
1. Reacţia oglinzii de argint (Tollens)
Glucidele reducătoare reduc argintul din combinaţiile lui la argint metalic.
Astfel, glucidele reduc hidroxidul diaminoargentic la argint metalic, gruparea
carbonilică, oxidându-se la gruparea carboxilică. Hidroxidul
diaminoargentic se obţine prin dizolvarea în hidroxid de amoniu a oxidului de argint
rezultat din sărurile de argint în mediu alcalin.
Se introduce într-o eprubetă 1 cm3 soluţie AgNO3 şi se tratează cu NH4OH
diluat, până la dizolvarea precipitatului format iniţial (se va evita adăugarea
unui exces de NH4OH). Soluţia obţinută se tratează cu un volum egal de
soluţie de glucoză. Se încălzeşte conţinutul eprubetei uşor şi se constată
formarea unei oglinzi pe pereţii eprubetei.
2. Reacţia Fehling
În prezenţa ozelor, hidroxidul cupric din complex se
reduce la hidroxid cupros (galben), apoi la oxid cupros (roşu),
iar ozele se transformă prin oxidare în acizi aldonici.
Hidroxidul cupric este în prealabil dizolvat în tartrat dublu de
sodiu si potasiu sub formă de complex cupro-tartric.
Hidroxidul cupric (albastru) se dizolvă în soluţia Fehling II
(tartrat de sodiu si potasiu + NaOH), cu formarea unei
combinaţii complexe de culoare albastru intens. Se introduce într-o eprubetă 1 cm3 soluţie diluată
de glucoză şi se adaugă apoi 1 cm3 reactiv Fehling I şi 1 cm3reactiv Fehling II . Se încălzeşte
eprubeta la flacăra unui bec timp de 3 min, se observă formarea unui precipitat roşu de oxid cupros.
3. Reacţia amidonului cu iodul
Amidonul şi alte glucide dau reacţii de culoare caracteristice cu o soluţie de
iod, datorită formării unor combinaţii moleculare de incluziune complexe
destul de libere. Astfel, amiloza se colorează în albastru, amilopectina în
albastru violet, iar glicogenul în brun. Coloraţia dispare la o temperatură mai
ridicată de 600 şi reapare la răcire. Culoarea pe care amidonul o dă cu iodul,
se datorează formării unor combinaţii de incluziune prin pătrunderea iodului
în interiorul spirelor macromoleculei de amidon.
-
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INSTRUIREA ÎN ACTUALITATE
Prof. Nadia Breazu
Colegiul Tehnic Motru
În general, instruirea reprezintă, după opinia mea, o cercetare, o ancheta, o analiză, o pregatire întrun domeniu, o învatare, o cultivare. Însă, dacă ne gandim ce ar putea sa sugereze instruirea din
punctul de vedere al pedagogiei, aș putea spune ca instruirea reprezintă ansamblul de acțiuni
desfașurate de o persoană cu pregatirea necesară (un profesor) pentru a putea învața sau a cultiva un
individ cu scopul de a-i provoca modificări în plan cognitiv, afectiv, psihomotor si nu numai, de a
genera o învațare care sa poată fi utilă personalitații abia formate pentru a raspunde cerințelor
prezente si de viitor a societații în care traiește.
Pornind de la ideea că instruirea este un efort de ajutorare şi modelare a dezvoltării, o teorie
asupra modului în care dezvoltarea este ajutată prin diverse mijloace (J. Bruner), Ioan Neacşu
realizează examinarea teoriei instruirii ―în contextul analizei funcţionale a procesului de învăţământ
în ansamblul său, din perspectiva capacităţii instruirii de a organiza mediul de existenţă al unui
subiect, astfel încât procesele de învăţare să conducă la atingerea parametrilor de eficienţă internă ai
subsistemelor pe care predarea şi învăţarea le presupun ca fiind corelative normativelor de
proiectare, organizare şi evaluare a conduitelor didactice‖
În demersul de conversie a teoriilor învăţării în modele de instruire, I. Neacşu (1999)
analizează unele idei precum:
instruirea este o construcţie a dezvoltării deprinderilor, priceperilor, abilităţilor,
capacităţilor, competenţelor cognitive, ca obiective ale dezvoltării;
- instruirea organizează mediul raţional de influenţare a acestei dezvoltări, iar abordarea
sistematică îi pune în evidenţă determinările, elementele, procesele, factorii, relaţiile, evoluţia de la
intrări la ieşiri;
- instruirea reflectă strânsa unitate dintre predare şi învăţare, ca doi poli care valorifică
relaţiile dintre elementele lor;
- diversitatea modalităţilor de combinare multidirecţională a acestora a generat modele variate
de reprezentare a conceperii instruirii, a perspectivelor de analiză şi de proiectare concretă a
situaţiilor specifice;
- instruirea valorifică datele psihologice ale învăţării, într-un context real de formaredezvoltare complexă a personalităţii, arătând ce şi cât trebuie realizat (obiective), în ce condiţii
specifice (resurse, norme), cum (metodologie), în ce fel de procesualitate;
- instruirea nu se substituie predării, care evidenţiază rolurile profesorului, ci relaţionează
metodologic, managerial, procesual cu predarea şi învăţarea;
- pe diferite modele ale învăţării se pot construi (teoretic) modele ale instruirii, numai dacă
sunt luaţi în considerare toţi parametri săi specifici, fapt care devine restrictiv în mod practic;
- abordările interdisciplinare deschid şi alte perspective de construire a instruirii, decât cea pur
psihologică, încă dominantă: ―Se va depăşi astfel instruirea centrată pe produs, pe speculaţie, pe
exerciţiu intelectual în sine etc., devenind o teorie personalizată, responsabilă şi solidară cu toate
cuceririle, dar şi neîmplinirile pedagogiei practice moderne‖
Marea variatate de modele pedagogice face dificilă gruparea şi clasificare acestora, după un
criteriu satisfăcător, de aceea există multe variante de clasificare. Propunem varianta elaborată de R.
Iucu [10]:
1. Modele ale procesului de învăţământ (după I. Cerghit, 1992 şi I. Neacşu, 2000):
- modelul interactive: are în vedere corelaţia şi interacţiunea reciprocă predare - învăţare evaluare;
- modelul systemic: abordează elementele procesului de învăţământ în interacţiune,
raportându-le la cerinţele întregului;
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- modelul informaţional: dezvoltă implicaţiile teoriei informaţiei în procesul de învăţământ
prin studiul categoriilor de informaţii vehiculate în circuitele interacţionale ale procesului de
învăţământ;
- modelul cybernetic: analizează rolul mecanismelor de feed-back în dinamica procesului de
învăţământvizând reglarea şi autoreglarea acestuia;
- modelul câmpului educaţional: este construit în baza conceptului de ―spaţiu de instruire‖; se
consideră că optimizarea educaţiei este o problemă ce ţine de controlul variabilelor ce intervin în
acest ―spaţiu‖;
- modelul situaţiilor de instruire: are ca premisă ideea că învăţarea este contextuală;
organizarea contextului învăţării asigură succesul la elev.
2. Modele didactice (din perspectiva analizelor realizate de Abascal, Fortes şi Gervilla, 1998),
[10, p. 54-57]:
- modelul Socratic: pune accent pe comunicarea orală, pe descoperirea adevărului prin tehnica
întrebărilor (maieutica);
- modelul tradiţional: abordat ca model limitat, deoarece produce pasivitatea elevului, fiind
caracterizat prin verbalism, diminuarea responsabilităţii elevului şi a profesorului;
- modelul activismului: specific ―şcolii active‖; valorizează elevul, eforturile sale personale,
motivaţia şi climatul democratic de interacţiune;
- modelele raţionalităţii tehnologice şi ale scientismului (modelul lui Kaufman): derivat din
filosofiile educaţionale de tip pozitivist şi neopozitivist, find expresia testabilităţii,
intersubiectivităţii, formalizării logico-matematice şi experimentalismului;
- modelele bazale (modelul lui Glaser; modelul SFAI al lui Fernandez): corelează variabila
predării şi variabila învăţării cu condiţiile interne şi externe;
- modele calitative (modelul învăţării depline a lui J. Carroll şi B. S. Bloom; modelul
interacţiunii verbale a lui N. A. Flanders; modelul lui H. Taba): centrate pe aspecte calitative ale
didacticului (pe eficienţă);
- modele de tranziţie către paradigme flexibile şi deschise (modelul lui H. E. Mitzel; modelul
lui M. J. Dunkin; modelul lui J. Biddle): consideră că procesul de instruire este rezultatul
interacţiunii a patru tipuri de variabile , definite prin surse, factori, componente şi criterii de succes
sau eficacitate (variabile contextuale, variabile ale procesului, variabile productive);
- modelele de mediere cognitivă (modelul lui D. P. Ausubel şi Mayer; modelul lui M. A.
Merrill): centrate pe schema transferului cognitiv vertical şi orizontal mediat de organizatorii
cognitivi şi anticipativi de progres;
- modelele orientate spre designul instruirii (modelul lui Reigeluth; modelul lui Winnie şi
Marx): sugerează necesitatea proiectării instruirii luând în calcul trei categorii de variabile:
preinstructive (planificarea profesorului, aptitudinea elevului); instructive (comportamentul
profesorului, comportamentul elevului); postinstructive (învăţarea elevului);
- modele contextuale (modelul lui Doyle, modelul lui Tikunoff): sugerează importanţa
contextelor în care are loc instruirea şi relaţia dintre calitatea instruirii şi calitatea contextelor de
instruire;
- modele de investigare-acţiune (modelul lui Elliot; modelul lui Lowick): în care ―câmpul
practic‖ coexistă cu ―câmpul reflexiv‖, ceea ce face ca acţiunea să se transforme în investigaţie, iar
rezultatele acesteia să optimizeze acţiunea, între acţiune şi decizie stabilindu-se o legătură directă şi
nu una mediată.
3. Modele instrucţionale, rezultate prin procesul de conversie a teoriilor învăţării în modele de
instruire; modele în care predarea şi învăţarea se corelează, învăţarea fiind rezultanta acţiunii
comune a profesorului şi elevului [13, p. 73 -92]:
a) modele de instruire generate de teorii ale învăţării:
- modele de instruire bazate pe învăţarea abordată ca proces de acumulare şi prelucrare a
experienţei senzoriale, derivate din teoriile asociaţioniste: modele care concep învăţarea prin
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reunirea linear – ascendentă, pornind de la senzaţii – percepţii – reprezentări – noţiuni (concepte) –
raţionamente (idei);
- modele de instruire elaborate prin derivare din teoriile învăţării fundamentate pe
mecanismele condiţionării: focalizate pe realizarea de legături relativ stabile între anumiţi stimuli,
menite să-l conducă pe educat să descopere proprietăţi, principii, legităţi ale realităţii;
- modele de instruire bazate pe teoriile semiotice (verbale) ale învăţării: centrate pe folosirea
limbajului ca instrument ce esenţializează orice structură a procesului de învăţare;
b) modele de instruire cu o legitimare predominant pedagogică (R. Titone, R. Iucu, S.
Panţuru), [13, p. 74-76; 10, p. 60-62; 15, p. 89-90]:
- modelullogocentric: model specific învăţământului tradiţional; porneşte de la premisa că
ştiinţa este un rezultat finit şi un bilanţ de adevăruri concretizate într-un corp de cunoştinţe ce
trebuie transmise educatului de către educator, folosind îndeosebi metode analitice;
- modelul empiriocentric: promovează aspectul formativ al învăţării într-o abordare a
situaţiilor de instruire , vizănd ansamblul experienţelor educatului: acţională, afectivă, cognitivă,
individuală şi socială; elevii prin familiarizare cu logica investigaţiei ştiinţifice şi cu tehnicile de
cercetare, îşi planifică singuri activităţile de investigare, le realizează sistematic, se autoevaluează şi
îşi programează noi teme şi probleme de abordare investigativ – experimentală a cunoaşterii;
- modelul psihocentric: centrat pe elev, cu o metodologie adecvată la evoluţia şi dinamismul
învăţării; modelul este întâlnit sub diferite forme: teoria treptelor formale ale cunoaşterii intelectuale
(J. F. Herbart, T. Ziller, W. Rein), modelul unităţilor de instruire (H. Parhurst, C. Washburne, D. P.
Morris), modelul centrelor de interes (O. Decroly), modelele instruirii centrate pe rezolvarea de
probleme/ proiecte (W. H. Kilpatrick, J. Dewey), ―mastrry learning‖ (J. P. Carroll, B. S. Bloom),
modelul secvenţelor ierarhizate ale învăţării (R. M. Gagné);
- modelul sociocentric: centrat pe activitatea de grup, metodele sunt de tip cooperatist, de
autoconducere, dezbatere, cercetare în echipă; modele reprezentative: sistemul Winnetka (C.
Washburne), activitatea pe grupe mari de elevi (R. Cousinet, C. Freinet), modelul comunităţii de
muncă sau Planul Jena (P. Petersen), modelul coloniei şi al detaşamentului (A. S. Makarenko);
- modeluletnocentric: centrat pe raţionalizarea procesului de predare: învăţare, prin
descompunerea învăţării în operaţiile componente; din perspectiva acestui model, instruirea devine
o înlănţuire de procedee şi tehnici de lucru;
- modelulmodular: corespunde, în principal, direcţiilor de abordare holistică a instruirii şi
învăţării; este un model caracterizat prin recurenţă, reversibilitate ciclică şi programe modulare
special organizate pentru a răspunde atât particularităţilor subiecţilor, cât şi obiectivelor de tip
integrative;
c) Modele ale instruirii propuse de şcoala germană:
- modelulformativ: bazat pe obiective care vizează dezvoltarea personalităţii, utilizând valori
politico – sociale şi educaţionale;
- modelulinformaţional: se bazează pe idei promovate de direcţiile cognitiviste, cibernetice şi
pe tehnologiile moderne ale instruirii;
- modelul acţiunii didactice: are ca punct de plecare specificitatea procesului de învăţământ,
destinaţiile sale fundamentale; este deschis orientărilor noi din teorie a curriculumului, a taxonomiei
obiectivelor educaţionale şi a planului de studii şi promovează trei principii: principiul formării
(bazat pe obiective), principiul dezvoltării (bazat pe particularităţile situaţiei de plecare în instruire),
principiul acţiunii (bazat pe formarea seturilor de învăţare, structurarea conţinuturilor şi orientarea
procesului de învăţare); cele trei principii configurează ―pachetul de predare‖, devenind condiţie a
instruirii eficiente.
4. Modele ale predării:
a) Modele centrate pe procesarea informaţiei; sunt constituite din perspectiva prelucrării şi
transformării informaţiei didactice la diferite niveluri şi procese:
- învăţarea conceptelor: descrie designul conceptual la nivelul structurilor cognitive (J.
Bruner, J. J. Goodnow şi T. F. Pettigrew);
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- gândirea inductivă: ilustrează modalităţile de colectare, organizare şi utilizare a informaţiei
(H. Taba);
- gândirea investigativă: valorifică gândirea cauzală şi procesele cognitive complexe, pentru a
prelungi reflecţia de la factori la teorii (J. R. Suchman);
- învăţarea prin organizatori anticipative: model centrat pe teoria organizatorilor anticipativi
de progres a lui D. P. Ausubel şi F. G. Robinson;
- memorizarea: model fundamentat pe noile abordări ale memoriei, din care derivă tehnici
speciale de organizare a materialului de învăţat (S. L. Pressey şi G. R. Levin);
- dezvoltarea intelectuală: modelul psihologiei cognitive; exprimă ideea adaptării cerinţelor
învăţării la nivelul impus de stadiul dezvoltării ontogenetice (J. Piaget, L. Kohlberg, E. V. Sullivan,
L. Siegel);
- modelul cercetării ştiinţifice: sintetizează esenţa învăţării stimulată prin strategii cognitive
complexe, respectiv, prin absorbţia unor informaţii întemeiate pe reperele unei scheme ştiinţifice
elaborate (J. S. Bruner).
b) Modele centrate pe persoană; elaborate din perspectiva teoriilor ce consideră că succesul
predării depinde de gradul de implicare al subiectului în actul educaţional:
- predarea nondirectivă: model inspirat din pedagogia nondirectivă (C. Rogers) şi teoretizat
de Snyders, model ce impune schimbarea rolului profesorului în acela de consilier, ca organizator al
spaţiului instrucţional şi resursă în situaţiile problemă create de nevoile elevilor;
- sinectica: model dezvoltat de J. M. Gordon, ce valorifică lucrul în grup pentru dezvoltarea
creativităţii;
- predarea “conştientizantă‖: model centrat pe susţinerea eu-lui şi pe antrenamentul conştient
dezvoltat în grup, constând în stimularea reflecţiei personale referitoare la propria persoană, la
ceilalţi şi la interacţiunile eu – celălalt – ceilaţi;
- reuniunile clasei: model adaptat după R. Glaser ce promovează realizarea unei atmosfere
pozitive şi a unui climat favorabil de studiu în clasă, în contextul unor norme şi principii
psihosociale cu rol reglator, prin angajarea deopotrivă a cadrului didactic şi a elevilor.
c) Modele centrate pe dimensiunea socială, specifice învăţării prin cooperare:
- ancheta de grup: model ce redefineşte valorile educaţionale ale grupului prin interacţiunea
rezolutivă (H. Thelen, S. Sharon);
- jocul de rol: semnificativ pentru diagnoză şi intervenţie în cazul valorilor sociale şi
comportamentelor de adaptare;
- cercetarea (ancheta) juridică: model al studiului de caz aplicat, promovat în educaţia civică
pentru asimilarea normelor sociale (D. Oliver, J. Shaver);
- “laboratorul social”: centrat pe studiul dezvoltării competenţelor interpersonale prin trăire/
activitate comună în grup, în situaţii sociale specifice şi a efectelor pe care le au stilurile
interacţionale atât la nivelul persoanei, cât şi la nivelul organizaţiei.
d) Modele comportamentale; expresii ale teoriei behavioriste, centrate pe schema S-R:
- învăţarea deplină (mastery learning): promovează ideea optimizării şi a eficientizării
instruirii prin adaptarea acesteia la ritmul şi modul de gândire al fiecăruia (J. B. Carroll, B. S.
Bloom, J. H. Block, P. Peterson);
- învăţarea controlului personal: vizează optimizarea comportamentului personal şi
dezvoltarea strategiilor self – managementului prin utilizarea feed-back-ului;
- învăţarea prin simulare: reproducerea realităţii în vederea dezvoltării deprinderilor şi
abilităţilor profesionale, a dezvoltării cognitive;
- instruirea prin afirmare: posibilitatea diminuării situaţiei de stres apărută în condiţiile
exploatării incorecte a virtuţiilor comunicării, prin analiza comunicării interpersonale şi la nivel de
grup.
Descrierea modelelor instruirii trebuie să aibă în vedere următoarele componente [15, p. 92]:
- sintexa modelului: descrierea modelului în acţiune, descompunerea modelului în faze şi
etape;
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- interacţiunea socială: analiza climatelor favorabile îndeplinirii obiectivelor stabilite;
descrierea şi evaluarea modalităţilor şi tehnicilor specifice de relaţionare;
- principiile de reacţie: modalităţi specifice de răspuns şi conduite eficiente ale cadrului
didactic la situaţii şi stimuli tipici şi atipici de răspuns, din perspectiva organizării intervenţiei în
predare;
- sistemele support: instrumentele şi mijloacele, resursele suplimentare/ complementare
predării, determinate de specificul teoretic şi practic al modelului;
- aplicarea instrucţională şi efectele corelate, identificate la nivelul mediului de învăţare.
Orientările valorice promovate la nivelul teoriei instruirii asigură fundamentele ştiinţifice ale
procesului de învăţământ. Angajarea lor la nivel de dezvoltare curriculară presupune parcurgerea
unui traseu metodologic situat între teoria instruirii – didactica normativă – didactica prospectivă –
didactica generală – didactica aplicată („Dictionnaire actuel de l´éducation‖, 1993), [6, p. 366].
1. Bontaş Ioan), Pedagogie, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
2. Călin Marin), Procesul instructiv-educativ. Instruirea şcolară (analiză multireferenţială),
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1995.
3. Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr (coord.), Curs de pedagogie, Universitatea Bucureşti, 1988.
4. Cerghit Ioan, Teoria şi metodologia instruirii (note de curs), Universitatea din Bucureşti, 1996.
5. Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ-Dobridor Ioan, Pânişoară Ion Ovidiu, Prelegeri pedagogice,
Editura Polirom, Iaşi, 2001.
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COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN LECŢIILE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Prof. BURSUC MANUEL
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG - JIU
Analizele făcute asupra comunicării dintre profesorul de educaţie fizică şi elevi, pun în
evidenţă rolul deosebit al acestora în procesul de predare - învăţare, respectiv în lecţie. Fenomen
complex, comunicarea didactică este apreciată de elevii cuprinşi în cercetarea concretă ca fiind un
element major în învăţare. Astfel, deficienţele de comunicare din lecţie, duc la redundanţe în
asimilarea conţinutului învăţării motrice, la neînţelegeri în clasa de elevi cu care lucrăm.
Ceea ce s-a remarcat, însă ca element de importanţă majoră în comunicarea profesor - elev, a
fost stilul de comunicare. Acesta are o multitudine de manifestări. Neutru, solemn, beletristic,
administrativ, ştiinţific, managerial, etc. aspectele cele mai discutate ale stilului de comunicare
privesc îmbinarea solemnităţii pe care le cuprinde în anumite momente lecţia, cu cel ştiinţific şi
managerial. Astfel, orice comunicare didactică este o „compoziţie", o creaţie care îmbină diferitele
elemente ale comunicării verbale cu cele paraverbale şi nonverbale.
Un rol deosebit s-a detaşat a-l avea calităţile comunicării. Calităţile pe care o comunicare
bună cu elevii trebuie să le conţină sunt:
- claritate, adică gradul de definire a termenilor şi sistematizarea;
- corectitudinea exprimărilor, respectiv nivelul de adresare a ceea ce şi cum comunicăm la
regulile sintactice, topica frazei, etc. Atunci când ceea ce dorim să spunem nu are o „hrană"
gramaticală şi informaţională corectă, profesorul nu este ascultat şi devine subiect de glumă;
- concizia, adică eliminarea pe cât posibil a ambiguităţilor, a redundanţelor, divagărilor şi
prezentarea adecvată a informaţiilor, exerciţiilor, demonstraţiilor, etc;
- puritatea limbajului, în sensul că în cele ce spunem să nu abunde regionalisme,
neologisme sau arhaisme;
- bogăţia comunicării, atât sub aspectul vocabularului şi al informaţiilor, cât şi a
demonstraţiilor, a mijloacelor folosite pentru a facilita înţelegerea şi învăţarea.
Un element de mare importanţă în comunicarea didactică reieşit din investigaţiile mele a
fost şi extensia foarte mare a formelor acestei comunicări.
Acest evantai cuprinde: monologul, repetiţia, expunerea, relatarea, discursul, dialogul,
seminarul, interviul, colocviul, testul, dezbaterea, demonstraţiile practice, etc.
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Dialogul şi dezbaterea se dovedesc cele mai apreciate de către elevi şi trebuie încurajate în
întreaga noastră activitate.
Comunicarea nonverbală ocupă un loc mult mai important în educaţia fizică şi sport decât în
cazul celorlalte discipline şcolare. Dintre multiplele elemente ale acestui tip de comunicare se
detaşează: gesturile de încurajare, ţinuta profesorului, controlul permanent al poziţiei corpului şi
îmbrăcămintea îngrijită.
Motivaţiile în comunicarea didactică s-au dovedit şi ele foarte importante. Acestea se referă
la totalitatea modurilor interne şi externe care generează comunicarea. Acestea au rol declanşator al
nivelului comunicării didactice şi permit activismul în raport cu mediul. Se detaşează în acest context,
motivaţia cognitivă şi psihomotrică prin care se generează nevoia de a şti, de a învăţa anumite scheme
motorii, de a înţelege, explica şi rezolva diferite probleme care implică învăţarea intelectuală şi
psihomotrică. Mai notăm că fără o motivaţie puternică în comunicare, mesajul acesteia nu este
receptat în mod profund.
Comunicarea didactică are în conţinutul ei şi gestionarea conflictelor. Acestea presupunând
o stare antagonică între două sau mai multe entităţi. De regulă, jocurile sportive cuprind conflicte
„pozitive", dar care pot degenera în conflicte negative. Important este faptul că multiple conflicte
pot fi gestionate prin mesaje clare, explicite şi cuprinzătoare care duc la modelarea conduitelor în
raport cu dorinţele şi trebuinţele elevilor. Capacităţile cadrului didactic aici se cer a cuprinde calităţi
cum sunt: convingerea, ascultarea, răbdarea, tenacitatea, spiritul critic şi fermitatea.
În comunicarea didactică, un rol masiv îl are şi stilul managerial al profesorului. Există mai
multe forme ale modului în care conducem lecţia, respectiv clasa de elevi: autoritar, reflexiv,
democrat, emotiv, flexibil şi liberalist. Fiecare formă are rolul ei în comunicarea didactică reauşită, se
detaşează însă îmbinarea stilului autoritar cu cel reflexiv şi democrat în diferitele momente ale
lecţiei, sau a relaţiilor cu elevii. Aici trebuie însă o mare experienţă la catedră pentru a găsi
„ecuaţia" adecvată fiecărei situaţii în parte.
Din cele de mai sus reiese rolul major al comunicării în întregul proces didactic. M-am oprit
doar asupra câtorva aspecte pe care le-am considerat mai importante.
Bibliografie:
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TEHNICI DE EVALUARE A POLUĂRII
Prof. Cetină Ileana
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Calitatea mediului se poate aprecia prin calitatea factorilor de mediu. Datorită creşterii
exponenţiale a populaţiei umane şi dezvoltării tehnologiei, factorii de mediu- apă, aer şi sol,
altădată foarte curaţi, azi sunt poluaţi.
Calitatea factorilor de mediu este caracterizată de mai mulţi indicatori, numiţi indicatori
ecologici.
Indicatorii de calitatea ai apei
Temperatura apei variază în funcţie de provenienţa ei. Apa din sursa subterană se
caracterizează printr-o temperatură relativ constantă, în schimb cea din surse deschise prezintă
variaţii mari, în funcţie de anotimp. În cazul surselor de apa deschise, creşterea temperaturii
favorizează procesele de autoepurare şi dezvoltarea unor alge. Deversarea unor ape reziduale
fierbinţi poate provoca micşorarea conţinutului de oxigen, în asemenea măsură încât încep procese
de fermentare şi degradare a apelor.
Culoarea apelor naturale se datorează substanţelor de natură minerală sau organică, în
suspensie sau dizolvate. Cei mai frecvenţi compuşi răspunzători pentru culoarea apei sunt:
■ compuşi ai fierului;
■ substanţe humice;
■ dezvoltarea exagerată a unor alge;
■ coloranţi organici deversaţi cu apele reziduale incomplet epurate.
În funcţie de starea de dispersie a substanţelor care provoacă culoarea se deosebeşte:
■ culoarea aparentă se poate îndepărta prin filtrare, deci se datorează unor substanţe în
suspensie;
■ culoarea proprie sau reală, cauzată de substanţele dizolvate sau în stare coloidală.
Intensitatea culorii apelor naturale se măsoară în grade în scara platin-cobalt.
Gustul şi mirosul, denumite şi proprietăţi organoleptice, deoarece se determină prin
mijlocirea simţirilor, sunt determinate de numeroase cauze: compozitia chimică a apei,
existenta unor substanţe volatile, dezvoltarea algelor şi a altor plante, a produşilor metabolismului
acestora, deversarea unor deşeuri solide, deversarea apelor reziduale,
tratamente aplicate
apelor etc.
Creşterea temperaturii intensifică anumite gusturi şi mirosuri, datorită volatilizării unor
componente.
Substanţele care influentează gustul şi mirosul pot fi organice sau anorganice, dizolvate sau în
suspensie în apă. În general, substanţele minerale influenţează gustul apei fără a-i conferi un miros
specific.
În cazul tratării apei pot apărea proprietăţi organoleptice necorespunzătoare, datorită
excesului de reactivi de coagulare, produşilor de clorurare, în cazul unor ape impurificate organic
etc.
Datorită cauzelor menţionate pot apărea gusturi şi mirosuri specifice, uneori greu de definit:
de pământ, de peşte, de baltă, de mucegai, aromatic etc.
Intensitatea gustului şi mirosului se exprimă în grade şi se determină prin metoda diluţiei.
Turbiditatea şi suspensiile. Turbiditatea (sau turbureala) reprezintă gradul de opacitate
imprimat apei de substanţele în suspensie sau în stare coloidală. Uneori, aceasta caracteristică se
exprimă prin opusul ei, adică transparenţa, care poate fi convertită în turbiditate.
Compuşii care determină turbiditatea sunt de natura diversă şi se găsesc în diferite grade de
dispersie, de la coloizi până la suspensii gravitaţionale. Suspensiile gravitaţionale sunt de natură
silicioasa, se depun repede şi sunt prezente în apa de suprafaţă, în special în perioada viiturilor de
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primăvară şi toamnă. Suspensiile pământoase, de natură argiloasă, sunt foarte fine şi sunt frecvent
întâlnite în apele naturale. Substanţele care dau turbiditatea pot fi de natura minerală sau organică:
nisip, mal, particule de argilă, alge, silice, hidroxid feric coloidal, plancton, substanţe humice etc.
Determinarea turbidităţii se face prin metode optice: prin transparenţă, prin comparare şi fotometrie,
exprimându-se în grade de turbiditate.
O apă tulbure nu poate fi folosită ca apă potabilă din pricina atât a aspectului
necorespunzător, cât şi a pericolului de infectare.
pH, aciditate si alcalinitate. Aciditatea şi alcalinitatea unei soluţii apoase se exprimă prin
concentraţia ionilor de hidrogen. În apele naturale, valoarea pH-ului determină în mare măsură
procesele biologice şi chimice şi condiţionează tratamentele aplicate apei şi caracterul coroziv al
acesteia.
Pentru desfăşurarea normală a proceselor biochimice este necesar un domeniu restrâns de pH,
cuprins între 6,5-8,5. Eficienţa unor operaţiuni de tratare este în funcţie de pH: coagulare,
deferizare, demanganizare etc
Oxigenul, materiile organice În apele meteorice şi în cele freatice, concentraţia oxigenului
este aproape de limita de solubilitate. Apele subterane de mare adâncime conţin foarte puţin oxigen
dizolvat datorită reacţiilor chimice.
În apa de suprafaţă concentraţia oxigenului depinde şi de numeroasele procese fizice, chimice
şi biologice ale ciclului vieţii acvatice. Ca urmare a proceselor de degradare aerobă poate apărea un
„deficit de oxigen" (diferenţa dintre cantitatea de oxigen care saturează apa la presiunea şi
temperatura date şi continutul real), care poate provoca dispariţia completă a vieţii aerobe. Rezultă o
corelaţie directă între oxigenul dizolvat şi concentraţia materiilor organice din apă.
Prezenţa oxigenului favorizează deferizarea si demanganizarea apei, formarea stratului de
protecţie în reţeaua de distribuţie şi conferă gust de prospeţime apei potabile. În apa de alimentare a
cazanelor, oxigenul este nedorit fiind un factor activ de coroziune.
Substanţele organice nu sunt admise în apa potabilă din cauza atât a caracterului toxic, cât şi a
faptului că denotă o eventuală infectare a apei.
Existenţa amoniacului şi nitriţilor indică procese de putrefacţie în plină desfăşurare, şi apa nu
este potabilă. Amoniacul şi azotiţii pot avea însă o origine anorganică, lucru de care se ţine seama la
interpretarea datelor analitice. În lipsa azotiţilor şi a amoniacului, azotaţii reprezintă faza finală de
mineralizare a compuşilor organici cu azot şi, deşi apa este potabilă, rămâne suspectă, deoarece în
anumite condiţii poate avea loc o reinfectare a ei.
În absenţa oxigenului au loc procese fermentative anaerobe, cu formare de metan, bioxid de
carbon, hidrogen sulfurat, acizi organici, azot şi amoniac.
Conţinutul în substanţe organice defineşte gradul de impurificare organică, ce se
poate exprima în diferite moduri:
1. Oxidabilitatea chimică, sau consumul chimic de oxigen (CCO) reprezintă
cantitatea de oxigen echivalentă cu consumul de oxidant, folosit la mineralizarea substanţelor
organice dintr-un dm3 de apă. Metoda este uzual folosită, prezintă însă inconvenientul că nu indică
întreg conţinutul de materii organice, ci doar pe cele oxidabile în condiţiile determinării şi este
afectată de erori ca urmare a prezenţei substanţelor anorganice uşor oxidabile.
2. Consumul biochimic de oxigen la 5 zile (CB05) reprezintă cantitatea de oxigen necesară
pentru mineralizarea biochimică a substanţelor organice dintr-un dm3 de apa la temperatura de
20°C.
3. Dozarea carbonului organic total (COT) este o metoda directă neinfluenţată de
parametrii de lucru.
Clorurile, sulfaţii, silicaţii, fosfaţii. Toate apele naturale conţin cantităţi variabile
de cloruri, datorită solubilităţii ridicate a acestora. Originea lor este de cele mai multe ori
anorganică. În folosinţele industriale, concentraţia de cloruri este limitată de acţiunea activatoare a
anionului de clor în procesele de coroziune a metalelor.
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Sulfaţii sunt prezenţi de regulă în apele naturale. Pot avea provenienţa anorganică sau
organică. Au acţiune corodantă asupra betoanelor şi cimenturilor datorită formării sulfoaluminatului
de calciu, care provoacă umflarea şi dizolvarea parţială a cimenturilor.
Siliciul se gaseşte în apele naturale sub forma de silice, acid metasilicic şi sărurile sale. Dintre
efectele negative se evidenţiază pericolul formarii crustelor foarte dure în cazanele de abur.
Conţinutul în fosfaţi este relativ scăzut, creşteri accentuate apar la descompunerea unor
compuşi organici sau la pătrunderea accidentală a unor îngrăşăminte minerale.
Ionii metalici. Sodiul şi potasiul se găsesc în cantităţi variabile, iar calciul şi magneziul intră
în compoziţia durităţii apei.
Fierul şi manganul se găsesc de obicei împreună în apele naturale sub formă de compuşi
minerali sau complecşi organici. În apele subterane, unde concentraţia fierului şi manganului este
maximă, aceştia se găsesc de obicei în forma bivalentă, datorită conţinutului scăzut de oxigen. În
apa de suprafaţă, fierul se găseşte în special sub formă de complecşi organici. În conducte şi în
zonele de stagnare a apei, în prezenţa fierului şi manganului pot avea loc depuneri, datorită acţiunii
de acumulare a unor bacterii şi alge. În utilizările industriale apele feruginoase şi manganoase pot
provoca grave deranjamente prin depunerile de hidroxizi.
Plumbul apare rar în apa naturală, adus eventual din apa de mină, ape reziduale cu plumb sau
ape trecute prin materiale pe bază de plumb. Apa cu bioxid de carbon şi oxigen ataca plumbul, dar
în condiţiile unei durităţi temporare de 6-7 grade sau a unei concentraţii mai mari de sulfaţi se
formează un strat de protecţie. Conductele din policlorura de vinil, stabilizate cu săruri de plumb,
pot provoca o creştere accentuată a conţinutului acestui metal în apă, deoarece practic nu se mai
poate forma un strat de protecţie.
Alte metale grele se pot găsi în apele naturale doar accidental, din cauza poluării.
Radioactivitatea apei este determinată de cauze naturale sau se datorează poluării şi este
conferită de prezenţa elementelor uraniu, thoriu, radiu etc.
La evaluarea întregului fond natural radioactiv, determinările trebuie efectuate atât asupra
apei, cât şi asupra organismelor acvatice şi asupra nămolului, care acumulează în mod obişnuit
izotopi radioactivi.
Bibliografie:
 Ioan Cristian Iojă, Metode şi tehnici de evaluare a calităţii mediului în aria metropolitană a
municipiului Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009
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EVOLUȚIA CONCEPȚIEI DREPTURILOR OMULUI
profesor Ciurea Viorica,
Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova, județul Dolj
Concepția drepturilor omului reprezintă rezultatul unei evoluții îndelungate a gândirii
filosofice, politice, juridice și sociale. Pentru cunoașterea evoluției afirmării drepturilor omului
trebuie realizată o analiză din punct de vedere a istoriei gândirii din cele mai vechi timpuri până în
zilele noastre.
În Orientul antic omul era privit dintr-o perspectivă umanistă în ‖Epopeea lui Ghilgameş‖
iar în Codul lui Hammurabi (Hammurapi sau Codex Hammurapi) erau promovate câteva reguli de
dreptate socială. Codul lui Hammurabi (scris în jurul anului 1760 î.Hr.), diferențiază trei tipuri de
oameni: omul liber, subalternul (omul care se prosternează) și sclavul (juridic fiind asimilat unui
bun mobiliar), proteja drepturile femeii și prevedea obligativitatea monogamiei1.
Hammurabi este primul conducător al unui stat care a eliberat sclavii și a abolit sclavia cu
căteva milenii înaintea președintelui Abraham Lincoln care a decretat sfărșitul sclaviei în statele din
sudul S.U.A. abia în anul 1852.
Cilindrul lui Cyrus al II-lea cel Mare (534 î. Hr.) (care se află la British Museum din
Londra), reprezintă o primă mărturie scrisă, referitoare la recunoașterea legală a unor drepturi
fundamentale ale omului și este considerat prima cartă a drepturilor omului, cu mult timp înainte
de adoptarea și proclamarea ‖Declarației universale a drepturilor omului‖, la 10 decembrie 1948,
de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite2.
Cilindrul lui Cyrus cuprinde edictul prin care Cyrus cel Mare a acordat evreilor, după
cucerirea Babilonului, libertatea practicării cultului iudaic și posibilitatea de a se întoarce în țara
de baștină 3 . Cilindrul seamănă cu un știulete de porumb făcut din lut pe care sunt scrise cu
caractere cuneiforme prevederi cu privire la interzicerea sclaviei și privarea de proprietate cu forța
sau fără despăgubire iar pentru a menaja toate susceptibilitățile celor cuceriți susține realizarea
unei confederații a popoarelor supuse care să facă parte dintr-un „regat al perșilor și al mezilor"4.
Preocupări pentru drepturile omului au apărut atât în epopeile indiene: „Vedele”,
„Upanişadele”, „Sutrele‖, „Mahabharata”, „Ramayana‖ şi „Purana‖, cât și în gândirea budistă
întemeiată de Buda Sakyamunii, care considera că nu numai oamenii sunt egali, ci toate fiinţele,
singurul criteriu de ierarhie fiind vârsta. Textele „Vechiului Testament‖ (la evrei), „Cartea
Morților‖ (la vechii egipteni), învățăturile lui Confucius (Kung Fu Tzi) în China demonstrează
preocupări pentru umanitate5.
În Grecia antică, filosoful Aristotel în „Politica‖ considera că drepturile omului sunt
fundamentale, eterne și imuabile și izvorăsc din dreptul natural 6. Aristotel afirma că „numai prin
lege devine cineva sclav ori liber, prin natura oamenii nu se deosebesc cu nimic‖ 7 . Ideile
umaniste ale gânditorilor din antichitate se refereau, cu precădere, la egalitatea şi libertatea
oamenilor liberi, nu şi a sclavilor.
În Roma Antică, Marcus Tullius Cicero în lucrările „Despre Republică”, „Despre regi”,
„Despre obligaţii‖, Titus Lucreţiu Carus în „Despre natura lucrurilor‖ (De rerum natura) și
Seneca abordează ideea drepturilor omului. În Evul Mediu, filosofii creştini au încercat să
1
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dezvolte ideile despre condiţia egală a oamenilor, pornind de la Decalog cu cele zece porunci,
enunţând în acest mod anumite drepturi individuale fundamentale, caracteristice pentru orice
fiinţă umană8.
„Magna Charta Libertatum”, adoptată în anul 1215, în Anglia, reprezintă primul
document care schiţează elementele unei protecţii juridice a drepturilor persoanei umane. „Marea
Cartă a Libertăţilor”, edictată în urma înţelegerii dintre regele Ioan Fără de Ţară şi baronii săi
rebeli.
Prin această Cartă se urmărea îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării abuzurilor
comise de monarh sau de reprezentanții săi direcți, precum și garantarea unui număr de drepturi
pentru toți cetățenii.
În timp, „Magna Charta Libertatum”, s-a afirmat ca un element de bază al
parlamentarismului englez. „Magna Charta Libertatum” este considerată în dreptul cutumiar
englez ca o constituţie, deoarece înțelegerea avea o dublă semnificaţie, luând forma unui
contract între partida regelui şi cea a baronilor, contribuind astfel mai târziu la teoria
contractului social şi introducând câteva principii de drept (interzicerea arestării arbitrare şi
principiul legalităţii).
Problema drepturilor omului a fost reluată și în documentul adresat regelui Angliei
de către Parlament „The Petition of Rights” (7 iunie 1628) și în „Habeas Corpus Act‖ (26 mai
1679), lege impusă de Parlamentul englez, considerată ca a doua constituţie a Angliei, după
Magna Charta Libertatum9.
Renașterea și mai târziu iluminismul au consacrat drepturile omului10. Iluminismul prin
reprezentanții săi de seamă: Montesquieu şi Jean-Jacques Rousseau au inovat sistemul politic.
Jean-Jacques Rousseau prezenta în lucrarea sa „Contractul social‖ (1762), modelul statului de
drept, bazat pe libera voinţă a cetăţenilor, exprimată prin legi11.
Mai târziu, sub influenţa iluminiștilor, preocupaţi de promovarea drepturilor omului, au
apărut şi alte documente naţionale ca: „Bill of Rights‖ (13 februarie 1689, Anglia), ‖Declaraţia
de independenţă a Statelor Unite‖ (4 iulie 1776), ‖ Declaraţia drepturilor omului şi ale
cetăţeanului‖ (26 august 1789, Franţa) și Constituţia Statelor Unite ale Americii din anul 1787.
Drepturile fundamentale ale omului şi mijloacele de garantare a acestora au fost
proclamate în Constituţiile adoptate în Olanda (1798), Suedia (1809), Spania (1812), Belgia
(1831) și Danemarca (1949)12.
Pentru prima oară în istoria umanităţii, în practica socială cei care au proclamat egalitatea
tuturor oamenilor, ca fundament al concepţiei drepturilor omului, au fost teoreticienii
liberalismului iar iar revoluţiile. americană (desfășurată sub forma războiului de independență al
celor 13 colonii engleze 1775-1783) și Marea Revoluție din Franța (1789), au consacrat, pentru
prima oară în istoria umanităţii, principiile egalităţii în faţa legii, libertăţii de gândire şi
demnităţii umane.
Drepturile omului au început să fie abordate şi la nivel internaţional, începând cu
jumătatea secolului al XIX-lea, moment în care au apărut primele norme convenţionale
interstatale având ca obiect umanizarea războiului, combaterea comerţului cu sclavi şi protejarea
minorităţilor religioase.
Începând cu secolul al XX-lea, mai ales după crearea Societăţii Naţiunilor, au fost
adoptate mai multe norme internaţionale privind protecţia unor drepturi omului cu referire la
probleme de muncă, protecţia drepturilor popoarelor din colonii, protecţia minorităţilor etnice şi
Gheorghe Popa, Abordări filozofice a conceptelor de drepturi ale omului, www.proceedings.univ-danubius.ro/ index.php/ eirp/article/download/
1017/936
9
Ramona-Gabriela Paraschiv, op. cit., http//: juridica/ugb.ro.
10
Lucia Uță, Drepturile omului și provocările globalizării, în ‖Cogito. Revistă de Cercetare Științifică Pluridisciplnară‖,Universitatea Creștină
‖Dimitrie Cantemir‖, volumul 2, numărul 3/ septembrie 2010, cogito.ucdc.ro/romana/LuciaUta.doc
11
Cristian Bindar, ”Revoluția intelectuală”. Apariția iluminismului și reverberațiile sale intelectuale, în ‖Historia„, https://www.historia.ro/
sectiune/general/articol/revolutia-intelectuala-aparitia-iluminismului-si-reverberatiile-sale-continentale.
12
Ramona-Gabriela Paraschiv, op. cit., http//: juridica/ugb.ro.
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religioase și protecţia străinilor13.
Drepturile fundamentale sunt acele drepturi ale omului esenţiale şi inalienabile, care
trebuie recunoscute şi garantate în orice împrejurare, fără posibilitatea de derogare. Teorii

coerente privitoare la drepturile omului care au apărut în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea
consacră aceste drepturi iar normele care le regelementează a cunoscut o evoluţie fără precedent
după cel de al Doilea Război Mondial, când protecţia drepturilor omului s-a impus ca imperativ al
comunităţii internaţionale, ceea ce a facilitat întărirea unităţii dreptului internaţional.
La 1 ianuarie 1942, Declaraţia Naţiunilor Unite, semnată la Washington de 26 puteri
beligerante, a consemnat sprijinul pentru viitoarea Cartă O.N.U. Mai târziu, alte 21 de state au
aderat la Declaraţie, alcătuind deja configuraţia membrilor fondatori ai organizaţiei mondiale.
După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a se preîntâmpina pe
viitor atrocităţi, asemănătoare celor săvârşite de nazişti, promovarea drepturilor omului a fost
abordată însă, ca imperativ major al comunităţii internaţionale, fiind adoptate numeroase
reglementări cu caracter universal sau regional, începând cu „Carta Organizaţiei Naţiunilor
Unite” (26 iunie 1945) şi „Declaraţia universală a drepturilor omului” (10 decembrie 1948).
Declaraţia universală a drepturilor omului reprezintă primul document cu vocaţie
universală, care stipulează principiile fundamentale ale drepturilor omului: libertatea, egalitatea,
universalitatea şi inalienabilitatea, cât şi prevederi exprese referitoare la cadrul legal al exercitării
drepturilor omului, dreptul de a participa direct sau prin reprezentanţi la elaborarea legilor,
libertatea cuvântului, libertatea presei și libertatea întrunirilor, etc.
Acest text consfințește o serie de drepturi fundamentale – un ideal comun ce trebuie
împlinit pentru toți oamenii, indiferent de rasă, sex, limbă, religie, opinie politică, origine
națională sau socială, bunuri, naștere sau situație materială.
Acest document a fost adoptat fără nici o împotrivire din partea statelor membre O.N.U.,
exceptând opt abțineri (Africa de Sud, Arabia Saudită, U.R.S.S. și cinci democrații populare) 14.
Intrarea României în sfera de influență sovietică nu a împiedicat-o să semneze la 14 decembrie
1955 aderarea la O.N.U. alături de alte 15 state.
Lungul drum al afirmării drepturilor omului se încheie pe plan european cu momentul
creării, la 21 ianuarie 1959, a Curții Europene a Drepturilor Omului (C.E.D.O.), cu sediul la
Strasbourg15. Sistemul european de protecţie a drepturilor omului se bazează pe Convenţia privind
protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei
care asigură garantarea colectivă a unora dintre drepturile enumerate în Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului. Convenţia consacră nu numai o serie de drepturi şi libertăţi civile şi politice,
dar stabileşte şi un mecanism de control. În mod independent de legislaţia statelor membre,
legislaţia comunitară nu impune doar obligaţii persoanelor, ci le conferă acestora şi drepturi.

În România după revoluția din 1989, un prim pas l-a constituit inserarea respectării
drepturilor și libertăților cetățeanului în Constituţia din 1991. Începutul mileniului al III-lea
demonstrează faptul că protecţia drepturilor omului are o natură juridică dublă, una internă şi una
internaţională în care intră sub ocrotire individul și minoritatea și trebuie consolidat statul de
drept.
Bibliografie selectivă:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Codul_lui_Hammurabi
2. Declarația universală a drepturilor omului din 1948,
https://lege5.ro/Gratuit/g42doobx/declaratia -universala-a-drepturilor-omului-din-10121948
3. Cilindrul lui Cyrus cel Mare în ‖Magazin istoric‖, http://politeia.org.ro/magazinistoric/cilindrul-lui-cyrus-cel-mare/7616/
13

Ibidem.
Eugen, Ciobota, Evoluția conceptului drepturile omului, în ‖Annales‖, Universitatea ‖1 Decembrie 1918‖ Alba-Iulia, nr.10, 2007, p. 49,
http://www.uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_10_2007/ciobotea_ro.pdf
15
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SISTEME DE OPERARE SI PROGRAME SPECIFICE ACTIVITATILOR DE BIROTICA
CÎNTĂREȚU LIDIA
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Caracteristicile sistemelor de operare
Un sistem de operare constă într-un ansamblu de proceduri manuale şi module de
programe de sistem, care administrează resursele hardware şi software ale sistemului de calcul,
asigură utilizarea eficientă în comun a acestor resurse şi oferă utilizatorului o interfaţă cât mai
comodă pentru utilizarea sistemului de calcul.
Componentele sistemului de operare:
 nucleul (kernel) - conţine programele care gestionează resursele calculatorului şi controlează
activitatea echipamentelor şi a programelor.
 interfaţa - asigură comunicarea între utilizator şi calculator. Prin intermediul tastaturii sau al
mouse-ului, utilizatorul transmite comenzi sau răspunsuri la solicitările calculatorului iar prin
intermediul monitorului, calculatorul transmite utilizatorului mesaje sau întrebări.
Interfeţele pot fi :
 în linie comandă (CLI – Command Line Interface) - utilizatorul transmite comenzi
calculatorului sub forma unui şir de caractere care respectă o anumită sintaxă.
 grafice (GUI – Graphical User Interface) – la acest tip de interfaţă instrucţiunile se transmit
calculatorului prin intermediul unor simboluri (pictograme) care sugerează conceptul, de
exemplu o componentă a calculatorului, aplicaţie, parametru, etc.
Funcţiile unui sistem de operare:
a. Gestionarea fişierelor - sistemul de operare crează o structură de fişiere pe hard-disc pentru a
permite datelor să fie stocate. Un fişier este un bloc de date care are un nume şi este folosit ca
un tot unitar. Programele şi fişierele sunt grupate în directoare (foldere). Fişierele şi
directoarele sunt astfel organizate pentru utilizarea şi regăsirea informaţiilor foarte uşor.
Directoarele se pot păstra în alte directoare. Aceste directoare care aparţin altora se numesc
subdirectoare. Directoarele se numesc foldere în sistemul de operare Windows, iar
subdirectoarele se numesc subfoldere.
b. Gestionarea perifericelor – încorporează toate aspectele operaţiilor de I/O asociate
perifericelor: pregătirea operaţiei, lansarea cererilor de transfer de informaţie, controlul
transferului propriu-zis, tratarea erorilor, etc.
c. Gestionarea memoriei – controlează utilizarea memoriei interne şi a memoriei externe dedicată
extinderii capacităţii memoriei interne.
d. Tratarea erorilor – este activitatea de detectare şi, în măsura posibilului, de revenire din erori
pentru continuarea lucrului.
e. Gestionarea sistemului – este modulul responsabil de utilizarea sistemului de operare ca întreg,
printre funcţiile sale numărându-se ajustarea caracteristicilor sistemului de operare la un anumit
sistem de calcul, punerea la dispoziţie a unor date statistice referitoare la comportarea sistemului
şi a unor mecanisme prin care sistemul poate fi configurat pentru obţinerea celor mai bune
performanţe posibile.
Clasificarea sistemele de operare moderne
 Sisteme GUI (Graphical User Interface) – sunt sistemele de operare care au capacitatea de a
utiliza mouse-ul prin intermediul unei interfeţe grafice
 Sisteme multi-utilizator – aceste sisteme de operare permit mai multor utilizatori să folosească
sistemul în acelaşi timp şi să execute programele în mod simultan. În această categorie putem
include sistemele de operare din familiile UNIX, Linux şi Windows.
 Sisteme multi-procesoare – sunt sistemele de operare care permit utilizarea mai multor
procesoare. Sistemele de operare incluse în această categorie sunt: UNIX, Linux, Windows
NT/2000/XP/Server.
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Sisteme multitasking – sunt sistemele de operare care permit ca procesele software multiple să
fie încărcate şi rulate în acelaşi timp
Sisteme multi-threading – sunt sistemele de operare care permit diferitelor părţi ale
programelor să fie executate concurenţial. Sistemele de operare incluse în această categorie
sunt: UNIX, Linux, Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Server.

Resurse/servicii ale sistemului de operare
Sistemele de operare în reţea sunt proiectate să pună la dispoziţia utilizatorilor resurse ca de
exemplu:
1. Sisteme de date centralizate
2. Aplicaţii client/server, ca de exemplu baze de date partajate
3. Sisteme de stocare redundante: backup, RAID
Sisteme de date centralizate, baze de date partajate
O aplicaţie client/server care se regăseşte în unele reţele este baza de date partajată
(shared database). Aceste baze de date permit utilizatorilor să acceseze informaţii care sunt deţinute
la nivel central pe un server de baze de date.
Baza de date centralizată nu este un concept nou. Sistemele de baze de date de mari
dimensiuni au reprezentat o parte integrată a mediilor timpurii de sisteme de calculatoare.
În cazul sistemelor de date centralizate
datele se află pe un singur sistem de calcul,
putând fi accesate din mai multe noduri ale
reţelei.

Fig. 1 Bază de date centralizată

Baza de date distribuită (partajată) este
o colecţie partajată de date elementare sau
structurate, între care există relaţii logice,
proiectată pentru a satisface nevoile
informaţionale ale unei organizaţii şi
distribuită din punct de vedere fizic într-o
reţea de calculatoare.

Fig. 2 Bază de date distribuită
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Bazele de date client/server au nevoie atât
de un server dedicat, cât şi de o interfaţă cu
clientul (client front end). Programul
serverului de baze de date, numit şi
motorul bazei de date (database engine),
este conceput să accepte cereri de
informaţii (interogări). Interogarea efectivă
este făcută de programul client de pe
calculatorul utilizatorului.
Fig. 3.Bază de date client/server
Sisteme de stocare redundantă - Backup
Datorită necesităţii de a salva datele în eventualitatea unei erori inexplicabile sau neaşteptate
care ar putea duce la coruperea acestora, au apărut diverse soluţii de a face o copie regulată a
datelor şi de a le stoca într-un loc sigur. Există modalităţi diverse de a stoca datele de backup - pe
bandă magnetică, pe CD, DVD, pe un hard disc suplimentar etc. Sistemele de operare moderne au
utilitare care permit realizarea copiilor de siguranţă ale datelor din sistem.
Tipuri de backup
 Salvarea integrală (full backup) salvează toate fişierele selectate înaintea pornirii salvării de
siguranţă.
 Salvarea progresivă (incremental backup) salvează doar fişierele care s-au schimbat de când
au fost salvate integral sau progresiv datele ultima dată.
 Salvarea diferenţială (diferenţial backup) salvează fişierele care s-au schimbat de la ultima
salvare integrală.
Sisteme de stocare redundantă - RAID
RAID este acronimul pentru "Redundant Array of Inexpensive Disks", care descrie o configuraţie
(matrice) cu discuri multiple menită să ofere toleranţă la erori şi o îmbunătăţire a timpilor de acces
la date.
Tipuri uzuale de RAID
RAID 0 (Striping - întreţesute).
Datele fişierului sunt înscrise
simultan în mai multe unităţi din
matrice, care se comportă ca o
singură unitate mai mare. Acest
nivel oferă viteză mărita în
operaţiile de scriere/citire dar are o
fiabilitate
scăzută.
Necesită
prezenţa a cel puţin două unităţi
pentru a fi implementat.

Fig. 4.
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RAID 1 (Mirroring - prin oglindire). Datele înscrise într-o
unitate sunt copiate pe altă unitate, asigurând o foarte bună
toleranţă la defecţiuni (dacă se defectează o unitate este
folosită cealaltă şi datele nu sunt pierdute), dar nu este
obţinută o creştere a performanţei faţă de situaţia folosirii
unei singure unităţi. Necesită folosirea a cel puţin două
unităţi pentru a fi implementat (caz în care nu se obţine o
creştere a capacităţii de lucru).

Fig. 5.
RAID 5 (Blocked data with
distributed parity).
Distribuie datele şi biţii de paritate
pentru corectarea erorilor între o
serie de unităţi hard disc pentru o
mai bună performanţă şi pentru o
toleranţă sporită la erori. Necesită
cel puţin trei unităţi pentru a fi
implementat, două sau mai multe
pentru date şi una pentru paritate.
Fig. 6.

RAID 0+1 (10) - necesită minim 4 hard discuri pentru
implementare, punând două matrice RAID 0 în RAID 1,
mărindu-se astfel performanţă.

Fig. 7.
Linux suportă utilizarea de matrici RAID create din software de către sistemul de operare şi
utilizarea matricilor hardware RAID create cu ajutorul unui controler dedicat de pe placa de bază.
Matricile RAID sunt administrate de către subsistemul MD(Multiple Device) al kernel-ului. Unealta
de configurare pentru RAID se numeşte mdstat. Windows 2003 Server suportă RAID 0,1,şi 5.
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Sisteme de operare în reţea
Windows Server este un nume generic pentru sistemele de operare pentru servere distribuit
de Microsoft Corporation. Acest nume este utilizat pentru următoarele distribuţii:
Windows 2000 Server, distribuţie bazată pe Windows 2000 a fost lansată pe 17 februarie
2000. Este primul sistem de operare în reţea al firmei Microsoft care include servicii de directoare,
numite Active Directory. Windows 2000 Server include toate tipurile de software de servicii
necesare pentru a rula o reţea Windows, inclusiv serverele DNS, WINS şi DHCP. Versiuni:
Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server
Windows Server 2003 a fost lansat pe 24 aprilie 2003, ca un succesor al lui Windows 2000
Server. Exceptând câteva mici modificări de interfaţă şi câteva utilitare uşor de folosit, numai
specialiştii avansaţi de reţea ar putea observa diferenţele dintre cele două sisteme de operare în
reţea. Oferă aplicaţii de tip server. Integrează servicii de directoare, Web, aplicaţii, comunicaţii,
servicii de fişiere şi tipărire. Principalele atuuri ale sistemului Windows Server 2003 se referă la
fiabilitate, disponibilitate, securitate, scalabilitate, uşurinţă în administrare şi suport pentru cele mai
noi dispozitive hardware.
Versiuni:
 Windows Server 2003, Standard Edition este un sistem multioperaţional, ideal pentru
necesităţile zilnice ale organizaţiilor de orice dimensiune, dar în special pentru întreprinderile
mici şi grupurile de utilizatori.
 Windows Server 2003, Enterprise Edition consolidează capabilităţile Windows Server 2003,
Standard Edition, adăugând caracteristici de fiabilitate necesare aplicaţiilor critice de business.
 Windows Server 2003, Datacenter Edition este conceput pentru aplicaţii critice care necesită
cele mai înalte niveluri de scalabilitate, disponibilitate şi fiabilitate.
 Noua aplicaţie Windows Server 2003 Web Edition este concepută pentru generarea şi
găzduirea aplicaţiilor, paginilor şi serviciilor.
Versiunile pe 64 de biţi ale Enterprise Edition şi Datacenter Edition suportă memorii mari şi permit
aplicaţiilor care utilizează intensiv memoria să atingă un nivel maxim de performanţă şi
scalabilitate.
 Windows Small Business Server 2003 integrează e-mail, fax, baze de date şi Internet partajat
într-o platformă puternică, uşor de implementat.
 Windows Home Server, cu numele de cod Quattro, este destinat utilizatorilor care au mai
multe computere acasă. Este bazat pe Windows Server 2003 SP2.
Cerinţele minime de sistem sunt:
 Procesor 1.0 GHZ Intel Pentium 3 (sau echivalent) , 512 MB RAM, 80 GB HDD, placă de
reţea de 100 Mbit/s
Windows Server 2008 a apărut în 27 februarie 2008, aproape la 5 ani faţă de precedentul său
Windows Server 2003.
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FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC PRIN UTILIZAREA TIC ȘI A
SOFTURILOR EDUCAȚIONALE
Prof. Comănescu Gabriela,
Colegiul Tehnic Henri Coandă Târgu-Jiu
1. Învățarea asistată de calculator în formarea și dezvoltarea competențelor elevilor
Centrarea pe elev poate fi considerată una dintre paradigmele educaţionale cu o specificitate
care o deosebeşte de alte paradigme ale domeniului. În asigurarea eficienţei procesului de instruire
responsabilitatea principală îi revine strategiei pentru care optează educatorul. În ultimul deceniu sa identificat nevoia instruirii asistată de calculator. Folosirea învățării asistate de calculator sau a
diferitelor softuri educaționale atrage după sine adaptabilitatea informațiilor științifice la nevoile/
particularităţile psiho-fizice ale copiilor, abordarea materialului de studiat într-o manieră interactivă,
stimularea motivaţiei pentru învăţare prin prezenţa componentei ludice sau oferirea sentimentului
de confort pentru copii în general, și pentru cei cu nevoi speciale, cu precădere.
Învăţământul asistat de calculator a devenit un termen cotidian, învăţarea asistată de
calculator fiind văzută ca o alternativă la metodele tradiţionale de predare.
Ce aduce nou această modalitate de a învăţa?
Ea atrage atenţia şi menţine o stare în care mintea umană este predispusă la învăţare, prin expunerea
atractivă şi dinamică a informaţiilor.
Învăţarea asistată de calculator pune accentul pe participarea elevilor, pe rolul lor activ în
procesul de învăţare. Elevii îşi imprimă ritmul propriu de învăţare şi propriile strategii. Modalitatea
de învăţare este individualizată, situându-i pe elevi în rol central şi permite dezvoltarea intelectuală
a acestora, adecvată ritmului lor de lucru.
Interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice, facilitând accesul
elevului la informaţii mai ample, mai logic organizate, structurate variat, prezentate în modalităţi
diferite de vizualizare și favorizează dobândirea competenţelor teoretice şi practice în învăţare.
În acest context softul educaţional, produsul instruirii asistate de calculator, este în continuă
ascensiune. Softul educațional reprezintă orice produs software, în orice format ce poate fi utilizat
pe orice calculator și care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs, o unitate
de învățare. (Vlada, M.)
Calculatoarele aduc o serie de elemente noi: trimiteri interactive, elemente vizuale (imagini
statice şi animate), sunet, iar în aplicaţiile avansate stimuli tactili, olfactivi sau neurologici.
Rezultatele obţinute folosind calculatorul în procesul de învăţare sunt mult mai bune decât în
procesul clasic, lucru dovedit de nivelul parţial şi final de competențe dobândite de elevi.
Rolul softului educaţional nu este numai de a facilita activitatea de învăţare ci, în plus,:
1. administrează teste pentru a determina progresul elevilor, înregistrează datele obţinute şi
oferă diferenţiat feedback elevului sau profesorului;
2. în raport cu informaţiile disponibile recomandă continuarea adecvată a demersului
instructiv;
3. la nivele de clasă/grup/școală oferă informaţii relevante pe baza cărora se pot lua decizii
privind procesul de instruire.
O clasificare a softurilor educaţionale ar fi:
1. Softuri interactive – utilizate pentru predarea de conoştinţe noi. Acestea crează un dialog între
elev şi program. Interacţiunea poate fi controlată de calculator (dialog tutorial) sau de elev
(dialog de investigație) – lecțiile din pachetul Ael.
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2. Soft de simulare – utilizat pentru prezentarea unor fenomene sau sisteme reale prin intermediul
unui model cu comportament analog. Lucrând cu modelul se oferă posibilitatea schimbării unor
parametri şi a observării modului de lucru a sistemului. În exemplul de mai jos, elevii utilizează
softul de simulare Multisim ( o aplicaţie de captură și simulare schematică utilizată în educaţie
la disciplinele tehnice) pentru determinarea caracteristicii dispozitivelor semiconductoare

a. Construirea circuitului

b. Simularea funcționării
c. Softuri de testare a cunoştinţelor – este cea mai variată gamă de softuri; se deosebesc prin
tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu) – testele on-line pe platforma didactic.ro şi
pot fi independente sau fac parte dintr-un mediu mai complex de instruire (platforma Ael).
d. Jocuri educative – implică elevul într-un proces de rezolvare de probleme.
2. Exemple de utilizare a TIC și softului educaționale pentru formarea și dezvoltarea
competențelor elevilor din învățământul profesional și tehnic
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Pentru disciplinele tehnice s-au creat softuri din toate categoriile enumerate. Vizualizarea şi
administrarea acestora este facilitată de sistemul AEL, de care beneficiază toate liceele tehnologice.
De asemenea se poate utiliza calculatorul în aplicaţii centrate pe:
- redactarea temelor pentru toate disciplinele, tehnice sau nu. Elevii utilizează procesoarele de
text pentru aceste tipuri de sarcini. Unul dintre cele mai performante și utilizate procesoare de text
este WORD din pachetul MS OFFICE .
- ajutor în realizarea activităţilor de cercetare. Acest ajutor presupune accesul la enciclopedii
electronice, baze de date, sisteme online.(cea mai cunoscută este Wikipedia)
- asistenţă pentru sarcinile de învăţare / asimilare. În acest scop se folosesc softuri precum
Autocad, Orcad, Electronics Workbench, Circuit Maker, Digital Works, Multisim, simulatoare de
circuite electronice on-line (https://www.circuitlab.com).
- dezvoltarea produselor şi prezentărilor. Pentru realizarea acestui scop, se folosesc utilitare
grafice, software de prezentare, sisteme de prelucrare video.
- pregătirea şi realizarea prezentărilor informative şi formative. Aceste activităţi presupun
utilizarea instrumentelor de grafică, programe de authoring multimedia sau hypermedia, software de
prezentare (PowerPoint etc), sisteme de prelucrare video.

Prezentare care include butoane, hiperlink-uri, animații
- sprijinirea comunicării şi colaborării între elevi prin colaborare pe Web. În acest scop se pot
utiliza două instrumente gratuite: blog-urile şi wiki-urile.
Blog-urile se utilizează pentru a schimba informaţii şi opinii între elevi sau elevi şi
profesori; pot fi dezbătute teme de interes general pentru particupanţii la ora de tehnologii. Acestea
prezintă dezavantajul unei interacţiuni limitate de răspunsurile scrise
Wiki-urile reprezintă site-uri web de colaborare online care pot fi setate să fie editate de
oricine sau numai de anumiţi utilizatori (cele mai folosite editoare de site-uri parțial free: wix.com,
weebly, web.com, eHost.com, register.com).
Elementul de noutate este sistemul de operare Endless OS. Obiectivul principal al creării
acestui sistem de operare este să asigure informații utile și conținut educațional, cu sau fără ajutorul
internetului. Sistemul de operare vine cu aproape 100 de aplicații preinstalate din domeniul
sănătății, educației, economiei, afacerilor și divertismentului. Principalul avantaj al acestui sistem
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de operare este gratuitatea că se poate utiliza în orice școală, chiar și în cele fără conexiune la
înternet.

3. Concluzii
Acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea intelectuală a
elevilor, prin: stimularea interesului faţă de nou, stimularea imaginaţiei, dezvoltarea unei gândiri
logice, simularea pe ecran a unor fenomene şi procese (altfel costisitor de reprodus în laborator,
ajută la înţelegerea acestora, optimizarea randamentului predării prin exemplificări multiple,
formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie.
Computerul nu-l poate înlocui pe profesor în misiunea lui de educator, din următoarele
motive:
- contactele umane sunt necesare pentru a forma personalitatea individului;
- activităţii extrem de analitice care are loc în condiţiile lucrului cu materiale programate îi este
necesar un contrabalans de activităţi de sinteză, de manifestare spontană, de luptă de opinii; acestea
se pot desfăşura eficient în colectivul clasei, sub îndrumarea profesorului.
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MODELE DE RECEPTARE A LITERATURII ROMÂNE ÎN LICEU
COSMA VIRGINIA CRISTINA
COLEGIUL NAȚIONAL ‖SPIRU HARET‖ TG-JIU
În învăţământul preuniversitar, în viziune modernă, prin obiectul literatura română trebuie să
se înţeleagă literatura română ca artă, un continuu proces de dezvoltare, ca viziune şi ca limbaj
artistic. Literatura fiind artă, metodica modernă a cunoaşterii ei nu „predarea‖ ei trebuie să o
urmărească, ci „receptarea‖ ei, ceea ce înseamnă cu totul altceva.
Prin „predare‖ se înţelege, în general, emiterea de informaţii despre o anume realitate,
proces în care emiţătorul deţine un rol activ, iar cel ce ascultă, unul pasiv, crezându-1 pe cuvânt pe
cel dintâi. Or, cum s-ar putea vorbi de „predare‖, în cazul unei partituri muzicale, al unui tablou sau,
în ceea ce ne interesează., aici, în mod deosebit, al unei poezii, al unei drame, care implică
universuri imaginare, fictive, menite să sensibilizeze cititorul, să-i stimuleze imaginaţia, pentru a-1
proiecta în aceste universuri ficţionale? Pentru că, în cazul „predării‖ unei opere literare, este, de
fapt, vorba despre transmiterea unor impresii sau judecăţi critice ale emiţătorului.
Pe de altă parte, studiul literaturii aduce o contribuţie substanţială la realizarea educaţiei
multilaterale a elevilor, contribuind la cultivarea gândirii, a orizontului intelectual şi cultural al
acestora, la formarea concepţiei despre lume şi viaţă.
Unul din obiectivele principale ale studiului literaturii la acest nivel este sensibilizarea
elevilor faţă de frumosul literar, formarea lor ca cititori de literatură, dezvoltarea motivaţiilor şi
înclinaţiilor pentru lectură, cultivarea gustului estetic, a discernământului critic, a judecăţii de
valoare. Toate acestea se realizează dacă elevul va fi sensibilizat prin forţa de sugestie a limbajului
poetic al operelor literare şi nu numai prin comentariul profesorului pe marginea acestora.
Totodată, ‖trăirea‖ emoţional-reflexivă a universului operei de către elevi e singura cale de
educaţie morală a lor. Antrenarea în dezbateri, pentru confirmarea sau infirmarea unor teze,
stimularea discuţiilor controversate între elevi, înlăturarea oricăror inhibiţii ţinând de autoritatea
profesorului, de conformism sau de raporturile competitive dintre elevi sunt factori care pun în
centrul receptării operei literare personalitatea elevului, condiţionându-i dezvoltarea, împlinirea.
Pentru realizarea acestor obiective complexe profesorul nu trebuie să uite că literatura nu se
predă. ‖Pot fi descrise însă structura operei şi regulile de funcţionare ale întregului. Profesorul poate
deci să-i înarmeze pe elevi cu o anumită metodologie, care, bazându-se pe înţelegerea operei ca
organism complex structurat, să permită în practică apropierea adecvată a textului, bazat pe
respectul pentru normele specifice ce-l guvernează.‖ 16
Abordarea modernă e textului literar nu mai pune accent pe cunoştinţele despre literatură,
despre anumite texte, ci pe formarea unor competenţe / abilităţi pentru diverse tipuri de lectură:
lectura de informare (cea care ne ajută să găsim informaţii specifice unor domenii de cunoaştere
diverse sau privitoare la realitatea cotidiană), lectura de plăcere (cea pe care o savurăm în timpul
liber), lectura instituţionalizată (cea realizată de critici sau istorici literari sau cea propusă de
şcoală).
Un prim ţel este aşadar formarea unor lectori competenţi. Faptul că programele actuale sunt
puse sub semnul comunicării are drept consecinţă conceperea lecturii atât ca act de cunoaştere, cât
şi ca act de comunicare (textul devine astfel dinamic, fiind dialog al receptorului cu textul,
participare activă la procesul de reconstruire a sensurilor). Astfel, competenţele specifice privind
receptarea textului (literar sau nonliterar) se subsumează competenţei generale de receptare a
mesajelor scrise şi ele sunt orientate prioritar spre ceea ce, în didactica de specialitate, se numeşte
reading for meaning (a citi pentru a înţelege).

16

Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 147
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Pe de altă parte, şi activităţile de producere a mesajelor orale şi scrise pe marginea textelor
discutate în clasă au o pondere importantă în cadrul orelor de literatură, pentru că ele dau seama
despre nivelul abilităţilor de înţelegere, analiză şi interpretare ale fiecărui elev.
În plus, şcoala are menirea de a-i ajuta pe elevi să-şi formeze gustul şi interesul pentru
lectură, să stimuleze gândirea autonomă, reflexivă şi critică a elevilor în raport cu textul. În fond,
ţinta finală a studiului literaturii în şcoală este de a forma cititori activi pe tot parcursul vieţii. În
acest sens, prin studiul literaturii în şcoală, elevii ar putea să înţeleagă mai bine lumea şi să se
înţeleagă în altă lumină pe ei înşişi, ar putea să-şi formeze repere culturale şi estetice şi să
valorizeze arta ca pe o formă de comunicare şi de cunoaştere care-i ajută să-şi dezvolte propria
personalitate.
În încercarea de a da un răspuns întrebării fundamentale De ce studiem literatura?, didactica
de specialitate a dezvoltat trei modele mari care oferă perspective diferite asupra a ceea ce ar trebui
să însemne abordarea literaturii în şcoală. Fireşte, aceste modele trebuie înţelese în special în
accentele diferite pe care le pun, pentru că ele nu sunt neapărat şi incompatibile.
În funcţie de accentele dominante în fiecare model, s-au dezvoltat, în timp, şi practici
didactice specifice:
MODELUL CULTURAL

MODELUL LINGVISTIC

Centrat pe profesor (profesor
„expert―)

Solicită de regulă
participarea activă a
elevului
Este asociat frecvent cu
tehnici de analiză lingvistică

Predomină transmiterea de
informaţii despre text ca
produs cultural
Accentul cade pe
relaţionarea receptării
textului cu ajutorul unor
cunoştinţe teoretice şi
istorice (genuri, epoci,
curente, categorii estetice).

Accentul cade pe relaţia
dintre forma lingvistică şi
mesajul literar şi pe
abilităţile de a descifra
sensuri „ascunse―

Are caracter sintetic (este
aplicabil în special la studiul
literaturii ca fenomen global)

Are caracter pronunţat
analitic

Are mai puţină eficienţă în
înţelegerea caracteristicilor
individuale ale textelor

Dă rezultate în primul rând
în evidenţierea
particularităţilor fiecărui
text studiat

MODELUL DEZVOLTĂRII
PERSONALE
Centrat pe elev
Predomină valorizarea
reacţiilor personale în
receptarea textului
Accentul cade pe motivarea
elevului pentru lectură prin
corelarea temelor şi
aspectelor întâlnite în
textele literare cu
experienţa personală a
acestuia
Abordarea este în principiu
antianalitică şi poate fi
relativ dificil armonizată cu
modelul cultural
Este stimulativ pentru a-i
determina pe elevi să
evalueze ei înşişi textele
citite

Fiecare dintre aceste metode are avantajele şi dezavantajele sale. Ponderea cu care ele sunt
folosite diferă de la o cultură la alta, în funcţie de tradiţiile didactice respective, de politicile
educaţionale dominante la un moment dat sau de influenţa unor factori culturali exteriori şcolii - de
pildă, autoritatea exercitată de critica şi istoria literară „academică―, universitară.
În învăţământul românesc a predominat modelul cultural, completat sau concurat, în
ultimele decenii ale secolului al XX-lea, de modelul lingvistic, provenit din dezvoltarea
structuralismului. Modelul dezvoltării personale începe să intre cu paşi mici în practica didactică,
fiind mai puţin agreat de profesori, în special pentru că este considerat impropriu pentru pregătirea
elevilor pentru examenele de final de ciclu.
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Actualele programe de limba şi literatura română nu exclud nici unul dintre aceste modele
de studiu, mai degrabă încearcă să le armonizeze pentru a ajunge la ţintele precizate anterior.
Poate că accentele se schimbă de la o treaptă de şcolaritate la alta, în sensul că în gimnaziu
poate fi valorificat mai uşor modelul dezvoltării personale, şi, treptat, introdus şi cel lingvistic, în
vreme ce în liceu se adaugă celor două modele şi primul, modelul cultural.
Rolul profesorului devine astfel însemnat, şi tocmai datorită faptului că se adresează unor
indivizi în formare. Profesorul are şi avantajul că îşi cunoaşte „publicul‖ şi avantajul că i se
adresează acestui public în mod nemijlocit, utilizând toate virtuţile graiului viu.
„Calitatea textului literar trebuie să fie însoţită de calitatea limbajului profesorului, care prin
personalitatea sa să poată exercita o influenţă asupra atmosferei din lecţie. Elevul ar trebui să simtă
că în prezenţa poeziei nu poţi vorbi în argou. Sărbătoarea lecturii e una din puţinele sărbători
spirituale la care ia parte elevul. De fiecare dată, profesorul care ştie să-şi îmbrace limbajul în haine
de sărbătoare poate fi primit de bucuria elevilor, de atenţia şi afecţiunea lor‖17.
După cum în studiul limbii se intenţionează formarea unei culturi generale (lingvistice), dar
şi cultivarea mijloacelor de exprimare verbală, tot aşa, în studiul literaturii se intenţionează
formarea culturii generale (literare), şi cultivarea şi rafinarea gustului estetic, educarea spiritului
critic în aprecierea literaturii; şi poate acest al doilea obiectiv e încă mai important decât primul,
având în vedere că majoritatea absolvenţilor de liceu cu atât rămân, cu ceea ce au dobândit în
şcoală, ca educaţie estetică.
În acest sens înţeleg cererea formulată de N. Manolescu ca în liceele cu profil filologic şi în
cele cu profil pedagogic studiul literaturii să nu fie doar un mijloc, ci şi un scop în sine. Criticând
starea de lucruri, el adaugă: „Rezultatele se văd; absolvenţii, adulţii în general nu mai citesc. Ce au
învăţat la şcoală nu le-a folosit. Uneori i-a îndepărtat de carte. Orice reformă ar trebui să plece de la
îndreptarea unor astfel de neajunsuri concrete‖18.
Studiul literaturii oferă şi prilejul de a afla lucruri noi, textul literar oferă şi informaţii în
diverse domenii, cu alte cuvinte literatura poate fi şi un drum al cunoaşterii adevărului, fie el şi de
un tip aparte, exprimat artistic. Dar, cum am sugerat deja, literatura este în şcoală un rar prilej, dacă
nu cumva singurul prilej, de a cunoaşte (simţi, gusta) frumosul (artistic, literar).
Şi, ca să refacem vechea triadă noţională, să adăugăm că studiul literaturii prilejuieşte şi
cunoaşterea binelui, căci pe lângă educaţia estetică textul literar oferă şi ocazia de a cultiva calităţi
morale, de caracter; este bine ştiut faptul că cititorul, mai cu seamă copilul şi adolescentul, găseşte
repere şi modele în personaje literare exemplare, care îi influenţează gândirea, simţirea şi
comportamentul. Fără a deveni moralizatoare, lecţiile de literatură pot deveni uneori pasionate
dezbateri şi „procese literare‖ ocazionate de studiul unor romane ce incită spiritul adolescentului 19.
Fără a oferi norme ori sfaturi, profesorul nu are de ce ocoli dezbaterea unor aspecte interesante
pentru elevii aflaţi la vârsta întrebărilor. Dimpotrivă, profesorul este oarecum dator să participe la
dezbateri, cu prudenţă, conştient de faptul că orice atitudine a sa poate avea importanţă pentru elevi.
În ―Memoriile‖ sale, Mircea Eliade explică convingător influenţa pe care au avut-o asupra
preocupărilor sale ulterioare profesorii săi. Unii i-au închis drumurile, alţii i le-au deschis; astfel,
schimbarea profesorului de literatură a fost benefică, cel nou contribuind la declanşarea unei noi
pasiuni, cea a scrisului, a creaţiei literare.
Lecţia de literatură are ca obiect principal să cultive gustul pentru lectură, o zestre de dorit
pentru toată viaţa, nu să cultive gustul pentru a scrie literatură (ori critică literară şi istorie literară).
Cultivarea talentelor, operaţiune delicată, căreia, fără îndoială, se cuvine să i se acorde multă
atenţie, poate fi făcută în afara lecţiei, în particular ori în forme organizate, public, cum ar fi
17

Limba şi literatura română în gimnaziu şi liceu, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1991, p. 84.

18

Studiul literaturii: scop sau mijloc?, în „România literară”, 7-13 octombrie 1998, p. 1.

19

Eleonora Zamşa, Procese literare, concursuri, evocări, Editura Arhetip, 1992.
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cenaclul literar al liceului, revista liceului. Ceea ce nu înseamnă însă că, discret, talentele nu pot fi
încurajate şi în lecţiile de literatură, îndeosebi cu ocazia redactării unor comentarii literare ori a
redactării unor „compuneri liber-creatoare‖
Critica literară actuală acordă din nou atenţie şi autorului, după o perioadă în care se ocupase
aproape exclusiv de operă. Mi se pare că şcoala are de profitat de această revenire din cercetare,
ştiut fiind că elevii manifestă o, firească, curiozitate şi faţă de autorii operelor studiate, oamenii care
au trăit (unii încă sunt în viaţă), care au iubit, care adesea au suferit şi au trecut prin omeneşti
întâmplări, adică oameni, nu abstracţiuni, ori statui.
Oricât ne-ar plăcea să credem în „autonomia‖ creaţiei, se cuvine să observăm că altfel se
apropie elevii de creaţie când ştiu câte ceva şi despre autor. În acest sens se poate uşor înţelege că
lecţiile de literatură pot fi completate cu folos prin alte forme de călăuzire a elevilor, cum sunt
întâlnirea cu scriitori, critici şi istorici literari, cum sunt excursiile literare, cu vizitarea unor case
memoriale, cum sunt vizitele în biblioteci şi cum sunt cercetările documentare.
Ideal ar fi ca lecţiile de literatură să aibă loc într-o sală specială în care elevii să dispună de
cărţi, de documente de arhivă, de ilustraţii, de material audio-vizual adecvat, într-o atmosferă
propice lecturii şi discuţiilor despre creaţia literară. Îşi are rolul ei şi biblioteca liceului, elevii
nedispunând de multe cărţi. Este recomandabil însă ca treptat elevii înşişi să îşi adune cărţi în
propria lor bibliotecă, acasă. Contactul cu cartea mai poate avea loc şi în cercuri de elevi (de lectură,
de cercetare literară, de folclor sau de punere în scenă a unor texte dramatice).
Studiul literaturii în şcoală aduce o contribuţie substanţială la realizarea educaţiei
multilaterale, contribuind la cultivarea gândirii, a orizontului intelectual şi cultural al acestora, la
formarea concepţiei despre lume şi viaţă. Se impune să precizăm că obiectivele cunoaşterii
literaturii române ca proces didactic desfăşurat într-o viziune modernă, în şcoala de cultură
generală, sunt formarea interesului elevilor pentru lectura textelor literare şi, pe această cale,
modelarea gustului lor estetic. Indiscutabil că, în obiectivul acesta general, se includ şi alte
obiective, precum: cultivarea gândirii, a imaginaţiei (îndeosebi a celei creatoare), a spiritului de
observaţie, a exprimării, cât şi educarea unor sentimente deosebite, precum cele morale
(solidaritatea umană, ataşamentul faţă de ceea ce înseamnă adevărul, binele şi frumosul, faţă de
locul în care neam ivit în lume: familie, sat, oraş, ţara natală), cât şi formarea unei conduite
civilizate în societate. Nu trebuie uitat însă ceea ce este prioritar: finalitatea principală a procesului
de receptare a literaturii în şcoală rămâne aceea de a forma din elevi cititori de literatură, în devenire
oameni cu deprinderea de a citi, zilnic, ceva interesant, capabil de a adopta o poziţie personală faţă
de lecturile lor.
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IMPORTANȚA APEI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
CRĂC ELENA,
Colegiul Tehnic ‖General Gheorghe Magheru‖ Tg – Jiu
În industria alimentară are întrebuințări multiple în procesul tehnologic ca : materie primă și
auxiliară, apa de spălare, apă de sortare, apă de răcire și transport al diverselor materiale. Apa
potabilă este definită ca fiind cea care are caracteristici proprii consumului și care prezintă pericol
pentru sănătatea consumatorului.
Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare, trebuie să corespundă unor
caracteristici care asigură calitatea corespunzătoare a produselor alimentare, să fie potabilă și să
aibă caracteristici organoleptice corespunzătoare. Gustul și mirosul apei depind de compoziția
chimică, temperatura și prezența unor substanțe volatile.
Apa în industria conservelor
În industria conservelor de fructe și legume, apa este folosită în scopuri tehnologice
(spălarea materiei prime, prepararea de sosuri, siropuri, saramură), dar și pentru spălarea utilajelor,
a spațiilor de producție și în scopuri igienico – sanitare. Aceasta trebuie să întrunească toate
condițiile impuse de standardul de calitate pentru apa potabilă. Apa cu un conținut de calciu si
magneziu mai mare de 40 mg/l și în care clorura de magneziu este prezentă, nu este admisă
deoarece într-o asemenea apă legumele (mazarea verde, fasolea etc.) necesită un tratament termic
mai îndelungat, care imprimă produsului gust neplacut.
Pentru conservarea merelor, perelor, vișinelor sau mazării verzi, apa utilizată ar trebui să nu
conțină fier deoarece ionii de fier produc o tentă brună neplacută. În general este admis un conținut
de fier și mangan de maximum 0,1 mg/l. Pentru păstrarea culorii naturale și a texturii, apa utilizată
la conservarea castraveților în saramură trebuie să fie dură. Dacă apa este prea alcalină, produsele se
înmoaie si îsi pierd forma, iar dacă apa este prea dură materia primă devine rigidă si se prelucrează
greu.
Pentru prepararea sucurilor si a siropurilor nu se va utiliza apa cu duritate mare, deoarece
compușii calciului si magneziului produc întarirea țesuturilor vegetale datorită formarii de compusi
pectocalcici cu substantele pectice.
Apa pentru industria carnii si a peștelui
Apa utilizată pentru industria carnii și a peștelui trebuie să fie limpede, incoloră, fară gust și
miros, cu o duritate de maximum 28ºgermane.
Calciul trebuie să fie în concentrație cât mai mică deoarece acesta poate forma o crustă tare
la suprafața produsului din carne de peste.
Fierul nu trebuie să depășească 0,05mg/l, întrucât favorizează apariția unei culori maronii a
produselor.
Apa în industria laptelui
În industria laptelui, apa este folosită : la spălarea recipientelor, utilajelor și produselor,
prepararea saramurii folosită la conservarea brânzeturilor, la spălarea untului în procesul tehnologic
și trebuie să aibe o duritate maximă de 15º germane și cât mai pură din punct de vedere
microbiologic. Apa nu trebuie să conțină bacterii feruginoase, sulfito-oxidante, sulfito-reducatoare
sau produși ai activitații acestora, care se depun pe pereții utilajelor de unde pot trece în produse,
producând deprecierea acestora.
Apa în industria malțului, berii și băuturilor răcoritoare
Pentru înmuierea orzului, cea mai bună apă este cea cu conținut scăzut de cloruri și sulfați.
Clorurile de calciu, magneziu și de sodiu încetinesc procesul. În plus, sărurile de calciu formează o
pelicul la suprafața boabelor, reducându-le solubilitatea. Prezența în apă a fierului și a manganului
produce depunerea de hidroxizi pe suprafața boabelor înnegrindu-le.
Apa folosită în industria berii obținute din malț, reprezintă componentul procentual de bază
al berii, influențând cu prioritate caracteristicile calitative ale acesteia. Standardele de calitate ale
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apei pentru fabricarea berii sunt chiar mai stricte decât cele pentru apa potabilă. Compoziția
sărurilor din apă modifică aciditatea malțului pentru bere și a mustului, influențând astfel procesele
biochimice ale berii și calitatea acesteia. Toate procesele tehnologice ale producerii berii au loc întrun mediu ușor acid, deoarece un mediu alcalin influențează nefavorabil fermentarea, astfel că este
esențială folosirea unei ape cu conținut redus de săruri de potasiu, în special carbonați, cât și de
săruri ale acidului sulfuric și clorhidric. O creștere a conținutului acestor săruri dăunează aromei
berii.
Duritatea afectează culoarea berii. Pentru a produce o bere blondă de tip Pilsen, ușor
aromată, este nevoie de apă cu duritate foarte mică și cu alcalinitate redusă, apa dură putând fi
folosită pentru berea blondă, dar numai după dedurizare și reducerea alcalinității prin titrare cu acid
lactic. Pentru a produce bere brună de tip Munchen, se folosește apă cu duritate medie (10-11o
germane), în care predomină bicarbonații de calciu și magneziu și sunt prezenți sulfați în cantitate
redusă.
Berea blondă Dortmund, cu conținut ridicat de alcool, sulfați și cloruri. Pentru producerea
berii brune amare se poate folosi apă dură fară a fi tratată, întrucât malțul brun are o aciditate mai
mare, conținuturi mai mari de fosfați și aminoacizi, care asigură un effect de tamponare bun.
Apa folosită pentru producerea băuturilor răcoritoare, poate corespunde calității apei
potabile standard.
Apa în industria morăritului și panificaţiei
În industria morăritului, apa se folosește în scopuri tehnologice (spălarea grâului și
umectare), igienice (spălarea sălilor de fabricație și anexe) și sanitare. Spălarea grâului este
facultativă și se aplică grâului cu abateri calitative (ex. grâu cu mălură sau cu mirosuri superficiale).
Consumul de apă pentru spălare variază 1 și 3 m3/t de grâu în cazul mașinilor de spălat fără
recirculare, putând fi redus prin recircularea apelor de spălare după purificare la 0,5 m 3/t. Cantitatea
de apă folosită la condiționare este mai mică.
În panificație apa se folosește la: obținerea aluatului sau pastei din care rezultă, prin
prelucrari ulterioare, pâinea și produsele făinoase, suspensionarea drojdiei, prepararea soluțiilor de
clorură de sodium, zahăr, glucoză, spălarea sălilor de producție și în scopuri sanitare.
La prelucrarea unor făinuri normale apa trebuie să aibă duritate de 12-16o germane, întrucât
valori mai mari influențează consistența aluatului sau pastei obținute, ducând la formarea de grunji.
Pentru făinuri cu conţinut redus de gluten, apa cu duritate mai mare poate ameliora desfăşurarea
procesului tehnologic. Un accent deosebit se pune pe supravegherea caracteristicilor fizicoorganoleptice ale apelor, în special în legătură cu culoarea, gustul şi mirosul apei, precum şi pe
caracteristicile biologice şi bacteriologice.
Apa in industria zahărului
În industria zahărului apa se folosește pentru transportul sfeclei de zahăr, pentru diferite
etape ale procesului tehnologic (extracție, purificare), pentru a obține un agent termic necesar
concentrării prin vaporizare, pentru spălarea și igienizarea utilajelor și a spațiilor de fabricație și în
scopuri sanitare.
Apa folosită în industria zahărului trebuie să fie foarte limpede, cu duritate mică dacă este
posibil, fără gust și miros străine. Trebuie să conțină cantități cât mai mici de sulfați, săruri de calciu
sau săruri alcaline. Materia organică poate crea dificultăți prin descompunerea zahărului la extracția
sa din sfeclă. Din acest motiv, apa cu conținut de compuși organici nu este potrivită pentru spălarea
filtrelor- presă sau pentru stingerea pietrei de var folosite în procesul tehnologic. Sulfații produc o
culoare gri zahărului. Nitriții împiedică indirect cristalizarea sa iar fierul și manganul îl colorează.
La spălarea sfeclei apa trebuie să aibă temperatura de 15 …18oC, pentru a evita pierderile de zahăr.
Apa pentru industria uleiurilor
În industria uleiurilor apa este utilizată în:
- procesele tehnologice de umectare a măcinăturii, de preparare a reactivilor de neutralizare, de
antrenare cu vapori de apă etc.;
- igienizarea utilajelor, spațiilor de fabricație și a anexelor;
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-

scopuri sanitare.
Apa folosită în industria uleiurilor trebuie să corespundă standardului de calitate al apei
potabile. Se va avea în vedere că fierul, manganul si cuprul din apă catalizează oxidarea grasimilor.
Necesarul de apă este de 6-10 m3/t uleiuri și grăsimi.
Apa în industria amidonului și a produselor pe bază de amidon
În industria amidonului se folosește apă cu duritate de maxim 15o germane. Apa trebuie să
fie transparentă și să corespundă din punct de vedere microbiologic.
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PROGRAME SPECIFICE ACTIVITATILOR DE BIROTICA
Crăciunescu Eufrosina,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu

Instalarea ţi configurarea aplicaţiilor de tip office
Aplicaţiile de tip office conţin de obicei: un editor de text, o aplicaţie de calcul tabelar, o
aplicaţie pentru prezentări, o aplicaţie pentru baze de date şi eventual una pentru prelucrat imagini.
Cea mai complexă aplicaţie de tip office este oferită de Microsoft. Pe lângă aceasta, se pot folosi şi
aplicaţii de tip Open source, disponibile pe internet.
Etapele instalării Microsoft Office:
1. Se lansează instalarea folosind fişierul setup.exe din kitul de instalare;
2. Fişierele de actualizare se copiază pe calculator;
3. Se solicită introducerea şirului Product Key;
4. Se introduc informaţii despre utilizator (Nume, Iniţiale, Organizaţie);
5. Se solicită acceptarea termenilor din acordul de licenţă;
6. Se alege tipul de instalare: tipică sau particularizată;

Figura 8
7. Se aleg aplicaţiile pe care dorim să le instalăm şi modalitatea de instalare;

Figura 9
8. Se poate face o actualizare a fişierelor de pe net; tot acum se decide dacă se şterg fişierele de
instalare sau nu. Dacă nu se şterg fişierele, avem posibilitatea instalării ulterioare a
pachetelor pe care nu le avem deja instalate, fără să fie necesară existenţa Kit-ului de
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instalare. Acest lucru se face folosind opţiunea Repair, accesibilă din Add Remove Programs
– Control Panel.
9. Se finalizează instalarea.
La instalarea particularizată se poate face click pe un semn plus (+) pentru a extinde un folder şi
a vedea mai multe caracteristici. Simbolul de lângă caracteristică indică cum este instalată implicit
caracteristica. Există posibilitatea să modificăm modul în care este instalată caracteristica făcând
click pe simbolul ei, apoi selectând alt simbol din lista care apare.
Simbolurile şi semnificaţiile lor sunt redate mai jos:
Executare din calculator - caracteristica va fi instalată şi stocată pe hard disk la
terminarea instalării. Subcaracteristicile nu vor fi instalate şi stocate pe hard disk.
Executare toate din Calculatorul meu - caracteristica şi toate subcaracteristicile sale
vor fi instalate şi stocate pe hard disk la terminarea instalării.
Instalat la prima utilizare - caracteristica va fi instalată pe hard disk când veţi utiliza
prima dată caracteristica. În momentul respectiv, poate fi necesar accesul la CD-ul sau la
serverul de reţea de la care aţi instalat iniţial. Această opţiune poate să nu fie disponibilă
pentru toate caracteristicile.
Indisponibilă - caracteristica nu va fi instalată deoarece nu este disponibilă.
După instalare şi restart este recomandată deschiderea tuturor aplicaţiilor instalate, înainte de a
îndepărta kit-ul de instalare (Microsoft Office 2003).
Versiunile utilizate la scară largă sunt Microsoft Office 2003 şi Microsoft Office 2007.
Microsoft Office 2007 aduce îmbunătăţiri cu privire la:
1. Modalitatea de accesare a meniurilor
2. Grafică superioară (un număr mult mai mare de nuanţe)
3. Posibilitatea personalizării unei bare de instrumente „Acces rapid‖
4. Butonul Office care conţine principalele opţiuni specifice tutoror aplicaţiilor
5. Posibilitatea vizualizării imediate a efectului, înaintea aplicării lui
Dintre configurările specifice aplicaţiilor de tip office amintim: verificarea corectitudinii editării
într-o anumită limbă, folosind opţiunea „Spelling and grammar‖; posibilitatea de a traduce un text,
folosind opţiunea „Translate” (presupune conectarea la internet); personalizarea barelor de
instrumente cu butoane specifice realizării unei anumite sarcini de lucru; personalizarea aplicaţiei
folosind opţiunile din „Tools - Options‖.

Configurareză programelor antivirus
Un virus informatic este un program care se instalează fără permisiunea utilizatorului şi
provoacă pagube atăt la nivel software, cât şi hardware.
Structura generală a unui virus: orice virus informatic este format din trei părţi principale:
1. secvenţa de auto-reproducere – aceasta conţine şi un mecanism de auto-recunoaştere, pentru
a evita infectarea unui program deja infectat; recunoaşterea se face pe baza semnăturii
virusului, o secvenţă variabilă de maxim 80 de octeţi specifică fiecărui virus.
2. secvenţa de lansare în execuţie a nucleului virusului se face în funcţie de îndeplinirea
anumitor condiţii.
3. nucleul conţine codul care realizează scopul virusului.
Obiective posibile ale viruşilor: distrugerea sectorului de boot, umplerea spaţiului pe hard
disk, distrugerea fişierelor, formatarea hard disk-ului, afişarea de mesaje, resetarea calculatorului,
micşorarea vitezei de lucru, redefinirea tastelor, modificarea datei, etc.
Un soft de tip malware are rolul de a se infiltra şi deteriora sau să preia date fără acceptul
proprietarului reţelei sau a calculatorului.
La început, antiviruşii căutau doar bucăţi de cod în conţinutul tuturor fişierelor de pe hard
disk. Detectarea se făcea doar folsind baza de date a antivirusului.
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Următoarea etapă a fost detectarea comportamentului dubios (suspicios behavior monitoring), dar
fără să ia decizii, ci doar la nivel de avertizare.
În prezent, se foloseşte controlul de tip heuristic care foloseşte două metode de detecţie:
1. analiza fişierului – căutarea de comenzi periculoase (ştergere fişiere sistem etc);
2. emularea – rularea pe o maşină virtuală şi examinarea reacţiilor acestuia.
Programele antivirus realizează următoarele operaţiuni: detectează viruşii prin verificarea
conţinutului fişierelor şi semnalarea prezenţei semnăturii unui virus cunoscut sau a unor secvenţe
suspecte în interiorul lor; dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate; prevenirea infectării prin
supravegherea acţiunilor din memorie.
Instalarea programelor antivirus
După lansarea în execuţie a instalării se solicită o prescanare a sistemului de operare. Este
recomandat să se facă această scanare, dacă sistemul de operare nu a fost instalat pe curat, datorită
posibilităţii existenţei viruşilor. Unele programe antivirus pot solicita dezinstalarea unui program
antivirus deja instalat sau dezactivarea firewall-ului, în momentul instalării. Este necesară existenţa
unei conexiuni la internet, astfel încât programul antivirus să-şi poată actualiza baza de date.
Programele antivirus permit setarea unui utilizator şi a unei parole pentru lansarea în execuţie şi
modificarea setărilor.
Un program antivirus de tip Open source este Avira AntiVir. Este rapid, nu consumă multe
resurse, eficient şi usor de folosit.
Updatarea bazei de date se face automat în momentul conectării pe internet, dar pentru
update-ul programului trebuie să accesăm Start product update…

Figura 10 Meniul Update al programului Avira AntiVir
Administrarea fişierelor şi directoarelor
Datele sunt stocate şi organizate în cadrul unui sistem de operare în locaţii numite
directoare.
Lansarea în execuţie a sitemului de operare se face de pe partiţie activă care trebuie se fie partiţie
primară. Se poate seta doar o partiţie activă la un moment dat.
Partiţionarea şi formatarea unui hard disk se realizează cu ajutorul utilitarului Disk
Management. Deschiderea se realizează cu click dreapta pe My Computer – Manage – Disk
Management sau Start, alegeţi Settings - Control Panel - Administrative Tools - Computer
Management – Storage - Disk Management.
Partiţiile sunt formatate cu un sistem de fişiere. Cele două tipuri de sisteme de fişiere
disponibile în Windows XP sunt FAT32 (File Allocation Table) şi NTFS (NT File System), care
determină factori adiţionali ce afectează stocarea precum: dimensiunea partiţiei, dimensiunea unui
cluster şi trăsături de securitate. Un rezultat al partiţionării este şi folderul System Volume
Information, care există pe orice partiţie a unui HDD care are instalat ca sistem de operare
Windows, atât în cazul partiţiei de tip NTFS cât şi al FAT32. Este un folder protejat de sistem, în
care sunt colectate date despre fişierele din partiţia respectivă, restore points/backup.
FAT32 – este recomandat pentru hard disk-uri mai mici de 32GB şi dacă se doreşte
instalarea mai multor sisteme de operare;
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NTSF – este recomandat pentru hard disk-uri cu capacitate mare de stocare şi dacă se
doreşte instalarea unui singur sistem de operare. Are caracteristici de stabilitate şi securitate mai
bune. NTFS este un sistem mai nou, mai stabil şi mult mai sigur decât FAT32, dacă se fomatează
hardul în NTFS se poate proteja cu ajutorul unei parole (password protected).
Un hard-disk formatat FAT32, pe care nu dorim să-l reformatăm, pentru a-l schimba în
NTFS, se poate converti folosind Windows Convert Tool.
Niveluri de acces pentru Directoare şi Fişiere
Permisiunile pot fi văzute ca reguli asociate unor oboiecte de pe calculator sau dintr-o reţea.
Ele stabilesc dacă un utilizator are acces la un obiect şi ce poate să facă cu el. De exemplu, există
posibilitatea să ai acces la un document dintr-un folder, partajat din reţea, dar să ai posibilitatea doar
să-l citeşti, nu să-l şi modifici. Administratorii de sistem şi utilizatorii cu drepturi de administrator
au posibilitatea să dea permisiuni utilizatorilor individuali sau grupurilor. Pentru a aplica
permsiuni pentru un folder sau fişier se procedează astfel: click dreapta pe fişier sau folder şi se
selectează Proprietăţi; click pe Securitate şi apoi pe Editare şi se alege varianta dorită.
Permisiunile directoarelor sunt :
1. Citire: se văd fişierele şi subdirectoarele din director şi se vede cine este proprietarul
directorului şi atribute;
2. Scriere: se creează noi fişiere şi subdirectoare în cadrul directorului; se schimbă atributele
directorului; se vizualizeză proprietarul şi permisiunile;
3. Vizualizare: se văd fişierele şi subdirectoarele din directoare;
4. Modificare: se şterge directorul şi se pot efectua acţiunile permise.
Securitatea adiţională la nivel de fişier este asigurată de NTFS.
Permisiunile fişierelor sunt:
1. Citirea: vizualizarea conţinuturilor şi a atributelor, proprietarul şi permisiunea;
2. Scrierea: suprascrierea, schimbarea atributelor şi vizualizarea proprietăţilor şi
permisiunilor;
3. Citirea şi executarea: rularea aplicaţiilor, la care se adaugă derularea de acţiuni permise de
―scriere‖;
4. Modificarea: modificarea şi ştergerea fişierului, la care se adaugă acţiunile permise de
―Scriere‖ şi ―Citire şi executare‖.
5. Control total: schimbarea permisiunii şi preluarea proprietăţii, iar în plus execută toate
acţiunile permise de NTFS.
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CONTRIBUŢIA PEDAGOGULUI ŞCOLAR LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI
LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
Diaconescu Mirela, Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu
Educația omului este funcția pe care trebuie să o îndeplinească atât natura proprie a ființei
umane, cât și comunitatea prezentă în viața acestuia. Procesul educațional, cu reguli concrete în
acțiuni, prin mișcarea evolutivă reformează și schimbă comportamentul individului și al societății,
astfel formând ierarhia valorilor în raport cu cerințele și necesitățile existente ale timpului. Omul și
societatea devin dependenți unul față de altul în procesul schimbărilor, corelat cu mediul
educațional și al instruirii, astfel creând sistemul comun de activitate. Relația dintre școală –
societate – stat – individ este rolul esențial și factorul primordial în dezvoltarea unui sistem real de
instruire și educație. Educația omului nu poate fi efectuată separat de societate, ambele având un
anumit scop şi anume: de a obține cât mai multe beneficii comune. Atât omul cât și societatea își au
menirea de a ridica calitatea vieții, nivelul de cultură și civilizație, remodelarea intelectului uman –
rezultat al unei bune instruiri și al unui bun nivel de educație. Instituția de învățământ sau școala a
fost, este și va fi mereu acel mediu social în care crește, se dezvoltă, se educă și se instruiește omulcopilul-elevul.
Pentru a atinge nivelul corespunzător de educație și instruire omul-copilul are nevoie de
multă învățătură, de multă atenție din partea școlii, a personalului didactic de predare și a
personalului didactic auxiliar, de multă autonomie și de relații socio-umane necesare comunicării
pentru o dezvoltare personală. Aici trebuie să-și spună cuvântul comportamentul personalul didactic
de predare și a personalului didactic auxiliar, care este dascălul, îndrumătorul și propagatorul ideilor
despre identitatea personalității și identitatea sistemului de învățământ. Rolul personalului didactic
de predare si a personalului didactic auxiliar în educația omului-copilului este esențial. Acesta are
rol de a educa, de a cultiva și a transmite la copii-elevi esența valorilor, exprimate de importanța
factorului uman în societate. Prin această acțiune, personalul didactic cu unitatea de învățământ
trebuie să promoveze mottoul cu referire la „identitatea educației școlare, parte esențială a
sistemului de valori‖. Identitatea educației școlare este realitatea prin care se identifică procesul de
instruire, climatul instituției, cultura educațională și, totodată, este acțiunea și rolul școlii de a ajuta
individul să-și dezvolte propria identitate într-o societate. Școala, ca identitate a societății, exprimă
caracterul misiunii prin care se dezvoltă factorul uman cu personalitatea corespunzătoare. Sistemul
de învățământ în realitate este un producător de identități. Prin educație se dezvoltă identitatea
națională, iar prin calificarea profesională se dezvoltă identitatea economiei naționale. Atât educația
cât și calificarea profesională sunt domenii esențiale care urmează a fi apreciate în aceeași măsură și
la justa valoare. Ca rezultat, personalitatea ființei umane se manifestă prin educație și
profesionalism, calități acumulate în instituția de învățământ/școală. Deci, rolul personalului
didactic și al unității de învățământ în societate este acțiunea prin care se formează personalitatea
copilului–elevului. Personalul didactic cu unitatea de învățământ este principalul element ce
contribuie la formarea capitalului uman, resursă prioritară în dezvoltarea unei societăți. Prin
intermediul sistemului de învățământ profesorul/pedagogul este persoana care influențează și
reglează societatea în dezvoltare. Profesorul/pedagogul, școala, elevul este prezentul și viitorul
societății în dezvoltare și al procesului evolutiv de transformare a vieții, cu tendințe mereu spre
perfecțiune. Iar managerul unităţii de învăţământ este coordonatorul şi mânuitorul tuturor proceselor
din acest domeniu, care implementează metode performante de administrare şi realizează regulile
de joc în pas cu schimbările şi cerințele impuse de societatea contemporană mereu în creștere.
Formarea personalității prin educație și instruire, cu identitatea corespunzătoare, este
acțiunea esențială a unei societăți bazată pe echitate, respect și transparență. Iar acțiunea prioritară a
unui sistem de învățământ, parte componentă a societății, este de a forma omul în limita valorilor
axate pe intelect, personalitate, identitate. Existența evolutivă ale acestora poate fi viabilă și durabilă
doar într-un mediu social sănătos, plasat în parametrii corespunzători de dezvoltare a intelectului
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uman cu necesitățile reale ale vieții. Prin intermediul cerințelor și necesităților reale ale existenței,
ființa umană cu capacitatea de a gândi și a înțelege sensul și legătura fenomenelor din lumea
înconjurătoare este capabilă să dezvolte natura lucrurilor până la limitele maxime ale valorilor.
Asistența și sprijinul social acordat fiecărui copil-elev include activitatea întregii comunități
pedagogice, inclusiv și managerul instituției, și, nu în ultimul rând, al psihologilor, consilierilor
pentru educație, logopezilor,pedagogilor. Conținutul și esența instruirii școlare se bazează pe
formula „de a întreprinde și a efectua acțiuni de sine stătător și de a fi responsabil pentru toate
acțiunile realizate atât în cadrul școlii cât și în afara ei‖. De asemenea, activitățile extrașcolare cu
scop bine determinat plasează elevul în funcția de a-și recunoaște rolul său de cetățean în societate.
Elevul-copilul este privit ca o valoare integră a unității de învățământ și a societății, iar conținutul
acestora se reduce la idea sau conceptul că: ―orice inițiativă a elevului este o acțiune, iar orice
acțiune este o realizare‖. atitudinea constructivă din partea întregii societăți tinde mereu spre
obiectivul comun: de a dezvolta personalitatea elevului, a unității de învățământ si a societății.
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii , reguli şi
interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie , modificate şi
îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate . Imaginea este
dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionaţă de caracteristicile de
vârstă , sex, religie , nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc.
Formarea imaginii unei unități de învățământ se poate realiza aplicând o anumită ,,politică‖,
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului unității școlare şi pe de altă parte de
activitatea desfăşurată de personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personal
nedidactic .
Imaginea organizaţiei poate fi gestionată în cel puţin şase moduri:
1.Să faci lucruri bune , în sensul practicării unui management extrem de performant.
2.Să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii încrederea, simpatia,
înţelegerea şi sprijinul publicului.
3.Să desfăşori o agresivă campanie publicitară.
4.Sa foloseşti sponsorizarea.
5.Să angajezi un personal foarte bine pregătit , motivat şi ataşat obiectivelor unității de învățământ.
6.Să întreţii foarte bune relaţii cu mijloacele de informare în masă.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei,
publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru
formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje .
Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări:
a) reliefarea rolului instituţiei educative, care va scoate în evidenţă: trăsăturile definitorii ale
instituţiei educaţionale; locul şi rolul în sistemul educaţional; tradiţiile şi realizările instituţiei;
aprecierea făcută de sistem şi comunitate; interacţiunile educaţionale cu alte instituţii; avantajele
oferite elevilor; perspectivele medii şi lungi ale instituţiei.
b) reliefarea activităţii instituţiei educative: evidenţierea activităţilor specifice instituţiei; activităţile
extraşcolare; programe şi proiecte ale instituţiei; activităţi în folosul angajaţilor; activităţi în folosul
comunităţii.
c) reliefarea rolului angajaţilor: rolul membrilor marcanţi ai instituţiei; drepturile şi obligaţiile
angajaţilor; profesionalismul; competenţa; onestitatea; contribuţii importante la realizarea scopului
instituţiei şi ale angajaţilor; participarea angajaţilor la manifestări educaţionale şi ştiinţifice locale,
naţionale şi internaţionale; rezultate de prestigiu ale angajaţilor.
d) reliefarea evenimentelor importante în viaţa instituţiei sau la care participă instituţia pe plan
local, național şi internaţional.
Managerul/personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar al unei unități
şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o
planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite.
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RADICALI LIBERI ŞI ANTIOXIDANŢI
Prof.Cornelia Dinga,
Colegiul Tehnic “Matei Corvin” Hunedoara
 RADICALII LIBERI (RL)
Teoria ―radicalilor liberi‖ a fost avansată în urma cu 50 de ani de către Denham
Harman.Ei sunt atomi sau molecule care conţin în molecula lor un electron desperecheat .Prezintă o
mare instabilitate si agresivitate chimică,deşi durata lor de viaţă este de câteva milionimi dintr-o
secundă. Alterările produse prin RL sunt prezente / vizibile atât la suprafaţă(piele), cât si-n
profunzime (membrane celulare, material genetic)
Cei mai importanţi RL sunt :superoxidul (O2- ), peroxidul(-O-O-), hidroxilul(-OH),nitritul
(NO2- ),nitratul (NO3- ).
Surse de RL :fumatul (o ţigară genereaza 10 RL),stresul,aerul poluat cu fum,praf
industrial,gaze de eşapament,radiaţiile ionizante (RUV, Rx,radiaţia cosmica),consumul crescut de
alcool,stările inflamatorii,metabolismul energetic(oxidarea mitocondriala),exercitiul fizic (cu cât e
mai intens, cu atât mai multi RL genereaza!),prăjelile,fripturile,expunerile intempestive la soare, dar
si bronzarea artificială,sursele de oxigen atomic(hipocloriţii,ozonul,dicromaţii, cloraţii,),unii agenţi
oxidanţi,utilizaţi
în industria alimentară drept conservanţi(nitraţii,nitriţii,sulfatii, metabisulfiţii,fosfiţii)etc.
În timpul activităţii fizice intense cantitatea de RL creşte de peste 50 de ori ...dar tot în
timpul exerciţiului fizic are loc cea mai importantă sinteză a AO endogeni.RL sunt tamponaţi
eficient cât suntem tineri, dar cu trecerea anilor eficienţa sistemelor de inactivare a acestora se
diminuează.RL generaţi in interiorul organismului dăunează la fel, ca şi cei declanşaţi de mediul
poluat, membranei celulare, dar nu numai.Când cantitatea de RL netamponaţi este mare, printr-o
producţie substanţială, suntem în faţa fenomenului numit―stres oxidativ
Reciproc,a fost stabilită si o măsură a puterii anti-oxidante a unor vegetale,numită
ORAC (oxigen radical absorbance capacity)-Anexa 1 . Pentru a se menţine în formă un om trebuie
să introducă zilnic în organism o cantitate de vegetale care să-i asigure un optim de > 5000 unităţi
ORAC.
RL neanihilaţi, au fost asociaţi cu o multime de boli, incluzând cancerul, unele afecţiuni
pulmonare si degenerative, boli cardio-vasculare, dar şi reumatice, unele boli auto-imune, cât şi cu
funcţionarea defectuoasă a sistemului nervos si imunitar, afectarea vederii, echilibrul glicemic prin
―lovirea‖ pancreasului, (lista cuprinde cca 50 de boli si nu este nici pe departe încheiată!)Cele mai
sensibile organe la actiunea RL sunt: cristalinul, pancreasul, celulele nervoase si vasele de sânge.
Organismul este dotat cu o adevarată armată formată din antioxidanţi, care au capacitatea de a
inactiva RL, fiind în stare de a opri apariţia unor boli, având si un rol important în încetinirea
procesului de îmbatrânire.
ANTIOXIDANŢII(AO)
Prin controlarea radicalilor liberi, antioxidanţii pot face diferenţa dintre viaţă şi moarte,
pot determina repeziciunea şi modul în care îmbătrânim. Cu cât înţelegem mai multe despre
antioxidanţi şi despre cum lucrează aceştia, cu atât mai mult vom înţelege şi aprecia rolul profund pe
care îl joacă ei.Antioxidanţii reprezinta un grup de compuşi produşi de organism şi care apar în mod
natural în multe alimente. Antioxidanţii lucrează împreună în organism pentru a menţine sănătatea şi
vigoarea în ultimele decenii de viaţă. Ei fac aceasta protejându-ne de răul produs de radicalii liberi
care ne pot distruge ţesuturile şi celulele sănătoase. pentru a ne menţine sănătoşi şi fericiţi. Rolul lor
în organismul uman este miraculos.
AO sunt compusi naturali(exogeni), sau produşi de către organism (endogeni),ce au
posibilitatea de a reduce/anihila efectele toxice ale radicalilor liberi,de a neutraliza moleculele de
oxigen instabile,ajutând corpul sa nu-i fie distruse celulele.AO lucreaza în echipe bine sincronizate
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si în permanenţă interrelaţie,când unul este distrus îl reciclează imediat ceilalti antioxidanţi.AO sunt
substanţe sacrificate pentru protejarea unor molecule de importanţă biologica (ADN, enzime,
membrane), ele fiind prima ţintă în calea RL, pe care îi transformă în substanţe mai putin nocive, iar
dacă sunt în cantitate suficientă au capacitatea de a-i anihila.
Daca predomina efectele RL şi ale fenomenelor pro-oxidante, vorbim de îmbatrânire,
boală, sau moarte.Reciproc, daca predomina efectele şi cantitatea de AO, vorbim despre sănătate,
strălucire şi tinereţe.
În special (dar nu exclusiv !),fructele si legumele sunt considerate ca având efecte benefice.
Pentru a avea un efect benefic asupra sănătăţii, ar trebui consumate cel putin 500 g/zi din aceste
alimente. OMS recomanda consumul a cel putin 400 g pe zi, dintre care minim 30 g ar trebui să fie
plante leguminoase, nuci si seminţe .
Agenţia Internaţională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului recomandă însă consumul
zilnic a 400-800 g de fructe si legume / zi / persoană indiferent de anotimp !
Denumire
RESVERATROLUL miraculosul
colorant
negru,este cel mai
puternic anti-oxidant
natural cunoscut

ANTIOXIDANŢI EXOGENI
Acţiune
Are un potenţial anti-oxidant de 50 de ori
superior vitaminelor C şi E la un loc , este de
10-20 de ori mai puternic decât vitamina E în
protecţia anti-oxidativă a LDL-colesterolului .
Are un efect direct de distrugere tumorală,
acţionând împotriva oricărui tip de localizare
tumorală

LICOPENUL –
uimitorul
colorant roşu

Este cel mai important reprezentant al familiei
carotenoizilor, are o capacitate anti-oxidantă
de 10 ori mai puternică comparativ cu
vitamina E,este singurul anti-oxidant a cărui
cantitate sporeşte de circa 4-6 ori prin fierbere
(bulionul de ex.)

C
A
R
O
T
E
N
O
I
Z
I

Substanţă anti-oxidantă redutabilă,atenuează
mult simptomele şi efectele secundare ale
curelor citostatice,reglează somnul şi
tensiunea arterială
Creşte numărul şi stimulează activitatea
limfocitelor T „ajutătoare‖ (LTh),stimulează
şi creşte sinteza progesteronului
Efectul antioxidant al luteinei se manifestă nu
numai la nivelul aparatului vizual, dar şi la
nivelul altor organe, precum şi în cadrul unor
lanţuri metabolice putând fi utilizată cu
rezultate bune de către toţi cei cărora li s-a
recomandat consumul de AO (pentru
prevenirea bolilor cardiovasculare, cancerului
etc.)

BETA
CAROTENULsau minunea de
culoare galbenă

LUTEINA -un
alt membru al
familiei
carotinoizilor
(―lutheus‖ =
galben)

ACIDUL ASCORBIC
(VITAMINA C)

Nu poate fi sintetizată de organismul uman şi
nici de cel al cobaiului
Substanţă anti-oxidantă extrem de puternică,

Surse
Se găseşte în general în
fructele de culoare
violet -neagră (dar nu
numai)

Licopen întâlnim în
aproape orice aliment
de culoare roşie:tomate,
căpşuni, grape-fruit
roşu, ardei iute şi capia,
gogoşari,guava, papaya,
ulei de cătină, dar şi-n
struguri
Surse(mg/100g produs)
:lucernă (4,81),morcov
(3-9), migdale (56),salată (4-8), măceşe
(5),alune
(4,4),arahide(3,6),spana
c(2,5),varză(2),
loboda, salata,
spanacul, dovleacul
galben, rebarbarum,
praz, mazăre, vegetale
verzi şi orice fruct sau
legumă care are culori
intense
măceşe, coacăze negre,
kiwi, frunzele de
pătrunjel, hrean, măcriş,
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Complexul vitaminic
E

ACIZII
GRAŞI

OMEGA
3–Acid
Alphalinolenic -

OMEGA
6
-acidul
arahidonic
-acidul
linoleic

COENZIMA Q10
Este un anti-oxidant
exo-,dar şi endogen

ZINCUL

cu moleculă mică,prima vitamină în lupta
antibacteriană
şi anti-virală, a-II-a vitamină în lupta anticancer, grăbeşte vindecarea hepatitelor acute
şi opreşte evoluţia celor cronice spre ciroză
sau cancer hepatic
Fixator de Calciu mai puternic decât
vitaminele , este indispensabilă pentru
absorbţia Fierului
Creşte longevitatea şi scade numărul
deceselor de orice cauză
Nu este vorba de o singură substanţă, ci de...
(cel puţin) 8 : (a- , b- , g- , d-) tocoferol şi (a,b-,g-,d-)
tocotrienol + bioflavonoide
Este un anti-oxidant excepţional, ―ocrotind‖
de oxidare acizii graşi nesaturaţi, vitaminele
A şi C din lumenul intestinal, dar şi
membranele celulare. Ne protejează şi de
efectele oxidante remarcabile ale ozonului,
smogului, de radiaţii şi de efectele nocive ale
chimioterapiei (alături de vitamina A)
Modulatori deosebit de puternici ai
răspunsului imun, efecte importante în bolile
auto-imune, infecţii virale şi / sau bacteriene,
cancer, SIDA
Vindecă ulcerul gastric şi duodenal ;
Regularizează ciclul menstrual, diminuă
frecvenţa şi intensitatea durerilor menstruale
Au efect hipoglicemiant (util şi la diabetici),
transformând glucoza sangvină în glicogen de
depozit ; reduc rezistenţa la insulină
Extrem de sensibili la lumină, aer şi termic
(prăjire),
în prezenţa cărora putând suferi procese de
izomerizare cis-trans,cât şi oxidări multiple la
dublele legături, devenind din anti-oxidante,
pro-oxidante
Indispensabili pentru producerea de energie,
pentru transferul oxigenului din aer până la
nivelul hemoglobinei
Catalizator în procesul de formare a energiei
celulare, răspunzătoare de 95% din energia ce
se formează în corp
Anti-oxidant puternic, imuno-stimulator
(sporind numărul de limfocite TK) ; substanţă
cu proprietăţi anti-tumorale (absorbind
radicalii liberi)
Este un anti-oxidant redutabil pentru RL,
metal cu efecte puternice anti-tumorale,este

tarhon, mărar şi varză,
citrice, căpşune...

Surse(mg la 100g /ml
produs) : ulei de
germeni de grâu (150500),ulei de floarea
soarelui (50),
migdal(25,8),ulei de
măsline,soia
(13,2),nuci
12,3),germenii de
grâu,măsline(8),zmeura
(4,5), salata(4)
-Carne de peste:somon
si ton
-Seminte de dovleac

uleiurile de floarea
soarelui, porumb, soia,
germeni de grâu,
dovleac, rapiţă, susan

frunzele de tutun, uleiul
de cătină, uleiul de soia,
alune, varză, conopidă,
broccoli, spanac, ton,
sardină, germenii de
grâu, orez integral,
uleiurile vegetale, inimă
şi muşchi de vită
nucile, castanele,stridiil,
afinele, germenii de
75

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

Denumire
SUPEROXIDDISMUTAZA (SOD)

GLUTATIONULglutamil-cisteinilglicina)

CATALAZA

MELATONINA

un antagonist al Calciului
Reduce semnificativ frecvenţa
răcelilor,participă la metabolismul energetic,
la sinteza şi degradarea proteinelor, cât şi la
sinteza acizilor nucleici,ajută la metabolismul
vitaminei A,intervine şi-n menţinerea
echilibrului acido-bazic
ANTIOXIDANŢI ENDOGENI
Acţiune
SOD se găseşte în mucusul care înconjoară
fiecare celulă din organism, distrugând RL
înainte ca aceştia să atingă celulele,este
produs în sânge de către gena M
(Matusalemică) în prezenţa Mn, Zn şi a Cu
Este o substanţă cu proprietăţi anti-tumorale
de excepţie, distrugând RL înainte ca aceştia
să atingă celulele
Este cel mai puternic şi mai important între
AO produşi de către organism,efectele sale
sunt potenţate de antocianine
Poate recicla vitamina C, potenţându-i
efectele
Este mai eficace decât vitamina C în
ameliorarea biodisponibilităţii Fe
Este o enzimă prezentă la toate organismele
vii, care,protejeaza astfel celulele în faţa
agresiunii H2O2 şi a peroxizilor
Favorizează cicatrizarea normală, producerea
de fibroblaste, cât şi revascularizaţia
Catalaza este una dintre cele mai rapide
enzime cunoscute: fiecare moleculă de
enzimă poate descompune milioane de
molecule de H2O2 pe secundă !!!
Este un hormon natural produs de glanda
pineală (epifiza), a cărui secreţie diminuă
odată cu vârsta
S-a observat că nu neapărat melatonina
prelungeşte viaţa, ci buna funcţionare a
epifizei epifiza nu mai trebuie s-o producă,
încetinindu-şi propria îmbătrânire şi secretând
alte substanţe importante

grâu, piersici, portocale,
banane, cireşe, ciuperci,
pere, mere, tomate,
susan, migdale, aloe
vera,
sfecla roşie,
spanac, varză, salată,
usturoi
Surse/ localizare
se găseşte în mucusul
care înconjoară fiecare
celulă din organism,
organele cu metabolism
intens (creier, ficat,
rinichi, inimă, plămâni),
pulberea (sucul) de orz
verde şi pepenele
galben
alimentele care-lconţin,
pot fi considerate surse
de Glutation exogen:
avocado,
pepenele
verde, sparanghelul,
grape-fruit-,cartof,
Ficat,hematii,fiind mai
ales localizată în
mitocondrii şi
peroxizomi)

Este prezentă
pretutindeni : vegetale,
lapte, fiinţele vii

 RECICLAREA ANTIOXIDANŢILOR
AO, atât cei endogeni, cât şi cei exogeni, sunt legaţi în serie, ca nişte veritabile roţi dinţate,când
este oxidat unul, automat este reciclat printr-un altul.Valoarea deosebită a AO exogeni rezidă tocmai
din faptul că au o viteză mai mare de acţiune, sunt prompţi, sinteza lor nu depinde de vârstă.Sinteza
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tuturor AO endogeni este puternic stimulată de către activitatea fizică susţinută şi drastic diminuată de
către sedentarism.
Coenzima Q10
Reciclează
vitamina E

Radical
liber

b-carotenul şi
Antocianinele
Potenţ
Potenţează
vitamina C

Vitamina E
dezarmează
radicalii
liberi

RADICAL
vitamina E

Acidul lipoic Antocianinele
Reciclează
vitamina C

Reciclează
Glutationul

Vitamina C
reciclează
vitamina E

Glutationul
reciclează
vitamina C

RADICAL
vitamina C

RADICAL
Glutation

Reţineţi!:
Cine aduce zilnic, constant şi continuu un
aport masiv de AO exogeni, va fi pus la
adăpost de bolile
degenerative ―ale civilizaţiei‖, putând să
spere
într-un mod realist la dezideratul de
―centenar‖
Ţinta zilnică > 5000 unităţi ORAC / zi
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POLUAREA URBANĂ
Prof. Dumitru Silvia
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Activităţile din mediul urban constituie surse de poluare pentru toţi factorii de mediu, de
aceea aceste activităţi trebuie controlate şi dirijate, astfel încât să se reducă la minim impactul
asupra mediului.
Factorii de mediu aerul, apa, solul, flora, fauna suferă în continuare, sub impactul activităţilor
umane, modificări cantitative şi calitative importante.
Surse de poluare a apei
Sursele naturale de poluare a apelor sunt în cea mai mare parte a lor surse cu caracter permanent.
Ele provoacă adesea modificări importante ale caracteristicilor calitative ale apelor, influenţând
negativ folosirea lor.
Principalele condiţii în care se produce poluarea naturală a apelor sunt:
■ trecerea apei prin zone cu roci solubile constituie principala cauza de pătrundere a unor
săruri în cantităţi mari în apele de suprafaţă;
■ trecerea apelor de suprafaţă prin zone cu fenomene de eroziune a solului provoacă
impurificări cu particule solide antrenante.
■ vegetaţia acvatică intensă conduce la fenomene de impurificare variabile în timp, în
funcţie de perioadele de vegetaţie;
■
vegetaţia de pe maluri: prin căderea frunzelor, a plantelor întregi, putrezirea şi
descompunerea lor.
Apele uzate sunt ape cărora, prin utilizare, li s-au modificat calităţile chimice, fizice sau
biologice. Una dintre problemele actuale cele mai dificile în domeniul gospodăririi apelor o
constituie protecţia calităţii, prevenirea şi combaterea poluării lor. Apele uzate sunt îndepărtate din
colectivităţile care le-au produs şi de cele mai multe ori se reîntorc în natură.
O dată cu creşterea cantităţii de apă utilizată în economie, a sporit şi volumul de ape uzate,
restituite surselor naturale, provocând deteriorarea calităţii acestora. Se consideră că într-o ţară
industrială, situată în zona temperata, circa 80% din apa folosită se reîntoarce, mai mult sau mai
puţin impurificată, în circuitul natural, sub forma de apa uzată.
Caracterizarea apelor uzate este necesară atât pentru aprecierea gradului de încărcare şi a
nocivităţii, cât şi pentru stabilirea tehnologiei de epurare. În acest scop se determină natura şi
concentraţia impurificatorilor specifici, impurificarea organică globală, gradul de mineralizare etc.
Apele uzate conţin o serie de componenţi care au acţiune vătămătoare asupra: florei şi faunei din
bazinul receptor, captărilor de apa din aval, folosinţelor în agricultură, instalaţiilor de canalizare,
stării igienico-sanitare.
În cadrul măsurilor de protejare a mediului înconjurător, protecţia calităţii apelor naturale se
urmăreşte prin respectarea valorilor-limita admisibile pentru indicatorii de calitate a apei şi implicit
pentru cantităţile de impurificatori admisibile de a fi evacuate, conform normativelor în vigoare.
Pentru ca apele uzate să poată fi evacuate în râuri li se impun condiţii care stabilesc valorile-limită
admisibile ale principalelor substanţe poluante.
Apele uzate, după provenienţa lor, sunt: ape uzate menajere, ape uzate industriale, ape uzate
agrozootehnice.
Apele uzate menajere rezultă din utilizarea apei în locuinţe, instituţii publice, băi, spălătorii,
spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale si de alimentaţie publică etc.
Apa este un excelent agent de spălare pus la dispoziţie de natură. Apa spală şi singură, ploile
antrenează gunoaiele, uleiurile, benzina de pe străzi, fumul şi praful din aer, de pe clădiri, de pe
plante. Rezultatul curăţeniei făcute este poluarea apei.
Impurităţile apelor uzate menajere sunt:
* substanţe minerale (rezultate din operaţii casnice sau edilitare);
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* substante organice (produse petroliere, detergenţi, pesticide etc.);
* substanţe de provenienţă biologică (microorganisme, paraziţi).
Apele uzate industriale rezultă din diverse procese de fabricaţie şi constituie cea mai masivă
şi nocivă sursă de poluare. Caracteristica esenţială apelor uzate industriale o constituie varietatea
nelimitată de poluanţi şi nocivitatea lor deosebită. Astfel, unele conţin germeni patogeni, precum
cele din industria alimentară, altele, substanţe în suspensie, ca cele provenite de la staţiile de
flotaţie, iar cele mai multe, substanţe chimice potenţial toxice.
Numărul substanţelor chimice poluante este foarte mare, cele mai frecvente fiind; metale
grele, acizi minerali, acizi organici, substanţe azotate, detergenţi, fenoli, coloranţi. Unele sunt
degradabile, dar cele mai multe au o persistenţă îndelungată. Industriile cele
mai poluante sunt:
chimică, metalurgică, minieră, alimentară, forestieră.
Apele uzate industriale pot fi împărţite în trei grupe:
* ape de răcire, la care principalul agent de poluare este căldura;
* ape de spălare şi transport, provenite din secţiile de pregătire a materiilor prime şi de la
operative de spălare a instalaţiilor chimice;.
* ape provenite din secţiile de producţie unde au fost utilizate direct în procesul de
fabricaţie ca mediu de dizolvare sau reacţie; acestea formează apele uzate cu efect poluant major.
Apele uzate agrozootehnice rezultă din utilizarea apei în scopuri agricole (irigaţii),
alimentarea animalelor şi salubrizarea crescătoriilor de animale.
In compoziţia acestor ape intră dejecţii ale animalelor, produşi de eroziune a solului,
îngrăşăminte naturale sau sintetice, pesticide, biostimulatori etc.
Surse de poluare a aerului
Procesele de combustie constau în arderea combustibililor pentru obţinerea de energie, aceste
procese fiind folosite în scopuri industriale pentru realizarea energiei calorice necesare încălzirii sau
pentru incinerarea reziduurilor.
* în prezent, cei mai utilizaţi sunt combustibilii fosili (cărbuni, gaze naturale, petrol).
Teoretic, printr-o ardere completa a unui combustibil pur ar rezulta doar bioxid de carbon şi apă
care nu au o nocivitate considerabilă. În practica, aceşti combustibili sunt impuri, procesul de ardere
este incomplet şi deci, în urma arderii, rezultă produşi secundari. care intră în compoziţia fumului şi
sunt emişi în atmosfera, pe care o poluează;
* dintre sursele industriale, centralele termo-electrice sunt sursa cea mai importantă de poluare
a aerului prin procese de combustie, limitându-se totuşi aceasta poluare la zona limitrofa centralei
termice respective;
* încălzitul locuinţelor, datorită faptului că sursele de ardere se află răspândite pe teritoriul
localităţilor, reprezintă o importantă sursă de poluare a aerului.
* incineratoarele urbane de gunoi reprezintă de asemenea o sursa importanta de poluare a
aerului- poluanţii majori sunt reprezentaţi de fumul negru şi cenuşă, la care se adaugă oxid de
carbon, adehide, hidrocarburi, oxizi de sulf şi azot, fosfaţi, fluoruri, cianuri în cantităţi relativ
reduse.
Procesele industriale diverse reprezintă o foarte importantă sursă de poluare a aerului din
cauza diversităţii mari de poluanţi emişi în atmosferă, precum şi din pricina agresivităţii ridicate a
multora dintre aceştia.
* volumul şi teritoriile afectate de poluanţii emişi din procese industriale sunt mai mici decât
volumul şi teritoriile afectate de poluanţii proveniţi din arderea combustibililor şi din surse mobile,
importanţa acestora constând în marea lor diversitate şi nocivitate;
* teritoriile afectate se limitează la cele situate în apropierea surselor de poluare, riscurile
pentru sănătate şi/sau degradarea mediului sunt foarte mari în absenţa unor măsuri adecvate de
protecţie în teritoriile respective.
În funcţie de profilul industriei, de procesele tehnologice şi de eficienţa proceselor de epurare,
volumul şi natura emisiilor poluante sunt foarte diferite, astfel:
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metalurgia feroasă emite ca principali poluanţi: oxizi de fier, mangan, arsen, nichel, silicaţi,
cărbune, fluoruri, oxizi de carbon, oxizi de sulf şi sulfaţi, hidrogen sulfurat;
 metalurgia neferoasă: oxizi de cupru, plumb, bariu, cadmiu, fluoruri, oxizi de carbon, de
sulf, de azot;
 metalurgia materialelor de construcţii: suspensii de ciment, care constituie un important
factor de disconfort şi degradare a mediului ambiant, fluoruri, silicaţi, azbest, monoxid de
carbon;
 industria chimică produce un număr foarte mare de poluanţi ce sunt dependenţi de profilul şi
procesul tehnologic al industriei chimice respective.: acidul fluorhidric şi fluorurile ( fabrici
de îngrăşăminte superfosfatice), dioxidul de sulf şi acidul sulfuric( fabricile de acid sulfuric),
îngrăşeminte superfosfatice (industria farmaceutică, industria textilă, hidrogenul sulfurat
(fabrici de vâscoză, fungicide, cauciuc sintetic), sulfura de carbon (fabrici de hârtie,
vâscoză), mercaptanii (fabrici de acid azotic, sulfuric, îngrăşăminte azotoase), clorul şi
acidul clorhidric (fabrici de clor, acid clorhidric), pesticide, mase plastice, celuloză şi hârtie,
industria farmaceutică, hidrocarburile (industria petrochimică, fabrici de cauciuc sintetic şi
polimeri).
Sursele mobile de poluare industrială sunt reprezentate de mijloacele de transport rutier, feroviar,
aerian şi maritim. Dintre acestea, pe primul loc se situează autovehiculele.
Transporturile auto sunt surse deosebit de importante de poluare a aerului, constituind pentru
anumite ţări cea mai importantă sursă de poluare.
Emisiile de poluanţi ale autovehiculelor prezintă doua particularităţi, şi anume:
* în primul rând eliminarea gazelor de eşapament se face foarte aproape de sol, ceea ce
contribuie la obţinerea de concentraţii ridicate de poluanţi foarte aproape de sol;
* în al doilea rând, emisiile de poluanţi se fac pe întreaga suprafaţă a localităţilor,
diferenţele de concentraţie depinzând de intensitatea traficului şi posibilităţile de ventilaţie a străzii.
Ca substanţe poluante pe primul loc se situează gazele de eşapament. Dintre substanţele
eliminate în atmosferă sunt considerate caracteristice acestui tip de poluare următoarele:
* monoxidul de carbon ;
* oxizii de azot, hidrocarburile;
* suspensiile, antioxidanţii, lubrifianţii, anticorozivii, detergenţii.
Surse de poluare a solului
Surse de poluare din activitatea domestica a solului sunt în principal rezultatul deşeurilor solide
şi lichide provenite din activitatea domestică sau din activitatea unor unităţi de servicii neracordate
la un sistem special de tratare a deşeurilor.
Principalele surse ale poluării domestice a solului sunt:
- racordarea incompletă a locuinţelor la canalizarea urbană;
- neetanşeetatea şi capacitatea insuficietă a reţelei de canalizare;
- depozitarea sau administrarea pe sol a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a
apelor uzate;
- dirijarea în sol a apelor provenite din precipitaţii încărcate cu diferiţi poluanţi din
atmosferă:
- depozitarea necontrolată pe sol a deşeurilor menajere;
- scurgerea necontrolată în sol a combustibilului sau a uleiurilor uzate din rezervoare
îngropate.
Surse de poluare industriala pot avea cauze foarte variate, cele mai frecvente fiind legate de
depozitele de deşeuri, de apele industriale uzate şi de depunerile din atmosferă.
Există şi cazuri când, prin acţiuni iresponsabile faţă de mediu, se îngroapă în sol, fără nici o
protecţie, deşeuri chimice şi farmaceutice deosebit de toxice.
Efectele negative ale injectării de deşeuri toxice în sol se manifestă în special prin:
■ contaminarea straturilor acvifere de profunzime:
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■ creşterea porozităţii şi permeabilităţii rocilor cu deşeuri lichide, fapt ce facilitează
migrarea poluanţilor;
■ crearea unor fisuri care pot duce la dislocarea terenului şi chiar la seisme provocate.
Depozitarea gazelor naturale şi artificiale în subteran în vederea creării de rezerve sigure
poate să aducă de asemenea prejudicii solului daca nu este corect executată şi exploatată.
Extracţia nisipurilor şi pietrişurilor în balastiere determină modificarea solului.
Poluarea agricola este o poluare difuză şi se datorează în mare parte utilizării neraţionale în
agricultură a unor substanţe chimice de sinteza pentru obţinerea unor cantităţi superioare de
produse agroalimentare. Este vorba de îngrăşăminte, fitohormoni si pesticide.
Astfel, s-a demonstrat ca numai o parte din produsele chimice administrate pe sol sunt
biodegradabile. De exemplu, compuşii cu plumb sau mercur şi sărurile acidului arsenic se
descompun greu.
Dejecţiile animale care sunt biodegradabile pot avea în unele cazuri caracter poluator.
Aplicarea lor pe sol în stare proaspătă (nefermentate) sau în doze ce depăşesc cerinţele plantelor
poate duce la contaminarea biologică.
Poluarea agricolă se poate prezenta uneori şi sub forma de poluare accidentală -în cazul
stocării şi deversării pe terenuri agricole a carburanţilor, îngrăşămintelor lichide, produselor
fitosanitare etc.
Bibliografie:
 Constantin Munteanu, Mioara Dumitraşcu, Alexandru Iliuţă, Ecologia şi protecţia calităţii
mediului, Editura Balneara, Bucureşti, 2011
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
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IMPORTANŢA CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN FORMAREA
COMPETENŢELOR PROFESIONALE
Autor, prof. Duţescu Mirela Lidia
Colegiul Economic Virgil Madgearu Tg. Jiu
Provenit din latinescul curricula, termenul de curriculum care se traduce prin cuvintele
alergare, cursă, presupune parcurgerea unui traseu şcolar bine determinat în funcţie de finalităţile
şi activităţile cerute de societate la un moment dat. Conceptul de curriculum, relativ îngust ca
semnificaţie la începuturile sale, a devenit astăzi parte integrantă în ştiinţelor educaţiei, înregistrând
o expansiune semantică fără precedent, ajungând astăzi să cuprindă tot sau aproape tot ceea ce are
legătură cu situaţiile de învăţare ori cu procesul devenirii umane prin intermediul învăţării.
Impus ca un concept cheie în ştiinţele educaţionale în deceniile mileniului trecut, conceptul
de curriculum este reprezentat de totalitatea situaţiilor de învăţare propuse de educator sau create de
viaţă şi experienţele specifice de învăţare la care este supus un om de-a lungul existenţei sale.
Ca şi evoluţie, conceptul de curriculum parcurge trei etape distincte:
 Etapa tradiţională – în care curriculum-ul are sensul de ―curs oficial‖, organizat într-un
cadru instituţionalizat specializat în educaţie;
 Etapa modernă – în care curriculum-ul are sensul de proiect pedagogic organizat prin
corelarea disciplinelor de învăţământ cu experienţele de învăţare directă şi indirectă ale
elevilor;
 Etapa postmodernă – în care curriculum-ul are sensul de proiect pedagogic organizat pe
baza unor principii care evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor asumate, care
determină alegerea anumitor experienţe de învăţare, strategii de organizare a învăţării,
mijloace de evaluare.
Abordat cât mai des în învăţământul românesc modern, conceptul de curriculum,
este utilizat atât în sens larg cât şi în sens restrâns:
 în sens larg, prin curriculum şcolar sau formal se desemnează ansamblul proceselor
educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului său
şcolar;
 în sens restrâns, curriculum-ul formal desemnează ansamblul acelor documente şcolare de
tip reglator în cadrul cărora se desemnează datele esenţiale privind procesele educative şi
experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului.
Principalele forme de curriculum
Din perspectiva formelor educaţiei au fost identificate următoarele forme de curriculum:
Curriculum formal prezent în învăţământul instituţionalizat, presupune propuneri curriculare
aprobate oficial şi cuprinde planuri de învăţământ, programe şcolare, manuale, ghiduri
metodologice etc..
Curriculum nonformal este acel curriculum-ul specific educaţiei nonformale, în toate formele sale.
Curriculum informal, specific ocaziilor şi oprtunităţilor de învăţare oferite de societate în general şi
agenţii educaţionali ai acesteia (societăţile comerciale, instituţii culturale, familia, instituţii
religioase, organizaţii ale comunităţii locale etc.).
Sub forma curriculum-ul formal, sunt cunoscute următoarele tipuri/categorii:
Curriculum general are o structură de conţinuturi centrată pe nevoile comune ale elevilor şi
selectate din materii de strictă necesitate pentru categorii largi de elevi şi ocupă aproximativ 80%
din totalul disciplinelor din trunchiul comun de materii obligatorii pentru toţi elevii.
Curriculum specializat sau de profil ( C.D.L.) desemnând diferenţierea pe categorii de cunoştinţe,
deprinderi, capacităţi, aptitudini (ştiinţe umaniste, ştiinţe social-politice, stiinţe exacte, arte, tehnică,
religie, medicină etc.) ce cuprinde acel fond de competenţe ce trebuie să fie dezvoltate într-un
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anumit domeniu de specializare, cu detalieri şi standarde diferite în funcţie de nivelul de
specializare.
Curriculumul de dezvoltare locală reprezintă o componentă a curriculumului de bază și se
integrează cu succes în strategia de descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale, în
speţă agenţii economic activi ai comunităţii, trebuie să joace un rol important în învăţământul
tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Raportat la o piaţă
a muncii aflată în continuă schimbare, la nevoia de adaptare a absolventului la cerinţele impuse de
dezvoltarea economică, curriculumul de dezvoltare locală formează, dezvoltă şi aprofundează
competențe specifice necesare integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru
formarea profesională. Consider îndreptățită nevoia de includere a acestui curriculum în pregătirea
specifică a elevilor datorită competenţe cheie transferabile necesare pentru integrarea socială, ca şi
pentru integrarea rapidă şi cu succes pe piaţa muncii.
Iniţiere în activităţi practice de comerţ, reprezintă curriculum-ul de dezvoltare locală ce
reyultă din colaborarea dintre instituţia şcolară Colegiul Economic Virgil Madgearu şi agentul
economic S.C. CARREFOUR Hipermarket din Tg. Jiu şi are în vedere colaborarea permanentă în
vederea unei pregătiri axate, nu pe valorile limitate ale unei profesii, ci pe pregătirea individului in
raport cu exigentele societăţii moderne, prin care să fie asigurate toate acele deprinderi, cunoştinţe
şi competenţele necesare sporirii capacităţii de a gândi analitic, de a lua decizii în viitoarea
ocupaţie, în familie şi societate. Realizarea competenţelor profesionale specifice nivelului de
calificare permite o profesionalizare flexibilă cu posibilităţi de perfecţionare continuă în funcţie de
cerinţele pieţei forţei de muncă din domeniul comerţului, promovarea valorilor democratice în
curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi
deschise. Parteneriatul celor două instituţii porneşte de la nevoia pregătirii forţei de muncă în
domeniul comerţ, pentru cerinţele pieţei muncii locale în special şi naţionale, în general.
Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:
 aprofundarea competenţelor cheie, alături de competenţele personale şi sociale:
comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi
sprijinul antreprenorial şi lărgirea domeniului ocupaţional;
 dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi să
devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
Iniţiere în activităţi practice de comerţ reprezintă parte integrantă a Curriculum-ul în dezvoltare
locală , destinat claselor a IX a, specializarea Comerţ, fiind conceput să asigure, prin conţinuturile
sale, pregătirea de bază, corespunzătoare nivelului 1 din cadrul Sistemului Naţional de Calificări
Profesionale, pentru domeniul Comerţ.
Conţinuturile tematice au o structură axată atât pe caracterul aplicativ şi experimental,
permiţând elevilor să-şi poată dezvolta, cât mai mult cu putinţă, viziunea asupra complexităţii
problemelor din domeniul comerţ în special. Prin parcurgerea programei acestui modul se urmăreşte
dobândirea competenţelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională, documente ce stau la
baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale.
Cele 90 ore/an alocate pentru parcurgerea conţinuturilor modulului Iniţiere în activităţi practice
de comerţ au drept scop formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a desfăşura o activitate de
comerţ, cu respectarea legislaţiei în vigoare, referitoare la sănătatea şi securitatea muncii, a
principiilor de organizare ergonomică şi eficientă a locului de muncă, a ierarhiei la locul de muncă,
precum şi a disciplinei muncii, pentru asigurarea pregătirii de bază specifice în vederea orientării
spre o anumită calificare profesională la nivel superior.
Scopul modulului este ca la sfârşitul parcurgerii acestuia, elevii să fie capabili de următoarele:
 Să rezolve o problemă reală într-un loc de muncă tipic domeniului;
 Să respecte regulile de igienă personală şi ţinută vestimentară;
 Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor;
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 Să asigure ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
 Să aplice principiile ergonomice în organizarea locului de muncă.
Curriculum în dezvoltare locală, fiinţează ca suport material ce faciltează transmiterea unor
conţinuturi şi învăţarea. Dincolo de neutralitatea materilaităţii lor, acestea pot induce prin ineditul şi
impactul psihologic, un anumit tip de motivaţie, de atracţie faţă de metodele de învăţare şi mesajele
intelectuale, afective purtate de acestea.
Produsele curriculare, respectiv auxiliarele curriculare, ghidurile metodice pentru cadrele
didactice, materialele didactice de suport/ajutatoare, normele meto-dologice, îndrumătoarele pentru
elevi, caietele de activitate independentă pentru elevi, softurile educaţionale, seturile multimedia,
pachetele de învaţăre reprezintă resurse care descriu modalitaţile şi condiţiile de aplicare şi de
monitorizare ale procesului currricular şi conţin sugestii metodologice, explicitând abordari flexibile
şi deschise ale elementelor de conţinut şi stimulând, totodată, motivaţia pentru învăţare a elevilor.
Situaţiile de învîţare organizate cu ajutorul curriculum-ului în dezvoltare locală, pot fi foarte
diverse, iar tipurile de experienţe de învăţare pot fi nuanţate de la receptarea noului şi exersarea
preponderentă a memoriei şi a capacităţilor reproductive, la implicarea activă şi interactivă în
asimilarea noului şi chiar la descoperirea acestuia, prin exersarea gândirii logice şi prin exersarea
operaţiilor acesteia, a imaginaţiei şi creativităţii educaţilor.
Consider că în condiţiile schimbărilor actuale în planul politicii educaţionale şi de accelerare
a introducerii unor noi standarde educaţionale raportate la nevoile reale ale agentului economic,
existenţa acestor curricule auxiliare pedagogice îşi justifică pe deplin prezenţa.
Bibliografie selectivă:
1.Adăscaliţei,Virgil Tehnici comerciale moderne: marketingul spaţiilor de vânzare, Editura
Uranus, Bucureşti, 2000.
2. Butunoiu, George Tehnici de vânzare- curs pentru agenţii de vânzări Ed. All, București, 1999.
3.Iftime, Silvia Tipologia vânzării, Tribuna economică, 2006.
4. Prada, Sorin Managementul centrului comerial, Editura Mirton, Timișoara.
4.Vișean, Mirela (2006). Evaluarea eficienţei suprafeţelor de vânzare, Revista de comerţ, nr. 4,
2005.
5. Vișean, Mirela Metode de repartizare a spaţiilor de vânzare, Tribuna economică, nr. 35, 2005.
6.Whalin, George Succesul în vânzarea cu amănuntul!Cum să-ţi măreşti vânzările sau profiturile
şi cum să-ţi uimeşti clienţii pe cea mai competitivă piaţă din toate timpurile. Editura
Brandbuilders, Bucureşti,2006.
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LECTURA ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE ŞI EDUCARE A ELEVILOR
FIRAN Alina Mihaela
Bibliotecar, CCD Gorj
În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu
deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu
în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea
și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea
limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat.
Una dintre cerințele învățământului modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de
studiu individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi creator, de a soluționa
individual sau prin conlucrare multitudinea de probleme cu care se confruntă în anii de școală.
Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate
incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător,
despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și
profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă.
De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii,
respectând particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu
cu utilizarea concomitentă a cărții și a mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a
unei învățături eficiente. Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență,
voință, precum și de modelul propriu.
Copiii pot citi atât creațiile literare dedicate lor, cât și altele care, prin problematică,
frumusețea limbii și mesaj, interesează deopotrivă și pe adulți. Marea varietate a creațiilor artistice
aparținând unor genuri și specii literare diferite, care se integrează în sfera literaturii pentru copii,
evidențiază receptivitatea copiilor față de frumos, dorința lor de cunoaștere.
Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor
operele cele mai îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de
adolescență. Valoarea instructiv-educativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă
contribuție la dezvoltarea proceselor de cunoaștere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de
voință și caracter, la formarea personalității copiilor.
Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas și tot atât de important este
deprinderea lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți.
Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și
dificultățile în abordarea liricului m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc elevul
în bibliotecă și în contact direct cu textul, paradoxal prin materiale/aplicații din zona media.
Pragul intrării în poezie e cel mai greu de trecut dintre toate experiențele de lectură. Uneori
nici nu se ajunge până acolo: sunt piedici de cuvinte, înțepeniri în stratul de suprafață al textului.
Pentru ca poezia să nu fie o simplă înșiruire de cuvinte, comodă sau convențională, e nevoie ca
ochiul interior să fie pus în stare de vibrație, vibraţie ce trebuie să emane din și prin text. Tocmai în
ajutorul textului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau
dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului de lectură, consider că un
auxiliar media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea canalului receptor al
elevului. De aceea, consider importantă intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simplă
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lectură – realizată sau nu cu har de către dascăl –, ci și printr-o înregistrare audio sau o mărturie
video a poetului însuși. Nu întotdeauna elevul poate percepe anumite trăiri ale sufletului matur.
Cum să-l apropiem de eroul liric, de simțirile acestuia?
Audierea variantei muzicale a textului liric va crea o atmosferă de reflexivitate, ajutându-l pe
elev să-l înțeleagă pe acel care și-a așternut sufletul în cuvinte. Cred că asocierea dintre cuvânt/textmuzică-imagine permite (re)lectura motivată a textului, altfel decât prin simpla citire a lui, și
înlesnește ajungerea la miez, adică la semnificațiile operei, contribuind la formarea sensibilității
estetice a elevului și trezind interesul pentru lectură.
Lectura necesită nu numai îndrumare, ci și control. Sondajul în lectura particulară trebuie să
constituie o cerință obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoștințelor elevilor. Controlul
lecturii elevilor trebuie să fie o activitate permanentă a învățătoarei/ profesorului de limba și
literatura română, spre a preveni comoditatea, efectuarea unei lecturi facile, superficialitatea,
neglijarea cărților. Pentru evaluarea lecturii, în funcție de scopul urmărit, se vor putea parcurge
următoarele modalități:
Verificarea caietelor de lectură suplimentară sau a fișelor de lectură: se face periodic, iar
corectarea acestora oferă indicii despre ce citește elevul, ce reține din ceea ce citește, cum
înregistrează informațiile, cum selectează date și personaje semnificative. Corectarea acestor
caiete/fișe este urmată de analiza concluziilor în fața întregii clase, cu prezentarea aspectelor
pozitive și negative.
Convorbirile cu clasa și individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă
informații cât mai multe și cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind și de
întrebările ajutătoare ale cadrului didactic.
Observarea performanțelor: se vor evidenția elevii care, în urma lecturii particulare, își
completează informațiile, se exprimă îngrijit, nuanțat, apreciind acest lucru ca un gest de silință și
inteligență.
Afișarea unui tabel cu evidența lecturii elevilor în clasă: va stimula concurențial cititul
cărților.
Controlul fișelor de cititor de la bibliotecă: ajută cadrul didactic să vadă cât de preocupați
sunt elevii pentru lectura suplimentară, ce și cât citesc, ce preferințe au.
Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj.
Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și
familie.
„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.‖ Dacă vom ști să trezim
interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește
generații care vor simți o „sete‖ permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea
orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor, căci, așa cum
spunea Miron Costin: „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât
cetitul cărților‖(Miron Costin).

86

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

A FI PROFESOR IN ERA DIGITALA
Prof. Fârță Dumitru
Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari
Folosirea tehnologiilor moderne în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o
soluţie firească la provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea acestora
în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra inovaţiile
tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Nu este un
proces uşor, dar dificultăţile pot fi depăşite având în vedere potenţialul acestui tip de cunoaştere.
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea acestora,
mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor sau a
reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi în
modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a
comunicării (TIC), elevii menţionaţi vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare
ca sprijin pentru teme.
Comunicarea scurta sau abreviata de tip chat sau sms se face simţită deja se la nivelul standardelor
gramaticale şi al ortografiei şi este clar că folosirea TIC acasa deja crează inegalităţi între elevi. Că
vrem sau nu, când se schimbă contextul de viaţă, se schimbă şi felul în care elevul învaţă.
Profesorul trebuie să se simtă liber să răspundă critic, dar în acelaşi timp creativ noilor tehnologii şi
sub nici o formă nu poate să ignore acest aspect dacă vrea să comunice cu elevii.
De ce este important tipul de învăţare care are care include TIC ?
Adevărata importanţă a tipului de predare–învăţare-eveluare care combină metodele pedagogice
tradiţionale cu TIC ţine de potenţial. Acest tip de învăţare este o oportunitate în a crea experienţe
care pot furniza tipul de predare-învăţare potrivit într-un anumit moment, loc şi pentru un anumit
elev nu numai la şcoală, ci şi acasă. Acest tip de învăţare ar putea deveni global, ar putea transcede
graniţele formale ale ţărilor şi ar putea aduce împreună grupuri de elevi din culturi şi meridiane
diferite. În acest context, generalizarea folosirii TIC în şcoală ar putea deveni una dintre realizările
importante ale secolului nostru.
În psihologia cognitivă tradiţională, cunoaşterea e văzută ca un fel procesare, adică pare simplu să
spui că aceasta va atinge cote cu atât mai înalte cu cât mintea elevului va fi programată cu ajutorul
cât mai multor strategii meta-cognitive. Într-un mod cu totul diferit, în tradiţia socio-culturală de tip
vigotskian, cunoaşterea este înţeleasă în termeni de învăţare a folosirii instrumentelor culturale. Ca
o consecinţă a faptului că acestea sunt totdeauna specifice unor anumite contexte social-istorice este
dificil de trasat modele de învăţare care să fie general valabile, excepţie fiind câteva instrumente
culturale care care traversează cel mult câteva contexte diferite.
În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului, educaţia trebuie
să meargă dincolo de intrumentele culturale specifice, dar făra a fi redusă la abstracţia oferită de
psihologia cognitivă.
Dezvoltarea educaţiei în direcţia dialogului nu poate fi decât rezultatul unui mod de predareînvăţare-evaluare la un nivel de conceptualizare mai ridicat decât în trecut. Pentru că dialogul
presupune deschidere, lărgirea oriontului şi adâncime, acest mod de învăţare este atât o direcţie
individuală pentru elev, cât şi una socială pentru şcoală ca întreg.
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Dezvoltarea în direcţia unei gândiri creative libere poate fi promovată prin îndepărtare unor factori
de constrângere şi încurajarea schimbului de perspective între elevi.
În tradiţia socio-culturală, TIC este definită ca miloc de mediere pentru cunoaştere, iar din
perspectiva dialogică, e văzută ca mijloc de deschidere, adâncire şi lărgire a aspaţiilor de dialog. Nu
trebuie să uităm că învăţarea nu presupune doar acumulare de cunoştinţe, ci creştere, îmbogăţire,
evoluţie.
Până la urmă, nu e nimic nou soare, deci nici tehnologiile moderne nu sunt ceva ieşit din comun.
Papirus şi hârtie, cretă şi carte tipărită, retroproiectoare, jucării şi emisiuni educative, toate au fost
văzute ca inovaţii la început. PC-ul, Internetul, cd-ul şi mai noile tehnologii complementare mobile
sau wireless nu sunt decât cele mai noi dovezi ale creativităţii umane pe care le putem vedea în jurul
nostru. Ca şi celelate inovaţii menţionate, acestea pot fi asimilate în practica pedagogică fără să
afecteze fundamentele învăţării.
Câteva reguli pentru integrarea cu succes a TIC în activitatea didactică
1. Fii sigur că deţii controlul asupra materialului, atât din punct de vedere al conţinututlui, cât şi al
formei, chiar dacă te sprijină un specialist în TIC.
2. Fă-ţi un plan pe hârtie, separat de materialul aflat pe suport digital.
3. Scopul şi forma prezentării să-ţi fie foarte clare
4. Nu fii sedus de stilul atractiv tehnologiei moderne, fie ea video sau audio, şi nu face din aceasta
un scop în sine. Concentrează-te asupra mesajului/a ideii principale şi a limbajului adecvate
varstei/gradului de înţelegere al elevului.
5. Un bun prezentator nu are nevoie de o prezentare complicată tehnic. E mai important să fie
atractivă prin idee, mod de structurare şi grad de interactivitate. De exemplu, o prezentare trebui săl facă pe elev să gândească, nu trebuie să fie doar o înşiruire rapidă şi ameţitoare de slide-uri.
6. Mai presus de orice, concentrarea trebuie să fie asupra elevului şi a nevoilor lui de învăţare. Cel
mai mare pericol în orice proiect de predare-învăţare care include şi TIC e să fie centrat mai mult pe
tehnologie/creativitate, nu pe elevul-receptor şi pe nevoile lui de învăţare.
7. În şcoală, succesul tipului de predare bazat pe TIC se măsoară prin satisfacera nevoii de învăţare.
Care sunt dificultăţile implementării TIC în procesul educativ?
Teoretic, n-ar trebui să fie dificultăţi. În realitate, ele pot apărea. Pentru un test simplu, întrebaţi-vă
colegii ce cred despre integrarea TIC în procesul de învăţare.
Veţi primi răspunsuri de genul:
‖N-am auzit despre aşa ceva!‖, ‖Am auzit ceva, dar nu ştiu prea clar ce este.‖, ‖Asta e chestia aia
nouă adăugată?‖, ‖Cu ce e diferit de ceea ce ştiam deja, ce e nou în asta?‖, ‖Păi n-avem cum să
facem asta, costă mult şi fonduri nu prea sunt.‖
Unii profesori consideră că anumite deprinderi mentale asociate tehnologiilor moderne n-ar ajuta în
procesul de învăţare, în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet
sau îşi însuşesc mentalitatea de tip ‖cut and paste‖ în detrimentul stiloului şi al hârtiei.
Ceea ce nu o să auzim prea des este o definiţie clară sau măcar mai mult interes legat de potenţialul
acestui tip de învăţare. Pentru înţelegerea şi implementarea TIC în procesul clasic de învăţare e
nevoie de entuziasm, energie şi dedicare pentru a transforma teoria în soluţii reale bazate pe nevoile
individuale ale elevilor.
Alte dificultăţi decurg din lipsa informaţiei cu conotaţii practice imediate referitare la TIC sau a
unui ghid care să-i informeze pe profesori cum pot ajunge la ea.
De aceea, este nevoie stringentă de:
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1. instrumente pedagogice pentru formarea inițială şi continuă a cadrelor didactice care să implice
utilizarea TIC.
2. crearea și promovarea unei noi metodologii pentru disciplinele școlare, bazată pe utilizarea TIC.
Combinarea TIC cu metodele tradiţionale pedagogice reprezintă o schimbare de paradigmă cu
implicaţii asupra cunoaşterii în societate în general şi asupra învăţării în special, de aceea disciplina
pedagogică trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim.
Folosirea TIC în şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării şi sugerează o soluţie elegantă la
provocările moderne adresate învăţării şi a nevoilor elevilor. Intregrarea TIC în procesul tradiţional
de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu
interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere.
Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne.
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EFECTELE CFREȘTERII TEMPERATURII GLOBALE
Florescu Iuliana, Colegiul Tehnic „Ion Mincu‖

1.Argument
Viața depinde în totalitate de atmosfeă. Prin creșterea accentuată a industrializării se
măresc emisiile nocive de gaze cu efect de seră (EGES) eliberate în atmosferă. Principalele gaze
care au atins noi niveluri de vârf sunt: Dioxidul de carbon CO2, Metanul CH2 și Protoxidul de azot
NH2O. Cel mai toxic gaz cu efect de seră vinovat de poluare este Dioxidul de carbon numit și gaz
poluant, acesta este principalul responsabil de încălzirea climatică.
Majoritatea țărilor industrializate au acceptat să-și reducă Emisiile poluante, mai puțin:
China, SUA, India și Australia. În acest sens s-a semnat Protocolul de la Kyoto care a intrat în
vigoare în anul 2005 prin ratificarea de către 141 de state. România este prima țară care a ratificat
protocolul de la Kyoto de reducere a gazelor cu efect de seră.
Lumea industrializată urma ca, până în anul 2012, să-și diminueze cu 5,2% nivelul emisiilor
de gaze comparative cu anul de bază 1990. Conferința ONU care a avut loc în luna decembrie a
anului 2015 la Paris, a fost urmată de un nou Protocol 2015 Paris, care a înlocuit Acordul de la
Kyoto. Noul Protocol are ca obiectiv implementarea unei serii de reglementări cu scopul de a
limita încălzirea climei la cel mult +20C în raport cu epoca industrială.
2.Dioxidul de carbon
Până la revoluția industrială (anul 1750) concentrația de CO2 (în ppm) din atmosfera terestră
nu a depășit valoarea de 300 ppm (părți per milion).
Concentrația lunară de CO2 din atmosferă a depăsit în martie 2015, pentru prima dată în
epoca preindustrială concentrația de 400 ppm la nivel global; sunt valori punctuale și locale
detectate în Hawaii, pe 9 mai 2013, iar comparativ cu anul 2010 se indica valoarea măsurată de
380 ppm. Noua măsurare, făcută de un satelit, în anul 2015 corespunde unei valori medii mondiale
de 400,83 ppm.
Efectele prezenței CO2 în atmosferă:
-Împiedică oxigenarea creierului/organismului;
-Reduce capacitatea de reacționare a organismului;
-Reduce dexteritatea omului;
-Accentuează nevoia de somn;
Creșterea concentrației de CO2, în atmosferă este data de circa 1/4 de activități umane, iar
3/4 din această creștere ține de arderea combustibililor fosili, în special cărbune.
Deținătorii de mine pe cărbune cum ar fi China cu 39 centrale pe cărbune, SUA cu 21
centrale pe cărbune, UE 10 centrale pe cărbune, India 9 centrale pe cărbune, Alte țări cu 21
centrale pe cărbune. Acestea generează cu 75% mai multe emisii şi cu 75% mai mult consum de
apă decât centralele modernizate. Au costuri de întreţinere mari, fiind cele mai vechi centrale pe
cărbune, cu uzuri mari.
Se impune ca până în anul 2020 aproximativ 1/4 dintre centralele pe cărbune subcritice din
lume să fie închise, aprox. 25 de centrale pe cărbune.
China, cel mai mare poluant prin emisie de carbon din lume, va închide 4 centrale pe
cărbune, pe care le va înlocui cu 4 stații pe bază de gaze și care vor furniza de 2,6 ori mai multă
electricitate decât centralele pe cărbune. La nivel național China a planificat închiderea a peste
2000 de mine de cărbune, de capacitate mică, până la sfârșitul anului 2015.
Conținutul de CO2, înatmosferă, în ppm.
Înainte de anul 1750, de când a început era industrială, conținul de CO2 în atmosferă era de 280 +/10 ppm. În anul 2010 conținutul de CO2, în atmosferă a ajuns la 380 +/- 10ppm. Creșterea
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concentrației de CO2, în atmosferă este data de 1/4 din activități umane și animale, iar circa 3/4
din această creștere ține de arderea combustibililor fosili.
Creșterea anuală intensă a CO2.
Nivelul creșterii CO2 în intervalul 2012-2013 reprezintă cea mai intensă creștere anuală din
perioada 1984-2013. Acest lucru ar putea fi cauzat de:
-Reducerea cantităților de CO2 absorbite de către biosfera terestră;
-Emisiile acestui gaz continuă să crească în ritm alert;
Dioxidul de carbon își are originea în principal în:
-combustia materialelor fosile
-despăduriri
-incendii de pădure.
Absorbția CO2 din emisiile totale.
Din emisiile totale de CO2 sunt absorbite 1/4 de oceane și mări și de 3/4 de biosferă
limitând creșterea nivelului de CO2 atmosferic.
Absorbția de CO2 de către oceane și mări are consecințe grave. Ritmul actual de acidificare a
oceanelor și mărilor pare fără precedent. Absorbția unor cantități sporite de CO2 de către oceanele
și mările globului modifică ciclul carbonaților marini și antrenează o acidificarea a apei. Oceanele
și mările absorb în prezent aproximativ 4Kg de CO2 pe zi de persoană.
Bioxidul de carbon rămâne timp de sute de ani în atmosferă și încă mult timp în oceane și mări.
Metanul
Este al doilea cel mai important gaz cu efect de seră. Din emisiile de CH2 din atmosferă:
-40% sunt de origine naturală
-60% sunt de origine umană (creșterea animalelor, exploatarea combustibililor fosili, cultivarea
orezului, combustia biomasei).
Emisiile de carbon în anul 2013 au fost mai mari cu 0,83 mld.t față de anul 2012.
China și SUA sunt reticente în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru
a nu le încetini creșterea economică.
Speranță a dat UE prin pachetul ,,Energie‖. Unii lideri mondiali sunt sceptici față de ideea de a
acționa contra încălzirii climei. Între aceștia se numără Canada, Rusia și Australia.
3.Temperaturi globale și medii și schimbări climatice.
În fiecare moment Terra primește 342W/m2 de energie radiată de Soare. Radiația solară
absorbită de oceane și continente se transformă în căldură. Pentru ca temperatura la suprafața
planetei să nu crească, Terra trebuie să radieze tot atâta energie.
Efectele creșterii temperaturii în atmosferă:
-plantele devin mai sensibile la boli.
Soluție. Dezvoltarea de varietăți rezistente, care să limiteze pierderea de recoltă.
Principalul responsabil de încălzirea climatică este dioxidul de carbon. Nivelul concentrării CO2 în
atmosferă a crescut în anul 2013, cu 2,9 ppm ceea ce reprezintă cea mai puternică creștere
înregistrată din anul 1989 încoace.
Creșterea CO2 este determinată de capacitatea Terrei de a conserva energia Soarelui și de a o
trimite în spațiu.
Efect. Încălzirea globală a crescut cu 34% în perioada 1990-2013 din cauza gazelor cu
efect de seră care persistă în atmosferă. Schimbările de climă afectează și producția de cafea până
în anul 2050, prin înjumătățirea suprafeței proprii pentru cultivarea ei.
Combaterea schimbării de climă.
Internetul nu este neutru pentru mediu. Trimiterea unui mesaj pe internet produce o
cantitate de 19g CO2. Simpla căutare pe Google produce 9g CO2 . Încălzirea casei 4,5t CO2/ / an.
Iluminatul casnic produce 1,6 t CO2 / an. Un autoturism la 10.000 km parcurși produce 3t CO2.
4.Poluarea aerului.
În intervalul 2015-2050 datorită schimbarii climatice și poluării aerului:
-producția globală de alimente va scădea cu aproximativ 15%
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-

-rata malnutriției în țările sărace va crește cu 9%, de la 18 % în prezent, la 27 %
-apar boli legate de aceste schimbări climatice cum sunt malaria, alergii, astm, etc.
Din cauza creșterii temperaturilor globale și a poluării atmosferice, mai ales a poluării cu ozon,
care crește sub influența luminii solare se afectează:
Dezvoltarea plantelor
Reducerea randamentului agricol până în anul 2050 cu 10% la patru tipuri de culturi agricole grâu,
orez, porumb și soia care asigură peste 50% din totalul de calorii consumate de populație.
În anul 2050 populația planetei va crește cu aproximativ 4 miliarde de oameni.
5. Creșterea nivelului oceanelor
Creșterea apelor oceanelor din ultimii 23 de ani, 1992-2015, au atins 7 cm. Rata de creștere
este mult mai mare decât în urmă cu 50 de ani (din 1965).
Dacă se ia în considerare un ritm de creștere anuală progresivă, nivelul oceanelor ar putea
să fie cu un metru mai mare în anul 2100. Ritmurile de schimbare nu sunt uniforme, în unele zone
ale globului s-au înregistrat creșteri mai mari de 25 de cm, iar înalte zone nivelul mărilor a scăzut.
Cauzele creșterii
Încălzirea apelor oceanelor, desprinderea unor bucăți din calota glaciară, topirea ghețarilor.
Efectele creșterii
Dacă gheața polară s-ar topi încontinuu urșii polari vor dispărea până în anul 2050.
Încălzirea globală este atestată de retragerea ghețarilor. Gheața marină ajută la menținerea
temperaturii solului prin reflectarea a 70% din lumina solară. Interacțiunile de climă și resursele
de apă dulce de pe uscat afectează disponibilitatea apei de calitate pentru nevoile umane (scade
nivelul pânzei freatice); apa dulce se împuținează.
Evenimentele meteo extreme au devnit din ce în ce mai dese: furtuni, valuri mari, tornade,
cicloane. A crescut frecvența și intensitatea lor. Țările insulare joase vor fi în curând sub apă.
6.Efectele unei lumi mai calde.
Schimbările de climă care favorizează creșterea CO2 au ca efect:
-înmulțirea dăunătorilor (boli care devastează culturile)
-secetă
-inundații
Au loc schimbări în producția potențială pentru culturi principale. Schimbarea climaterică
va fi mai blândă cu grâul, pierderile sunt mai mari la alte culturi importante ca porumb, orez,
cartofi, etc. În mai 2015 temperatura medie globală a atins nivelul record. În India au murit 2200
de oameni în timpul unui val de caniculă de 10 zile cu temperatura de până 40 de grade. Ținând
cont de schimbările climatice, organismul uman va trebui să fie educat pentru adaptarea la
condițiile climatice.
7.Idei de daptare la schimbările climatice.
Tehnologii de vârf cu emisii scăzute de CO2
Materiale mai ușoare. Un exemplu – cerereaea de carburanți în Europa și America de Nord
va scădea cu 10% până în 2030, din cauza utilizării unor materiale mai ușoare la construcția
automobilelor. O reducere de 10% a masei unei mașini mici sau medii echivalează cu ameliorarea
randamentului carburantului cu 2%-4% în funcție de felul în care este condus autovehiculul, de
mărimea pneurilor, întreținere și alți factori.
Aportul viețuitoarelor. Micile furnici pot ajuta încălzirea globală prin reducerea CO2 din
atmosferă. Aceste insecte produc efecte asupra solului. Unele specii de furnici ,,mușcă‖ din
minerale și secretă carbonat de calciu (calcar). În acest proces furnicile captează mici cantități de
CO2 din atmosferă cumulând calcar în mușuroiele lor. Procesul cunoscut sub numele de captare a
carbonului are legătură cu răcirea globală care se produce în oceane. Furnicile pot schimba mediul
dacă numărul lor va crește pentru că ele nu trăiesc mai mult de un an.
Mini-oraș cu temperatură controlată.
Primul mini-oraș cu temperatură controlată din lume este conceput în Dubai. Centrul, cu o
suprafață de peste 700.000 m2, va include 100 de hoteluri, un centru medical, centru pentru
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evenimente și un district teatral, toate acestea vor fi protejate de un acoperiș retractabil în scopul
dezvoltării turismului, fără grija condițiilor meteorologice.
8. Efecte esențiale la încălzirea globală.
1.Încălzirea rapidă a apelor oceanelor și mărilor
2.Poluarea rapidă a aerului
3.Limitarea încălzirii globale prin reducerea gazelor cu efect de seră
4.Fenomene meteo extreme din ce în ce mai des.
5.Acidificarea apelor oceanelor și mărilor
6.Pericolul dispariției parțiale a florei și faunei
7.Dezvoltarea de varietăți rezistente de plante care să limiteze pierderile de recolte
8.Reducerea resurselor de ape dulci
9.Exodul unor populații către zonele mai puțin afectate de încălzirea globală.
10.Valorile tipice europene vor avea temperaturi medii (pe timpul verii) de peste 350C
11.Protejarea zonelor adiacente mărilor și oceanelor cu construcții specifice(diguri de pămînt, saci
cu nisip, etc.) pentru prevenirea unor eventuale inundații.
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FINALITĂȚILE EDUCAȚIEI...
Fometescu Olivia, Liceul Energetic Tg-Jiu
Educația reprezintă un sistem de acțiuni dirijate și bine structurate, desfășurate
conștient asupra individului uman în vederea obținerii unor transformări, date de rezultatele
urmărite.Sensul final al educației se referă la faptul că, în fiecare moment al desfășurării sale,
educația este orientată și dirijată în funcție de rezultatele urmărite.
În lunga perioadă de constituire a pedagogiei ca ştiinţă, problematica finalităţilor (ţintelor, ţelurilor,
intenţiilor, aşteptărilor) educaţiei a fost formulată mai ales în termeni filosofici, în explicarea
esenţei, menirii acesteia: ca idealuri şi scopuri. Abia în ultima parte a secolului XX constatăm o
intensificare a clarificărilor, provocată şi de cercetările psihologiei behavioriste asupra
comportamentului observabil, măsurabil. Pedagogic, consecinţele s-au concretizat în cercetări de
definire, precizare, ordonare a finalităţilor, din raţiuni de estimare a eficienţei educaţiei şi instruirii,
de apreciere cât mai exactă a rezultatelor ei, fie în plan socio-profesional, fie individual. Astfel, în
prezent sunt mai bine clarificate: categoriile de finalităţi implicate, relaţiile între ele, domeniile şi
clasele abordabile, funcţiile fiecăreia, regulile de precizare, relaţia cu celelalte elemente componente
ale procesului instructiv-educativ, avantaje şi limite ale derivării şi operaţionalizării lor, definirea
profilurilor de formare, criteriile de evaluare. Progresiv s-a înţeles că fară definirea clară a
scopurilor sale, a obiectivelor, educaţia alunecă spre aventurism, improvizaţie. Literatura
pedagogică utilizează patru noţiuni în abordarea acestei probleme esenţiale a unui curriculum, ca
dovadă a complexităţii, dar şi a stadiului cercetării teoretice şi aplicative: finalitate, ideal, scop,
obiectiv. Finalitatea are sfera cea mai largă, cuprinzându-le pe celelalte, ca forme derivate
Finalităţile instruirii (educaţiei) exprimă:
• aspiraţii, intenţii pe termen lung;
• orientarea obligatorie a activităţii didactice (pedagogice) către anumite rezultate aşteptate,
anticipate, de către factorii implicaţi, societate, indivizi, instituţii specializate etc;
• dependenţa proiectării conţinuturi lor, strategiilor, modurilor de organizare şi conducerea
instruirii (educaţiei) de aceste rezultate aşteptate (sensul teleologic al educaţiei), în variante, după
gradul lor de generalitate, complexitate, timp implicat;
• gradul de generalizare, teoretizare al proiectelor sociale şi individuale asupra devenirii
personalităţii umane şi transformarea lor în mobiluri ale acţiunii didactice (educative)
• definirea modului de realizare, racordarea caracteristicilor procesului de învăţământ la proiecţiile
curriculare conturate, organizarea experienţelor de învăţare, concretizarea concepţiilor asupra
instruirii în norme, operaţii, acţiuni, situaţii, modalităţi de intervenţie dirijată;
• realizarea în trepte, progresivă, dinamică a instruirii, dar de la acţiuni simple, concrete,
operaţionale, situative, prin amplificare, în spirală sau centric, către finalitatea cu gradul cel mai
mare de generalitate (idealul educaţiei), prin intermediul altora, cu o sferă mai restrânsă (obiective);
• adaptarea, în timp, a conţinutului finalităţilor la modificările valorilor promovate, conturate în
dezvoltarea complexă a societăţii, la opţiunile prioritare reformulate de către aceasta, cu
repercusiuni asupra reorientării proiectării curriculumului, asupra mărimii gradului de deschidere a
sistemului de învăţământ la nou;
• dependenţa calităţii schimbărilor în învăţământ (conţinut, structură, strategii, resurse, politici) de
modificările generale, multiplu determinate;
• modalităţi variate de definire a complexităţii finalităţilor, după gradul de trecere de la particular la
general, de la nivelul ideal la cel practic, real, imediat, pe scara descendentă: ideal (educativ),
scopuri, obiective (generale-specifice-operaţionale);
Diversificarea actuală a finalităţilor educaţiei, instruirii, studiile de analiză, definire,
proiectare, realizare a scopurilor şi obiectivelor au condus la punerea problemei ordonării,
clasificărilor, desprinzându-se astfel un domeniu pedagogic - taxonomia obiectivelor. Îndeosebi este
cunoscută taxonomia obiectivelor comportamentale, operaţionale, cu fundamentare psihologică (BS
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Bloom, 1956 şi dezvoltările ulterioare), practic acum integrată proiectării activităţilor de instruire şi
evaluării rezultatelor.
Finalitatile educatiei,se structureaza pe trei niveluri ierarhic organizate:
-ideal educațional;
-scopuri educaționale;
-obiective educaționale;
Idealul educațional exprimă cerințele și aspirațiile unei societăți într-o anumită etapă istorică sub
forma unui model dezirabil de personalitate umană. Idealul educațional are un nivel ridicat de
generalitate și se atinge pe termen lung, la realizarea sa contribuind sistemul educativ în ansamblul
său. Prin conținutul său instructiv-educativ, idealul educațional este rezultatul unui proces de
raționalizare, generalizare a unor fenomene sociale, psihologice și pedagogice, specifice unei etape
istorice, proces în urma căruia se proiectează apoi trăsăturile fundamentale ale omului pe care
educația urmează să-l formeze.
Idealul educațional realizează legătura dintre ceea ce este și ceea ce trebuie să devină
omul în procesul educației.
Idealul educațional al școlii românești nu se referă doar la desăvârșirea interioară a personalității ci
are în vedere și asigurarea dimensiunii de ordin vocațional al procesului instructiv-educativ, vizând
exercitarea unei profesiuni cu randament optim.Concluzionând putem spune că oricare ar fi
societatea în care funcționează idealul educațional, acesta urmărește să atingă aspectele definitorii
pentru contextul istoric și socio-economic în care acesta urmează a se realiza. Astfel idealul
educațional are valoare orientativă și prezintă generalitate descriptivă pentru tot ceea ce se
intreprinde în direcția formării și educării omului.
Scopurile educaționale reprezintă finalități educaționale cu nivel mediu de generalitate care se
realizează în intervale medii de timp. Scopurile educaționale sunt anticipări mentale ale diverselor
acțiuni de formare a personalității umane și se referă la rezultatele ce urmează să se obțină în cadrul
unui șir de acțiuni educaționale. Specificul scopurilor educaționale constă în faptul că acestea
practic detaliază idealul educațional la nivelul diverselor situații instructiv-educative. Astfel dacă
idealul educațional este unul singur, scopurile educaționale vizează finalități educaționale
particulare, specifice spre exemplu diverselor laturi ale educației, diferitelor nivele și profile de
învățământ și diferitelor tipuri de școli.
Obiectivele sunt finalități educaționale care au un nivel redus de generalitate și se realizează în
intervale scurte de timp, referindu-se la lecții sau secvențe de lecții. Obiectivele educaționale sunt
enunțuri cu caracter anticipativ care descriu în termeni exacți rezultatele așteptate a fi obținute la
finele unei secvențe de instruire. In funcție de natura și conținutul rezultatelor vizate, obiectivele
educaționale se împart în obiective de ordin cognitiv, obiective de ordin afectiv-motivațional și
obiective de ordin comportamental.
În lanțul finalităților educaționale, obiectivul este ultima veriga, cel care va particulariza și
concretiza idealul și scopurile educaționale. Obiectivul indică modificarea ce urmează a se produce
în mod intenționat în structura personalității celui educat. Modificările pot surveni, așa după cum
precizăm anterior la nivelul proceselor și însușirilor psihice, calități intelectuale, aptitudini,
motivații. Asigurarea
funcționalităților
specifice
obiectivelor
educaționale
necesită
operaționalizarea acestora.
La nivelul unei anumite societăți, stabilirea idealului educației este un aspect important al
politicii în domeniul educației și învățământului, acesta având rolul de orientare strategică a tuturor
demersurilor pedagogice.Idealul educației este dinamic, el înregistrează o evoluție istorică deoarece
tipul de personalitate dorit de o anumită comunitate într-o etapa istorică dată condensează valorile
epocii respective. Astfel, în antichitate, prin educația ateniană se urmărea formarea omului în
spiritul Binelui, Frumosului și Adevărului, valori sintetizate în conceptul de „Kalokagathia‖, ducând
la o dezvoltare armonioasă, atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere intelectual și
moral. În schimb, modelul de personalitate spre care tindea educația spartană era războinicul.
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În Evul mediu, în Europa se conturează două idealuri educative, corespunzătoare a două
sisteme de educație: monahul (format prin educația religioasă) și cavalerul (format prin educația
cavalerească). Renașterea reînvie valori ale antichității, propunând ca model de personalitate un
„uomo universale‖, omul armonios dezvoltat, fizic și spiritual.
Epoca modernă alătura valorilor clasice valori promovate de revoluțiile burgheze: libertate,
egalitate, fraternitate, legalitate; modelul de om este acum cetățeanul, omul cu simțul riscului și al
răspunderii, descoperitorul și întreprinzătorul
IDEALUL EDUCAŢIONAL ocupă locul central în teoria şi acţiunea pedagogică. El conferă
acţiunii educaţionale un caracter conştient, creator şi prospectiv. Prin intermediul idealului
educaţional se proiectează integralitatea, complexitatea şi multilateralitatea personalităţii umane în
sensul formării ei sub raport intelectual, moral, profesional, estetic, fizic, etc. în funcţie de criteriul
social-istoric.Idealul în general şi idealul educaţional în special conferă fiinţei umane în formare
optimism, dinamism şi încredere în forţele sale.
Idealul se formează treptat prin imitaţie şi apoi prin interiorizare, modelele celorlalţi (părinţi,
profesori, actori) fiind conştientizate şi transformate pentru a deveni modele proprii originale.
In epoca feudala idealul educativ al clericilor concretizat în studiul gramaticii, retoricii ,dialecticii
și astronomiei era deosebit de idealul educativ al feudalilor laici care erau preocupați de călărie
vânătoare,înnot,cânt, mânuirea spadei,recitarea de versuri.
In timpul Renașterii (sec.xiv-xvi) idealul educațional era‖ HOMO UNIVERSALE‖(omul
universal,care știe totul).Leonardo da Vinci era reprezentantul genial al acestui tip de om,cu
performanțe în aproape toate domeniile de activiitate.
In epoca modernă (se. xvii-xix) idealul educativ a cunoscut diferite variante: formarea omului cu
inițiativă în afaceri (J.Locke),a omului cu bune deprinderi (J.A.Comenius),a omului bun meseriaș
(J.J.Rousseau).
Marxismul induce utopia egalitarismului,egalitatea forțată între oameni,masificarea omului,
transformarea lui în omul -masă. Idealul educațional al comunismului exagerează dimensiunea
sociala a idealului reducând la maxim dimensiunea psiho-pedagogică a acestuia. Deși idealul
educațional în comunism era exprimat printr-o formula complexă că ―formarea personalității
multilateral dezvoltate‖ între formă și conținutul idealului comunist s-a instalat treptat o adevarată
ruptură. Notele esențiale ale idealului referitoare la unitatea, armonia și complexitatea personalității
umane erau afectate în însăși substanța lor.Dacă în mod normal între ideal, scopuri și obiective
există o anumită continuitate preponderentă, comunismul în fazele sale avansate a reușit să
accentueze discontinuitatea între caracterul general al idealului și cel practic acțional al obiectivelor
sau intre ceea ce se spunea în mod oficial și ceea ce se realiza în mod practic.

Bibliografie
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NEGOCIEREA CONFLICTELOR ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL
Prof. Giorgi Daniel-D.A.-Liceul Tehnologic „G-ral C-tin Sandru” Bilta, Runcu
Părţile care intră în conflict au, de obicei, tendinţa să-şi evalueze interesele ca fiind diametral
opuse. Rezultatele posibile se limitează la o situaţie de tipul câştig-pierdere (câştigul uneia dintre
părţi devine automat pierderea celeilalte) sau compromis. Dar în conflictele violente ambele părţi
pot pierde. Dacă nici o parte nu este capabilă să impună un rezultat sau să propună un compromis,
ambele părţi pot să genereze costuri ale conflictului atât de mari, încât ambele ar fi ieşit mai bine
dacă ar fi fost aprobată o altă strategie.
Atat timp cat părţile aflate intr-un conflict reuşesc să-şi dispute problema în mod direct, întro manieră constructivă, nu este necesară intervenţia altor actori. Când disputa ajunge într-un impas
major, intervenţa celei de-a treia părţi rămâne deseori singura soluţie.
Intervenţiile terţilor pot fi descrise ca fiind formale sau informale.
Intervenţii formale
- Medierea are un caracter preponderent procedural, este mai puţin intruzivă decât alte procese
(arbitrajul), deoarece părţile îşi păstrează controlul asupra rezultatelor, deşi vor ceda controlul
asupra modului de soluţionare a disputei.
- Arbitrajul implică nivele scăzute sau practic inexistente ale controlului părţilor asupra
rezultatelor soluţionării disputei, dar menţine un control ridicat asupra modului de desfăşurare a
procesului negocierii. Este probabil cea mai frecventă, deşi nu şi cea mai dezirabilă, formă a
intervenţiei terţilor. Procesul este simplu: când părţile au ajuns la un blocaj major sau sunt
confruntate cu o criză majoră de timp, după ce au soluţionat mai multe elemente ale disputei, îşi
prezintă poziţiile unui terţ neutru. Terţul ascultă apoi ambele părţi şi decide asupra modului în care
se va rezolva, în cele din urmă, disputa.
- Controlul procesuluieste o a treia perspectivă formală de soluţionare a conflictelor a fost definită
ca „un set de activităţi din partea consultantului care ajută clientul să perceapă, înţeleagă şi
acţioneze asupra evenimentelor din procesul negocierilor‖. Obiectivul major al acestei consultări
este diminuarea aspectelor emoţionale ale conflictului şi îmbunătăţirea comunicării dintre părţi,
sporindu-le abilităţile de a soluţiona conflicte sau dispute viitoare.
Intervenţii informale
De obicei, în lumea reală, terţii intervin mult mai puţin neutru şi nepartizan. Se descriu astfel câteva
forme de intervenţie informală valabile mai ales pentru persoanele care au o poziţie de putere în
raport cu părţile: şefi, părinţi, consilieri .
-Intervenţia inchizitorială este cel mai obişnuit stil de intervenţie a persoanelor aflate într-o poziţie
de putere. Un manager care apelează la această intervenţie exercită un control foarte mare atât
asupra procesului cât şi al decizie şi rezultatelor. El cere ambelor părţi să-şi prezinte poziţiile, pune
numeroase întrbări pentru a determina poziţia fiecărei părţi, controlează de multe ori cine are voie
să vorbească şi chiar ce trebuie să spună. În cele din urmă, terţul impune o soluţie la problemă.
-Intervenţia adversativă
Managerii care apelează la acest tip de intervenţie, controlează în întregime decizia dar nu sunt
interesaţi de desfăşurarea procesului. Un astfel de terţ nu pune întrebări, ci ascultă pasiv ce au
părţile de spus şi apoi ia o decizie bazată exclusive pe prezentări.
-Intervenţia stimulativă.
În acest tip de intervenţie, terţul nu intervine aproape deloc în proces. El are totuşi un rol important.
După ce pune un diagnostic rapid asupra conflictului, terţul le comunică părţilor că va impune o
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soluţie dacă ele nu reuşesc să ia una în timp util. Formula cea mai des întâlnită este „Mai bine luaţi
voi o decizie. Dacă nu o voi lua eu şi nici o parte nu va fi mulţumită de rezultat!‖
-Confruntarea constructivă
Această abordare recunoaşte că tipurile de conflicte ireconciliabile apar în mod inevitabil şi este
greşit să le considerăm doar simple accidente. Se consideră însă că efectele distructive asociate cu
aceste conflicte nu sunt inevitabile, ci pot fi controlate relativ prin sisteme de management al
conflictelor. Se sugerează, astfel, că părţile implicate în astfel de conflicte trebuie să renunţe la
iluzia soluţionării lor şi să-şi propună un scop mai realist, un control mai constructiv al relaţiei
conflictuale.
-Conflictul autolimitativ: stilul ghandian
Procesele conflictuale autolimitative sunt cele care „au incluse mecanisme care menţin conflictul în
limite acceptabile şi inhibă extremismul violent şi escaladarea necontrolată‖.
Filosofia lui Ghandi se referă la nonviolenţă, care acţionează ca un mecanism de controlare a
confruntării. Controlul escaladării prin paşi mici şi raţionali, prin oferirea de intervale de reflecţie şi
retragere între paşii escaladării, asigură că oponenţii pot suspenda confruntarea sau pot reveni la
masa negocierilor. Se revine, astfel, la un stagiu cooperant prin evitarea metodelor competitive de
putere.
Negocierea
Odată ce am acceptat că schimbarea şi interacţiunea dintre persoane, grupuri şi organizaţii,
generează în mod natural conflicte, devine evident ca şi negocierea – metoda cea mai importantă de
soluţionare a conflictelor dintre părţi – să fie prezentă în toate domeniile supuse schimbării.
Negocierea apare din două motive: să se creeze ceva ce nici o parte nu poate realiza individual, prin
mijloace proprii, şi să se rezolve o problemă sau o dispută între părţi.
„Negocierile sunt procese competitive desfăşurate în cadrul unor convorbiri paşnice de către două
sau mai multe părţi, ce acceptă să urmărească împreună realizarea în mod optim şi sigur a unor
obiective, fixate în cuprinsul unei soluţii explicite, agreată în comun‖.
Negocierea distributivă (câştig – pierdere)
Negocierea distributivă este, practic, o competiţie asupra a cine va lua cel mai mult dintr-o resursă
limitată . Pentru foarte mulţi, negocierea se reduce la strategiile şi tacticile negocierii distributive.
Elementul cel mai important care defineşte strategia de negociere distributivă este că ea operează
într-o situaţie de tip „sumă zero‖. Câştigul unuia dintre partenerii implicaţi în negociere este
automat o pierdere pentru celălalt.
Negocierea integrativă
Negocierea integrativă implică un proces total diferit de cel al negocierii distributive.
Negociatorii trebuie să încerce să treacă peste evaluarea poziţiei celeilalte părţi, spre a-I înţelege
nevoile şi interesele reale. Negociatorii trebuie să creeze un flux de informaţii deschis şi liber şi
trebuie să-şi folosească dorinţa de a satisface ambele părţi ca fiind punctul de plecare, perspectiva
din care trebuie să-şi structureze dialogul. Chiar şi cei mai bine intenţionaţi negociatori fac de obicei
trei mari greşeli: nu negociază când ar trebui, negociază când nu ar trebui sau negociază la
momentul oportun, dar aleg o strategie greşită. Negociere integrativă, cunoscută şi sub numele de
negociere „câştig – câştig‖, cooperantă, respectiv colaborativă, este cel mai bun argument pentru
posibilitatea câştigului reciproc, în momentul în care părţile sunt dispuse să ia în considerare şi
interesele celeilalte părţi. Structura esenţială fundamentală a negocierii integrative este că permite
ambelor părţi să-şi atingă obiectivele.
Distingem următoarele elemente care definesc specificul negocierii integrative:

mplicate;
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Este necesar să se stabilească de la început că realizarea negocierii integrative presupune o stăpânire
atât a procesului negocierii, cât şi a contextului în care se poartă negocierea, pentru a se ajunge la
câştigarea cooperării benevole şi la implicarea părţilor.
În vederea iniţierii unei negocieri integrative sunt necesare următoarele procese decisive:
 Crearea unui circui tinformaţional deschis liber: un schimb eficient de informaţii promovează soluţii
integrative reale. Pentru aceasta este necesar ca părţile să fie de acord să-şi expună
obiectivele reale şi să se asculte reciproc cu atenţie. Este necesar să se creeze un cadru
adecvat pentru o discutare deschisă şi liberă a tuturor problemelor şi aspectelor legate de
atingerea propriilor obiective.
 Încercarea de a înţelege nevoile reale şi obiectivele celeilalte părţi. Negociatorii diferă în
valorile şi preferinţele lor. Ceea ce doreşte o parte nu trebuie să fie neapărat ceea ce
doreşte sau are nevoie cealaltă parte. Cercetările au arătat că simpla cunoaştere iniţială a
faptului că partea cealaltă nu are aceleaşi priorităţi şi obiective, poate stimula părţile să
schimbe mai multe informaţii, să înţeleagă natura negocierii mai bine şi să ajungă la
profituri comune mai mari, comparativ cu un grup de control care nu avea aceste
informaţii de la început.
 Accentuarea părţilor comune şi minimizarea diferenţelor. În primul rând este necesar să
se schimbe cadrul de referinţă în care se vor purta negocierile. Obiectivele individuale
trebuie redefinite ca fiind atinse cel mai eficient prin eforturi colaborative care să fie
orientate spre scopuri colective.
 Căutarea de soluţii care să satisfacă obiectivele ambelor părţi (sau ale tuturor părţilor). În
acest proces, negociatorii trebuie să fie, în acelaşi timp, Fermi şi flexibili. Fermitatea
trebuie arătată în ceea ce privesc obiectivele şi interesele primare proprii, dar părţile
trebuie să fie flexibile asupra modului în care aceste obiective şi interese vor fi atinse.
Astfel, fiecare parte trebuie să fie atentă şi la obiectivele şi nevoile celeilalte părţi şi să
caute soluţii care să fie utile pentru ambele părţi.
Paşi cheie în procesul negocierii integrative
1. Identificarea şi definirea problemei
2. înţelegerea problemei în totalitate – identificarea intereselor şi nevoilor
3. generarea soluţiilor alternative
4.evaluarea şi selectarea alternativelor
Factori care facilitează o negociere integrativă de succes
ţaunuiobiectivsauscopcomu–ncândpărţilecredcăvoraveamaimultdecâştigatdacăvorlucra
împreună decât dacă ar intra în competiţie sau ar acţiona fiecare individual, situaţie care oferă un
potenţial semnificativ pentru negocierea integrativă;
credinţa în abilitatea celuilalt de a găsi soluţii coerente la problem–e încredere în sine şi în ceilalţi;
părţi -ambii negociatori acceptă
atât perspectiva lor,cât şi a celorlalţi actori ca fiind legitimă şi validă;
motivaţia şi hotărârea de a lucra împreună părţile trebuie să se implice şi să fie mai motivate pentru
obţinerea de rezultate cooperative, decât să intre în competiţie.
Rezolvarea oricărei situaţii conflictuale, din cele enumerate mai sus, se poate face prin negociere.
Tehnicile de negociere:
-audierea fără aport emoţional - necesitatea obiectivităţii faţă de tot ceea ce se prezinta
(nonimplicarea);
-audierea conţinutului-concentrarea pe ceeace se spune şi nu asupra modului în care se prezintă;
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-concentrarea discuţiei pe conţinut - nu e bine să se abordeze comportamentul unui individ, cât mai
ales procesul. Totodată, cadrul didactic ar trebui să-şi pună câteva întrebări interesante legate de
problematica unui conflict.
Aceste chestiuni ar fi bine să fie puse în limbaj interior:
-Ce câştig personal şi ce câştigă clasa evitând conflictul?
-Care sunt costurile personale și cele de grup în cazul evitării conflictului?
-Ce urmări de durată ar avea una sau alta dintre cele două alternative?
-Cum ar arăta imaginea de durată a relaţiilor interpersonale la nivelul grupului clasă?
Răspunsurile obţinute la toate aceste întrebări pot să contureze o eventual strategie de negociere.
Pregătireanegocierii.
Primul pas îl reprezintă stabilirea următoarelor elemente ale negocierii: poziţia iniţială în care sunt
expuse pretenţiile maxime, punctul de ruptură dincolo de care nu suntem dispuşi să cedăm. Apoi,
vor fi vizate trei zone majore de interes:
-Noi: obiectivele proprii, stabilite cât mai precis şi mai realist, nu numai pe baza constrângerilor
imediate, ci şi pe termen mediu; punctele tari şi slăbiciunile, minimul acceptabil şi marja de acţiune,
precum şi compromisul considerat ca optim, resursele, argumentele şi mijloacele de presiune ce pot
fi utilizate.
-Partenerul: interesele specifice (ce poate pierde sau câştiga) adevăratele lui nevoi punctele tari şi
slăbiciunile argumentele, resursele şi mijloacele de presiune de care dispune
-Procesul: tacticile ce pot fi folosite şi capcanele de evitat gestiunea timpului argumentele şi
atitudinile utilizabile în construirea sinergiei.
Deschiderea negocierii are de obicei o importanţă crucială pentru că, opinia despre un interlocutor
se formează în mai puţin de trei minute de la debutul comunicării. Ca urmare, se recomandă: să
începeţi în mod realist; să ascultaţi şi să evaluaţi ceea ce auziţi; să puneţi foarte multe întrebări şi să
exploraţi situaţia; să vă manifestaţi punctele de vedere dar fără a încerca să-i distrugeţi pe partenerii
de negociere–intenţiile pozitive vor fi dominante faţă de cele negative.
Desfăşurarea propriu-zisă a negocierii reprezintă cea mai importantă parte a negocierii, în care se
încearcă micşorarea faliei care separă părţile. Trebuie să se urmărească în mod consecvent
negocierea unui pachet întreg de obiective, iar propunerile făcute să fie condiţionate şi niciodată
concesii unilaterale.
În această etapă pot fi aplicate tacticile de negociere ca de exemplu:
-Frontul rusesc – insinuaţi că eşecul unui punct de negociere major pentru dvs., dar pe care îl faceţi
să pară minor, va duce la anularea tuturor înţelegerilor stabilite până atunci.
-Bomba atomică – sugeraţi că dacă nu se cade de acord asupra unui anumit punct, consecinţele vor
fi catastrofale.
-Placa stricată – repetarea iar şi iar a propriului punct de vedere – prea adesea oamenii autendinţa de
a ceda după ce aud primul NU.
-Mesagerul – spuneţi că o a treia parte, acum absentă, este responsabilă pentru lucrurile neplăcute
pe care le susţineţi.
-Negociere timpurie – încercaţi să aflaţi până unde sunt dispuşi ceilalţi să ajungă – evitaţi astfel
resentimentele care apar când cineva este forţat să treacă dincolo de limita reprezentată de punctul
de ruptură.
-Tăcerea – este un gol pe care oamenii simt obligaţi să-l umple – dacă pui o întrebare şi primeşti un
răspuns nesatisfăcător, cel mai bun lucru este să nu mai spui nimic – rămânând tăcut, e un semn că
solicitaţi mai multe informaţii.
- Împietrirea – arată-te uimit de ceea ce vrea celălalt.
-Diversiunea – subliniaţi o problemă relativ neimportantă, când adevărata problemă va apare, ea va
avea parte de o atenţie mai mică, în beneficiul părţii care a utilizat.
Sfaturi pentru reuşita negocierii:
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Puneţi-vă în locul lor.
Nu îi condamnaţi pe ei pentru problemele dvs.
Nu încercaţi să schimbaţi caracterul oamenilor.
Să nu ajungeţi la explozii emoţionale.
Vorbiţi în aşa fel încât să fiţi înţeleşi.
Priviţi spre viitor, nu spre trecut.
Fiţi ferm, dar flexibil în relaţiile cu oamenii.
Separaţi găsirea de soluţii de luarea deciziilor.
Identificaţi interesele comune.
Puneţi de acord interesele divergente.
Încheierea negocierii este, firesc, ultima etapă care se face prin evaluarea a ceea ce se poate
obţine prin concesiile condiţionate, rezumarea acordului şi stabilirea poziţiei finale. Amintim faptul
că odată obţinut un acord şi luate nişte decizii comune, ele vor trebui aplicate ca atare, fără
distorsiuni sau interpretări suplimentare. De aceea este imperios necesar ca paşii necesari aplicării
deciziilor comune să fie foarte clar şi concret stabiliţi.
Principalele stiluri de negociere (neidentificate în stare pură, dar cu dominante semnificative pentru
fiecare dintre acestea) prezentate de Hassan Souni (1998), în lucrarea "Manipularea în negocieri",
Editura Antet, Bucuresti, 1998, sunt următoarele:
Negociatorul cooperant: presupune respectarea unui anumit număr de reguli cum sunt: transparenţa,
loialitatea faţă de partener, respectul pentru obiectivele sale, voinţa de a ajunge la un aranjament
pozitiv. În planul eficienţei este un generator de stări pozitive pe termen scurt, mediu si lung.
Negociatorul afectiv: acţionează si negociază potrivit sentimentelor şi emoţiilor sale de moment.
Departe de a fi pragmatic în negocierile sale, acţionează potrivit afectivităţii situaţionale, şi gradului
de intensitate a relaţiei cu partenerul. Reacţia sa se bazează pe dorinţă, pe subiectivitate, pe prietenie
şi pe respingere. Maniera ideală de combatere este pătrunderea în universul său afectiv.
Negociatorul conflictual este o persoană care acordă prioritate forţei şi nu diplomaţiei, foloseşte
şantajul sau ameninţarea, renunţă cu uşurinţă la dialog şi abuzează de raportul de forţe. Strategic,
pentru a face faţă unui conflictual trebuie să fii mai "conflictual" decât el, sau să îl aduci pe un teren
"afectiv" sau "cooperant".
Negociatorul demagog apare în absenţa unor mijloace intelectuale, a unor tactici şi strategii, mulţi
negociatori se refugiază în spatele minciunilor, manipulării, simulărilor şi duplicităţii. Modalitatea
de a contracara o asemenea manifestare managerială este utilizarea celorlalte tipuri de negociere.
Cunoașterea formelor şi a genurilor de negociere este o sarcină de maximă importanţă pentru cadrul
didactic, din perspectiva formării sale manageriale. La nivelul formării cadrului didactic,
dezvoltarea şi exersarea unor strategii de negociere este un obiectiv de primă importanţă al
managementului clasei de elevi.
Consilierea psihologică şi educaţională integrează perspectiva umanistă dezvoltată de Carl
Rogers (1961), unde problemele psihice nu mai sunt văzute în mod obligatoriu în termenii de
tulburare şi deficienţă, ci în parametrii nevoii de autocunoaştere, de întărire a Eului, de dezvoltare
personală şi de adaptare. În acest sens, rolul principal nu îi revine doar psihologului văzut ca un
superexpert. Succesul consilierii este asigurat de implicarea activă şi responsabilă a ambelor părţi
(consilierul şi persoanele consiliate) în realizarea unei alianţe autentice, bazată pe respect şi
încredere reciprocă. A ajuta şi a credita persoana ca fiind capabilă să îşi asume propria dezvoltare
personală, să prevină diverse tulburări şi disfuncţii, să găsească soluţii la problemele cu care se
confruntă, să se simtă bine cu sine, cu ceilalţi şi în lumea în care trăieşte, reprezintă valorile
umaniste ale consilierii psihologice.
Definirea consilierii impune accentuarea anumitor caracteristici ce o disting de alte arii de
specializare ce implică asistenţa psihologică:
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O primă caracteristică este dată de tipul de persoane cărora li se adresează. Consilierea
vizează persoane normale, ce nu prezintă tulburări psihice sau de personalitate, deficite intelectuale
sau de altă natură. Consilierea facilitează, prin demersurile pe care le presupune, ca persoana să facă
faţă mai eficient stresului şi sarcinilor vieţii cotidiene şi astfel să-şi îmbunătăţească calitatea vieţii.
O a doua caracteristică definitorie pentru consiliere este dată de faptul că asistenţa pe care o
oferă utilizează un model educaţional şi un model al dezvoltării şi nu unul clinic şi curativ. Sarcina
consilierului este de a învăţa persoana / grupul strategii noi comportamentale, să îşi valorizeze
potenţialul existent, să îşi dezvolte noi resurse adaptative. Consilierea facilitează şi catalizează
atingerea unui nivel optim de funcţionare în lume.
O a treia caracteristică a consilierii este preocuparea pentru prevenţia problemelor ce pot
impieta dezvoltarea şi funcţionarea armonioasă a persoanei. Strategia de prevenţie constă în
identificare situaţiilor şi grupurilor de risc şi în acţiunea asupra lor înainte ca acestea să aibă un
impact negativ şi să declanşeze „crize‖ personale sau de grup. Sumarizând caracteristicile
prezentate în paragrafele anterioare, se poate spune că procesul de consiliere pune accentul pe
dimensiunea de prevenţie a tulburărilor emoţionale şi comportamentale, pe cea a dezvoltării
personale şi a rezolvării de probleme.
Această perspectivă formală de soluţionare a conflictelor a fost definită ca „un set de
activităţi din partea consultantului care ajută clientul să perceapă, înţeleagă şi acţioneze asupra
evenimentelor din procesul negocierii‖. Obiectivul major al acestei consultări este diminuarea
aspectelor emoţionale ale conflictului şi îmbunătăţirea comunicării între părţi, sporindu-le abilităţile
de a soluţiona conflicte sau dispute viitoare. Acest tip de consultare poate fi eficientă doar înainte ca
părţile să intre în conflict deschis sau între izbucniri majore de ostilitate.
Consilierea de proces nu este efectivă pentru relaţiile pe termen scurt, deoarece nu este
nevoie de educarea părţilor pentru soluţionarea efectivă a disputelor, dacă nu vor mai interacţiona în
viitor. Pe de altă parte, dacă părţile nu sunt suficient de motivate să acţioneze împreună, dacă o
parte este deschisă şi cooperantă, iar cealaltă continuă să joace necinstit, folosirea consilierii nu face
decât să ducă la o escaladare rapidă a conflictului.

Bibliografie:
1. Merchant, C.S.; Constantino, C.A. (2009) – Designing Conflict Management Systems, Jossey
Bass, San Francisco
2. Hassan Souni (1998), "Manipularea în negocieri", Editura Antet, Bucuresti, 1998
3. Maliţa, M. (2005) – Teoria şi practica negocierilor, Editura Politică, Bucureşti.
4. Orţan, F. (2013) – Management educaţional, Editura Universităţii din Oradea.
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ROLUL EDUCAŢIEI ÎN FORMAREA DE VALORI ŞI
PRINCIPII MORAL – CIVICE
Prof. Ilie Eugenia
Liceul Tehnologic Drăgăneşti Vlaşca
Formarea conştiintei moral-civice a elevilor este un proces deosebit de complex şi dificil a
cărui realizare nu poate fi condusă în baza unor rețete şi soluții general valabile, însă în desfăşurarea
sa trebuie să se respecte anumite cerințe, norme de bază care izvorăsc din însăşi esența educației şi
care orientează, călăuzesc activitatea celor investiți cu sarcina modelării profilului moral-civic al
copiilor şi tinerilor. Formarea conștiinței morale favorizează unul dintre cele mai complexe planuri
în formarea personalității, se bazează pe acțiuni și deprinderi morale, care pas cu pas se vor
generaliza și se vor transforma în trăsături de ordin moral-civic.
În procesul educării copiilor, un loc important îl ocupă însuşirea deprinderilor de
comportare civilizată. De aceea, activitatea educativă trebuie să se axeze pe familiarizarea copiilor
cu normele de conduită, cu regulile de comportare şi respectarea lor cu consecvenţă în viaţa de zi cu
zi. Educația moral-civică ocupă un loc prioritar, din cele mai vechi timpuri, în realizarea idealului
educațional, în formarea personalității elevilor. Educaţia civică în învăţământ reprezintă o prioritate,
în încercarea de modelare a personalităţii elevului în spiritul valorilor şi principiilor democratice
care guvernează demersul societăţii.
Şcoala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor față de problematica umană şi de valorile
moral civice, asigurând cultivarea dragostei față de țară, de trecutul istoric şi de tradițiile poporului
român, prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susținute de ştiintele educației şi
practică şcolară. Educaţia morală trebuie să se desfăşoare în acord cu evoluţia morală a individului
şi cu creşterea exigenţelor comunităţii căreia îi aparţine, într-o concordanţă deplină. Procesul
formării comportamentului moral-civic nu este simplu, uniliniar, neted, determinat numai de
explicarea, înţelegerea şi asimilarea noţiunilor şi normelor morale.
Educându-i pe elevi în spiritul patriotismului, nu facem decât să continuăm demersul
iluştrilor noştri inaintaşi. Formarea personalității elevilor din acest punct de vedere nu este
importantă doar prin ea insăşi, ci prin masura în care este pusă in mod conştient şi creator în
serviciul națiunii române, elementul de referință pentru aprecierea valorii ei constitutindu-l, intr-o
mare măsură modul cum ea se reflectă in atitudinea şi conduita moral-cetățenească, civică.
Familia are, de asemenea, un rol foarte important în formarea morală a copilului, fiind cea
care îi oferă acestuia exemplul cel mai apropiat, care îi formează anumite convingeri şi care are
datoria morală să colaboreze în permanenţă cu dirigintele şi conducerea şcolii pentru ca procesul
formării caracterului copiilor să fie unul cât mai simplu şi mai corect.
Procesul educaţiei moral-civice vizează, de altfel, dobândirea de către elev a unor deprinderi
şi atitudini la baza cărora se află importante valori morale, precum respectul, politeţea,
corectitudinea, decenţa etc.
Este deosebit de important ca acesta să înţeleagă că este o parte integratoare a societăţii, fapt
pentru care trebuie să se supună normelor acesteia şi, mai mult, să le promoveze în rândul celorlaţi
membri. Aşadar, educaţia civică are un rol deosebit de important în a-l face pe elev să înţeleagă
contribuţia pe care acesta o are ca membru al societăţii, în calitatea sa de cetăţean informat şi
responsabil. Departe de a inocula prejudecăţi sau stereotipuri, acest demers educativ încearcă să
sprijine dezvoltarea unui spirit creativ şi democratic, flexibil şi deschis, capabil de a iniţia ulterior
noi strategii de îmbunătăţire a vieţii sociale. Nu mai puţin important este faptul că din punct de
vedere valoric, normele morale şi prescripţiile juridice trebuie să subordoneze toate celelalte valori
(profesionale, fizice, estetice, ecologice, etc.). Aceste valori sunt inoculate tinerilor încă din
copilărie, pe ele construindu-se întreg eşafodajul personalităţii.
De reţinut este faptul că încă din copilărie sunt implementate în conduita individului
anumite norme care sunt expresia sintetică a unor cunoştinţe, sentimente, convingeri şi voinţă
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morală. Ceea ce educaţia formală şi informală urmează să desăvârşească, să sistematizeze şi să
unifice sub forma caracterului moral constituie o conştientizare şi consolidare a moralităţii şi
civismului ca dimensiuni ale unei personalităţi autentice şi integrale.
Deci, educația moral-civică trebuie să se desfăşoare întotdeauna pe fondul unității dintre
social şi psihologic, ponderea şi relația dintre ele modificându-se atât în funcție de contextul în care
se manifestă, cât şi în funcție de nivelul dezvoltării ontogenetice a copilului. Procesul de invățământ
constituie forma fundamentală în care se realizează obiectivul fundamental al educației moralcivice.
Prin conținutul diferitelor obiecte de invățământ din cadrul liceului se infăptuieşte instruirea
moral civică a elevilor. Nu există obiect de invățământ al cărui conținut să nu poată fi valorificat pe
linia formării conştinței şi conduitei moral-civice. Educația moral-civică nu se realizează numai prin
conținutul procesului de invățământ, ci şi prin celelalte componente ale sale, prin metodele şi
procedeele folosite (explicația morală, convorbire morală, conferințele şi referatele cu tematică
morală, dezbaterile morale, exemplu, analiza de caz şi decizia în grup, exercițiul moral), prin
relațiile ce se stabilesc între profesor şi elevi, prin controlul şi aprecierea îndeplinirii obligațiilor pe
care le au (aprobarea, acordul, recompensa, dezacordul, observația, reproşul etc.).
Ca şi dascăli, trebuie să acordăm o pondere însemnată discuțiilor etnice privind profilul
moral al tânărului contemporan, atât în privința integrării şi contribuției, in calitate de cetățean
informat şi responsabil, la rezolvarea problelor sociale, profesionale, politice şi economice ale țării
cât şi în privința sentimentelor de solidaritate şi înțelegere globală, de dezvoltare , colaborare şi
pace. Noi suntem aceeia care îi vom îndruma pe elevi să respecte valorile democrației, să gândească
liber şi creativ, fiind capabili să înțeleagă şi să accepte opiniile corecte ale acestora.
Educația morală (formală şi informală) reprezintă cea mai importantă modalitate de
conservare şi transmitere a patrimoniului de valori care caracterizează o comunitate. Dimensiunea
sa fundamentala este formarea cetățeanului ca agent moral.
Educația moral-civică nu poate fi rezumată la o simplă disciplină şcolară şi academică,
pentru că nu este doar o chestiune de educație formală, ci, ar trebui să fie efectul total şi global a tot
ceea ce noi invățăm în familie, în şcoala şi în afara acestora.
Educația morală este, deci, o necesitate socială pe care toți factorii educaționali trebuie să o
conştientizeze şi să şi-o asume in mod activ, deoarece conştiința şi conduita morală reprezintă
condiții fundamentale ale echilibrului, securității şi binelui social.
Bibliografie:
1. ―Educația morală şi formarea personalității. Fundamente psihopedagogice", în Revista de
pedagogie nr. 6-7-8 / 1991
2. Bunescu V.,"Metode de educatie morala", în Tribuna înv. nr.4 / 1992

104

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

METODE ŞI MIJLOACE VALORIZATE PRIN UTILIZAREA TIC
Ionaşcu Ana Mirabela
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Conversația euristică:
Conversaţia euristică prezintă un dialog, ce are loc între profesor şi elev, trezind interesul
elevului printr-un set de întrebări, care în final duc la obţinerea unui răspuns la o problemă dată.
Întrebarea, este graniţa dintre ştiu şi nu ştiu şi de aceea are succes în cazul oricărei situaţii
de învăţare. Întrebarea reprezintă o parte a răspunsului, cealaltă parte fiind căutată în bagajul de
cunoştinţe existent.
Prin această metodă, elevii sunt determinaţi să facă propriile conexiuni între cunoştinţele
dobândite cu scopul de dobândi noi cunoştinţe. O întrebare trebuie formulată clar şi precis.
În educaţie, întrebările au un rol determinant. Întrebarea este începutul cunoaşterii şi al
dezvoltării, şi adevărata cunoaştere nu se află în răspuns, ci în punerea întrebărilor şi urmărirea
neîncetată a răspunsurilor, care la rândul lor trezesc alte întrebări, şi care conduc, în final, la găsirea
unor soluţii.
În sistemul educativ, există un dialog permanent între participaţii la demersul didactic. Acest
tip de formă de predare cere o inteligenţă productivă, curiozitate, libertate şi independenţă în
gândire. În rezolvarea unei probleme, profesorul este cel care ghidează dialogul, întrebările fiind
puse elevilor astfel încât aceştia să fie cei care reuşesc să rezolve problema. Setul de întrebări se
poate schimba, în funcţie de răspunsurile elevilor.
Elevii au şansa să dezvolte idei, să caute şi să găsească răspunsuri. Profesorii nu trebuie să
raporteze răspunsurile la ceea ce ar răspunde ei, ci să determine elevii, ca prin răspunsurile lor, să
ajungă la obiectivul propus.
Trebuie să avem în vedere că intervenţia profesorului în cadrul discuţiilor poate avea urmări
negative, elevii pot să evite participarea la dialog sau să participe formal la această secvenţă de
învăţare.
Profesorul trebuie să încerce să realizeze un parteneriat cu elevii, să încurajeze participarea
acestora la dialog şi să adapteze şirul întrebărilor astfel încât răspunsurile să conducă la rezolvarea
problemei propuse.
Întrebarea, este cea care schimbă moduri de gândire, efectuează trecerea de la o informaţie
limitată la una concretă şi clară. Întrebarea este o invitaţie la acţiune, reprezintă un instrument, cu
ajutorul căruia se pot obţine cunoştinţe.
Întrebarea poate schimba unele păreri existente anterior.
O întrebare este calificată ca fiind corectă dacă:
 problema supusă interogării are sens;
 cel întrebat poate da răspunsuri;
 nu este ambiguă.
Tipul întrebărilor trebuie să fie flexibil, adaptat la demersul
didactic:
 întrebări de tip reproductiv: ce?, când?, unde?;
 întrebări de tip ipotetic: dar?, dacă?, dar dacă ?;
 întrebări de tip evaluativ: de ce?,care este mai bun, eficient?
În conversaţia euristică întrebările se succed dinamic, în dependenţă de legăturile şi
completările dintre ele. O întrebare poate genera o altă întrebare dar în acelaşi timp poate ascunde o
întrebare neformulată.
Conversaţia poate fi susţinută, pe tot parcursul ei, de o serie de resurse TIC. Tabla interactivă
(„Smart Board‖) este doar una dintre ele. Succesiunea de întrebări poate fi dirijată şi de impactul
vizual. Această tablă nu a fost creată pentru a sta în fiecare clasă. Cel puţin deocamdată.
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Metoda cubului
Metoda cubului este o metodă de învatare prin cooperare ce presupune explorarea unui
subiect din mai multe perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme.
Se recomandă, în general, parcurgerea următoarelor etape:
 Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ,
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ.
 Anunţarea subiectului pus în discuţie.
 Împărţirea clasei în şase grupe, câte una pentru fiecare faţă a cubului.
 Există mai multe modalităţi de stabilire a celor şase grupuri. Modul de distribuire se poate
face aleatoriu (fiecare grupă rostogoleşte cubul şi primeşte ca sarcină de lucru perspectiva
înscrisă pe faţa de sus) sau poate fi decis de profesor, în funcţie de anumite criterii care
vizează responsabilitatea individuală şi de grup, specializarea pe sarcini a membrilor
echipelor şi oportunităţi de grup.
 Colaborarea şi redactarea materialului la nivelul fiecărui grup.
 Afişarea formei finale a materialelor astfel încât toţi elevii să poată vizualiza rezultatele.
Cunoaşterea colaborativă reprezintă o modalitate de a genera cunoştinţe prin coordonarea
unor activităţi comune în cadrul unui grup.
Integrarea TIC în aplicarea acestei metode conduce la alegerea unor produse care:
 solicită gândirea elevului;
 dezvoltă abilităţi de comunicare;
 lărgeşte viziunea asupra temei;
 oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe a
temei, deoarece presupune abordarea temei din mai multe perspective;
 încurajează exprimarea punctelor de vedere individuale;
Soluţiile TIC, facilitează foarte mult colaborarea dintre elevi. Aceştia pot folosi Internetul
pentru a găsi informaţii şi pentru a realiza anumite sarcini.
Pentru a nu uita de unde au luat informaţiile, profesorul îi poate învăţa să folosească un
sistem de bookmarking colaborativ (de exemplu, http://del.icio.us/) şi să-şi salveze link-urile către
paginile sursă.
Elevii fiecărui grup pot realiza materialul comun utilizând GoogleDocs, documentele
realizate pot fi uploadate pe platforma Moodle, fiecare elev îşi poate exprima punctul de vedere în
legătură cu tema propusă în cadrul forumului dedicat acestei teme.
Metoda cubului este foarte bine susţinută de TIC atunci când profesorul iniţiază pe Wiki un
proiect aferent temei la care să participe cele 6 echipe.
Wiki este o tehnologie Web 2.0 care se bazează pe principiul colaborării dintre mai mulţi
utilizatori cu scopul de a dezvolta un conţinut comun.
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Punctele slabe ale metodei sunt:
 eficienţa scăzută în grupurile mari;
 imposibilitatea cuantificării exacte a contribuţiei fiecărui elev la rezolvarea sarcinii de lucru;
Oportunităţile acestei metodei se identifică în:
 stimularea creativităţii elevilor;
 crearea unui mediu colaborativ;
Atunci când profesorul alege să folosească această metodă trebuie să ţină cont de ameninţările :
 unii elevi pot domina grupul;
 nu se realizează un echilibru la nivel de grup;
 se poate obţine un randament scăzut al elevilor emotivi
Bibliografie:
1. Radu Luminiţa, Didactica Informaticii, Karta Graphic,Piteşti;
2. Masalagiu C., Asiminoaei Ioan,Metodica Predării Informaticii, Matrixrom,2001;
3. Masalagiu Cristian,Asiminoaei Ioan, Didactica predării informaticii, Polirom, 2016.
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CHIMIA - ŞTIINŢA VIEŢII
Prof. Ivan Camelia Cerasela,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Substanțele minerale intră în componența hranei și sunt necesare la formarea țesuturilor,
participă în procesele biologice și fiziologice ale organismului. Ele se împart în macroelemente
(potasiu, calciu, fosfor, sodiu, magneziu, fier, clor, sulf), care există în organism în cantități mari, și
microelemente (zinc, cupru, crom, mangan, cobalt, molibden, iod, fluor, nichel s.a.) - în cantități
mici. Corpul uman este alcătuit în proporție de 99% din șase elemente chimice fundamentale, și
anume: Oxigen, Carbon, Hidrogen, Azot, Calciu și Fosfor.
Din toate elementele chimice inserate în sistemul periodic, 40-43 de elemente apar constant
în orice organism viu. De aceea, se numesc bioelemente. 25 dintre acestea sunt elemente esențiale
pentru structura și funcționalitatea organismului. De acestea, organismul are nevoie în cantități
mari.
Component al organismului sau funcţie

Element sau compus

Constituţia dinţilor şi oaselor

Ca , F , P

Pietre renale

Ca

Transportul şi stocarea oxigenului

Fe

Controlul presiunii şi coagularii sângelui

Na , Cl , NO , Ca

Contracţia musculară

Ca , Mg

Respiraţia

Fe , Cu

Diviziunea celulară

Ca , Fe , Co

Contracţia intestinală

NO , Ca

Controlul pH-ului în sange

CO2 , Zn

Funcţionarea glandei tiroide

I

Organismul uman este un neobişnuit laborator chimic. Neobişnuit, deoarece e un laborator
viu, compus din toate elementele minerale, sub formă organică. Prezenţa în exces a unora dintre
aceste elemente sau lipsa altora se reflectă imediat asupra
sănătăţii omului. Elementele chimice care intra in
componenta materiei vii sunt selectate de catre natura
dupa niste principii care nu sunt inca bine elucidate.
Importanța biologica a microelementelor
 Fluorul: reduce frecvența cariilor dentare,
întărește oasele.
 Zincul: accelerează procesul de vindecare a
rănilor interne și externe, elimină petele albe de pe
unghii, favorizează creșterea și capacitatea mentală.
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Cuprul: asigură absorbția fierului în organism, exercitând în acest fel un efect de
energizant.
Cobaltul: previne anemia.
Seleniul: ajută la menținerea elasticității țesuturilor.
Molibdenul: acționează preventive împotriva anemiei.
Fierul: este important în formarea hemoglobinei, care dă sângelui culoarea caracteristică și
asigură transportul oxigenului de la plămâni la toate celulele.

Importanța biologică a macroelementelor
 Sodiu: controlează absorbția, distribuția, reținerea și eliminarea apei din organism.
 Clor: ajută la digestie
 Calciu: conferă oaselor rigiditatea caracteristică, are un rol esențial în funcționarea
mușchilor și a nervilor
 Magneziu: contribuie la menținerea unui sistem
cardio- vascular sănatos și preîntâmpina atacurile de
inima.
 Fosfor: intervine în desfașurarea normală a
activității mușchilor
 Potasiu: ajută în procesele de creștere și de
 Compoziția chimică a oaselor
Osul este format din 20% apa si 80% reziduu uscat. În
compoziția reziduului uscat intră substanța
fundamentală și sistemul fibrilar. Substanța
fundamentală se constituie din substanțe organice
(aproximativ 35%) compuse din oseina (scleroproteina
insolubilă în apă rece, dar solubilă în apă caldă), cu
structura granuloasă sau filamentoasă, și osteomucoid
(un proteinozaharid sulfatic), ambele constituente fiind
bine legate biochimic între ele și substanțe
minerale (aproximativ 65%) precum: fosfați, carbonați și cantități foarte mici de fluorura și
clorura de calciu, hidroxiapatite cu Ca, Mg, P, F, S. Se poate spune ca substanțele organice dau
elasticitate oaselor, iar sărurile minerale rezistență.
Sistemul fibrilar este de origine colagenică, prezentându-se sub forma de fibre,
fibrile grupate în fascicule, formând scheletul pe care se fixează celelalte elemente osoase:
substanța mineralizantă, celulele osoase etc. În cazul în care un os este menținut într-o soluție de 5%
HCL, sărurile minerale se dizolvă, osul intrând în procesul de demineralizare, acesta se
"decalcifica". În urma acestui proces, osul devine elastic, asemănător cu cauciucul, pentru că în
structura lui a rămas numai materia organică. Dacă se distruge materia organică prin calcinare, osul
se fărâmă (devine friabil).
Proporția celor două componente principale din structura oaselor variază de la un os la altul.
Unele oase suportă presiuni mai mari datorită faptului ca sunt mai bogate în săruri minerale. De
asemenea, proporția componentelor variază și în raport cu vârsta. În copilărie, oasele sunt mult mai
elastice, deoarece au relativ puține săruri minerale. Procentul acestora crește la bătrânețe, oasele
devenind mult mai casabile decât în copilărie.
Compozitia chimica a mușchilor
Muschiul are o compozitie chimica deosebit de complexa, fiind alcatuit din:
 Apa – 72-80%
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Reziduu uscat – 20-28%– săruri minerale – 1%, substanțe organice azotoase (protidice si
neprotidice) – 16,5-20% si neazotoase (glucide -0,2-8% si lipide 0,5-1,5%)
Sărurile minerale din mușchi sunt în proporție de 1%, fiind reprezentate de diferiti compusi
anorganici, caracteristici materiei vii, dintre care cei mai importanți conțin potasiu, sodiu, calciu și
magneziu. Toate aceste elemente joacă roluri foarte importante în activitatea mușchilor: calciul are
rol în excitabilitatea musculară, în producerea contracției și în completarea acțiunii magneziului;
potasiul intervine în oprirea activității mușchiului; sodiul intervine în procesele chimice energetice
din mușchi.
Substantele organice sunt reprezentate de substanțe azotoase protidice și neprotidice, precum și
substațe neazotoase.
Substantele azotoase protidice (proteine) - având o pondere de până la 20%, substanțele azotoase
protidice fac din musculatura principalul rezervor de protide al organismului.
Substantele azotoase neprotidice sunt reprezentate, în principal, de acidul adenozintrifosforic
(ATP) și de acidul creatinfosforic (APC), ambii având proprietatea de a se descompune, eliberând
energia musculara.
Substantele organice neazotoase sunt reprezentate de glucide și lipide.
Glucidele reprezentative din mușchi sunt glicogenul și glucoza. Primul constituie forma de rezerva
a glucidelor în mușchi și se găsește în cantitate mai mare în stare de repaus, scăzând semnificativ
după efort.
Lipidele sunt prezente în mușchi, fiind reprezentate de fosfolipide, iar cantitatea lor crește în timpul
activității musculare intense. De asemenea, în perioada de activitate musculară intensă, în mușchi se
găsește colesterol în proporție de 0,07-0,18%.

Bibliografie
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CALITATEA EDUCAȚIEI-REPER FUNDAMENTAL AL
SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC
Ivan Grigore, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tîrgu Jiu
Reforma învățământului a inclus și până acum elemente ale asigurării calității în educație,
dar abia recent, calitatea învățământului românesc a fost definită ca prioritate și pentru învățământul
preuniversitar. Dimensiunea europeană a calității a fost completată cu cerințe ale societății
românești, împlinindu-se astfel cerința de „a gândi global și a acționa local‖.
Pornind de la cuvintele lui Nicolas Poussin și pătrunzând în domeniul educației, observăm
că se acordă tot mai multă atenție calității. Această calitate a învățământului preuniversitar este
asigurată prin coalizarea mai multor factori dintre care un rol important îl au dăscălii. În societatea
postmoderna, școala ca instituție a cunoașterii deține o poziție fundamentală. Măsura dezvoltării
unei societăți poate fi relevată nu numai de indicatori economici și de calitate a vieții, ci și de cei
care privesc educația și calitatea școlii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a
cunoașterii și a învățării, de tipurile de performanțe așteptate, de calitatea activității educative și de
modalitățile de distribuire în societate a educației. Cheia spre calitatea învățământului preuniversitar
constă în termenul de ―adaptare‖: o adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învățare, la valorile
societății românești, la nevoile elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un învățământ
preuniversitar de calitate presupune integrarea valorilor și principiilor democratice, a drepturilor și
obligațiilor partenerilor, fiind conceput într-un spirit de transparență, responsabilizare și implicare,
atât a școlii ca furnizor de educație, cât și a familiei – elev și părinte – ca beneficiar al serviciului
educațional. Dăscălii au un rol central în dezvoltarea unei educații de calitate. Învățarea centrată pe
elev, care presupune cunoașterea îndeaproape a acestuia, a culturii, a capacităților și înclinațiilor
sale către anumite domenii, reprezintă o metodă actuală care dă posibilitatea profesorului să
răspundă cerințelor și nevoilor sale de cultură, precum și să-l evalueze corect. În acest caz,
corectitudinea evaluării depinde în mare măsură de imaginea pe care profesorul și-o creează despre
elev.
Spre exemplu, în cazul a doi elevi cu stiluri de învățare diferite (vizual și auditiv), care sunt
atenți în timpul orei, cel dintâi poate să nu rețină aceeași informație ca cel de-al doilea, doar din
simpla relatare a profesorului, lui fiindu-i necesară o vizualizare a lecției pentru a reține mai mult.
În schimb, celui de-al doilea îi va fi mai ușor să asculte relatarea profesorului sau simpla lui lectură
cu voce tare, decât să fie nevoit să se uite pe text în liniște. De asemenea, celui de-al doilea îi va fi
mai greu să facă anumite corelații din simple schițe sau desene, spre deosebire de cel dintâi. Ne
întrebăm de ce este mai greu să lucrăm cu elevii mai slabi decât cu ceilalți. O primă cauză ar fi
faptul că nu reușim să îi identificăm pe aceștia cu valorile unei societăți, nu îi regăsim în lista
nevoilor de cultură și mai ales, pentru că nu reușim împreună să trasăm o perspectivă pentru fiecare.
O posibilitate pentru realizarea tuturor acestor deziderate este reprezentată de către punerea în
discuție în cadrul fiecărei unități școlare a problemelor ce vizează calitatea învățământului:
- dezvoltarea multilaterală a elevului, premisă a formării unei personalități integre;
- asigurarea drepturilor de dezvoltare a minorilor ca o garanție a calității instruirii;
- modernizarea învățământului preșcolar; responsabilitățile și drepturile copiilor;
- asigurarea serviciilor de calitate în bibliotecile școlare (aceasta fiind o cerință majoră a
învățământului modern), precum și dreptul copiilor dotați la o educație de calitate.
Calitatea este un concept nou pe care elevii nu îl pot înțelege cu ușurință, mai ales pentru că
privesc cu reticentă aceste schimbări în sistemul de educație. Avem de a face cu o abordare foarte
nouă a conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noțiuni deseori abstractă și
generică la nivelul de înțelegere al copiilor din învățământul școlar. Acest lucru este o premieră
chiar și pentru Uniunea Europeană, unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor legate de
calitatea vieții și a mediului la vârste atât de fragede cum se încearcă în România. Sperăm că
introduse noțiunile de calitate în tematica școlară, atât ca disciplină independentă cât și integrate în
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alte materii, nivelul de înțelegere al copiilor asupra unor probleme ce decurg din statutul lor de
consumatori dar și de viitori producători va spori astfel încât părăsind băncile școlii vor putea
produce acea mult-dorită schimbare de mentalitate în privință calității. Școala trebuie să depună
efort ca să realizeze progresul elevului în raport cu nivelul sau anterior, aceasta este esența
activității educative și aceasta înseamnă calitate în educație. Pentru aceasta este nevoie de adaptarea
programelor și conținuturilor la posibilitățile de vârstă ale elevilor. Calitatea în educație înseamnă
asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare.
Calitatea este dependentă de valorile societății în care funcționează sistemul respectiv de educație.
Valorile calității în educație ar putea fi: democrația, umanismul, echitatea, autonomia morală
și intelectuală, calitatea relațiilor interpersonale, îmbogățirea comunității, inserția optimă socială și
profesională. Printre valorile care fundamentează definirea calității în educație se pot enumera: școala comunică/transmite cultura/civilizația; școala urmărește satisfacerea nevoilor și intereselor
imediate ale educabililor; școala răspunde nevoilor sociale/comunitare. Pentru evaluarea calității
educației trebuie identificați și aplicați, în fiecare domeniu, indicatori de performanță:
- relevanți - se referă la rezultatele asupra cărora școala poate avea influență;
- vizibili și măsurabili - cu instrumente cantitative și calitative;
- informativi- iau în considerare contextual și situația în care funcționează unitatea școlară și
pot fi utilizați în optimizarea activității din școală făcând posibile comparații ―transversale și
―longitudinale;
- acceptabili - percepuți ca echitabili, accesibili, ușor de înțeles și de aplicat,‖incoruptibili‖ și
controlabili;
- beneficiu - creează și mențin motivația și satisfacerea grupurilor de interes;
- eficienți - din punct de vedere al costurilor.
Sunt necesare câteva competențe-instituționale, de grup și individuale, pentru a asigura
calitatea în educație:
- abilitatea de a identifica finalitățile majore ale dezvoltării unității școlare în cadrul
sistemului școlar;
- crearea unei motivații puternice pentru atingerea acestor finalități;
- decizia în legătură cu identificarea rezultatelor sistemului și ale școlii care pot fi corelate cu
aceste finalități;
- decizia în legătură cu atragerea și folosirea resurselor sistemului și ale școlii;
- identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse.
Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială constituie un domeniu
de intervenţie care necesită cu precădere dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi procedurilor
interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii activităţilor de educaţie şi formare
iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea activităţilor manageriale la nivelul furnizorilor de
educaţie. Principalele acţiuni avute în vedere sunt: crearea şi dezvoltarea sistemelor de asigurare şi
management al calităţii în educaţie şi formare; dezvoltarea unor programe de formare profesională
în domeniul managementului educaţional şi în managementul calităţii; dezvoltarea unor mecanisme
de monitorizare a inserţei absolvenţilor pe piaţa muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în
concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa muncii; crearea şi dezvoltarea unor mecanisme de asigurare şi
managementul calităţii în educaţie în contextele nonformale şi informale de învăţare.
Calitatea educaţiei în şcoala românească vizează finalităţi ancorate în context european
deschizând drumul către oportunităţile oferite de societatea europeană a cunoaşterii. Elevii,
studenţii şi formatorii trebuie să constientizeze necesitatea studiilor corespunzătoare care să poată fi
folosite eficient în întreaga Europă. Plecând de la premisa că educaţia de calitate presupune
îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi având în vedere ritmul schimbărilor sociale instituţiile de
învăţământ trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea continuă a resursei umane.
Bibliografie:
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NANOTEHNOLOGIA ŞI FIZICA
Gabriela Jicmon,
Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti
Superspecializarea în fizica actuală poate necesita conlucrarea inter- şi intradisciplinară întrun mod mai strâns decât până de curând, când diversele domenii ale fizicii se puteau adesea
dezvolta paralel.
Nanotehnologia, ştiinţa controlului structural al materiei la nivel atomic, combină principii
ale chimiei moleculare şi mecanicii cuantice cu principii ale fizicii, ingineriei mecanice, analizei
structurale, electromecanicii şi biologiei este o altă sursă de date importante ȋn acest context.
Nanotehnologia este un domeniu interdisciplinar, ce apelează la elemente de fizică, de
chimie, biologie, inginerie și medicină, deci toate aceste domenii au de beneficiat de pe urma
cercetărilor respective, dar persective foarte spectaculoase se prevăd mai cu seamă ȋn electronică.
Toate computerele, smartphone-urile, tabletele de azi au componente cu dimensiuni de ordinul
nanometrilor. Dar şi domeniul energiei (elemente fotovoltaice, celule solare, bateriile, etc.) este
impulsionat de aceste cercetări, precum şi domeniul purificării apei sau cel al producerii şi al
administrării de medicamente, sau noi forme de diagnosticare incipientă a bolilor sau regenerarea
țesuturilor sunt ajutate să progreseze prin aceste tehnologii.
Termenul de nanotehnologie a fost introdus in 1960 de catre K. Eric Drexler, pentru a
descrie viziunea lui R. Feynmann asupra controlului structural la nivel atomic al materiei.
Asamblarea moleculară cu precizie atomică are aplicaţii importante atat in fabricarea dispozitivelor
capabile să ghideze reacţiile chimice prin poziţionarea controlată a moleculelor reactive, cât şi la
optimizarea, proiectarea şi fabricarea sistemelor microelectromecanice (MEMS) sau a sistemelor
nanoelectromecanice (NEMS), a nanoelectromecanismelor şi a nanotuburilor de carbon precum şi a
materialelor nanostructurate cu proprietăţi controlate. Deasemenea putem afirma ca nanotehnologia
este ştiinţa fabricării de dispozitive (aparate, mecanisme, instrumente etc.) cu percizie atomică.
Dispozitivele având dimensiuni mai mici decât 100 nm se consideră a fi produse nanotehnologice.
Un nanometru este a miliardimea parte dintr-un metru (10-9 m) şi este unitatea de lungime potrivită
pentru a descrie o singură moleculă, pentru măsurarea lungimilor de undă a radiaţiilor din spectrul
vizibil al l uminii sau ultraviolete, respectiv a razelor gamma.
Există numeroase exemple, cum ar fi nanomaşinăriile sau nanomecanismele, care pot fi
dispozitive foarte mici, cu parţi componente ce pot fi simple molecule. De exemplu, primul
tranzistor a fost construit dintr-o singura moleculă. Următoarea generaţie a computerelor substituie
circuitele integrate CMOS cu circuite nanoelectronice. În locul sârmei se pot utiliza nanotuburile de
carbon, iar comutatoarele sunt construite din molecule. Nanocomputerele electronice, proiectate pe
baza conceptelor convenţionale cunoscute ȋn ultimii ani, tranzistorii moleculari (puncte cuantice)
nanoȋntrerupătoarele, porţile logice, pot fi fabricate toate la scara unei singure molecule.
În urma descoperirii C60 de către Curl, Kroto şi Smalley, a fost ȋnţeleasă formarea
nanotuburilor de carbon, care au fost descoperite in 1991 de către Iijima. Forţele de legatură
reprezintă o metodă de formare a nanostructurilor mari şi uniforme. Nanotuburile de carbon sunt
rezistente din punct de vedere mecanic, au conductivitate excelentă şi sunt, ȋn miniatură, exemple
de fire utilizate ȋn fabricarea nanocalculatoarelor.
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Grafena din grafit (https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/popularphysicsprize2010.pdf)
Se cunosc 4 structuri alotropice ale carbonului :
 carbonul amorf,
 grafitul,
 diamantul,
 nanotuburile de carbon.
Nanotubul de carbon poate fi considerat o structură cvasiunidimensională deoarece raportul
lungime/diametru este foarte mare (diametrul este de aprox. câţiva nanometri, iar lungimea de până
la 50 microni).
Nanotubul este de 1000 000 de ori mai subţire decât firul de păr uman, rezistenţa sa la ȋntindere
este de 100 de ori mai mare decât a oţelului şi densitatea de 2 ori mai mică decât a aluminiului.
Aplicabilitatea nanotuburilor de carbon este vastă. Proprietăţile lor mecanice, incluzând
rezistenţa ȋnaltă, rigiditate mare, densitate redusă şi structura perfectă, fac ca ele să fie ideale pentru
aplicaţii medicale şi industriale: frânghii nanometrice, nanosenzori, polimeri armaţi cu nanotuburi
de carbon, nanotuburi de carbon umplute cu diferiţi atomi, cu aplicaţii nanoelectromecanice.
Într-un numerele din 2006 ale revistei „Science‖, Kostya Novoselov si Andre Geim de la
universitatea din Manchester arătau că pot realiza tranzistori din grafenă cu dimensiuni similare
unor molecule.
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Industria electronicii, care produce obiectul fabricat de om în cel mai mare număr din toată
istoria sa - tranzistorul - se va lovi în următorii 10 sau 20 de ani de un zid cauzat de imposibilitatea
fizică a respectării legii lui Moore, care spune ca numărul tranzistorilor care se pot înghesui într-o
suprafaţă se dublează la fiecare aproape doi ani. Pe scurt, tranzistorii din siliciu şi dioxid de siliciu
nu pot să fie făcuţi mai mici. Şi acest lucru este cauzat de faptul că materialul la aceste dimensiuni
extreme nu mai este stabil, difuzează pe suprafata chip-ului la fel cum picăturile de apă se mişcă
atunci când sunt aruncate pe o suprafaţă foarte fierbinte.
De ceva ani cei doi autori au descoperit grafena, care a fost primul material cunoscut (şi
fabricat) care are numai un atom grosime. Structura sa chimică arată exact ca sârmă de metal de la
gard, cu singura diferenţa că în ochiurile reţelei se găsesc atomi de carbon. Sub acest nume ştiinţific
se ascunde un material care se află în grafit (cel al minelor creioanelor de scris) şi care se poate
fabrica de fiecare dintre noi acasă: se ia o bandă de scotch, se lipeşte de vârful unui creion şi după
aceea se lipeşte de o bucată de metal sau oriunde vrem să avem bucăţelele de grafenă. După ce se
dezlipeşte bandă de scotch, mici insuliţe de grafenă sunt lăsate pe suprafaţa substratului şi care se
pot vedea cu un microscop optic foarte bun.
Grafena astfel formată a devenit unul dintre cele mai studiate materiale în ştiinţă, pentru că oferă
aplicaţii care în urmă cu câţiva ani erau considerate ştiinţifico-fantastice. Şi una dinte aceste
aplicaţii este posibilitatea de miniaturizare continuă a tranzitorilor, care nu vor mai făcuţi de data
asta din siliciu, ci din carbon.
Realizarea marcantă a lui Novoselov şi Geim este că au reuşit să creeze forme în grafenă, ce au
permis "desenarea" în aceste reţele a tranzistorilor până la dimensiuni de câţiva nanometri. Şi cu cât
sunt mai mici cu atât au performanţă mai bună. Ei au reuşit să arate că pot realiza un tranzistor de
câţiva atomi în lăţime şi în lungime şi numai unul în înălţime. Pentru cercetările lor în aceast
domeniu au luat şi premiul Nobel pentru fizică în 2010.
Bob Westervelt, profesor la universitatea Harvard spune că "Grafena este un material nou, cu
multe proprietăţi incredibile care deschid noi posibilităţi pentru domeniul nano-electronicii. Cu
siguranţă ceea ce vă urma va fi foarte interesant".
Institutul pentru Concepte Avansate (ICA) din cadrul N.A.S.A. a fost special creat pentru a
promova cercetarea vizionară ȋn domeniul tehnologiilor spaţiale, iar Nokia şi P2i folosesc
nanotehnologia pentru a proteja gadgeturile la nivel molecular (telefoanele moderne de lichide, de
exemplu).

Bibliografie:
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Academiei Române, Bucureşti, 2005
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EXEMPLE DE ITEMI SEMIOBIECTIVI
Lupuleț Marinela Denisa
CNTA Tg-Cărbunești
Itemi cu răspuns scurt/ de completare
1.Disciplina / Clasa / Capitolul: Matematică / Clasa a IX-a / Funcţii
Obiectivul: Elevul să ştie condiţiile de inversabilitate a unei funcţii reale de variabilă reală.
Enunţ: Completează spaţiile punctate astfel încât să obţii o afirmaţie adevărată:
O funcţie f:R→R este inversabilă dacă şi numai dacă ea este ....
Rezolvare: f inversabilă  f bijectivă.
2.Disciplina / Clasa / Capitolul: Matematică / Clasa a X-a / Funcţia exponenţială şi funcţia
logaritmică
Obiectivul: Elevul va fi capabil să definească funcţia monotonă şi să o aplice în rezolvarea unor
ecuaţii exponenţiale.
Enunţ: Completează spaţiile punctate astfel încât să obţii afirmaţii adevărate:
O funcţie f:R->R este strict crescătoare dacă  x1,x2  R cu x1<x2 rezulta ………….
Dacă f este strict crescătoare, ecuaţia f(x)=a, unde a  R are ....................soluţie.
f(x)=2x + Iog3x + 5x este strict crescătoare deoarece.................
Rezolvare: x1<x2 => f(x1)<f(x2); f(x)=a are cel mult o soluţie.
Funcţia f(x) = 2x + Iog3x + 5x este strict crescătoare fiind suma a 3 funcţii strict crescătoare.
Întrebări structurate
1.Disciplina / Clasa / Algebră / Clasa a IX-a / Funcţii.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să aplice compunerea funcţiilor.
Enunţ: Se consideră funcţia strict crescătoare f:R->R care verifică relaţia: (fofof)(x)=x3+3x12. Calculează f(2).
Rezolvare. Dacă f(2)<2 => (fof)(2)<f(2)<2 => 2=(fofof)(2) <f(2)<2 ! Dacă f(2)>2 =>
(fof)(2)>f(2)>2 => 2=(fofof)(2) >f(2)>2 !
Deci f(2)=2, adica x=2 este punct fix al aplicatiei f.
2.Disciplina/ Clasa / Analiză matematică / Clasa a Xl-a / Limite de funcţii.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să cunoască dacă o funcţie dată este mărginită, să calculeze limita la
stânga şi limita la dreapta într-un punct pentru funcţia dată.
Enunţ : Fie f:R->R cu proprietăţile:
a) f mărginită pe R.
b) f are limita la stânga în x0=0 finită.
c) f nu are limita la dreapta în x0=0.
Stabileşte care dintre următoarele funcţii au toate proprietăţile enunţate.
1
 x, x  0


cos , x  0
1. f ( x)  
3. f ( x)  
x
1
cos
,
x

0


x

1, x  0
1, x  0

 1, x  0
4. f ( x)   1
2. f ( x)  
sin , x  0

 x
1, x  0
Răspuns: 4.
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Teste de evaluare
Test funcţii
(10p)
Completează spaţiile punctate cu răspunsurile corecte !
1.Fie funcţia g : R → R, g(x) = mx – 2, m  R. Dacă g(-2) = 6, atunci m = … .
(5p)
2.Graficul funcţiei f : R → R este dreapta MN, unde M(0;-1) şi N(3;0). Măsura unghiului format
de graficul lui f cu axa Ox este ….. .
(5p)
3.Se consideră funcţia g : R → R, g(x) = 3 + 2x.
a) Valoarea lui a pentru care T(8;a)  Gg este … .
(5p)
b) Media geometrică a numerelor g(2) şi g(-2) este …. .
(5p)
c) Punctul în care graficul funcţiei taie axa Ox este M(…;…).
(5p)
Alege răspunsul corect !
4.În tabelul alăturat este descrisă o funcţie liniară.
Valoarea care lipseşte este:
a) 1
b) 3
c) -1
d) 2
(5p)

x -3
f(x) -2

-1 2
0

4
5

5.Fie f : R → R, f(x) = 4 – 3x şi g : R → R, g(x) = 2x – 1. Punctul de intersecţie al graficelor este:
a) A(-1;1)
b) A(1;1)
c) A(3;-1)
d) A(0;1)
(5p)
6.Funcţia g : (-∞;3) → R, g(x) = x + 2 are ca reprezentare grafică:
a) un segment
b) o semidreaptă deschisă
c) o dreaptă
d) o semidreaptă închisă
Rezolvă !
7.Graficul funcţiei liniare f : R → R trece prin punctele M(1;5) şi P(3;1).
a) Reprezintă grafic funcţia.
b) Calculează distanţa dintre punctele M şi P.
c) Determină formula prin care se exprimă funcţia.
(10p)
d) Află m  R astfel încât 3f(m) – f(3m) = 3m.
e) Determină coordonatele punctului de intersecţie dintre graficul funcţiei f şi graficul funcţiei
g : R → R, g(x) = 4x – 3.
f) Determină R(x;y)  Gf cu y = x .
(10p)

(5p)

(10p)
(5p)

(5p)
(10p)
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Test de evaluare – clasa a XI-a
SUBIECTUL I ( 20p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
Să se arate că orice matrice A n (R), n  2, se poate scrie sub forma A  B  C , unde B, C   n
det  B   0
det C   0
(R) şi
,
.
SUBIECTUL II ( 30p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
Să se arate că nu există niciun triunghi echilateral care să aibă toate vârfurile în mulţimea
 a, b  a, b Z din planul înzestrat cu sistemul cartezian xOy.
Să se arate că nu există niciun poligon regulat cu 2007 laturi care să aibă toate vârfurile în mulţimea
 a, b  a, b Z din planul înzestrat cu sistemul cartezian xOy.
SUBIECTUL III ( 20p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
f x  0 x R
Să se arate că, dacă funcţia f : R  R este de 2 ori derivabilă pe R şi  
,
, iar
f   x   0 x R
,
, atunci funcţia f este constantă .
SUBIECTUL IV ( 20p )
( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă)
f x g x g x
f , g1 , g 2 : R  [0, )
Se consideră
trei funcţii continue pe R, astfel încât   1   2   ,
x R . Să se arate că există două funcţii f1 , f 2 : R  [0, ) , continue pe R, astfel încât
0  f1  x   g1  x  x R 0  f 2  x   g2  x  x R
f x f x f x
,
,
,
şi   1   2   , x R .
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APLICAŢII LA CLASĂ ALE MODALITĂŢILOR DE EVALUARE LA MATEMATICĂ
Lupuleț Ion
Colegiul Tehnic Nr.2
Itemi obiectivi
1 Tehnica alegerii duale
1. Disciplina/Clasa/Capitolul : Algebră / Clasa a IX-a / Funcţii
Obiectivul : Elevul va fi capabil să aplice corect definiţia noţiunii de funcţie.
Enunţ: Citeşte cu atenţie propoziţiile de mai jos. În cazul în care apreciezi că afirmaţia defineşte o
funcţie, încercuieşte litera A. Dacă apreciezi că afirmaţia este falsă, încercuieşte litera F şi scrie în
spaţiul liber subliniat o variantă corectă a domeniului de definiţie.
1
f ( x)  2
x 1
A F _________ 1) Fie funcţia f:R→R,
A F _________ 2) Fie funcţia f:R→R, f(x)=2x-1 .
A F _________ 3) Fie funcţia f:[0;5]→[0;2], f(x)=x-1.
1
f ( x)  2
x 1
A F _________ 4) Fie funcţia f:R→R,
A F _________ 5) Fie funcţia f:[0,∞)→[3;4], f(x)=x2.
Răspuns : 1.R-{-1 ,1 };2.A; 3. [1,3]; 4. A; 5. [ 3 ,2]
2.Disciplina / Clasa / Capitolul: Geometrie şi trigonometrie / Clasa a IX-a / Funcţii trigonometrice.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să calculeze perioada principală a unei funcţii trigonometrice.
Enunţ: Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată încercuieşte litera A. În caz contrar încercuieşte
litera F.
A F 1. Funcţia f:R→R, f(x)=sin5x este periodică cu perioada principală
2
To 
5
A F 2. Funcţia f:R→->R, f(x)=cos2x este periodică cu perioada principală
To  




(2k  1) / k  Z 
2
 →R, f(x)=tgx+sin2x este periodică
A F 3. Funcţia f:R- 
cu perioada principală To  2
Răspuns: Adevarate: 1 şi 2.
2 Tehnica perechilor
3.Disciplina / Clasa / Capitolul: Algebra / Clasa a XII-a / Polinoame cu coeficienţi complecşi.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să stabilească polinoamele ireductibile dintr-o listă dată de
polinoame, utilizând principii cunoscute de ireductibilitate.
Enunţ: Înscrie în spaţiul din stânga fiecărei proprietăţi, polinomul din a doua coloană ce corespunde
acestuia.
_____1. polinomul este ireductibil în Z[X] f=X2-2
_____2. polinomul este ireductibil în Q[X] g=X2+X+1
_____3. polinomul este ireductibil în R[X] h=X3+X
_____4. polinomul este ireductibil în C[X] p=X4+X3+X2+X+1
q=2X+3
Răspuns.
1. f, g, p, q.
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2. f, g, p, q.
3. g, q.
4. q.
Singurele polinoame ireductibile din C[X] sunt cele de gradul întâi.
Polinoamele ireductibile din R[X] sunt cele de forma mX+n, m  R*, n  R şi aX2+bX+c, a  R*,
b,c  R şi b2-4ac<0.
Polinoamele de grad 3 sunt ireductibile în Z[X] şi Q[X] dacă şi numai dacă nu au rădăcini în Q.
Utilizând criteriul de ireductibilitate al lui Eisenstein se arată că polinomul p este
ireductibil în Z[X] şi Q[X].

3 Tehnica alegerii multiple
1.Disciplina / Clasa / Capitolul: Algebră/ Clasa a IX-a / Funcţii
Obiectivul: Elevul va fi capabil să aplice cunoştinţele despre partea fracţionară a unui număr real în
studiul funcţiilor.
Enunţ: Se consideră funcţia f:N→[0;1) definita prin f(n)={a-n|,  n  N unde a  R şi {x} reprezintă
partea fracţionară a numărului real x. Funcţia f este injectivă dacă şi numai dacă:
A:
a  Q;
B:
a  R-Q;
C:
a  R.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Rezolvare:
p
Dacă f este injectivă presupunem că a  Q, a= 2 , p  Z, q  N*, (p,q)=1,
p
f(n)={ 2 -n},  n  N, avem f(0)=f(q) contradicţie. Deci a  R-Q.
Dacă a  R-Q presupunem că f nu este injectivă deci  m,n  N, m<n astfel încât f(m)=f(n)  {am}={a-n}  am-[am]=an-[an] => a(m-n)=[am]-[an] 
[am]  [an]
 Q, contradicţie. Deci f este injectivă.
=> a= m  n
Răspuns corect B. 15.
2.Disciplina / Clasa / Capitolul: Algebră/ Clasa a IX-a / Mulţimi şi funcţii. Obiectivul: Elevul va
fi capabil să recunoască injectivitatea şi surjectivitatea unei funcţii.
Enunţ: Fie f:R→R, f(x)=x7+x+2, atunci:
1. f este injectivă
4. f nu este surjectivă
2. f nu este injectivă
5. f este bijectivă şi f-1(2)=0.
3. f este surjectivă
Încercuieşte literele corespunzătoare afirmaţiilor adevărate.
Răspuns. Sunt adevărate afirmaţiile: 1, 3, 5.
Notăm g(x)=x7 şi h(x)=x+2. Funcţiile sunt strict crescătoare şi f=g+h →f strict crescătoare→f
injectivă
Fie y  R, f(x)=y  x7+x+2-y=0. Cum orice polinom de grad impar cu coeficienţi reali are cel puţin
o rădăcină reală rezultă, că există x0  R cu f(x0)=y, deci f surjectivă: f(0)=2→ f-1(2)=0
3.Disciplina / Clasa / Capitolul: Algebră / Clasa a X-a / Numere complexe.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să rezolve în C inecuaţia ce conduce la condiţia ca membrul stâng
al ei să fie număr real.
Enunţ: În C mulţimea soluţiilor inecuaţiei z2+z≤0 este :
1
A. [-1,0]; B. {-1,0}; C.  ; D. [-1,0]  { 2 +bi/b  R}.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
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Răspuns. Este adevărată afirmaţia D.
Dacă C, ar fi corp ordonat, cum i≠0 => i>0 sau i<0.
Pentru i>0 =>i2=-1>0! Pentru i<0 => -i>0 => (-i)2= -1>0!
Fie z=a+bi => z2+z=(a2-b2+a)+bi(2a+1)  R. => b(2a+1)=0 şi a2-b2+a<0.
1
Se obţine: [-1,0]  {- 2 +bi/b  R}.
4.Disciplina / Clasa / Capitolul: Geometrie / Clasa a VIII-a / Perpendicularitate în spaţiu.
Obiectivul: Elevul va fi capabil să recunoască un loc geometric.
Enunţ: Se dau două plane paralele  şi  situate la distanta de 1 cm. Locul geometric al punctelor
M din spaţiu pentru care suma distanţelor la cele două plane este de 5cm este format din:
A. două drepte paralele
B. un plan  paralel cu  şi 
C. două plane paralele cu  şi  . Încercuieşte răspunsul corect.
Răspuns. Este adevărată afirmaţia C.
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CARTEA ŞI IMPORTANŢA LECTURII
Prof. documentarist Marina Maria Daniela
Colegiul Tehnic ‖Ion Mincu‖ Tg Jiu
Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei sale pentru
existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale.
În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a
societăţii. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori
de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până
ce l-ai înţeles. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu
jigneşte, te aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă. În acelaşi timp
putem spune că ea poate fi un învăţător care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să
plângi. De aceea trebuie să comentăm puţin funcţia ei ca mijloc de educare a omului.
Cartea îndeplineşte numeroase funcţii. Între acestea cea mai înaltă menire a cărţii e cea
instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post-universitar se
bazează pe cartea-manual.Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de
omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin intermediul şcolii,
al cărţilor şcolare.
Dar nu numai manualul are o funcţie instructivă. Drumul învăţării şi citirii unei cărţi n-are
sfârşit; toate cărţile bune pot să ne înveţe câte ceva pe planul ştiinţei, tehnicii, artelor, moralei,
comportamentului etc. Cine consideră că după ce a încheiat procesul de învăţământ în şcoală şi a
obţinut o diplomă a încheiat totodată şi contactul cu cartea, acela a renunţat la ambiţia progresului.
Efortul şi dorinţa spre lectură continuă sistematic, vizând o perspectivă, reprezintă condiţia
oricărui succes personal.
O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate
celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne
oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice.
Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este
deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi.
Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă posibilitatea
de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj.
Există factori care determină lectura elevilor: particularităţile de vârstă şi psihice, preferinţele
lor, climatul familial, care pot transforma lectura într-o necesitate, o delectare sau nu. Când gustul
pentru lectură este format din primii ani de şcoală, acesta rămâne pentru toată viaţa, o obişnuinţă
utilă.Gustul pentru lectură nu vine de la sine ci se formează printr-o muncă a factorilor educaţionali
(familia şi şcoala), o muncă caracterizată prin răbdare, perseverenţă, continuitate, voinţă. Este
cunoscut faptul că de la vârsta preşcolarităţii atât familia cât şi grădiniţa depun eforturi pentru a
influenţa universul copilăriei prin basme, poveşti şi poezii. Această dificilă muncă e situată la
nivelul superior, în primele clase ale şcolii. Perioada de formare a gustului pentru citit coincide cu
cea când se pun bazele acestuia, în clasele I-IV. Elevului mic trebuie să i se trezească curiozitatea
spre lecturi, să i se cultive interesul spre cunoaştere.
Lectura în afara clasei lărgeşte orizontul cunoştinţelor primite în clasă. Este foarte important ca
învăţătorul să ştie care sunt formele de îndrumare a lecturii în afara clasei. Forma cea mai cunoscută
şi cea mai des folosită în această activitate este povestirea. Cei care au citit, povestesc în clasă
lectura citită. Se completează conţinutul povestirii de către mai mulţi copii. În ora de lectură elevii
se întrec în a povesti cât mai mult şi mai frumos, fapt care antrenează şi pe cei mai puţini dornici de
lectură. Tot ca o activitate atractivă care se poate desfăşura pe marginea unui text citit este
completarea unei fişe de lectură. Acesta poate cuprinde mai multe aplicaţii pe textul citit, cum ar fi:
numirea titlului textului, a autorului, a personajelor principale/secundare, pozitive/negative etc.,
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morala textului (dacă e cazul), realizarea unui desen reprezentativ, extragerea unor expresii
frumoase, caracterizarea personajului preferat şi multe altele.
O altă formă de îndrumare a lecturii în afara clasei o constituie formarea bibliotecii de clasă,
precum şi a bibliotecii personale acasă. Cea dintâi se realizează cu cărţi aduse de copii şi învăţător,
se fixează un bibliotecar elev şi apoi se procedează la împrumutarea cărţilor. Ghicitorile literare
sunt mijloace atractive ce-i invită pe copii la lectură. Acestea se pot desfăşura astfel: se citeşte un
fragment şi se cere elevilor să indice în ce operă au găsit acest fragment.
Oricum s-ar defăşura o oră de lectură, nu trebuie ignorate cerinţele psihopedagogice care
determină eficienţa în dirijarea procesului de însuşire a tehnicii lecturii. Dintre aceste cerinţe mai
importante sunt:
asigurarea unei permanente interferenţe între toate componentele studiului limbii române la
clasele I-IV;
corelarea conţinuturilor cu obiectivele psihopedagogice şi cu cele specifice;
selectarea şi dezvoltarea volumului de informaţii;
definirea clară a obiectivelor operaţionale urmărite pe parcursul activităţii;
utilizarea celor mai potrivite metode şi procedeee în realizarea obiectivelor propuse;
concordanţa deplină dintre obiectivele, conţinuturile, strategiile didactice şi posibilităţile de
învăţare proprii elevilor de această vârstă.
Limitarea actului citirii, în cadrul lecţiilor, la conţinutul cognitiv al textului, înseamnă a diminua în
mare măsură valenţele formative ale citirii, a familiarizării elevilor cu instrumentele muncii cu
cartea. Cititul nu poate fi mărginit numai la exerciţiul citirii; înţelegerea mesajului prilejuieşte
însuşirea unor cunoştinţe despre mediul înconjurător, a unor fapte, evenimente, întâmplări etc.
absolut necesare în formarea şi dezvoltarea orizontului de cunoştinţe la elevi.
„Lectura – spunea istoricul N. Iorga – joacă un rol important în viaţa copiilor, un rol mai mare
decât în viaţa celor vârstnici. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată
viaţa şi influenţează dezvoltarea ulterioară a copiilor.
Lectura cãrtilor devine în zilele noastre o activitate la îndemâna tuturor, si dupã cum cerintele
societãtii o impun, ea trebuie sa se constituie o activitate cotidianã fundamentalã, deoarece
contribuie la îmbogatirea vietii fiecãruia dintre noi. Dar, pentru ca apropierea de carte sã devinã o
deprindere zilnicã si, mai mult, ca plãcerea de a citi sã devinã o necesitate doritã si trãitã, ea trebuie
cultivatã înainte chiar de învãtarea alfabetului, prin preocuparea permanentã a pãrintilor de a-i
obisnui cu frumusetea inegalabilã a lecturilor de basme si povestiri.
Familia reprezintã deci, primul mediu de viatã, social si cultural, al copilului si, prin valorile pe
care aceasta le transmite, pune bazele dezvoltãrii sale intelectuale, morale si estetice.
Dezvoltarea gustului pentru lecturã sau, altfel spus, de trezirea si educarea interesului, se
realizeazã, prin actionarea asupra raportului dintre obiect si necesitate, asfel încât obiectul – în cazul
nostru cartea – sã rãspundã unei necesitãti intelectuale si afective a copilului. Aceastã actionare nu
impune existenta unui anumit nivel de instruire din partea pãrintilor, dar solicitã tuturor constiinta
clarã asupra importantei lecturii în dezvoltarea deplinã a copilului si preocuparea de a-i trezi
interesul pentru aceastã activitate.
Odatã cu învãtarea scris-cititului, cartea devine un bun accesibil copilului. Efortului stimulativ
pentru lecturã pe care-l cultivã pãrintii i se adaugã efortul sistematic al scolii, din acest moment,
lectura devine calea directã si sigurã pentru însusirea formelor si nuantelor gândirii ca si pentru
exprimarea cu claritate si precizie a ideilor proprii. La vârsta primei scolaritãti, pãrintele va urmãri
lecturile recomandate de învãtãtor. Lectura fãcutã de pãrinte, discutarea cãrtilor citite, dotarea
bibliotecii personale constituie câtiva pasi ai unei campanii pedagogice a familiei pentru a cultiva în
copil gustul pentru lecturã.
În ciclurile primar si gimnazial, dar mai ales în anii de liceu, elevii dobândesc cunostinte care
pun bazele culturii cãtre care aspirã un numar insemnat de tineri. Cultura generalã nu se asigurã prin
simpla memorare a continutului manualelor scolare, nici prin rãsfoirea fugarã a ziarelor, si cu atât
mai mult, prin lecturi reconfortante.
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Lectura operelor literare, ca mijloc de instructie si educatie, are o importantã deosebitã în pregãtirea
tinerilor la intrarea în viatã, în alegerea profesiunii si a modelului de urmat.
Întrucât lectura este „un eveniment al cunoasterii‖, studiul cãrtilor de cãtre elevi impune
organizarea, îndrumarea si supravegherea de cãtre profesori, întocmirea listelor bibliografice,
controlul cititului, al lecturii, folosirea acesteia etc. Multi profesori, însã, se confruntã cu o realitate
care adeseori îi descumpãneste: elevii lor nu citesc, nu valorizeazã lectura, într-un cuvânt nu se simt
motivati pentru acest efort intelectual.
Îndrumarea lecturii elevilor este o actiune dificilã si de duratã. Misiunea de a se ocupa de lecturile
scolarilor o au toate cadrele didactice: invatãtorii, profesorii diriginti, profesorii de toate
specialitatile. Alãtuiri de ei bibliotecarul poate organiza actiuni pentru promovarea cãrtii si
stimularea interesului pentru lecturã. Eficacitatea indrumãrii lecturii depinde nu numai de o
temeinicã documentare pedagogicã si o bogatã culturã generalã, ci si de cunoasterea preferintelor
elevilor, care variazã în functie de vârstã, temperament, mediu social si de ambianta colectivului
scolar. Însã cel care poate influenta în mod pozitiv alegerea elevilor este profesorul de limba si
literatura românã. Acesta poate, la începutul fiecarui an scolar, sã verifice si sã discute lecturile
particulare din vacanta de varã, sã recomande o bibliografie obligatorie si una facultativã, iar la
sfarsitul fiecãrui semestru, sã rezerve mãcar o ora controlului lecturii suplimentare a elevilor. Este
bine ca aceste lecturi sã fie consemnate într-un caiet special al elevului, jurnalul de lecturã.
Profesorului îi revine si misiunea de a-l învãta pe elev „cum se citeste‖ o carte. Am auzit destule
voci care pledeazã pentru lectura rapidã, „cu ochiul‖, parcurgând textul prin citire verticalã sau
oblicã. Sunt de pãrere cã o astfel de lecturã nu contribuie cu nimic la cultura generalã a elevilor.
Lectura duce la dezvoltarea proceselor intelectuale superioare celor de tip reproductiv, in mod
deosebit a proceselor memorial-logice, a imaginatiei si a gândirii creatoare.
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INTEGRAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE
PROF. Mătrăgună Claudia Nicoleta
Colegiul Tehnic „Henri Coandă‖, Tg-Jiu
Didactica limbii şi literaturii române, asemenea celorlalte discipline din domeniul ştiinţelor
educaţiei, se află într-un continuu proces de dezvoltare şi de adaptare la cerinţele societăţii
cunoaşterii, de aici şi nevoia de a prezenta schimbările survenite, de a oferi cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar noi surse de informare şi de formare, de a împărtăşi experienţa
didactică. Cuvintele lui Constantin Noica – „Într-o şcoală niciodată nu se ştie cine dă şi cine
primeşte‖ – confirmă noile orientări ale didacticii.
Rubrica Dialoguri didactice vă oferă exemple de bune practici, modalităţi variate de predare –
învăţare – evaluare a limbii şi literaturii române, pe care le veţi putea valorifica în propriul demers
didactic, pentru ca apoi să ne transmiteţi observaţiile, sugestiile dumneavoastră, descriind modul în
care aţi aplicat unele metode, adaptările, îmbunătăţirile pe care le-aţi făcut.
„Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi analizată
din perspective multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit, avantajele, implicaţiile şi resursele
necesare la diverse niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte dotarea
şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri educaţionale,
elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele didactice.
Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări au arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi
comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor
elevilor. Un exemplu în acest sens îl reprezintă platforma eTwinning – parte componentă a
Programului de învăţare pe parcursul întregii vieţi al Comisiei Europene.
eTwinning a fost lansat la 14 ianuarie 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între
instituţiile de învăţământ preuniversitar din Europa. Ulterior, scopurile acţiunii s-au consolidat,
platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 65.000 de cadre
didactice. Din octombrie 2007, programul eTwinning a demarat şi în România. [...]
Scopul principal al acţiunii eTwinning este acela de a facilita comunicarea şi colaborarea dintre
şcolile din Uniunea Europeană, implicând cadrele didactice şi elevii în activităţi noi de învăţare:
crearea de diverse produse educaţionale care implică utilizarea noilor tehnologii şi în elaborarea
cărora conlucrează cu echipe din alte ţări. Pe termen lung, se urmăreşte îmbunătăţirea
competenţelor de utilizare a noilor tehnologii (atât în cazul cadrelor didactice, cât şi al elevilor),
îmbunătăţirea comunicării în limbi străine (competenţă de bază în Uniunea Europeană –
comunicarea în cel puţin două limbi străine), cunoaşterea şi dialogul intercultural‖1.
Softurile educaţionale
În sistemul educaţional românesc se poate semnala, în ultimul deceniu, o creştere semnificativă a
interesului pentru folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicaţie, de implementare a
instruirii asistate de calculator în procesul de predare – învăţare – evaluare, ceea ce a dus la o
regândire a demersului didactic, facilitând trecerea de la învăţarea centrată pe profesor la învăţarea
centrată pe elev.
În şcoala mileniului trei sunt folosite din ce în ce mai des, şi nu doar în laboratoarele de informatică,
prezentările PowerPoint ca material didactic, softurile educaţionale adaptate diferitor stiluri de
învăţare, programele de simulare etc.; folosirea acestor noi mijloace de învăţământ creşte accesul la
resursele de predare – învăţare – evaluare, determină schimbarea rolului profesorului şi al elevului
într-un mediu de instruire în reţea.
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Adrian Adăscăliţei, în Instruirea asistată de calculator. Didactică informatică2, indică următoarele
schimbări, respectiv, adaptări ale rolului profesorului:
• de la lector la consultant, ghid şi furnizor de resurse didactice;
• expert în formularea întrebărilor;
• proiectant al mediului experimental de instruire;
• încurajează orientarea personalizată, oferind doar cadrul iniţial al activităţii elevilor;
• prezentarea temelor pentru studiu din perspective multiple, adaptate diferitor stiluri de învăţare.
Se schimbă, totodată, rolul elevilor:
• se pot apropia de tema de studiu, abordând perspective multiple;
• formulează întrebări şi caută singuri răspunsurile potrivite;
• interacţionează, colaborează, învaţă în grup, împărtăşind experienţa de învăţare;
• devin manageri autonomi, independenţi, motivaţi ai proceselor de învăţare.
Elevul de azi este orientat, mai ales, spre învăţarea cu ajutorul calculatorului, prin urmare, folosirea
softurilor educaţionale în actul didactic motivează elevul, astfel creşte interesul acestuia pentru
rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor tehnologii.
Softul educaţional este un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini
didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, care asigură
controlul şi / sau autocontrolul activităţii de învăţare.
Softurile educaţionale sunt clasificate3, după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini,
în:
• softuri de exersare (Drill-and-Practice) – intervin ca un supliment al lecţiei tradiţionale, realizând
exersarea individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi
specifice;
• softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi – creează un „dialog‖ între elev şi programul
respectiv, parcursul elevului este controlat de calculator – elevului i se prezintă un mediu de unde
îşi poate extrage toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse, pe baza unui set de
reguli (Britannica, Encarta, Universe Beyond, Science 2);
• softuri de simulare – permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin
intermediul unui model cu comportament analog;
• softuri pentru testarea cunoştinţelor;
• jocuri educative – implică elevul într-un proces de rezolvare de probleme, de obicei se realizează
o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa atingerea
scopului;
• softuri utilitare – editoarele de text, editoarele de foi de calcul, aplicaţiile de prezentare.
O clasificare asemănătoare propune Delia Oprea, de la Siveco România:
• softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite feedbackul şi controlul
permanent, determinând o individualizare a parcursului în funcţie de nivelul de pregătire al
subiectului; este genul cel mai complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că îşi propune
printr-o interacţiune adaptativă să asigure atingerea de către utilizator, prin rularea lui integrală, a
unor obiective educaţionale;
• softul de simulare permite reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real prin
intermediul unui model cu comportament analog; prin lucrul cu modelul se oferă posibilitatea
modificării unor parametri, precum şi a observării modului cum se schimbă comportamentul
sistemului, simularea unui fenomen facilitând înţelegerea;
• softul de investigare – elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs), ci
este un mediu de unde acesta poate să îşi extragă singur informaţiile (atât cele declarative, cât şi
cele procedurale) necesare rezolvării sarcinii propuse sau pentru alt scop pe baza unui set de reguli;
în acest fel, calea parcursă depinde într-o mare măsură de cel care învaţă (atât la nivelul lui de
cunoştinţe, cât şi de caracteristicile stilului de învăţare);
• softul tematic, de prezentare, abordează subiecte / teme din diverse domenii şi arii curriculare din
programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii în
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diverse domenii sau achiziţia independentă a unor competenţe profesionale, modul de lucru este
stabilit de profesor;
• softul de testare / evaluare este, poate, gama cea mai largă, întrucât specificitatea sa depinde de
mai mulţi factori: momentul testării, scopul, tipologia interacţiunii (feedback imediat sau nu);
• softurile utilitare sunt instrumente pentru un larg evantai de activităţi, de la cele rutiniere la unele
creative (dicţionare, tabele, editoare);
• jocuri educative – prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli, elevul este implicat într-un proces
de rezolvare de probleme / situaţii;
• softul de administrare şi management educaţional este un produs de suport al activităţilor şcolare
sau de instruire, în general.
În varianta electronică a revistei noastre găsiţi şi un exemplu al aplicaţiei, realizate de regretata
Carmela-Valena Pandrea (fostă studentă la Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, programul de studii: Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar), soft care poate fi folosit fără a fi necesară intervenţia profesorului; elevul se poate
evalua, imaginile selectate şi efectele de animaţie propuse sunt adaptate nivelului de vârstă şi
particularităţilor psihopedagogice ale elevilor de clasa a II-a.
Aşa cum s-a putut constata, elevul are posibilitatea de a recapitula, cu ajutorul calculatorului,
semnele de punctuaţie învăţate. Sarcinile sunt formulate clar şi concis, iar elevul este apreciat, în
funcţie de răspuns:
– dacă răspunsul este corect, este felicitat: „Perfect!‖; „Felicitări!‖; „Răspunsul nostru este:
CORECT!‖; „Da, chiar te pricepi!‖; „Foarte bine!‖;
– dacă greşeşte în selectarea răspunsului corect, elevul este îndemnat să mai studieze: „Nu cred că
trebuie să te grăbeşti...‖; „Fii serios!‖; „Păcat... Mai încearcă!‖; „Eşti sigur?‖; „Trebuie să mai
studiezi!‖*.
Care este atitudinea elevilor, cum reacţionează ei când li se oferă astfel de sarcini? Aşteptăm
scrisorile dumneavoastră, relatările unor experienţe, prezentări Power Point folosite în activitatea la
clasă, propuneri şi sugestii.
Note
1
http://www.elearning.ro/valoarea-noilor-tehnologii-n-procesul-instructiv-educativ, accesat la data
de 5 noiembrie 2011.
2
Editura POLIROM, Iaşi, 2007, p. 14-15.
3
În Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic. Ghid metodologic. Gimnaziu şi
liceu, coord. Mihaela Singer, MEC, CNC, 2002, p. 34-35.
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METODE INTERACTIVE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE
Prof. Mătrăgună Maria Magdalena
Liceul cu Program Sportiv Tg – Jiu
Limba şi literatura română este una dintre disciplinele care preiau, într-o bună măsură,
aceste elemente pe care le pune în practică ţinând cont de bagajul informaţional şi de strategiile
didactice, strategii care pot optimiza procesul de instruire, dacă se are în vedere faptul că reprezintă
modalităţi complexe de organizare şi conducere a procesului instructiv-educativ pe baza combinării
mijloacelor de învăţământ şi a formelor de grupare a elevilor, şi toate în funcţie de personalitate şi
creativitate.
În procesul de învăţamânt, cadrul didactic, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor
metode de predare şi învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode; ele constituie o
sursă însemnată de creştere a eficacităţii şi eficienţei învăţământului. Aplicându-se metode diferite
se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. De asemenea, însuşirea unor cunoştinţe noi poate
deveni mai dificilă sau mai uşoară pentru unii şi acceaşi elevi, în funcţie de metodele utilizate. În
acelaşi timp, s-a putut constata că exersarea funcţiilor intelectuale este condiţionată nu numai de
conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea sunt aduse la cunoştinţa copiilor, adică de metodele
utilizate.
Implicarea activă şi interactivă a elevilor cu întregul lor potenţial intelectual, fizic, afectivmotivaţional şi voliţional, cu creativitatea şi productivitatea lor, reprezintă premisa unei instruiri
eficiente, interactive, care îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri cognitive-intelectuale,
acţionale, afective, motivaţionale şi voliţionale operaţionale. Astfel, activizarea reprezintă un
rezultat al instrucţiei-autoinstrucţiei şi educaţiei-autoeducaţiei şi, deopotrivă, o premisă a unei
instrucţii-autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii eficiente, de nivel superior. Dintr-un participant
pasiv şi docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect activ al unei activităţi orientate de
propriile sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, propriul său educator.
Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţare
în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din ciclul preşcolar sau
experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de limba şi literatura română, se pot folosi o multitudine de
metode care să stârnească interesul copiilor. Printre acestea se pot utiliza şi metode ale gândirii
critice. Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, curiozitatea şi interesul faţă
de acesta. De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită pe elevi să formuleze întrebări referitoare
la text, întrebări care să-i pună în dificultate pe colegii lor în căutarea răspunsurilor. Nici unii, nici
ceilalţi nu ar reuşi să facă acest lucru, dacă nu ar citi textul cu atenţie. Animaţia îi cuprinde şi atunci
când întrebarea pusă are mai multe soluţii. Uneori, metodele îi antrenează în citirea pe roluri, prin
dramatizări, prin organizarea şi distribuirea rolurilor în echipă, precum şi prin folosirea unui
vocabular propriu în replicile lor. Dezbaterea unor probleme care îi interesează, folosind argumente
‖pro‖ şi ―contra‖, îi ajută să decidă dacă acceptă sau nu valorile şi ipotezele din text. Receparea
mesajelor şi a informaţiilor se face prin comunicare elev-elev sau profesor-elev, ceea ce contribuie
la învăţarea de tip activ. Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele,
jurnalul dublu, tabelul conceptelor, cadranele, stiu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea
liberă, lectura în perechi, turul galeriei. Una din metodele care poate fi folosită în cadrul orelor de
limba şi literatura română este jurnalul dublu. Folosindu-l, elevii pot observa că un text poate fi
redat prin imagini şi invers. De aici elevul îşi formează deprinderi de a împărţi textul în fragmente,
folosirea unei imagini în locul unui fragment şi invers. Obişnuiţi cu redarea textului prin benzi
desenate, ei constată că un text are un început (introducerea), o continuare a acestui început
(cuprinsul) şi apoi încheierea textului (sfârşitul), realizând că textul nu poate fi lipsit de una dintre
aceste părţi. Pentru a aplica această metodă, copiii trebuie să-şi împartă pagina în două părţi, trasând
o linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, desene, benzi desenate, iar
în partea dreaptă le vor comenta, vor justifica alegerea făcută, vor scrie ce i-a determinat să facă
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această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, păreri, întrebări pe care şi le-au pus
atunci când au făcut alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot să-şi spună părerea pro sau contra în
legătură cu cerinţa dată. Această metodă se poate aplica atât la textele în proză, cât şi la cele în
versuri, pentru că le dă posibilitatea elevilor să exprime prin cuvintele lor tot ceea ce cred, simt,
ştiu, gândesc şi înţeleg despre text, fragment.
Metoda pălăriilor gânditoare
Pălăria albastră – este lider, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discuţiilor,
extrage concluzii - clarifică/alege soluţia corectă.
Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă informaţia brută
aşa cum a primit-o – informează .
Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se
justifică – spune ce simte.
Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri,pericole,greşeli la soluţiile propuse, exprimă
doar judecăţi negative – identifică greşelile.
Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, caută alternative {Ce trebuie făcut?}
– generează idei noi.
Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist
posibilităţile, creează finalul – efortul aduce beneficii.
Tehnica cubului este strategia de învăţare care facilitează examinarea unei teme din diferite
indicaţii-cheie pe fiecare latură a cubului. De exemplu: descrie, compară, asociază, analizează,
aplică, găseşte argumente pro şi contra. Cubul are 6 feţe, pe care sunt scrise, verbele ce numesc
operaţiile de gîndire:
1. Descrie/defineşte(sedescrie
2. Compară (specificul obiectului în raport cu altele, deja examinate)
3. Asociază (fiecare subiect poate declanşa diverse asociaţii)
4. Analizează (interpretarea legăturii ca element al întregului)
5. Aplică (aplicarea în viaţa cotidiană)
6. Apreciază (pro sau contra).
Învăţarea prin cooperare presupune o muncă dinamică, ale cărei etape, care se intercondiţionează şi,
într-o anumită măsură, se întrepătrund, ar putea fi cele de mai jos:
– realizarea de destructurări cognitive, etapă în care membrii grupului se confruntă cu sarcinile
cooperative, acceptă formularea diferitelor idei, disecarea lor, dezbaterea, pentru a face posibilă
circulaţia şi confruntarea valorilor
– reflecţia şi tatonarea, etapă care constă în luarea iniţiativei de către membrii grupului, care se
angajează într-un proces de reflecţie, căutare, tatonare, cercetare şi învăţare, cu toate cunoştinţele de
care dispun
– realizarea de interacţiuni şi schimburi verbale între membrii grupului, între aceştia şi învăţător
pentru sedimentarea ideilor, în cadrul unei dezbateri colective. În această etapă de interacţiuni,
ideile elevilor sunt exprimate pentru a fi punctate insuficienţele lor.
Cadranele – reprezintă o tehnică ce presupune extragerea esenţialului dintr-un text analizat, de
rezumare şi sintetizare a unui conţinut informaţional solicitând implicarea elevilor în înţelegerea
acestuia. Această metodă presupune parcurgerea următorilor paşi:
– Împărţirea tablei în 4 părţi egale.
– Se propune un criteriu pentru fiecare cadran obţinut.
– Se citeşte textul.
– Se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran.
– Se evaluează rezultatele.
Avantajele folosirii acestei metode:
– stimulează atenţia şi gândirea;
129

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

– scoate în evidenţă modul propriu de înţelegere;
– conduce spre esenţializare, sintetizare.
Metoda poate fi folosită în etapele lecţiei dar poate fi şi o excelentă metodă de evaluare a
cunoştinţelor însuşite de elevi (în cadrul unei lecţii sau al unui capitol). În evocare: se poate desena
cadranul şi se pot trece obiectivele sub formă de cerinţe; elevii îşi trasează cadranele şi îşi citesc
cerinţele; le putem cere apoi să citească lecţia cu atenţie pentru a face însemnările în cadran; În
realizarea sensului: colaborează, comunică, cer sfaturi şi îndrumări cadrului didactic, dezbat şi
realizează obiectivele prevăzute; În reflecţie: se confruntă rezultatele, se dezbat, se analizează, se
fac aprecieri. Elevii devin treptat conştienţi de puterea lor de utilizare a celor învăţate şi încep să-şi
organizeze singuri datele, îşi formulează cerinţe, îşi stabilesc obiective devenind mai independenţi
în învăţare (exemplu: se poate cere ca temă realizarea unui cadran cu sarcini „personalizate‖,
acestea fiind foarte variate şi cu multiple valenţe funcţionale, unde elevii îşi stabilesc sarcini
diversificate şi de complexitate crescută). Îmbinarea cititului cu scrisul, comunicarea cu desenul în
gândirea critic, fac din activitate un joc în care elevilor le place să se implice. Este o metodă care
place elevilor şi care le cere orientare în pagină, le formează gustul estetic, elevii fiind preocupaţi nu
numai de ceea ce scriu, ci şi de felul în care scriu.
Un cadru didactic care foloseşte metode activ-participative trebuie să fie:
– Un sfătuitor – care îşi ajuta elevii în rezolvarea problemelor, îi motivează şi îşi prezintă propriul
punct de vedere;
– Un animator – care iniţiază metode şi le explică elevilor, pregăteşte materialele didactice şi
prezintă scopurile învăţării;
– Un observator şi un ascultător – care observă elevii în timpul activităţii şi îi poate aprecia corect;
– Un participant la învăţare – care nu are impresia că este perfect şi învaţă toată viaţa;
– Un partener – care poate modifica „scenariul‖ lecţiei, dacă clasa o cere.
Bibliografie:
1. Gaston Berger, Omul modern şi educaţia sa, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică,1973;
2. I. Cerghit, Metode de învăţământ ,Iaşi, Editura Polirom, 2006 ;
3. Elena Joiţa, Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Editura Polirom, 2002;
4. Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura
Dacia, Cluj, 2001;
5. Ion Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă; Iaşi, Editura Polirom, 2002;
6. Tudorică Radu, Dimensiunea europeană a învăţământului românesc, Iaşi, 2004.

130

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE
Prof. MERGEA TEODOR,
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU
Toate definitiile din manuale si dictionare, indiferent ca se refera la orientarea profesionala
la nivel scolar sau la cariera profesionala, inclusiv a adultilor, fac referire prin continutul lor la
aspecte psihologice ce tin de aptitudini, aspiratii, motivatii individuale, corelate cu cerintele
sistemului în care individul îsi desfasoara activitatea. Aspectul important este cel al perceptiei
individuale fata de propria cariera, corelat cu aptitudinile personale si posibilitatile de realizare. Aici
intervine realismul persoanei în aprecierea proprie, situatie pe care consilierul o poate obiectiva,
precum si nivelul de aspiratie si motivatia individuala.
In managementul resurselor umane, in sens traditional, cariera profesionala înseamna o
succesiune de etape în urma carora individul ajunge într-o functie importanta, cu recunoastere
sociala si bine platita (cariera didactica, militara, medicala etc.). Luând în considerare si aspectele
psihosociale implicate în cariera profesionala, din necesitatea de a acorda importanta si protectie
individului, specialistii straini din domeniul resurselor umane au ajuns la concluzia ca acest concept
are mai multe sensuri, sensuri care constituie de fapt modalitati diferite de perceptie individuala a
carierei. Astfel, se delimiteaza mai multe "întelesuri" ale carierei: avansare, profesie, succesiune de
posturi de-a lungul vietii, serie de roluri de-a lungul vietii legate de experienta, percepere
individuala a succesiunii de atitudini si comportamente (cariera subiectiva), cadrul dinamic în care o
persoana îsi percepe viata în întregul ei. Se face distinctia între cariera obiectiva (care include
dezvoltarea personalului si implica promovare, specializare, motivare, planificare a resurselor
umane etc.) si cariera subiectiva (care are în vedere perceptia de sine si rolul profesiei în viata
fiecarui individ). Apreciem ca nu ar trebui sa existe aceasta diferentiere decât din motive stiintifice
si/sau pedagogice, deoarece realitatea nu face distinctie între social si individual. Singura deosebire
este aceea a perspectivei din care se abordeaza problematica - a individului sau a organizatiei.
În anul 1995, V. Lefter si A. Manolescu afirmau ca "o lucrare ce-si propune sa abordeze un
anumit domeniu al managementului este, indiscutabil, un act de curaj. Aceasta afirmatie are în
vedere atât sensurile multiple ce sunt atribuite managementului, cât si complexitatea deosebita a
problematicii sale". Lucrarea la care facem referire este una dintre primele, daca nu chiar prima,
care apare la noi în tara având în titlu sintagma "managementul resurselor umane". Aproape la zece
ani de la aparitia acestei lucrari, volumul publicatiilor din domeniu poate sa fie dublu. Problema
care se pune este în ce masura aceasta activitate este perceputa corect si desfasurata într-un mod
uzual, obisnuit, atât de catre angajati, cât si de catre angajatori.
Fara îndoiala ca din acea perioada si pâna în momentul actual exista o evolutie, asa cum fara nici un
fel de dubiu exista companii care realizeaza aceasta activitate ca pe ceva normal, obisnuit.
Cu siguranta exista manageri profesionisti, însa numarul acestora poate sa constituie o
treime din posibilul existent. Problema care se pune este de flexibilitate si adaptare la schimbare, nu
în sens de modernism, ci de deschidere si receptivitate la nou.
Pentru a defini cariera trebuie să avem în vedere:





contribuţia individului la dezvoltarea propriei cariere;
contribuţia organizaţiilor în care evoluează;
contextele pe care le intersectează;
calitatea legislaţiei specifice şi maniera de aplicare a acesteia.
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Cariera este o succesiune de activităţi şi poziţii profesionale pe care o persoană le atinge, ca
şi atitudinile, cunoştinţele şi componentele asociate, care se dezvoltă de-a lungul timpului. Sunt trei
elemente importante pentru a înţelege ce este aceea o carieră:
A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are două dimensiuni:



Cariera externă – succesiunea obiectivă de poziţii pe care individul le parcurge în timp
Cariera internă – interpretarea pe care o dă individul experienţelor obiective prin prisma
subiectivităţii sale
B. Cariera presupune interacţiunea între factorii organizaţionali şi cei individuali.
Percepţia postului ca şi poziţia adoptată de către individ, depind de compatibilitatea între
ceea ce concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini, nevoi, preferinţe), şi ceea ce reprezintă
postul de fapt (constrângeri, oportunităţi, obligaţii).
C. Cariera oferă o identitate ocupaţională; profesia, poziţia ocupată, organizaţia în care lucrează fac
parte din identitatea individului.
Oamenii sunt diferiţi între ei dar, în acelaşi timp, putem determina şi lucruri pe care le au în
comun. Utilizând sisteme de clasificare se pot identifica asemănări şi diferenţieri în orientarea
carierei. Orientarea carierei este deci, acel tipar relativ stabil al talentelor, valorilor, atitudinilor şi
activităţilor ocupaţionale.
Orientarea carierei a unui individ este importantă atunci când o raportăm la profesia pe care
acesta o are. Din compatibilitatea celor două rezultă consecinţe importante pentru individ, pentru
comportamentul şi atitudinile sale la serviciu, cât şi pentru starea sa de echilibru şi satisfacţie.
Este esenţial ca individul să îşi aleagă cu atenţie profesia; trebuie să se gândească pe termen
lung ce ar însemna mai concret, care sunt activităţile specifice, tipurile de organizaţii, oportunităţile,
posibilităţile de a-şi valorifica potenţialul natural; este posibil să existe o diferenţă între percepţia
despre ce înseamnă profesia respectivă din afară, şi ceea ce presupune de fapt.
Cariera, denumire care provine din limba franceză, este înţeleasă în limba română ca
profesie, ocupaţie, iar prin extensie fie ca situaţie bună, fie ca poziţie în societate . Ea se deosebeşte
de carierism, perceput ca tendinţa de a parveni cu orice preţ şi prin orice mijloace . Dicţionarul
englez de resurse umane o defineşte drept slujbă pentru care ai fost pregătit şi pe care te aştepţi să o
faci toată viaţa .
Înţelesul curent al conceptului de carieră este pus în legătură cu ideea de evoluţie sau de
avansare a unui individ într-un anumit domeniu de activitate cu scopul de a obţine mai mulţi bani,
responsabilitate mai mare, mai mult prestigiu şi mai multă putere.
Termenului de carieră i se atribuie, de către diferiţi autori, înţelesuri multiple :




privită sub aspectul mobilităţii, a ascensiunii într-o organizaţie, cariera este percepută ca
„avansare“;
privită ca ocupaţie, se apreciază că anumite ocupaţii constituie o carieră (militari, profesori,
manageri), pe când alte ocupaţii sunt „proiectate“ drept posturi (ospătar, şofer, vânzător
etc.);
într-o altă viziune, cariera este percepută ca „o succesiune de posturi de-a lungul vieţii“
sau o „succesiune de funcţii“ în ordinea crescătoare a prestigiului prin care trece angajatul
în mod ordonat, după o regulă previzibilă
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cu referire la persoană, cariera este văzută ca „o succesiune evolutivă de activităţi
profesionale şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană ca şi atitudinile,
cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului“ ;
într-o abordare subiectivă, cariera este prezentată ca o serie de roluri legate de experienţa
pe parcursul vieţii (propriile concepţii, aspiraţii, succese, insuccese etc.), o succesiune de
roluri în muncă ale unui individ sau o succesiune de experienţe separate, corelate între ele;
sub aspectul perceperii individuale, cariera este considerată o succesiune de atitudini şi
comportamente, asociate cu experienţele şi activităţile de muncă pe parcursul vieţii
personale. Această abordare face referire atât la cariera subiectivă dată de experienţe şi
roluri care apar în viaţa individului, cât şi la cariera obiectivă care are la bază atitudinile şi
comportamentele pe posturi;
alţi autori, într-o interpretare subiectivă, văd cariera în sensul unui cadru dinamic în care o
persoană îşi percepe viaţa în întregul ei şi interpretează semnificaţia diferitelor calităţi
personale, acţiuni şi lucruri care i s-au întâmplat.
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TIPURI DE ATACURI INFORMATICE
Moianu Mădălin
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu
Când spunem tip de atac ne referim la modul în care un hacker reuşeşte să preia controlul
unui sistem şi ce poate el să facă după ce a reuşit penetrarea lui.
Cele mai des întâlnite tipuri de atacuri sunt următoarele:
a) atacuri social engineering;
b) atacuri DoS;
c) troieni, viruşi şi viermii
a. Atacurile de tip social engineering. Social engineering aduce în prim plan omul şi greşelile lui.
Atacatorul trebuie doar să posede ―people skills‖ sau carismă. Ei câştigă încrederea utilizatorilor
(sau şi mai bine, a administratorilor) şi obţin drepturi cu ajutorul cărora se pot conecta pe sisteme.
În multe cazuri, această metodă este cea mai uşoară formă de obţinere de acces la un sistem
informaţional. Principala metodă de apărare este educarea personalului şi nu implementarea de
soluţii tehnice
b. Atacuri Denial-of-Service (DoS). Anul 2000, luna februarie. O serie de atacuri DoS au pus la
pământ web site-uri că yahoo.com sau buy.com. Vă daţi seama de forţa acestor atacuri, dacă au
putut să doboare astfel de ―mamuţi‖? Atacurile DoS sunt printre cele mai ―populare‖ printre hackeri
atunci când este vizată întreruperea serviciilor unei reţele sau ale unui server. Scopul unui atac DoS
este de a genera o cantitate foarte mare de trafic care pune în imposibilitatea de a mai răspunde întrun timp rezonabil a serverelor, routere-lor sau altor echipamente, astfel ele nemaifiind capabile să
funcţioneze normal
c. Un virus este un program creat să distrugă datele sau echipamentele unui calculator. Viruşii sunt
programe cu dimensiuni foarte mici, ascunşi fie în fişiere executabile fie ataşaţi unor programe (în
acest caz sunt numiţi şi paraziţi). Ei au menirea de a distruge date, să se reproducă (ajungând să
blocheze hard discul sau chiar să distrugă motoarele de căutare ale acestuia) şi pot distruge chiar şi
componente ale calculatorului.
Un vierme este un program sau un algoritm care se multiplică în cadrul unei reţele de
calculatoare şi de obicei este periculos pentru că fie folseşte resursele calculatorului innutil, opreşte
întreg sistemul sau îl face innoperabil.
Calul Trojan sunt viruşi care se ascund în spatele altor programe lăsând o uşă din spate
(backdoor) deschisă prin care un hacker iţi poate controla calculatorul atunci când eşti conectat la
internet. Troienii sunt un fel de viruşi spioni, se instalează fără a atrage atenţia asupra lui, spionează
în mod discret şi pregăteşte lovitura finală (aceasta putând fi chiar fatală sistemului). Alte
exemplare din categoria troienilor au ca scop principal atacul spre un server, dinspre toate
calculatoarele infestate cu acest trojan, trimiţând mii de solicitări pe secundă, făcând serverul să nu
mai fie funcţionabil în parametri normali, sau chiar blocându-l.
Programe de tip Adware
Programele adware sunt programe ce se instalează în sistemul de operare şi transmit
reclame. Reclamele sunt afişate ca nişte bannere în fereastra programului sau sunt afişate în ferestre
noi de tip pop-up. Programele adware sunt văzute de către dezvoltator ca o cale de publicitate a
programelor concepute. Studiul impactului asupra utilizatorilor prin prezentarea de reclame către
aplicaţia dezvoltată poate determina dezvoltatorul să menţină şi să îmbunătăţească aplicaţia sau
produsul respectiv. De multe ori prin adware aplicaţia dezvoltată poate fi furnizată gratuit sau la un
preţ redus.
Din punct de vedere al utilizatorului, programele adware sunt privite ca o formă de
publicitate nedorită, ce-l întrerupe sau distrage de la activitatea curentă. Programele adware afişează
134

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

reclame ce conţin animaţii sau bannere ce pâlpâie, distrăgând astfel atenţia utilizatorilor şi
enervându-i. Anunţuri de tip pop-up pot apărea o dată la câteva minute şi pot conţine imagini
pornografice ce încalcă anumite drepturi atunci când utilizatorii sunt copii. Link-uri către astfel de
site-uri pot fi adăugate în fereastra browser-ului, în bookmark sau în istoria browser-ului.
Programe de tip Spyware
Programele spyware sunt programe care captează pe ascuns date de marketing şi le folosesc
apoi pentru a transmite utilizatorului reclame corespunzătoare dar nesolicitate. Prezenţa
programelor spyware pe calculator este de obicei ascunsă utilizatorului, programul fiind instalat în
mod secret. Programele spyware colectează diverse tipuri de informaţii personale: obiceiuri de a
naviga pe Internet şi site-urile care au fost vizitate, dar pot interacţiona şi cu sistemul de operare al
utilizatorului, cum ar fi instalarea de software adiţional, redirecţionarea activităţii browser-ului de
web sau modificarea modului de comportare al unor motoare de căutare pentru a trimite utilizatorul
în mod necerut la anumite site-uri. Multe programe spyware afişează anunţuri de tip pop-up în mod
regulat, de exemplu unul la câteva minute, sau atunci când utilizatorul deschide o nouă fereastră de
browser. Alte programe afişează anunţuri doar când sunt vizitate site-uri cu un anumit conţinut.
Furnizorii de spyware doresc ca agenţii de publicitate să plătească pentru furnizarea reclamelor
atunci când utilizatorii vizitează site-urile de profil. Acesta este şi unul din scopurile pentru care
programele spyware adună informaţii cu privire la comportamentul utilizatorului.
Spyware-ul a devenit una din ameninţările principale la computerele ce rulează sistemele de
operare Microsoft Windows [81]. Regiştrii Windows-ului conţin mai multe secţiuni care, prin
modificarea valorilor cheie, permit programelor spyware să fie executate automat când porneşte
sistemul de operare. spyware-ul exploatează acest tipar pentru a împiedica încercările de eliminare
din sistemul infectat. De regulă spyware-ul îşi face o legătură din fiecare locaţie din regiştrii care
permit execuţia. Odată ce rulează, spyware-ul va verifica periodic dacă oricare dintre aceste link-uri
sunt eliminate. Dacă da, ele vor fi reinstalate automat. Acest lucru garantează că spyware-ul se va
executa când porneşte sistemul de operare, chiar dacă cea mai mare parte din link-urile din regiştri a
fost eliminată. Din aceste motive programele spyware sunt foarte greu de înlăturat.
Programele spyware pot fi incluse în pachetele altor programe. Utilizatorii descarcă
programele şi atunci când le instalează programul de instalare adaugă şi spyware-ul. Deşi programul
nu afectează calculatorul, spyware-ul reprezintă un program malware. În anumite cazuri autorii
spyware-ului au plătit autorilor de software shareware introducere acestora în pachetul programului.
În alte cazuri autorii de spyware au reambalat programele shareware sau freeware împreună cu
programele spyware. Unele programe spyware pot afecta sistemul de securitate prin breşe de
securitate a browser-ului web sau a altor aplicaţii. Atunci când un utilizator vizitează o pagină web
controlată de un autor spyware, codul conţinut de pagină atacă browser-ul utilizatorului şi forţează
descărcarea şi instalarea spyware-ului.
Instalarea de spyware implică de foarte multe ori browser-ul Internet Explorer. Datorită
popularităţii sale, a breşelor de securitate avute de-a lungul vremii şi a integrării acestuia adânc în
sistemul de regiştri a sistemului de operare Microsoft Windows l-au făcut cea mai căutată ţintă.
Browser-ul Internet Explorer serveşte şi ca punct de ataşament al programelor spyware sub forma
de ajutor de navigare pe Internet, prin care se modifică afişarea rezultatelor motoarelor de căutare
sau se redirecţionează către anumite site-uri. În anumite cazuri programele spyware au fost livrate
de către alte forme de malware, ca de exemplu viruşi sau viermi informatici. Exemplu a fost
viermele Spybot ce a instalat spyware pe calculatoarele infectate care afişa ferestre cu conţinut
pornografic.
Un program spyware este rareori singur pe un computer infectat; de regulă infecţiile sunt
multiple. Utilizatorii computerelor infectate observă frecvent comportamente nedorite ale sistemului
de operare şi o degradare a performanţelor sistemului. Infectarea cu un spyware duce creşterea
activităţii procesorului, utilizarea hard disk-ului şi traficului în reţea [82]. Problemele de stabilitate
cum ar fi îngheţarea anumitor aplicaţii, pornirea greoaie sau blocarea sistemului de operare,
îngreunarea traficului în reţea reprezintă lucruri comune infecţiei cu spyware. Spyware-ul este
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cunoscut pentru faptul că schimbă setările calculatorului, schimbă diferite pagini de pornire pentru
browser sau provoacă deconectări sau disfuncţionalităţi ale Internetului sau ale altor programe.
În unele infecţii spyware-ul nu este evident. Utilizatorii consideră că degradarea
performanţelor sistemului de operare se datorează instalării anumitor programe ce utilizează prea
multe resurse sau datorită sistemului de calcul învechit ce nu mai face faţă programelor software
actuale. Efectul cumulativ şi interacţiunile dintre programele spyware pot face un computer
inutilizabil. Anumite programe spyware dezafectează sistemele de securitate pentru a putea opera în
voie şi în felul acesta se creează breşe de securitate în sistemul de operare. De aceste breşe de
securitate pot profita alte programe malware care se pot instala în sistemul de operare, ducând la
încetinirea foarte mult a calculatorului, acesta fiind copleşit de numărul mare de procese parazite ce
rulează pe el. Unele programe spyware dezafectează sau chiar elimină alte programe spyware
concurente pe motiv că prea multe programe de acest fel ce rulează pe un calculator îl pot determina
pe utilizator să ia măsuri de eliminare a acestora. Un furnizor de programe spyware, Avenue Media,
a dat în judecată o firmă concurentă, Direct Revenue. Mai târziu acestea au stabilit un acord prin
care să nu-şi dezactiveze produsele unele altora. Autorii de spyware profită de pe traficului realizat
către propriile site-uri datorită afişărilor preferenţiale ale motoarelor de căutare sau datorită
redirectării făcute de browser-ele de Internet. Furnizorii de spyware doresc ca agenţii de publicitate
să plătească pentru furnizarea reclamelor atunci când utilizatorii vizitează site-urile de profil.
Programe de tip Rogue
Programele rogue sunt programe ce reprezintă antiviruşi falşi, programe anti-spyware sau
programe de curăţat regiştri false. Aceste programe induc în eroare utilizatorii pentru a instala
programe false de înlăturare a programelor malware, programele în sine conţinând programe de tip
malware. Un studiu efectuat de Google la sfârşitul anului 2010 arată că există peste 11.000 de
domenii ce găzduiesc programe rogue reprezentând programe antivirus false.
Programele rogue au scopul de a induce în eroare utilizatorii pentru a le instala pe sistemele
de operare securizate. Un site web, de exemplu, poate afişa un dialog de avertizare fictiv prin care
atestă că sistemul de operare al utilizatorului este infectat şi să recomande instalarea sau cumpărarea
unui program care să înlăture infecţia. Programul recomandat este un fals program de securizare al
sistemului informatic, el însuşi fiind un program malware. Multe programe de acest gen au în
componenţă un cal troian. Programele rogue pot fi deghizate în plugin-uri de browsere, în programe
de tip screen-saver, în codec-uri multimedia necesare rulării unui videoclip, în programe de scanat
fişiere malware sau în arhivele ataşate unor e-mail-uri. Recent, distribuitorii de rogue folosesc
tehnici SEO pentru a aduce URL-urile unor site-uri infectate în primele poziţii din motoarele de
căutare. Utilizatorii ce dau click-uri pe aceste link-uri sunt redirecţionaţi printr-o serie de site-uri
până ajung la o pagină web care îi informează că sistemul lor de operare este infectat şi recomandă
instalarea unei aplicaţii de înlăturare a infecţiei.
Odată instalate, sistemele de securitate rogue avertizează utilizatorii cu detecţii false de
malware, afişează animaţii ce simulează erori de sistem sau ferestre de tip pop-up în care sunt
prezentate avertismente şi alerte de securitate, împiedică update-ul automat al sistemului de operare,
blochează site-urile ce conţin scanere de malware, instalează malware pe computer, alterează
sistemul de regiştri şi setările de securitate şi apoi anunţă utilizatorul de prezenţa acestor nereguli în
scopul de a achiziţiona software care să rezolve problemele de securitate. Programele rogue pot
dezactivează anumite părţi din sistemul de operare pentru a împiedica dezinstalarea acestora.
Unii dezvoltatori de rogue pot atrage utilizatorii să cumpere produsele lor prin faptul că un
anumit procent din vânzări se donează în scopuri caritabile. Celebru a fost cazul „Green Antivirus‖
care pretindea că dona 2 dolari din fiecare vânzare unui program de protecţie al mediului. Datorită
numărului mare de instrumente anti-malware care face tot mai dificilă distribuirea de programe
addware sau spyware, industria de programe de securitate rogue a devenit tot mai profitabilă.
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN FORMAREA
PERSONALITĂŢII ELEVULUI
Prof.inv.primar: Novacianu Mihaela Alina
Liceul Teologic din Tg-Jiu, Jud. Gorj
Prin activitate extracurriculară, V.Ursu înţelege “totalitatea acţiunilor educative organizate
şi desfăşurate în afara planului de învăţământ, dar strâns legate de acesta, sub îndrumarea cadrelor
didactice‖.
Legea educaţiei naţionale, în concordanţă cu tendinţele existente pe plan mondial,
promovează un "învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi
capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate
directă, în profesie şi în societate." (Art. 2. — (1), Legea educaţiei naţionale). Totodată, "idealul
educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare
pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru
participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa
muncii." (Art. 2. — (3), Legea educaţiei naţionale). Misiunea lărgită a şcolii presupune deci
dezvoltarea la elevi a iniţiativei, a leadership-ului, a competenţelor de rezolvare a problemelor
sociale. În această viziune, activităţile extracurriculare sunt necesare şi utile pentru elevi atâta
vreme cât ele promovează formarea unor deprinderi şi abilităţi aflate în arii importante de
socializare şi stil de viaţă, incluzând:
 formarea unor deprinderi privind sănătatea fizică şi mentală,
 formarea unei orientări pozitive faţă de şcoală şi de învăţare,
 acţiunea în colectiv, împreună cu alţii, inclusiv colegi şi adulţi,
 interiorizarea unui sistem de valori corespunzător, cu privire la normele şi conduita în diferite
contexte.
Programul Național de activități extracurriculare și extrașcolare (reglementat în Anexă la
OMECTS nr. 5635/2012) își propune să implice atât elevii din învățământul preuniversitar, cât și
cadrele didactice și părinții elevilor într-o suită de activități care să răspundă intereselor și
preocupărilor diverse ale copiilor și tinerilor, punând în valoare talentele și capacitățile lor în
diferite domenii, stimulând participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. Tipurile de
activități organizate în cadrul acestui program pot include: activități culturale, activități tehnicoștiințifice, activități sportive, activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate
socială, relații și comunicare), activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos, activități
de educație ecologică și de protecție a mediului, activități de educație rutieră, PSI, educație pentru
reacții corecte în situații de urgență etc..
Aceste activități se pot desfășura sub diferite forme: ateliere de teatru, dans, muzică, arte
plastice, educație media și cinematografică, competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de
școli, al localității sau al județului, mese rotunde, dezbateri, activități de voluntariat sau de interes
comunitar, campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de
prevenire a traficului de persoane, proiecte comunitare, de responsabilitate socială, peer-education,
schimburi de experiență, vizite de studii, tabere/şcoli de creație sau de cercetare, parteneriate
educaţionale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru
dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.
Activităţile extracurriculare implică, de obicei, activităţi care sunt realizate în colaborare cu
şcoala sau în care şcoala este organizator, asigurând cadrul de îndrumare, supraveghere şi calitatea
activităţilor. Obiectivele curriculare sunt o prioritate clară a învăţământului de toate nivelurile şi
tipurile, iar măsura utilităţii şi valorii programelor şi activităţilor extracurriculare este dată de modul
în care acestea susţin şi se corelează cu îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor. Nu orice
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activitate extracurriculară are valenţe educaţionale pozitive – mai este necesar ca aceste activităţi să
asigure un context care să promoveze dezvoltarea elevilor, a relaţiilor de colegialitate şi cooperare
dintre aceştia, a relaţiilor pozitive ale elevilor cu adulţii, precum şi să permită manifestarea
personalităţii, să dezvolte interesele, abilităţile şi talentele acestora. Din acest motiv, instanţele
educaţionale şi decidenţii în materie de politici educaţionale au recurs la demersuri normative
pentru a identifica acele activităţi şi contexte care permit o dezvoltare benefică a elevilor.
Exemplificăm aceste demersuri printr-un extras din recomandările Comitetului privind Programele
pentru Tineri la nivelul Comunităţilor din Statele Unite20, care prezintă caracteristicile contextelor
care promovează dezvoltarea pozitivă:
 Siguranță fizică și psihică. Contextul oferă facilități și practici sigure de promovare a sănătății,
permite interacțiuni de la egal la egal, sigure și adecvate, descurajează practicile de sănătate
nesigure și schimburile sociale negative sau de confruntare.
 Structură corespunzătoare. Contextul prevede reguli şi aşteptări clare, adecvate şi coerente,
include supravegherea de către un adult, furnizează proceduri de orientare şi de monitorizare
adecvate vârstei, prevede o atmosferă socială previzibilă, unde limitele sunt clare, cunoscute şi
respectate.
 Relaţii de susţinere. Contextul oferă oportunităţi stabile pentru a forma relaţii cu semenii şi
adulţii, în care schimburile sociale sunt caracterizate de căldură, apropiere, grijă şi respect
reciproc, şi unde îndrumarea şi sprijinul din partea adulţilor sunt disponibile, adecvate şi
previzibile.
 Oportunităţi de apartenenţă. Contextul subliniază includerea tuturor membrilor şi menţine un
mediu social care recunoaşte, apreciază şi încurajează diferenţele individuale privind valorile
culturale, gen, rasă/etnie şi categorie socială.
 Norme sociale pozitive. Contextul menţine aşteptările şi cerinţele pentru comportament adecvat
social şi încurajează valorile şi moralitatea dorite şi acceptate.
 Sprijin pentru eficacitate şi crearea de semnificaţii. Contextul permite şi susţine autonomia,
exprimarea valorilor şi opiniilor individuale, se concentrează pe creştere şi îmbunătăţire, mai
degrabă decât pe performanţe absolute, încurajează şi permite indivizilor să-şi asume
responsabilităţi care să reprezinte o provocare şi să desfăşoare acţiuni cu semnificaţie.
 Oportunităţi pentru construirea de deprinderi şi competenţe. Contextul oferă oportunităţi de a
învăţa şi de a construi abilităţi fizice, intelectuale, psihologice, emoţionale şi sociale care
facilitează bunăstarea elevilor precum şi pregătirea pentru un viitor sănătos şi activ.
 Integrarea eforturilor familiei, şcolii şi comunităţii. Contextul oferă oportunităţi pentru
experienţe sinergice care să integreze contribuţiile familiei, şcolii şi comunităţii.‖
Activităţile extracurriculare trebuie să fie interesante, incitante, să-i facă pe elevi să participe cu
plăcere şi să rămână ataşaţi de activităţile la care participă. Pentru aceasta, programele şi activităţile
respective trebuie să prezinte o serie de caracteristici:

Activităţile extracurriculare se adresează intereselor elevilor21

Eccles, J. S., & Gootman, J. A. (Eds.). (2002). Community programs to promote youth development.
Committee on Community-Level Programs for Youth. Board on Children, Youth, and Families,
Commission on
20

Behavioral and Social Sciences and Education, National Research Council and
Institute of Medicine. Washington, DC: National Academy Press
21

Mahoney, J., & Cairns, R. (1997). Do extracurricular activities protect against early school dropout?
Developmental Psychology, 33(2), 241–253.
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. Unii autorii au constatat existenţa unei corelaţii pozitive între frecventarea şcolii şi participarea
la activităţi extracurriculare a elevilor cu risc de părăsire a şcolii. Aceşti elevi, dacă beneficiază
de o paletă largă de activităţi extraşcolare, care să se potrivească nevoilor şi intereselor lor, au o
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ANALYSE TEXTUELLE du poème
« FAMILIALE » DE JACQUES PRÉVERT
Professeur Marieta Pavel, Lycée « Voltaire », Craiova
INTRODUCTION
L'étude que nous proposons trouve le point de départ dans l‘ anlyse textuelle avancée par
Jean Michel Adam dans ses travaux dans le domaine de la lingiustique textuelle. Nous suivrons
dans notre demarche les éléments qui assurent la cohérence et cohésion.
L'étude d'un texte comporte deux étapes essentielles : l‘approche globale puis l‘étude de
détail. Avant tout, la première étape porte sur le sens littéraire car la plupart des textes possèdent un
premier sens évident comme la suite d‘événements, les sentiments explicites des personnages, la
description d‘un objet ou d‘un lieu et les idées clairement exprimées. Ensuite, l‘approche globale
tient sur l‘appel au contexte car tout extrait appartient à un ensemble plus vaste qui lui sert de
contexte : déterminer ce contexte permet de comprendre certaines données explicites ou implicites
de l‘extrait. Enfin, l‘analyse globale d‘un texte fait appel aussi à la logique interne du texte : on
cherche quelles caractéristiques connues du genre ou du type apparaissent dans l‘extrait et on
analyse aussi la construction propre du texte : on relève les types d‘enchaînements logiques, les
ruptures (changements de tonalité, de thème…), les constantes (thèmes récurrents…). D‘autre part,
l‘étude du détail : partie guidée par la première étape. Au fil du texte, on se demande ce qui peut
être significatif, en ne conservant que les observations auxquelles on peut donner une interprétation,
en relation avec les résultats de l‘analyse globale. On choisit alors parmi les outils d‘analyse des
textes ceux qui correspondent aux divers procédés d‘écriture du texte comme le lexique
(connotations, champs lexicaux, registre de vocabulaire…), la syntaxe et les rythmes (les temps et
les modes verbaux, la place des mots, les termes de liaisons, la longueur et l‘organisation des
phrases…), les sonorités (allitérations, assonances, échos…) et les figures de rhétorique et en
particulier les images. En fin de compte, il ne faut jamais séparer étude de la forme et étude du fond
car ces deux études se complètent pour pouvoir bien comprendre l‘extrait ou le texte qu‘on a à lire.
ETAPES SUCCESSIVES DE L'ANALYSE D'UN TEXTE
1 - Une première lecture permet de "découvrir" le texte et donne une idée globale du sujet traité.
Cette démarche sera l'occasion de relever :
- les mots-clés,
- les phrases-clés.
A partir de ces mots et ce ces phrases, le lecteur approfondira sa réflexion pour préciser le sujet
dans ses grandes lignes.
Il aura alors une impression d'ensemble qui l'aidera à dégager : L'IDEE GENERALE.
2 - A l'occasion d'une seconde lecture, il recherchera :
- l'idée principale,
- les idées secondaires, exprimées dans chacun des paragraphes.
Les idées principales seront ensuite classées et regroupées, ce qui permettra de diviser le texte
en parties ou étapes.
Chaque étape étant précisée, on procédera au tri ces idées pour ne conserver que celles qui
apparaissent indispensables à une bonne compréhension du texte.
3 - Une troisième lecture facilitera la compréhension de l'enchaînement des idées et l'organisation
du texte dont on tirera LE PLAN adopté par l'auteur.
On prendra pour exemple l' analyse du poème intitulé « Familiale » de Jacques Prévert qui
rapporte des scènes inspirées du quotidien banal ou insolite. Avec tendresse ou ironie, sarcasme ou
émotion, il conduit son lecteur à tourner vers le monde un regard différent, pour saisir avec une
naïveté étonnée la réalité que masquent l'habitude ou l'indifférence. Ecrit en vers libres, le poème
intitulé « Familiale » évoque avec une monotonie répétitive la situation de trois personnes
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constituant une famille : le père, la mère et le fils. La simplicité des occupations et des gestes, le
choix d'un vocabulaire très proche de la langue parlée familière concourent à créer une impression
de grande banalité. Seule « anomalie » du tableau est la présence latente de la guerre.
Familiale
1. La mère fait du tricot
2. Le fils fait la guerre
3. Elle trouve ça tout naturel la mere
4. Et le père qu'est-ce qu'il fait le père ?
5. Il fait des affaires
6. Sa femme fait du tricot
7. Son fils la guerre
8. Lui des affaires
9. Il trouve ça tout naturel le père
10. Et le fils et le fils
11. Qu'est-ce qu'il trouve le fils ?
12. Il ne trouve rien absolument rien le fils
13. Le fils sa mère fait du tricot son père fait des affaires lui la guerre
14. Quand il aura fini la guerre
15. Il fera des affaires avec son père
16. La guerre continue la mère continue elle tricot
17. Le père continue il fait des affaires
18. Le fils est tué il ne continue plus
19. Le père et la mère vont au cimetière
20. Ils trouvent ça naturel le père et la mere
21. La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
22. Les affaires la guerre le tricot la guerre
23. Les affaires les affaires et les affaires
24. La vie avec le cimetière.
J. PRÉVERT, Paroles, 1946
Etude
La lecture du texte laisse le lecteur sur l'impression de grande monotonie. Celle-ci provient
d'une structure répétitive:
«La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
...Il fait des affaires»,
des temps des verbes (le présent) et des sonorités qui reviennent d'un bout à l'autre du texte
(affaires, guerre, cimetière).
La structure répétitive
 Composé de vers irréguliers, le poème est construit sur une énumération d'actions,
chacune étant exprimée par un vers d'une structure semblable :
sujet (« la mère », « le fils », « elle », « il », « le père »)
verbe (faire, trouver, continuer)
complément d'objet direct(tricot, affaires, guerre).
 On remarque que les sujets sont constitués par les personnages, tantôt seuls, tantôt
ensemble (le père et la mère), qu'ils sont parfois remplacés par des pronoms. Cette
reprise crée un effet de monotonie. Cet effet est accentué par la répétition des verbes
« faire », « trouver », et « continuer » et par celle des mots qui jouent le rôle de
complément d'objet « tricot », « affaires », « guerre ».
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Le fait de répéter des affirmations très proches qui reprennent les mêmes termes donne
au texte l'aspect d'une litanie, lassante, qui suggère la constante reprise des mêmes
actions et des mêmes situations.

Le temps des verbes
 L'emploi presque constant du présent ne permet pas de situer le texte dans une temporalité
précise.
 La valeur du présent ci peut laisser penser qu'il s'agit d'une scène immédiate, d'actualité
comme le suggèrent les premiers vers.

La répétition des mêmes verbes souligne qu'il s'agit plutôt d'un présent d'habitude, de
durée et de généralité.

La scène se répète indéfiniment dans le temps, sans repères de dates, sans espoir de fin.

Ceci est mis en relief par l'absence presque totale de ponctuation et la disparition des
verbes dans les derniers vers, comme si le verbe « continuer » ne devait même plus être
exprimé.
Des sonorités semblables
 La monotonie du texte est accentuée par la reprise fréquente de sonorités semblables, en fin
de vers et à l'extérieur des vers.

Ce phénomène est dû à la répétition de mots semblables très proches eux-mêmes par les
sons « mère », « faire », « guerre », « père », « affaires ».

On peut y ajouter les termes « naturel » et « cimetière » qui sont aussi très proches,
renforçant l'assonance en « è ».

La pauvreté voulue du vocabulaire, ajoutée aux familiarités d'expression (« ça », reprise
du sujet répétée aux vers 3, 9, 20) et au manque d'originalité des actions, attire l'attention du
lecteur sur un processus de banalisation de la guerre. La manière dont elle est intégrée au
contexte fait qu'elle est présentée comme aussi banale que le reste.
L'intégration par la syntaxe et les sonorités
La « guerre » n'est à aucun moment présentée comme quelque chose d'anormal. Dans les
phrases, elle est en effet mise sur le même plan que d'autres occupations anodines.
Le mot « guerre » est complément du verbe « faire » comme « tricot » ou « affaires ».
Un peu plus loin, il est sujet du verbe « continuer », comme les mots « mère » et
« père ». Les actions exprimées se trouvent souvent présentées comme indissociables de la
vie familiale. Dans la répartition des occupations, la guerre occupe la même place que le
tricot ou les affaires.
C'est ce que suggèrent les cinq premiers vers, qui soulignent clairement les différentes
activités : la « mère » est associée au « tricot », le « père » aux « affaires » et le « fils » à la
« guerre » ainsi que les vers 16 et 17.
Cette banalisation est accentuée par la succession temporelle des actions « guerre finie »,
« affaires » (vers 14-15).
Sur le plan des sonorités, la guerre est également banalisée : elle s‗intègre au jeu
d'assonances qui la rapproche des mots « faire », « affaires », « opère » et « mère ».
Le processus de banalisation passe ainsi par un double rapprochement, celui des sons,
celui des actions de la vie quotidienne.
La banalisation de la guerre s'exprime à travers le jugement qui est porté sur elle par les
parents. A plusieurs reprises revient dans le poème une structure similaire : le verbe
« trouver » suivi du complément et de son attribut.
L'attribut est l'adjectif « naturel » (vers 3,9,20) et il s'applique à la situation présentée (la
mère faisant du tricot, le fils faisant la guerre) sous le mot familier ça ».
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La répétition du verbe « trouver » avec une variation de sujet (« Elle », « Il », « Ils »)
insiste sur l'aspect normal d'une activité qui ne choque personne.
A l'exposé de l'action de faire la guerre, présentée comme une occupation banale,
succède, tout aussi banalement, la mort.
Celle-ci apparaît sans aucun phénomène de rupture dans la continuité de l'énumération :
« Le fils est tué » est exprimé de manière naturelle et normale.
Seule la négation du verbe « continuer » (« Il ne continue plus », v.18) marque une
différence. Le jugement (« Ils trouvent » v.20), l'apparition du mot « vie » comme sujet du
verbe « continuer » atténuent l'image de la mort du vers 18.
Le seul changement est l'expression d'une nouvelle occupation, présentée elle aussi
comme normale, aller au cimetière, sans que la vie ne soit modifiée.
La syntaxe, les sonorités et les jeux de répétition intègrent la guerre à la vie familiale,
sans que cela provoque d'émotion. On peut penser qu'à travers cette évocation, Prévert
dénonce une véritable absence de vie de famille.
Le titre du poème sonne de manière ironique : quelle est cette vie de famille qui accepte la
guerre et la mort avec autant d'indifférence ?
L'adjectif, au féminin, pourrait s'appliquer aux mots « vie » ou « atmosphère » ou
« scène » et suggérerait plutôt des liens d'affection, un regroupement agréable et
compréhensif.
Au lieu de cela, l'énumération des activités se fait sans aucun lien logique, sans aucun
rapprochement.
Les trois personnages semblent vivre dans des univers parallèles, leurs seuls liens étant
marqués par l'emploi des possessifs « sa », « son » repris à plusieurs reprises).
L'absence de ponctuation accentue le phénomène de simple juxtaposition de phrases.
L'absence de sentiments
Le poème ne contient absolument aucun terme faisant référence à un quelconque
sentiment. L'affectivité en est totalement absente.
Le père et la mère portent des jugements (répétition du verbe « trouver ») mais
n'éprouvent rien.
La négation du vers 12 (« Il ne trouve absolument rien... ») souligne que le fils n'a même
pas cette capacité. Ni la mort, ni le cimetière ne bouleversent leur vie : aucun terme
n'évoque la moindre sensibilité.
Les questions du narrateur
Par deux fois, le texte comporte des questions (vers 4,11).
Leur formulation insistante (le connecteur « Et », répétition familière du sujet « le père »,
« il », « le père ») suggère m'impatience du narrateur, ou son indignation devant une
acceptation aussi passive de la situation.
C'est une façon de souligner qu'il faudrait rompre, comme il le fait lui-même, la
monotonie banale d'une vie acceptée sans que les intéressés ne se posent la moindre
question.
Les quatre derniers vers du poème rassemblent avec un effet d'accumulation et de
concentration les termes qui définissent la vie conformiste et banale, privée de valeurs et de
sentiments: repris comme inlassablement, les termes se suivent pour former le contenu
désespérant de la vie.
Le fait que le poème se termine sur le mot « cimetière » associé à la vie souligne
l'acceptation passive et résignée d'une situation dont personne, sinon le narrateur, ne
s'indigne.
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Conclusion
L‘ objectif de cette recherche est de trouver dans le texte analysé les éléments dont la
connaissance pourrait faciliter la compréhension des textes en français de spécialité auprès du
public scolaire. Pour didactiser les résultats de cette recherche, il est possible de proposer une série
d‘activités/exercices à l‘aide desquels les élèves feront la connaissance des éléments de base de la
lingusitique textuelle. L‘acquisition de ces connaissances pourraient faciliter la compréhension
écrite. Pour ce but, on pourrait proposer ces activités concrètes:
-La lecture silencieuse
-Les étudiants sont invités à relever et à classer les connecteurs dans les textes
-Un texte à compléter – après que les connecteurs du texte ont été effacés, les étudiants devront
reconstituer le texte. La liste des connecteurs ne serait pas forcément liée au texte.
-Le répérage des verbes et travail sur les temps
-Le champ léxical
-Les activités avec les synonymes/antonymes – les étudiants devront remplacer les connecteurs par
leurs synonymes/antonymes et observer les décalages possibles du sens non seulement des
connecteurs, mais aussi de la phrase ou du texte. Si on prend en discussion de la poésie de Jacques
Prévert, «Familiale», on remarque le conformisme d'une vie familiale qui banalise la guerre, sans
émotion.
« Familiale » est un poème à la fois d'apparence enfantine et de tonalité tragique : une
manière très directe et très émouvante de dénoncer l'horreur de la guerre. La guerre n'est pas
présentée sous sa forme violente. Elle n'est est pas moins dénoncée avec force comme une réalité
banalisée par la complicité coupable de ceux qui la considèrent comme normale. La destination du
poème à un jeune public laisse un certain nombre de traces dans le poème lui-même, et en
particulier: l‘emploi d‘un vocabulaire simple, accessible à tous les enfants.
Dans l‘analyse que j‘ai effectuée, j‘ai cherché à identifier les éléments qui, selon J. M Adam,
dans les travaux de recherche qu‘il a menés, assurent la cohérence et la cohésion du texte:
-les noms et les pronoms personnels qui, par le procédé de l‘anaphore marquent la continuité, tout
en assurant l‘identification des référents: la mère, le fils, le père, il, elle
-les déterminants définis qui, par référence déictique ou anaphorique permettent de suivre les
participants et de cerner la situation discursive
-les connecteurs discursifs qui jouent un rôle déterminant dans l‘argumentation: et ; quand
Nous avons également tenu compte du classement proposé par Adam:
a) organisateurs spacieux: la guerre, le cimetière
b) organisateurs temporels: les temps verbaux : dans notre cas le présent générique
c)organisateurs énumératifs: et le fils, et le fils, les affaires, les affaires, les affaires ;la
sémantique du verbe: il continue
d) cadreurs énonciatifs -les relations de sens entre les énoncés créent la base de la cohérence
textuelle sémantique.
Je considère que j‘ai identifié dans le texte proposé, les éléments qui facilitent la
compréhension des textes, afin que le lecteur identifie, la situation de communication.
SITOGRAPHIE:
http://www.moldavie.fr/sites/moldavie.fr/IMG/docx/jean-michel_adam.docx
https://www.unil.ch/fra/files/live/sites/fra/files/shared/Entretien_Pratiques-Adam.pdf
https://www.amazon.fr/Linguistique-textuelle-genres-discours-textes/dp/2091908401
http://www.modalisa.com/logiciel/modalisa/modalisa-analyse-textuelle.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_de_donn%C3%A9es_textuelles
http://www.analyse-du-discours.com/l-analyse-de-contenu-du-discours
http://www. prevert-paroles-familiale.php
https://www.frenchtoday.com/french-poetry-reading/chanson-pour-les-enfants-l-hiver-jacques-prevert
https://www.enotes.com/topics/jacques-prevert
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI ASUPRA TINERILOR
PĂTRUŢ FELICIA
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU
În contextul societăţii prezente şi a boom-lui tehnologic care ne înconjoară, nu este de
mirare că pentru o foarte mare parte dintre noi accesul la tehnologie a devenit un ―modus vivendi‖
care ne-a acaparat modul în care ne desfăşurăm activităţile până acum şi ne-a făcut cât mai
dependenţi de tot ce reprezintă aparatura electronică. Universul tehnologic actual are menirea de a
reconfigura profilul spiritual al tânărului contemporan. Probabil că dintotdeauna fiinţa în formare a
fost mai sensibilă la nou, şi-a apropiat mai repede şi mai profund ceea ce ştiinţa sau tehnica au pus
la dispoziţie. Dar cum şi acestea din urmă cunosc dezvoltări mai lente sau mai bruşte, tot la fel şi
impactul lor asupra personalităţii tinerilor au fost variate.
realizează între tânăr şi „puterea― (efectivă sau simbolică) purtată de „maşină―.
Avantajele tehnologiei sunt multiple pentru omenire, dar fiecare avantaj poate deveni în
același timp și un dezavantaj fiindcă tehnologia este o sabie cu două tăișuri. Fireşte că majoritatea
indivizilor se gândesc numai la efectele positive, însă totul trebuie văzut din cel puțin două
perspective pentru a avea o imagine de ansamblu pentru că devazantajele au crescut proporţional cu
dezvoltarea mijloacelor tehnice. Orice sferă a vieții noastre s-a „tehnologizat‖. Din păcate,
tehnologia ne face să devenim mai impersonali, să comunicăm din ce în ce mai mult prin
intermediul diferitelor site-uri sau cu ajutorul telefonului şi ne pierdem uşor, ușor capacitățile de a
vorbi față în față cu o persoană, mulți copii nu mai ies afară să se joace fiindcă fac acest lucru pe
computerul personal și devin astfel încă de mici sedentari şi cu posibile probleme de adaptare la
societate. Cea mai bună abordare constă în găsirea unui echilibru în timpul acordat de copil
acesteia, în reducerea efectelor adverse şi încurajarea avantajelor de care poate beneficia. Folosită
cu moderaţie şi în scopuri productive, tehnologia îl poate ajuta pe copil să se dezvolte social şi
emoţional. Calculatorul, televizorul, smartphone-ul, consolele de jocuri video par a fi nişte „jucării‖
inofensive în mâinile copiilor, care învaţă să le mânuiască încă de la vârste foarte fragede. De multe
ori, părinţii sunt mândri de performanţele copiilor în acest domeniu şi pierd din vedere posibilele
consecinţe pe care folosirea excesivă a tehnologiei le-ar putea avea asupra copiilor. Internetul şi
calculatoarele îi oferă şansa să îmbrăţişeze informaţii esenţiale despre ceea ce se întâmplă în alte
părţi ale lumii, să înveţe despre culturi şi etnii diferite sau să afle o mulţime de informaţii în scop
educativ. Internetul poate favoriza socializarea şi cunoaşterea, atâta timp cât nu este singurul
instrument prin care se face asta.
Prin blogging şi reţele de socializare online, copilul are ocazia de a-şi expune valori şi opinii
proprii şi se poate face "ascultat" în acest fel, ceea ce contribuie la creşterea stimei şi încrederii de
sine. El poate participa activ şi poate ajuta la rezolvarea unor cauze sociale şi umanitare esenţiale. Şi
jocurile video îl ajută pe tânăr să îşi dezvolte spiritul de echipă, abilităţile motorii fine şi gândirea
logică, dar să înveţe şi ce e competiţia. Chiar dacă se consideră că tehnologia ucide imaginaţia, ea
poate deveni o invitaţie la gândire şi creativitate, dacă sunt alese mijloace potrivite pentru aceasta.
Este greu să ne imaginăm acum, în secolul XXI orice activitate umană fără ajutorul consistent al
acestei "minuni" creată de om. Iubită, dar şi blamată, tehnologia modernă este "felul de a fi"
specific generaţiei tinere.
Reproşul aproape general care i se aduce constă în faptul că, tehnologia poate deveni un
substitut al comunicării verbale. Într-adevăr putem vorbi despre o armă cu două tăişuri. Omul este o
fiinţă socială, iar limbajul articulat, care reprezintă al doilea sistem de semnalizare şi care este
specific omului s-a dezvoltat ca o necesitate absolută în procesul colectiv al muncii, iar
comunicarea directă a oferit posibilitatea înţelegerii semenilor noştri şi empatizarea cu cei de lângă
noi, adică apariţia inteligenţei emoţionale.
Problema este că treptat a dispărut încrederea în semenii noştri, iar lumea virtuală este "mai la
îndemână", adică doar "la un click distanţă". Considerăm, probabil, că suntem mai în siguranţă în
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faţa tehnologiei ecranate. Aspectul negativ apare la faptul că generaţiile foarte tinere mai ales
copiii, folosesc calculatorul ca "mijloc de relaţionare" în locul comunicării directe şiîin locul
jocurilor prin parcuri. Şi uite aşa pot apărea problemele, dintre care cea mai cunoscută este
autismul. Impactul tehnologiei moderne, nu poate frâna înţelegerea dintre generaţii, deoarece, într-o
formă sau alta, acest gen de neînţelegere înseamnă deosebiri în mentalitate, iar paradoxul constă în
faptul că a reprezentat şi cheia progresului. Deci tehnologia avansată este o realitate, o stare de fapt,
iar impactul ei asupra vieţii în general, este unul pozitiv, cu o condiţie, să nu abuzăm. Există o
mulţime de motive de îngrijorare când vine vorba de invazia tehnologiei în randul copiilor. În ziua
de astăzi, ei încep să substituie multe jocuri şi activităţi educative esenţiale pentru dezvoltare cu
gadget-uri care încep să facă toată treaba în locul lor (telefoane, ipod-uri, internet etc.). Micuţii
devin din ce în ce mai absorbit de puterea şi capacitatea acestor accesorii şi ignoră alte activităţi.
Specialiştii avertizează folosirea excesivă a calculatorului sau a altor produse ale tehnologiei
moderne este extrem de periculoasă pentru copii. Nu numai că favorizează sedentarismul, dar
împiedică şi crearea unei vieţi afective bogate şi a unei gândiri creative (abilităţi sociale reduse,
lipsa empatiei, etc). Cu cât copilul petrece mai mult timp în compania acestor produse şi se
adânceşte în ele, cu atât este mai dezorganizat, are performanţe şcolare scăzute, este indisciplinat,
iar sănătatea lui are de suferit. Potrivit experţilor, folosirea excesivă a tehnologiei afectează creierul
copiilor, generează probleme de atenţie, dependenţă, stări de oboseală şi iritabilitate şi chiar
depresie şi tulburare bipolară. Specialiştii susţin că majoritatea adolescenţilor din ziua de azi au
greutăţi în a identifica emoţii sau sentimente la cei din jur, ceea ce îi impiedică să simtă empatie sau
bucurie, furie sau alte emoţii importante în dezvoltarea afectivă. Pe lângă aceste efecte, pot asimila
informaţii greşite, nepotrivite pentru vârsta lor şi pot avea de-a face cu un grad de violenţă
internautică care le afectează comportamentul şi modul de a gândi. Potrivit specialiştilor, pentru ca
tehnologia să nu devină un lucru rău, o barieră sau un generator de probleme, este vitală găsirea
unui echilibru în ceea ce priveşte folosirea ei. Părinţii sunt încurajaţi să stabilească
reguli pentru folosirea dispozitivelor digitale, în privinţa momentului şi a duratei, să se implice în
activităţile copiilor şi să-i îndemne să aibă activităţi fizice, lucru manual şi să se joace. De
asemenea, părinţii trebuie să încurajeze interacţiunea faţă în faţă, în familie şi cu alţi copii. În
concluzie putem afirma că tehnologia are un impact puternic asupra vieţii fiecăruia dintre noi.
Suntem într-o continuă evoluţie, iar toate dispozitivele noi apărute ne schimbă modul de a gândi, de
a acţiona, de a ne comporta în diverse situaţii sau în relaţiile cu ceilalţi. Am devenit, unii dintre noi,
dependenţi de tehnologie şi unii chiar şi-au creat o lume virtuală în care preferă să trăiască întrucât
realitatea este prea dură şi prea ‗‘monotonă‘‘.
De asemenea ne putem aştepta ca în următorul
secolul întreaga noastră existenţă să fie coordonată de către maşinării şi totul să fie computerizat,
astfel pierzându-se şi ultima fărâmă de tradiţie de care ne bucurăm în momentul de faţă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ion Gh. Rosca si colaboratorii, Informatica instruirii, Editura Economica, Bucuresti 2002
2. http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnologie
3. http://ro.shvoong.com/internet-and-technologies/computers/498495-omul-si-tehnologia.
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PRINCIPIUL LUI DIRICHLET
Popa Elena,
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Principiul lui Dirichlet (sau al sertarelor, sau al porumbeilor) este o teoremă matematică ce
afirmă că dacă există n obiecte dispuse în n-1 cutii, atunci există o cutie care conține cel puțin două
obiecte. Chiar dacă principiul lui Dirichlet este binecunoscut, originile lui sunt obscure. Acest
principiu a fost folosit de către Dirichlet într-o lucrare din 1879, dar a fost cu siguranță folosit
anterior: Gauss a folosit acest principiu în Disquisitiones Arithmeticae(1801) și este foarte probabil
ca el să fi fost folosit și mai înainte în literatură. Descrierea axiomatică a numerelor naturale de
către Peano avea să intervină abia în 1889 și avea să fie apreciată de către Russel abia în 1919.
APLICATII LA PRINCIPIUL LUI DIRICHLET
1) Se consideră 7 numere naturale. Demonstrați că printre numerele date, cel puțin două dau
același rest la împartirea cu 6.
Soluție. La împărtirea cu 6 a unui număr natural se poate obține unul din resturile: 0, 1, 2, 3, 4,
sau 5. Considerăm cutia ,,i‖ formată din numerele care dau restul ,,i‖ la împărțirea cu 6. Rezultă
astfel 6 cutii în care trebuie plasate 7 numere. Va exista cel puțin o cutie care conține două sau mai
multe numere care dau același rest la împărțirea cu 6.
2) Să se demonstreze că printre orice șase numere întregi există doua numere a căror diferență
este divizibilă prin 5.
Soluție. Exista cel puțin două numere care dau același rest prin împartirea cu 5, deci diferența
lor este divizibilă cu 5.
3) Să se arate că oricum am alege 7 numere pătrate perfecte (distincte), există cel puțin două a
căror diferență se divide cu 10.
Soluție.Daca a N, a² împarțit la 10 va da unul din resturile: 0, 1, 4, 5, 6, 9. Deoarece avem 7
pătrate perfecte și numai 6 resturi, atunci există cel puțin două pătrate perfecte care dau același rest
la împărțirea cu 10, deci diferența lor se divide cu 10.
4) Să se arate că oricum am alege cinci numere întregi, există două dintre acestea, care au suma
sau diferența divizibile cu 7.
Soluție. La împartirea cu 7 a unui număr rezultă resturile 0,1,2,3,4,5,6. Pătratul său va da la
împarțirea cu 7 unul din resturile 0,1,2,4. Avem cinci numere și patru resturi, rezultă conform
principiului cutiei că cel puțin două din cele cinci pătrate dau același rest la împartirea cu 7 ; x² -y²
se divide cu 7, deci 7 |(x-y)(x+y). Cum 7 este număr prim, avem că 7|x-y sau 7|x+y.
5) La un turneu de șah au participat n>2 șahiști. Să se demonstreze că în orice moment al
turneului dinaintea ultimei runde, cel puțin doi șahiști au același număr de victorii.
Soluție. În orice moment al turneului dinaintea ultimei runde, fiecare șahist a jucat maximum
n-2 partide și a putut obține 0, 1, 2, …..n-2 victorii, deci în total n-1 posibilități(cutii). Deoarece la
turneu au participat n șahiști, rezultă că cel puțin doi șahiști au același număr de victorii înaintea
ultimei runde.
6) Considerăm mulțimea A= {a1,a2,……an}cu elemente numere întregi. Să se demonstreze că
A are cel puțin o parte nevidă cu proprietatea ca suma elementelor sale se divide cu n.
Soluție.Dacă a este număr întreg și n număr natural, există q și r unice astfel încât a=nq+r cu
q ЄZ și r Є{0,1,…n-1}. Considerăm următoarele n submulțimi ale luiA: A1={a1},
A2={ a1 ,a2 },……..An= {a1,a2,….an }. Notăm cu Si =a1+a2+….+.ai ,cu i=1,…,n ( suma elementelor
fiecărei mulțimi). Dacă unul din numerele Si cu i=1,…,n se divide cu n, problema este rezolvată.
Dacă nu, cele n resturi obținute prin împărțirea cu n a numerelor Si , aparțin mulțimii
{1, 2, ….n-1 }cu n-1 elemente diferite. Deci există cu siguranță două numere Si și Sj care dau
același rest la împărtirea cu n. Fie S i = a1+a2+….ai și Sj=a1+a2+….aj cele doua numere. Fie i<j ;cum
n| Si –Sj , rezultă că submulțimea este B={ai+1, ai+2,…..aj}.
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7) Considerăm nouă puncte într-un pătrat cu latura de lungime 1. Să se demonstreze că există un
triunghi cu vârfurile în trei din cele nouă puncte a cărui arie să fie cel mult 1/8.
Soluție. Unind două câte două mijloacele laturilor opuse în pătratul dat, obținem o împărtire a
acestuia în pătrate de arie 1/4.Oricum am plasa cele nouă puncte, întotdeauna trei se vor afla în
interiorul sau pe laturile aceluiași pătrat. Fie A, B, C cele trei puncte situate în ăatratul EFGH. Să
arătăm că aria (ABC ) <1/8.

Ducem prin A paralela la EH. Fie AQ || EH, Q Є BC, BN AQ și CP AQ,
(N, P ЄAQ). Atunci avem :
SABC=SABQ+SACQ= (AQ · BN)/2 + ( AQ · CP)/2= AQ( BN+CP )/2 < EH ·HG/2 =SEHGF/2 =1/8 .
Egalitatea se obține când o latură a triunghiului coincide cu o latură a pătratului și celălalt vârf al
triunghiului se găsește pe latura opusă.
8) Să se arate că oricum am așeza 37 puncte în interiorul unui triunghi echilateral cu latura de
lungime 1, există cel puțin două puncte astfel încât. distanța dintre ele să nu depășească 0,1(6).
Soluție. Împartim fiecare latură a triunghiului în 6 segmente cu lungimea 1/6. Prin punctele de
diviziune ducem paralele la laturile triunghiului și obținem 1+3+5+7+9+11=36=6² triunghiuri
echilaterale cu latura de 1/6. Considerăm 37 de puncte în triunghiul inițial, cel puțin două dintre
acestea se vor afla în interiorul sau pe laturile unui triunghi (conform principiul cutiei) cu latura de
1/6=0,1(6), deci distanța dintre acestea va fi cel mult 1/6.

Generalizare. Să se arate că oricum am aseza n2+1 puncte în interiorul unui triunghi echilateral
cu latura de lungime 1, există cel puțin două puncte astfel încât distanța dintre ele să nu depășească
1/n.
Observație. În general, când într-o problemă se cere să se arate că există cel puțin n elemente
cu o anumită proprietate, este bine să considerăm că există cel mult n-1 elemente cu acea
proprietate și din analiza cazului ,, exact n-1 ―, se ajunge la soluția problemei.
Exemple. 1) Într-o școală sunt 731 elevi. Arătați că există cel puțin 3 elevi care își serbează ziua
de naștere în aceeași zi a anului.
Soluție. Presupunem că nu există 3 astfel de elevi. Deci în fiecare zi a anului își serbează ziua de
naștere cel mult 2 elevi. Dacă în fiecare zi a anului își vor serba ziua de naștere doi elevi atunci,
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într-un an, vor avea aniversarea 365 2 = 730 elevi. În școală sunt 731 elevi, deci al 731-lea își va
serba ziua împreună cu alti doi.
2) Suma a 63 numere naturale nenule este 2000. Să se arate că cel puțin două dintre
acestea sunt egale.Care este cel mai mare numar de numere egale cu proprietatea cerută?
Soluție.Dacă toate numerele sunt distincte și cele mai mici posibile obtinem:
1+2+3+……63=2016>2000, deci cel puțin două numere sunt egale. De exemplu:
2+3+4+…+62+48=2000.
Dacă toate numerele sunt egale, atunci: x+x+…..+x=2000; 63x=2000 de unde x nu este natural. Pot
fi cel mult 62 numere egale, cu proprietatea cerută ,de exemplu 1+1+…+1+1938=2000.
Bibliografie:
Romila Amalia, Probleme de numărare, Editura Edusoft, Bacău, 2008;
Iepure Lucia, Lobonț Gheorghe, Matematica pentru grupele de performanță, Editura Dacia
Educațional, Cluj-Napoca, 2004.
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ALIMENTAȚIA SĂNĂTOASĂ LA COPII ȘI ADOLESCENȚI
Prof. Radu Manuela,
Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Tîrgu-Jiu
1. Scurt istoric - siguranţa alimentelor în Uniunea Europeană
Activitatea depusă pentru ameliorarea siguranţei alimentelor are o istorie veche, dar, în
ultimele două decenii a cunoscut o efervescenţă majoră, ca raspuns la marile crize din anii 90: criza
―vacii nebune‖, criza furajelor contaminate cu dioxină şi falsificarea uleiurilor de măsline.
Scopul a fost asigurarea unui pachet de acte normative privind siguranţa alimentelor, dar şi
asigurarea consumatorilor cu cât mai multe informaţii privind riscurile potenţiale şi acţiunile
intreprinse pentru minimizarea lor.
2. Ce reprezintă siguranța alimentară?
Conform Codex Alimentarius (colecție de standarde recunoscute pe plan internațional,
coduri de bune practici și linii directoare pentru produsele alimentare, la nivel internațional),
siguranța alimentară reprezintă „garanția faptului că alimentele nu vor dăuna consumatorilor
atunci când sunt pregatite și/sau consumate în conformitate cu specificațiile privind modul de
utilizare”. Produsele alimentare care sunt vândute consumatorilor finali trebuie să nu afecteze
sănătatea acestora, ca urmare a consumului direct sau al preparării.
Pentru ca alimentele comercializate să fie sigure și sănătoase este necesară existența unor
standarde înalte de calitate pe tot parcursul lanțului alimentar, de la fermă la consumator. Astfel,
siguranța alimentară urmărește:
• sănătatea și bunăstarea animalelor și sănătatea plantelor;
Produsele alimentare sunt sigure dacă animalele de la care provin alimentele sunt sănătoase.
Pentru a se preveni intrarea unui animal bolnav în lanțul alimentar, toate animalele și toate
produsele obținute de la animale trebuie să întrunească cerințe stricte de sănătate, înainte de a fi
comercializate. De asemenea, este important ca animalele să nu fie supuse unor dureri sau suferințe
evitabile. Cercetări științifice au demonstrat că stresul fizic (cauzat de condiții improprii de creștere,
transport și sacrificare) pot afecta negativ atât sănătatea animalelor, cât și calitatea cărnii obținute
prin sacrificarea acestora.
Și agricultorii au responsabilități importante în cultivarea legumelor și a plantelor care devin
materii prime pentru produsele alimentare. Pentru combaterea afectării culturii agricole sunt folosite
produse chimice (pesticide), care pot fi periculoase pentru sănătatea consumatorului dacă nu sunt
aplicate în cantitatea și în condițiile recomandate de specialiștii în domeniu.
 siguranța activităţilor de procesare a alimentelor și/sau a băuturilor, practici de igienă
și siguranța livrării, depozitării și transportului alimentelor;

Standardele scăzute de igienă a produsului alimentar favorizează răspândirea unor germeni
patogeni (precum Salmonella și Listeria) care pot conduce la toxiinfecții alimentare. HACCP
(Hazard Analysis of Critical Control Points) - Sistemul analizei pericolelor în punctele critice de
control reprezintă o cerință obligatorie pentru operatorii economici din domeniul producției
alimentare.
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• etichetarea produselor alimentare și informarea consumatorului.
Etichetele alimentelor trebuie să ofere consumatorilor toate informațiile esențiale privind:
producătorul, compoziția produsului, metodele de păstrare și de preparere.
Normele de etichetare la nivelul Uniunii Europene cer producătorilor să informeze
consumatorul, prin intermediul etichetei, dacă produsul conține sau este derivat din produse ce
conțin OMG (organisme modificate genetic). De asemenea, eticheta trebuie să conțină informații
clare cu privire la ingredientele care pot provoca o reacție alergică.
Consumatorii europeni au dreptul la o alimentație sigură și sănătoasă. Pentru ca alimentele
care ajung pe masa consumatorului să fie sigure, este necesară existența unor standarde comune pe
întreg teritoriul Uniunii Europene, precum și existența unui cadrul legal la nivel european pentru
implementarea lor. Astfel, Uniunea Europeană (UE) şi-a asumat rolul de a coordona strategiile
naţionale privind siguranţa alimentară și a dezvoltat o abordare integrată, cu scopul de a asigura
dreptul consumatorilor europeni la o alimentaţie sănătoasă.
Principiul de bază al politicii UE privind siguranţa alimentară este aplicarea unei abordări
integrate, de tipul „de la fermă la consumator‖, care să acopere toate sectoarele lanţului alimentar:
producţia de furaje, sănătatea plantelor şi a animalelor, bunăstarea animalelor, producţia primară,
procesarea alimentelor, depozitarea, transportul, vânzarea cu amănuntul, precum şi importul şi
exportul acestora. Standardele înalte de siguranţă sunt importante pentru sănătatea consumatorului,
iar acestea se aplică atât produselor alimentare fabricate în UE, cât şi celor importate.
3. Strategia Uniunii Europene privind siguranţa alimentelor are la bază trei elemente
principale:
3. 1. legislaţia privind siguranţa alimentelor şi a furajelor
Actele normative adoptate la nivel comunitar au rolul de a realiza o armonizare a
standardelor naţionale privind siguranţa alimentară, astfel încât libera circulaţie a produselor
alimentare să se realizeze cât mai eficient. Uniunea Europeană a elaborat un bogat corp legislativ
privind siguranţa alimentară, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi sănătatea plantelor, care
are caracter obligatoriu în toate ţările Uniunii.
În domeniile care necesită o protecţie specifică a consumatorilor, normele generale
aplicabile tuturor alimentelor şi furajelor sunt suplimentate de măsuri speciale. Astfel de domenii
includ utilizarea pesticidelor, a suplimentelor alimentare, a coloranţilor, a antibioticelor şi a
hormonilor. De asemenea, există standarde elaborate special pentru adăugarea de vitamine,
minerale şi alte substanţe similare în alimente. Legislaţia acoperă inclusiv produsele care vin în
contact cu alimentele, cum ar fi ambalajele din plastic.
Normele comune în materie de etichetare permit identificarea rapidă a ingredientelor care
pot cauza alergii şi a informaţiilor exacte desemnate de expresiile „conţinut scăzut de grăsimi‖ şi
„conţinut bogat în fibre‖.
Conform Ghidului European cu alimente care pot cauza alergii, pe întreg teritoriul Uniunii
Europene, următoarele ingrediente trebuie să fie în mod obligatoriu şi fără excepţie indicate pe
ambalajul produselor:
• cereale care conţin gluten (de exemplu, secară, grâu, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau suşe
hibrid ale acestora) şi produse derivate
• crustacee şi produse derivate
• ouă şi produse derivate
• peşte şi produse derivate
• arahide şi produse derivate
• soia şi produse derivate
• lapte şi produse derivate (inclusiv lactoză)
• fructe nucifere: alune de pădure, nuci, nuci pecan, anacard, nuci de Brazilia, fistic, nuci de
Queensland şi nuci de Macadamia şi produse derivate
• țelină şi produse derivate
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• muştar şi produse derivate
• semințe de susan şi produse derivate
• dioxid de sulf şi sulfiţi de concentraţii de peste 10 mg/kg sau 10 mg/litru exprimate ca SO2 gătit,
neprelucrat, proaspăt, uscat
3.2. o consiliere ştiinţifică fundamentată, necesară luării deciziilor în domeniu
Politica UE privind siguranța alimentară se dezvoltă pe baza unei consilieri științifice
fundamentale. Comisia Europeană îşi bazează deciziile de a acţiona pe principiul precauţiei.
De asemenea, un rol important în luarea deciziilor privind siguranța alimentară îl
deține Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, care acordă consiliere atunci când
se elaborează proiecte legislative sau în cazul în care factorii de decizie politică se confruntă cu o
ameninţare în domeniul siguranţei alimentare.
3.3. o politică de punere în aplicare şi de control
Comisia, instituția cu competență în dezvoltarea și coordonarea unei politici de punere în aplicare și
control, impune punerea în practică a legislaţiei europene privind alimentele şi furajele verificând
încorporarea adecvată a acesteia în legislaţia naţională şi punerea sa în aplicare în toate ţările
Uniunii, prin inspecţii pe teren desfăşurate în interiorul şi în afara UE. Dacă principala
responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei le revine celor 27 de state membre,
Comisia trebuie să se asigure, la rândul său, că fiecare dintre acestea aplică corect legislaţia
europeană. Pentru a-şi îndeplini această responsabilitate, Comisia a înfiinţat, în anul 1997, Oficiul
Alimentar și Veterinar – OAV (Food and Veterinary Office - FVO), principala sa sarcină fiind
aceea de a verifica dacă controalele privind siguranţa alimentară din statele membre şi ţările
exportatoare către UE sunt conform legislaţiei în domeniu.
4.Documente legislative Europene referitoare la siguranţa alimentară
Legislaţia UE referitoare la siguranţa alimentară, se regăseşte într-o serie de documente:
a. Reglementarea
O reglementare are aplicabilitate generală şi este obligatorie în totalitatea sa. Reglementarea intră
direct în vigoare în Statele Membre. Odată adoptată, o reglementare devine obligatorie pentru toate
Statele Membre şi are efect de lege în fiecare Stat Membru.
b. Directiva
O directivă este obligatorie pentru fiecare Stat Membru, în ceea ce priveşte efectele sale pentru
Statul Membru în discuţie, dar lasă la latitudinea autorităţilor naţionale forma şi metoda de
transpunere. Uneori, între Statele Membre, pot să apară diferenţe de interpretare.
c. Decizia
O decizie este obligatorie în totalitatea sa pentru cei cărora li se adresează.
d. Recomandări, opinii, sugestii etc.
Recomandările, comunicările, opiniile, rezoluţiile şi declaraţiile pot fi elaborate periodic şi, cu toate
că nu au putere de lege, pot constitui îndrumări utile referitoare la interpretări şi politici curente.
e. Documente din Legislaţia orizontală. Legislaţia orizontală privind siguranţa alimentară şi
siguranţa alimentelor este reprezentată de peste 130 de directive cadru pentru bunurile alimentare.
Se referă la :
- aditivi alimentari,
- contaminanţi alimentari,
- etichetarea şi prezentarea alimentelor,
- controlul oficial al bunurilor alimentare,
- igiena alimentelor,
- alimente pentru utilizări nutriţionale speciale,
- materiale şi articole care intră în contact cu alimentele,
- tratarea alimentelor cu radiaţii ionizante,
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- alimentele provenite din organisme modificate genetic (OMG) şi alimentele noi, reziduurile de
medicamente de uz veterinar,
- reziduurile de pesticide.
f. Documente din Legislaţia verticală. Aceste documente sunt specifice şi se aplică numai unei
anumite categorii de produse (de exemplu ciocolată, gemuri, lapte deconsum, zahăr, miere, ape
minerale).
5.Cadrul legislativ românesc privind siguranţa alimentară
Obţinerea de produse alimentare sigure pentru consum se bazează pe respectarea legislatiei
in domeniu. Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, au intrat in vigoare :
-Regulament (CE) 852/2004 privind igiena produselor alimentare
-Regulament (CE) 853/2004 privind regulile specifice igienei produselor alimentare de origine
animală
-Regulament (CE) 854/2004 privind regulile specifice organizarii controalelor oficiale pentru
produsele de origine animală destinate consumului uman.
-Regulament (CE) 882/2004 privind controalele oficiale pentru verificarea respectării legislaţiei
referitoare la alimente si furaje si a regulilor referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor.
-Directiva 2004/41/ CE care abrogă unele directive privind igiena alimentelor şi condiţiile de igienă
pentru producerea si desfacerea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman
Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 924/11.08.2005 (publicată în M.O. nr. 804 din 5
septembrie 2005), s-au aprobat ”Regulile generale privind igiena produselor alimentare”. Această
hotărâre transpune prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului UE nr.
852/2004/CE (publicat în Jurnalul Oficial al UE nr.139 din 30 aprilie 2004) şi a intrat în vigoare de
la data de 1 octombrie 2006.
HG nr. 924/11.08.2005 stabileşte reguli generale cu privire la igiena produselor alimentare
pentru operatorii cu activitate în domeniul alimentar, ţinându-se cont, în mod special, de
următoarele principii:
- responsabilitatea primară pentru siguranţa alimentelor aparţine operatorului care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul alimentar;
- este necesar să se asigure siguranţa alimentelor pe tot lanţul alimentar, începând cu producţia
primară;
- este important să se asigure lanţul frigorific pentru alimentele care nu pot fi depozitate în siguranţă
la temperatura mediului ambiant, în special pentru alimente congelate;
- implementarea generală a procedurilor bazate pe principiile HACCP, împreună cu aplicarea GHP,
trebuie să întărească responsabilitatea operatorilor cu activitate în domeniul alimentar;
- ghidurile de bune practici sunt instrumente valoroase pentru a ajuta operatorii cu activitate în
domeniul alimentar, de la toate nivelurile lanţului alimentar, să fie în conformitate cu regulile de
igienă a alimentelor şi la aplicarea principiilor HACCP;
- este necesar să se stabilească criterii microbiologice şi cerinţe de control ale temperaturii, bazate
pe o evaluare ştiintifică a riscului;
- este necesar să se asigure că alimentele importate să fie, cel puţin, la acelaşi standard de igienă cu
alimentele produse în România sau să fie la un standard echivalent.
Hotărârea este aplicabilă tuturor etapelor de producţie, procesare şi distribuţie a alimentelor,
precum şi activităţilor de export.
Sistemele moderne de asigurare şi conducere a calităţii sunt obiective care nu pot fi atinse
fără a fi realizată, în primul rând, problema producţiei igienice, care să asigure obţinerea unui
aliment sigur pentru consumator.
6. Alimentatia sănătoasă pentru copii şi adolescenţi
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Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si
scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si
adolescenti cuprinde:
-Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor.
-Principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi
-Necesarul zilnic de calorii, substante nutritive si elemente minerale pentru copii şi adolescenţi
-Echivalentele alimentare, necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru
alcătuirea dietei la copii şi adolescenţi, datele orientative privind valoarea calorică a alimentelor şi
caracteristicile nutriţionale ale grupelor alimentare utilizate pentru alcătuirea meniurilor la copii şi
adolescenţi
6.1. LISTA alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor cuprinde mai multe tipuri de
alimente:
- Alimente cu conţinut mare de zaharuri (prăjituri, bomboane, acadele)
-Alimente cu continut mare de grasimi (hamburgeri, pizza, produse de tip patisserie, cartofi prăjiţi,
maioneze, margarina, brânză topita, branzeturi tartinabile, mezeluri grase)
-Alimente cu conţinut mare de sare (chipsuri, biscuiti sarati, covrigei sarati, snacksuri,
seminţe sărate)
-Băuturi racoritoare (orice tip de băuturi răcoritoare, cu excepţia apei potabile îmbuteliate sau a apei
minerale îmbuteliate)
-Alimente cu continut ridicat de calorii, de peste 300 kcal pe unitatea de vanzare
- Alimente neambalate (alimente vrac, sandvisuri neambalate)
- Alimente neetichetate (alimente care nu respecta prevederile Hotararii Guvernului nr. 106/2002
privind
etichetarea
alimentelor,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare)

Alimente nerecomandate

6.2.PRINCIPIILE care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi
Alimentaţia sănătoasa pentru copilul mai mare de 24 de luni implică respectarea următoarelor
principii de bază:
a) asigurarea unei diversităţi alimentare, ceea ce înseamnă consumul pe parcursul unei zile de
alimente din toate grupele si subgrupele alimentare
b) asigurarea unei proportionalitati între grupele si subgrupele alimentare, adică un aport mai mare
de fructe, legume, cereale integrale, lapte şi produse lactate, comparativ cu alimentele cu un
conţinut crescut de grăsimi şi adaos de zahar
c) alegerea unor alimente cu un aport scăzut de grăsimi saturate (unt, untură, carne grasă) şi de
zahăr adăugat
Alimentatia copilului scolar trebuie sa respecte cu precădere urmatoarele reguli:
a) sa asigure un necesar de calorii si micronutrienţi conform vârstei şi ritmului de crestere;
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b) să asigure un aport corespunzator de proteine/zi, prin consumul de carne, oua, produse lactate,
dar si din surse vegetale incluzând fasolea, lintea, produse din soia;
c) sa asigure un aport de fier de 8-15 mg de fier/zi, prin consumul de carne de vacă, pasare şi porc,
legume - inclusiv fasole si alune, cerealele integrale, vegetale cu frunze verzi;
d) gustarea sa fie formata din fructe, lapte şi produse lactate cu un conţinut scăzut de grăsime;
e) să asigure o hidratare corespunzatoare varstei.
6.3. Necesarul zilnic de calorii, substante nutritive si elemente minerale pentru copii si
adolescenti
La băieti cu vârsta de 11-14 ani necesarul zilnic de calorii este de 3100 kcal/zi, iar la fete cu
vârsta cuprinsă între 11-14 ani de 2800 kcal/zi.
Bibliografie:
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ASPECTE PEDAGOGICE PRIVIND FOLOSIREA CALCULATORULUI ÎN PROCESUL
DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Prof. Săceanu Ion
Colegiul Tehnic Mătăsari, Județul Gorj
Elementul de bază înnoitor al instruirii programate este faptul că asigură învăţământului o
dezvoltare dinamică, îi dă posibilitatea să se adapteze revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, să
răspundă cu promptitudine comenzii sociale, să-i fixeze instrumente de evaluare şi control pentru
posibilitatea de a analiza pe baze ştiinţifice învăţământul în raport cu capacitatea de integrare a
absolvenţilor în societate, analiză pe care o poate efectua în fiecare etapă, realizând noi modele ale
învăţării, modele de organizare, de reglare şi control a procesului de învăţământ. În aceste condiţii,
instruirea programată măreşte gradul de aplicabilitate şi valorificare a rezervelor pe care le posedă
principiile didactice, în folosul dezvoltării comportamentelor şi capacităţii elevilor.
Experţii apreciază că toate profesiunile şi meseriile îşi schimbă în mod profund conţinutul,
chiar dacă denumirile se păstrează.
Trei fenomene influenţează aceste mutaţii şi anume:
creşterea nivelului general al instruirii;
penetrarea microinformaticii şi a altor tehnologii;
organizarea mai bună a muncii.
Accelerarea acestor procese ilustrează aspecte noi în evoluţia profesiunilor cum ar fi:
pătrunderea informaticii în toate domeniile de activitate;
înglobarea criteriilor economice;
necesitatea unei pregătiri noi, simultan în tehnică şi informatică sau în tehnică, informatică
şi conducere;
cerinţa creşterii capacităţii umane de adaptare, creşterea capacităţii de abstractizare, de
analiză şi raţionament logic, printr-o pedagogie mai degrabă a acţiunii decât a cunoaşterii.
Restructurarea gamei profesiunilor va antrena modificări importante în sistemul de pregătire
profesională. Deosebirile între învăţământul tehnic şi celelalte forme de învăţământ se vor atenua.
În deceniul următor ponderea în care va fi folosit timpul de lucru pentru ridicarea calificării
personalului muncitor va ajunge la 10-16%. Această metodă de utilizare a timpului de lucru a
început deja să se aplice în ţările dezvoltate industrial, într-o serie de întreprinderi în care se
implementează noile tehnologii bazate pe generalizarea utilizării calculatorului.
Experienţa dobândită pe plan mondial în domeniul instruirii asistată de calculator permite să
se afirme deja că există o afinitate naturală a copiilor pentru noua tehnologie.
Ţinând cont de faptul că în toate domeniile de activitate s-au introdus sau se vor introduce
cât mai curând calculatoare, un om poate fi considerat alfabetizat numai în cazul în care are
cunoştinţele minimale de informatică şi deprinderi practice de utilizare a calculatorului.
Deci, putem vorbi de o necesitate obiectivă de introducere a informaticii în activitatea
instructiv-educativă din şcoli şi din afara şcolilor, ţinându-se seama în permanenţă de
particularităţile culturale şi social-economice ale fiecărei ţări, aceasta presupunând dotarea
corespunzătoare pentru utilizarea optimă a calculatorului în scopul creşterii eficienţei procesului de
instruire şi educaţie, precum şi completarea sistemului cunoştinţelor de bază.
Deci, în viitor, studiul disciplinelor fundamentale şi informaticii (ca o nouă disciplină
fundamentală) va avea un rol hotărâtor în formarea cadrelor necesare economiei naţionale.
Informatica şi calculatorul asigură baza necesară pentru studiul la un nivel calitativ superior
a numeroaselor discipline din planul de învăţământ. Astfel, folosirea calculatorului în predarea unor
discipline permite: intuirea mai profundă a unor noţiuni, modelarea unor obiecte şi procese
complexe, greu de urmărit şi de înţeles în prezenţa calculatorului, sporirea gradului de participare a
elevului la lecţie, stimularea lucrului individual.
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Se apreciază că nivelul şi calitatea pregătirii elevilor în domeniul tehnicii de calcul
influenţează direct potenţialul ştiinţific, tehnic şi productiv al unei ţări.
La baza acestei discipline se află trei concepte fundamentale: informaţia, algoritmul şi
calculatorul.
Prelucrarea automată a informaţiilor cu ajutorul calculatorului presupune următoarele etape:
algoritmizarea: elaborarea algoritmului pentru soluţionarea problemei date, în cadrul căreia
intră studiul obiectului în cauză, descrierea obiectelor din punct de vedere al principalelor
legături şi dependenţe întrec caracteristicile şi proprietăţile sale relevante; modelarea
matematică – descrierea problemei într-un limbaj matematic formal, elaborarea, metodei de
studiu a modelului matematic şi descrierea acestuia într-un limbaj algoritmic;
programarea: traducerea algoritmului obţinut într-un limbaj de programare, elaborarea
pentru calculator;
soluţionarea problemei cu ajutorul calculatorului: executarea programului pe calculator
şi obţinerea rezultatelor sub o formă comodă pentru utilizator.
Scopul disciplinelor informatice este acela de a asigura formarea unor reprezentări privind
regulile şi metodele necesare pentru utilizarea calculatorului, de înţelegere a rolului calculatorului în
diferite activităţi economico-sociale şi a perspectivelor de dezvoltare a tehnicii de calcul.
Învăţarea cu calculatorul are un demers activ, sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului
om-maşină.
Elevul învaţă singur, fără emoţii, inhibiţia care apare în procesul ascultării tradiţionale (în
faţa tablei şi a clasei) dispare. Munca cu calculatorul fixează atenţia, solicită concentrarea şi
beneficiază de ajutorul acestuia în momentul oportun. Elevul caută adeseori „maşina‖ în scopul
însuşirii depline a cunoştinţelor.
Calculatorul conferă tehnologiilor didactice un caracter interactiv. Prin intermediul
programului didactic, profesorul realizează un permanent dialog între maşină şi cel care învaţă. Atât
pentru profesor, cât mai ales pentru elev, limbajul de programare trebuie să fie cât mai simplu.
Folosirea calculatorului solicită un studiu aprofundat al temei şi spirit de cercetare al
elevului.
Necesitatea realizării algoritmului şi programului de rezolvare a problemei studiate solicită
cunoaşterea perfectă a teoriei. Conceptul de învăţare şi aplicare capătă, în acest context o nouă
calitate cu accent de activitate formativă, participativă şi anticipativă a elevului. Folosirea
calculatorului permite o „dilatare‖ a sferei de cuprindere a fenomenului studiat, şi, în acelaşi timp, o
„comprimare‖ a timpului folosit pentru studiu.
Calculatorul acordă dreptul la eroare celui ce învaţă punându-i la dispoziţie comentariile şi
explicaţiile necesare continuării lecţiei. Dialogul între calculator şi cel care învaţă trebuie să fie cât
mai apropiat de dialogul profesor-elev, deşi nu va atinge total această performanţă.
Însuşindu-şi în faţa calculatorului o serie de cunoştinţe, elevul se formează pe calea
educaţiei permanente, învaţă să-şi aprecieze calitatea şi durata pregătirii, învaţă să înveţe.
Informatica şi calculatorul dezvoltă spiritul algoritmic, programatic, operaţional şi
organizatoric, rigoare în raţionament şi exprimare precisă, caracter intensiv al muncii şi spiritul
aplicativ.
Folosirea calculatorului poate optimiza învăţarea rapidă a unor meserii, este nelipsit în
munca de cercetare şi conducere, în informarea documentară, în toate domeniile permeabile
algoritmizării.
Calculatorul - ca mijloc de învăţământ trimite o nouă formă de prezentare a lecţiilor,
ilustrarea lor practică şi integrarea cu cercetarea. Calculatorul nu poate însă înlocui profesorul, după
cum cartea n-a putut face să dispară lecţia de clasă şi nici nu se poate substitui celorlalte mijloace de
învăţământ.
Pe plan mondial calculatoarele au pătruns în toate domeniile de activitate deci, şi în
învăţământ, devenind indispensabile.
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Internetul a revoluţionat lumea fiind considerată cea mai mare descoperire a sec. XX,
reţeaua mondială Web permiţând comunicarea pe întreg mapamondul.
Există însă şi unele voci tehnocrate care vor să desfiinţeze şcoala, afirmând că pentru fiecare
familie „un calculator şi un set de programe ar fi suficiente pentru un învăţământ autohton la
domiciliu‖. Există şi voci care dau alarma aşa-zisei „înstrăinări‖ a individului ca urmare a petrecerii a
cât mai mult timp în faţa calculatorului; fenomenul acesta de „izolare‖, de „însingurare‖ este tot mai
frecvent pe plan mondial, mai ales în rândul tinerilor.
Într-adevăr, educaţia nu se poate reduce la informatică şi calculator, iar în învăţământ pe de-antregul automatizat nu poate exista. Practica arată că, pe măsura dezvoltării tehnicii şi tehnologiei
învăţământului, sarcinile şcolii şi profesorului cresc.
Astăzi este evident că apariţia informaticii şi a calculatorului a sporit cu mult puterea ştiinţei
şi a tehnologiei, eficienţa muncii ştiinţifice, posibilitatea aplicării rapide în practică a conţinutului
informaţional. Informatica a devenit un factor important al programului contemporan. Pregătirea
organizată a tinerei generaţii în domeniul informaticii îşi va aduce contribuţia la dezvoltarea
componentei tehnice a învăţământului şi educaţiei şi la umanizarea continuă a acestei componente
prin procesul muncii creatoare şi al educaţiei permanente.
Dezvoltarea creativităţii prin utilizarea calculatorului
Aşa cum arată publicaţiile de specialitate, gândirea este un fenomen psihic legat de acţiune
şi derivat din acţiune. Astfel, răspunzând unor trebuinţe, acţiunea se întâlneşte cu situaţii incerte,
când este nevoie de reflectare şi de cercetare a realităţii în vederea reducerii riscului şi a incertului.
Gândirea intervine atunci când apar dificultăţi în activităţi, când apar probleme. Problema
creează situaţia faţă de numărul de reacţii de care dispune subiectul, se relevă insuficient sau
neadecvat. Problemele apar atunci când aşteptările noastre au fost înşelate, când teoriile noastre
conduc la dificultăţi, la contradicţii, iar acestea pot surveni înăuntrul unei teorii, între două teorii
diferite sau ca urmare a ciocnirii dintre teoriile şi observaţiile noastre. Problema este aceea care ne
provoacă să învăţăm, să împingem mai departe cunoaşterea, să experimentăm şi să observăm.
Se spune că o întrebare devine problemă atunci când generează o stare psihică de
curiozitate, de nedumerire, de uimire sau incertitudine, de nelinişte în faţa unui obstacol ce trebuie
învins, a unor dificultăţi teoretice sau practice de depăşit, de rezolvat în faţa unor noutăţi, a
necunoscutului.
În adevăratul ei sens, o situaţie problemă are un caracter de ipoteză, iar rezolvarea ei, în sine,
este „tocmai drumul conştient străbătut de elaborarea ipotezei la verificarea şi adaptarea ei‖.
O mare descoperire ştiinţifică sau o mare operă de artă este, desigur, rezultatul unei activităţi
de elaborare şi rezolvare de probleme. Soluţia la o problemă îi revine gânditorului în mod frecvent
sub forma unei „sclipiri de intuiţie‖, deşi poate un timp, el a întors problema pe toate feţele. Actele
creatoare se bazează pe un volum mare de cunoştinţe însuşite anterior.
Orice descoperire presupune un „salt inductiv‖, o combinaţie a ideilor din sisteme de
cunoştinţe diferite, o folosire îndrăzneaţă a analogiilor, presupune un mare volum de deprinderi
intelectuale, capacităţi ce nu pot fi dobândite decât prin elaborări şi rezolvări de probleme cât mai
variate.
Rezolvând un mare număr de probleme în condiţii relativ constante gândirea ajunge la
structuri rigide si are posibilitatea de a opera numai în cadrul limitat al acestor condiţii. Dacă
aplicaţiile se extind la operaţii în condiţii variate, gândirea dobândeşte mai multă supleţe şi
capacitate de adaptare.
Lărgirea domeniului de aplicabilitate formează capacităţi cum ar fi: capacitatea de transfer,
capacitatea de a deriva idei noi dintr-o idee principală, capacitatea de a explica si interpreta
fenomenele noi prin prisma noţiunilor învăţate, capacitatea de a concretiza ideile şi de a le raporta la
cazuri particulare sau generale, într-un cuvânt se dezvoltă însuşirile fundamentale ale creativităţii,
adică flexibilitatea gândirii.
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Gândirea creatoare este, după cum afirma G. Polya, ceea care „creează‖, elaborează
mijloace (procedee, metode) pentru rezolvarea unor tipuri de probleme. Cu cât numărul şi varietatea
problemelor la care pot fi aplicate mijloacele nou create sunt mai mari, cu atât creativitatea este mai
mare.
Gândirea creatoare participă la elaborarea instrumentelor de cunoaştere, a mijloacelor de
rezolvare a problemelor teoretice şi practice, în timp ce gândirea productivă se foloseşte de aceste
mijloace în funcţionalitatea ei.
Când vorbim de creativitate în procesul de învăţare trebuie să ne gândim la crearea
propriului sistem de cunoştinţe într-un domeniu. Cultivarea creativităţii presupune lupta cu
stereotipurile. Problemele pe care le rezolvă elevii trebuie să fie diverse ca mod de prezentare, dar
încadrabile în algoritmi de rezolvare de anumite tipuri, în faţa oricărei probleme, elevul trebuie pus
în situaţia de a gândi ca în faţa unei probleme noi, şi numai după acest act de gândire(cunoaşterea,
eventual recunoaşterea problemei pe baza elementelor esenţiale) să poată trece la încadrarea
problemei „individuale‖ în categoria sau tipul de problemă căruia îi aparţine.
Pentru a forma la elevi o gândire creatoare, ei trebuie puşi în situaţii variate, mereu noi, în
acest scop se folosesc o mulţime de procedee: dezvoltarea şi completarea treptată a unei probleme
cunoscute, rezolvarea problemei prin mai multe procedee (metode) şi alegerea celei mai
economicoase, reformularea problemei prin introducerea necunoscutei drept cunoscută. Important
este gradul de independenţă ce se acordă elevilor şi rezolvarea problemei ca o activitate unitară care
conduce la gândirea creatoare concentrată .
Din ansamblul elementelor sale specifice informatica operează cu un subset de categorii şi
concepte aplicabil cercetării pedagogice Nu toate laturile pedagogiei pot fi gândite strict cibernetic
fără a forţa interpretarea unora dintre ele.
Pedagogia cibernetică îşi orientează cercetările spre determinarea modurilor de aplicare a
structurii, modelării, algoritmizării şi programării în domeniul instrucţiei şi educaţiei.
Un salt calitativ adus în planul instruirii de către pedagogia cibernetică îi constituie –
respectându-se cerinţele unei baze de principii psihopedagogice riguros organizat – conştientizarea
subiectului, corelarea mai profundă între ce are de învăţat acesta şi cum anume să înveţe. Se poate
vorbi din acest moment de o individualizare a actului educaţional, ceea ce reprezintă, în definitiv,
problema fundamentală a oricărei tehnologii de instruire.
„Unealta directă‖ a pedagogiei cibernetice o constituie instruirea programată – ca formă de
organizare a procesului de învăţare, în care subiectul se pregăteşte independent, parcurgând într-un
ritm propriu şi în mod activ o programă. Programa cuprinde materia de învăţat şi prevede
modalităţile explicite de însuşire a ei, organizate într-o formă specifică, urmând cerinţele logicii,
psihologiei, pedagogiei şi ciberneticii.
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ÎMBUNĂTĂŢIREA COMUNICĂRII PRIN UTILIZAREA SOFTULUI
EDUCAŢIONAL
Informatician Şerban Maria Beatrice,
Şcoala Gimnazială ―Gheorghe Tătărăscu‖ Tg-Jiu
Comunicarea este astăzi o problemă de care se interesează tot mai multă lume. Succesul
sau insuccesul nostru depinde în mare măsură de calitatea comunicării. Odată cu dezvoltarea
tehnologiei, modalitățile de comunicare s-au diversificat, timpul și spațiul se redimensionează în
funcție de știința sau de arta de a comunica. Intrăm într-o nouă etapă, revolutionară, la fel de
importantă ca cea determinată de inventarea tiparului de către Gutemberg, in 1448, ce a asigurat în
secolul al XV-lea, accesul unui public mai larg la cultură. Tehnologia secolului al XXI-lea, însă, ne
plasează într-o etapă de reevaluare a întregii culturi umane.
―Termenul comunicare denumește un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea
de informații în interiorul unui cuplu pragmatic format dintr-un emițător și un receptor‖.(Dicționar
de comunicare (lingvistică și literară), Ed. Excelsior, Timișoara 2002).
Definiția de mai sus, conduce către un polisemantism al termenului, cele mai cunoscute
considerații prezintă comunicarea ca fiind o activitate socială, curentă, o practică semiotică sau o
știință. În context social, comunicarea constă în emiterea, transmiterea și receptarea de mesaje,
alcătuite din semne de către persoane cu competențe comunicaționale. Ca știință, comunicarea
devine un fenomen în care se întâlnesc aspecte de natură socială, psihologică, semantică,
pragmatică, tehnică, lingvitică și chiar psilozofica. Din această perspectivă, comunicarea a devenit o
știință globală, un produs al intreprinderilor interdisciplinare care s-au dezvoltat la finele secolului
al XX-lea și la începutul celui în care ne aflăm.
Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi
analizată din perspective multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit, avantajele, implicaţiile şi
resursele necesare la diverse niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte
dotarea şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri
educaţionale, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele
didactice.
Avantaje şi limite ale utilizării calculatorului în procesul de învăţământ
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o
permanentă evoluţie. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm
nu cu frică şi rezistenţă.
Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât
mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona
la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o
societate în schimbare, şi din fericire, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se
adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze continuu. Deci, introducerea în şcoală a Internetului
şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţământ. Astfel actul
învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii
elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :
1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea
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calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile
acestora, de atmosfera din clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în
lecţie, de sincronizarea explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de
lucru elaborate. Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a
calculatorului în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin
neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de
acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare.
Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi
de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă a
învăţării duce la negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său
psihosocial. Materia se segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor
este diminuată, ea fiind dirijată pas cu pas.
Softurile educaţionale
În sistemul educaţional românesc se poate semnala, în ultimul deceniu, o creştere
semnificativă a interesului pentru folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicaţie, de
implementare a instruirii asistate de calculator în procesul de predare – învăţare – evaluare, ceea ce
a dus la o regândire a demersului didactic, facilitând trecerea de la învăţarea centrată pe profesor la
învăţarea centrată pe elev.
În şcoala mileniului trei sunt folosite din ce în ce mai des, şi nu doar în laboratoarele de
informatică, prezentările PowerPoint ca material didactic, softurile educaţionale adaptate diferitor
stiluri de învăţare, programele de simulare etc.; folosirea acestor noi mijloace de învăţământ creşte
accesul la resursele de predare – învăţare – evaluare, determină schimbarea rolului profesorului şi al
elevului într-un mediu de instruire în reţea.
Elevul de azi este orientat, mai ales, spre învăţarea cu ajutorul calculatorului, prin urmare,
folosirea softurilor educaţionale în actul didactic motivează elevul, astfel creşte interesul acestuia
pentru rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor tehnologii.
Softul educaţional este un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor
sarcini didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, care
asigură controlul şi / sau autocontrolul activităţii de învăţare.
Softurile educaţionale sunt clasificate, după funcţia pedagogică specifică pe care o pot
îndeplini, în:
• softuri de exersare (Drill-and-Practice) – intervin ca un supliment al lecţiei tradiţionale,
realizând exersarea individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor
deprinderi specifice;
• softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi – creează un „dialog‖ între elev şi
programul respectiv, parcursul elevului este controlat de calculator – elevului i se prezintă un mediu
de unde îşi poate extrage toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse, pe baza
unui set de reguli (Britannica, Encarta, Universe Beyond, Science 2);
• softuri de simulare – permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin
intermediul unui model cu comportament analog;
• softuri pentru testarea cunoştinţelor;
• jocuri educative – implică elevul într-un proces de rezolvare de probleme, de obicei se
realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a influenţa
atingerea scopului;
• softuri utilitare – editoarele de text, editoarele de foi de calcul, aplicaţiile de prezentare.
Concluzii:
Se poate spune că integrarea resurselor TIC în educaţie este benefică şi duce la o creştere a
performaţelor şcolare, cu condiţia ca elevii să posede cunoştinţe de utilizare a calculatorului.
Aceasta implică introducerea orelor de informatică şi TIC la toate profilurile şi la toate treptele de
învăţământ. De asemenea ar trebui să se lucreze cu grupe mici de elevi, iar clasele să fie dotate cu
calculatoare performante conectate la Internet, ar trebui realizate biblioteci de programe şi sisteme
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expert în acord cu curriculum-ul şcolar în curs de reformare, iar promovarea pătrunderii spiritului
informatic în şcoli să fie intensificată. Profesorii ar trebui să posede pe
lângă cunoştinţele teoretice şi practice aferente disciplinei studiate şi abilitaţi de utilizare a TIC.
Deci concentrarea pe utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor de către profesori şi de
către cei care învaţă devine o prioritate.
De asemenea ar trebui realizate mai multe cercetări metodice privind implementarea TIC în
educaţie. TIC nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o
altă manieră, trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al
profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin preocupat de personalitatea
şi de posibilităţile elevului. Utilizarea TIC nu trebuie să devină o obsesie deoarece fiecare elev are
dreptul la succes şcolar şi la atingerea celor mai înalte standarde curriculare posibile de aceea
trebuie găsite metodele pedagogice adecvate în fiecare caz în parte. Nu trebuie deci să renunţăm la
cretă, tablă şi burete, la lucrul cu manualul, la rezolvarea de probleme şi la efectuarea
experimentelor reale deoarece prin realizarea unei legături directe între experienţa practică şi ideile
teoretice, studiul fizicii contribuie la formarea competenţelor necesare dezvoltării personale a
elevului şi a societăţii în care trăieşte. În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăţământ
de calitate şi pentru a obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de
predare, învăţare, evaluare cât şi metodele moderne!
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MĂSURĂRI ELECTRICE
Sprîncenătoaia Ion
Colegiul Auto ‖Traia Vuia‖ Tg Jiu
Pentru determinare unor constante fizice ale unor elemente de circuit, de exemplu rezistenţa
electrică a unui rezistor sau pentru determinarea variaţiei unei mărimi fizice de exemplu intensitatea
curentului electric printr-un rezistor în funcţie de tensiunea aplicată pe rezistor, se realizează în
laborator diferite montaje electrice. Principalele instrumente de măsură utilizate sunt ampermetrul
pentru măsurarea intensităţii curentului electric şi voltmetrul pentru măsurarea tensiunii electrice.
Aşa cum am arătat, ampermetrul se conectează în serie cu elementul respectiv (rezistorul), iar
voltmetrul se conectează în derivaţie cu acel element. Odată introduse în montajul electric atât
ampermetrul cât şi voltmetrul devin elemente ale montajului respectiv. Prin introducerea
instrumentelor de masură în montaj, acesta se modifică din punct de vedere electric. În mod tacit,
pînă acum, am considerat atât ampermetrul cât şi voltmetrul ca elemente ideale, elemente care nu
modifică starea electrică a sistemului prin introducerea lor în montaj.
Pentru ca să se realizeze această condiţie, ampermetrul trebuie să aibă rezistenţa electrică nulă
iar voltmetrul trebuie să aibă o rezistenţă electrică enorm de mare, teoretic infinită.
Instrumentele reale nu pot îndeplini această condiţie. Fiecare instrument de măsură se apropie de
condiţia ideală dacă sunt folosite pentru anumite intervale de valori.
Ampermetrul real are rezistenţa electrică (RA) diferită de zero, dar mult mai mica decât
rezistenţa electrică (R) a rezistorului cu care se înseriază (RA << R).
Voltmetrul real are rezistenţa electrică (RV), finită, dar mult mai mare decât rezistenţa
electrică a rezistorului cu care se conectează în derivaţie (RV>>R).
Pentru a îndeplini aceste condiţii instrumentele de măsură se utilizează pentru anumite
domenii de valori măsurate. Aceste domenii sunt indicate de scala instrumentului respectiv. În
montajul respectiv trebuie sa folosim un instrument corespunzător. De exemplu dacă intensitatea
curentului care trebuie determinată este de ordinul cîtorva amperi se utilizează un ampermetru cu
scala 0-10 A. De asemenea dacă estimăm că tensiunea măsurată este de ordinul volţilor utilizăm
un voltmetru cu scala 0-12 V. Aceste restricţii au consecinţe practic nedorite, conducînd la
necesitatea de a dispune de o mare varietate de instrumente de măsură .
Utilizarea ampermetrului
Deoarece măsurările presupun determinarea unor intensităţi necunoscute, la introducerea
ampermetrului în circuit se alege la început domeniul cel mai mare posibil. Dacă acul
ampermetrului a deviat foarte puţin se poate folosi o altă bornă inferioară, fără a deteriora
aparatul, astfel încât citirea să fie cât mai exactă. Valoarea maximă a diviziunilor cadranului
coincide cu valoarea intensităţii curentului la care ampermetrul a fost conectat în circuit.
De exemplu dacă acul ampermetrului s-a oprit în dreptul diviziunii 80, atunci I=580/100 =4A
Şuntul ampermetrului
Să considerăm un ampermetru cu rezistenţă electrică proprie R A care poate măsura curenţii cu
intensitatea maximă , Im .Pentru a mări domeniul de utilizare de n ori , pentru a-l putea utiliza la
măsurarea unor curenţi electrici cu intensitatea maximă I ,n=I/Im , se conectează în paralel cu
ampermetrul uni rezistor senumit şunt, cu rezistenţa electrică RS .
RS

163

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

Curentul cu intensitatea I , care trebuie măsurat, se desparte în nodul M într-un curent care trece
prin ampermetrul, de intensitate IA şi un curent care trece prin şunt de intensitate Is .
I=IA+IS ,utilizînd relaţia I=nIA se obţine : nIA=IA+IS sau (n-1 )IA =IS.
Folosind legea lui Ohm pentru porţiunea de circuit MN se poate scrie :
IA=UMN /RA şi IS=UMN /RS se obţine :
(n-1)

U MN U MN
R
=
RS= A
RA
RS
n 1

Măsurarea rezistenţelor
Cea mai simplă metodă de măsurare a rezistenţelor electrice constă în utilizarea
ampermetrului şi a unui voltmetru. Arătăm în continuare cum se conectează aceste instrumente în
circuit electric realizat pentru o determinare cât mai corectă.
a) Măsurarea unei rezistenţe mari (montaj aval)
Se realizează montajul indicat în figura alăturată. La legarea în paralel a voltmetrului, acesta
măsoară două tensiuni, pe ampermetru şi pe rezistor:

UV=UA+IR

R=

UV  U A
U
R= V  R A
I
I

deoarece rezistenţa ampermetrului RA este mică (RA << R), rezultă cu aproximaţie ,
R=

UV
I

b) Măsurarea unei rezistenţe mici (montaj amonte)
Intensitatea măsurată de ampermetru reprezintă ,conform legii I a lui Kirchhoff suma
intensităţilor rezistorului şi respectiv voltmetrului :
I=IV+IR=

UV UV

RV
R

Deoarece volmetrul are rezstenţa electrică foarte mare (RV>>R),relaţia se paote aproxima:
164

SIMPOZION REGIONAL - ȘTINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 2018

I=

UV
U
R= V
R
I

c) Puterea Wheatstone
În activitatea experimentală determinările se efectuează cu anumite erori, abateri de la
valorile reale. Existenţa erorilor se datorează unor cauze subiective, de exemplu citirea valorilor
indicate de instrumentele de măsură, dar şi a unor cauze obiective, determinate de imperfecţiunea
instrumentelor de măsură.
Pentru a obţine rezultate cât mai corecte trebuie înlăturate sau diminuate cât mai multe dintre
cauzele care conduc la apariţia erorilor.
În acest sens, s-a constatat că o metodă importantă de reducere a erorilor o constituie metoda
de zero. Conform acestei metode, instrumentul este pus în situaţia de a indica diviziunea zero.
Un exemplu de aplicaţie a metodei de zero îl reprezintă puterea Wheatstone .
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII PREŞCOLARULUI
Stănescu Georgiana
Grădiniţa cu P.P. „Vis de Copil‖, Tg-Jiu
,,Creativitatea nu înseamnă să găseşti un lucru, ci să faci ceva din el după ce l-ai găsit.”
(James Russell Lowell)
Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi
cunoştinţele acumulate, oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale
sau pur mintale, constituind un progres în planul social.
Preşcolaritatea este vârsta la care este imperios necesară stimularea potenţialului creativ al
copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi încurajarea aptitudinilor, prin
mobilizarea resurselor existente şi prin susţinerea manifestării lor printr-o mobilizare intrinsecă. De
la această vârstă trebuie cultivate unele valori ca originalitatea, perseverenţa, interesele cognitive,
dar şi artistice.
Conştientizarea de către copii a propriului potenţial creativ contribuie la dobândirea încrederii
în forţele proprii, la exprimarea dorinţei de a lucra cât mai mult pentru a se evidenţia prin produse
deosebit de originale. Disponibilităţile creative ale preşcolarilor dovedite în cadrul antrenamentului
creativ devin o premisă a dezvoltării creativităţii, dacă sunt valorificate şi în cadrul celorlalte
categorii de activitate.
Cu toate că vârsta preșcolară cuprinde multiple premise favorizante pentru cultivarea şi
stimularea potenţialului creativ și ținând cont de acel freamăt permanent sau acea vibraţie şi
efervescenţă lăuntrică ce conferă copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilităţi de
exteriorizare spontană şi autoexpresie însufleţită, este necesară utilizarea adecvată a diferitelor
metode şi procedee specifice de stimulare şi antrenare a creativităţii.
Pe parcursul procesului de formare a copilului se pot ivi numeroşi factori de ambianţă care pot
stimula sau inhiba dezvoltarea calităţilor creatoare ale personalităţii.
Factorii care pot contribui la promovarea creativităţii si capacităţii de inovare sunt:
 Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare;
trebuie luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe plan social şi antreprenorial;
 Evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării
interculturale şi promovarea unei mai strânse legături între arte, precum şi cu şcolile şi
universităţile;
 Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi copii
la vârsta cea mai frageda, inclusiv în învăţământul preşcolar;
 Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a inovării şi a spiritului antrepreonorial pentru
dezvoltarea personală, precum şi pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă,
precum şi încurajarea unei mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin
cooperarea cu mediul de afaceri;
 Promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi tehnologic a aptitudinilor de bază şi
avansate favorabile inovării tehnologice;
 Încurajarea deschiderii de către schimbare, creativitate şi rezolvarea problemelor în competenţe
favorabile inovării, care se pot aplica unei varietăţi de contexte profesionale şi sociale;
 Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul învăţământului
formal cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret;
 Sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât şi în exteriorul pieţei muncii, în ceea ce priveşte
importanţa creativităţii, a cunoaşterii şi a flexibilităţii într-o epocă a schimbărilor tehnologice şi
a integrării globale rapide pentru o viaţă prosperă şi satisfacătoare precum şi oferirea
mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi îmbunătăţească oportunităţile de angajare în toate
domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă un rol important.
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Când vorbim despre creativitate la vârsta preșcolară și școlară mică avem în vedere
dinamismul, impetuozitatea şi expresivitatea proprii acestei vârste, acel freamăt permanent sau acea
vibraţie şi efervescenţă lăuntrică ce confera copiilor note specifice de dinamism creativ,
disponibilităţi de exteriorizare spontană şi autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator.
Este necesar să avem în vedere întregul sistem al condiţiilor sau factorilor favorizanţi afirmării şi
dezvoltării creativităţii, cum ar fi :
 factori structurali, intriseci creativităţii;
 factori de climat general în dezvoltarea şi afirmarea personalităţii copiilor;
 factori de ambianţă psihosocială şi respectiv de climat psihoeducaţional–stimulativ pentru
afirmarea şi evoluţia creatoare.
Ca strategie generală de acţiune în stimularea creativităţii în învăţământul preșcolar este utilă
valorificarea în sistemul activităţilor instructiv-educative a condiţiilor şi principiilor învăţării de tip
creativ.
Profesorul creativ este un factor inovator în educaţie, asigură climatul favorabil pentru
exprimarea ideilor proprii, creează oportunităţi pentru autoînvăţare, încurajează gândirea
divergentă. Aceasta înseamnă că el stimulează pe elevi să caute noi conexiuni între fenomene, să
imagineze noi soluţii pentru probleme care se rezolvă în manieră rutinieră, să asocieze imagini şi
idei, să formuleze ipoteze îndrăzneţe, neuzuale, să emită idei şi să dezvolte ideile altora. Profesorul
creativ stăpâneşte arta de a pune întrebări. Profesorii creativi determină dezvoltarea creativităţii
elevilor. Explicaţia ar putea fi transferul setului de valori propice creativităţii de la profesori la
elevi, fenomen urmat de automodelarea copilului în funcţie de atitudinile şi convingerile
interiorizate. Instrumentarul profesorului, înţelegând prin acesta ansamblul de metode şi procede
didactice pe care le utilizează în procesul de predare-învăţare, are un rol deosebit de important în
realizarea învăţării creative.
În învăţământ, interdisciplinaritatea implică stabilirea şi exploatarea unor conexiuni între
limbaje explicative sau operaţii, în scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de
învăţământ clasice. Atitudinea interdisciplinară, pluridisciplinară, intradisciplinară în învăţare
trebuie să devină o mentalitate, pentru că promovează o viziune integrată asupra fenomenelor
realităţii în care activează viitorul cetăţean. Toate acţiunile umane în urma cărora rezultă un produs
cât de cât mai complicat este consecinţa unei atitudini de activitate în echipă interdisciplinară.
Evaluarea, în accepţiunea sa tradiţională, de control şi de măsură a învăţării, a „terorizat‖
generaţii de copii, le-a înnăbuşit spontaneitatea şi creativitatea şi le-a încurajat conformismul,
singurul în măsură să garanteze conformarea la standarde şi baremuri. A avut în mod evident efecte
nefaste asupra creativităţii. Pentru a stimula învăţarea creativă, evaluarea trebuie nuanţată, trebuie
să devină o resursă care să favorizeze dezvoltarea instrumentelor intelectuale de autoevaluare,
acesta fiind rolul evaluării formative.
Există o multitudine de mijloace prin care se stimulează şi se dezvoltă în cadrul grădiniței
creativitatea preșcolarului: ghicitori, jocuri de isteţime şi perspicacitate, jocuri de rol, jocuri pentru
căutarea de cuvinte care încep sau se sfârşesc cu o anumită literă/silabă, alcătuirea de propoziţii,
jocuri de echipă, activităţi practice, continuarea unei povești date. În raport cu conţinutul şi cu
obiectivele pedagogice, cadrul didactic stabileşte tipul şi structura lecţiei, strategiile de predareînvăţare, metodele şi procedeele de învăţământ, formele de activitate cu copiii (frontală, pe grupe,
individuală, combinată), precum şi instrumentele de evaluare de deprinderi şi de creativitate.
Metodele utilizate ȋn grădiniţă sunt atât clasice cât şi moderne. De exemplu o metodă activă
folosită ȋn grădiniţă este jocul de rol, care solicită creativitate şi participare intensă, mobilizarea
competenţelor şi a cunoştintelor anterioare şi, ȋn egală măsură, improvizaţie. Jocul de rol este o
strategie prin care copiii preşcolari imită personaje din poveşti sau acţiuni, de exemplu: ,,De-a
bucătarii‖, ,,De-a doctorul‖, ,,La piaţă‖, ,,Scufiţa Roşie‖, ,,Capra cu trei iezi‖. Simularea constă ȋn
punerea ȋn scenă a unor situaţii similare celor din viaţa reală, copiii ȋşi păstrează atitudinile, valorile
şi nu joacă un personaj, ci interpretează o situaţie. Un alt exemplu pentru a stimula creativitatea este
povestea cu ȋnceput dat sau poveşti libere, după un şir de ilustraţii, o jucărie, o siluetă, după o
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machetă sau planşe. Cu ajutorul acestei metode antrenăm capacitatea de elaborare verbal- expresivă,
a imaginaţiei, a inovaţiei, a creativităţii. Desenele libere antrenează creativitatea preşcolarului,
folosind metode şi materiale diverse. De asemenea, un rol important îl au metodele moderne de
predare-învăţare, centrate pe elev.
La activitățile din domeniul limbă și comunicare formarea şi dezvoltarea capacităţilor de
comunicare verbală se află în strânsă legătură cu formarea şi dezvoltarea capacităţilor de creaţie.
Limba, produs complex al dezvoltării istorice şi sociale a speciei umane, care evoluează şi se
îmbogăţeşte odată cu aceasta, rămâne nu numai cel mai folosit, dar şi cel mai important mijloc de
comunicare şi de creaţie, principalul instrument al gândirii umane. Învăţarea creativă, în cadrul
lecţiilor de limbă şi literatură română, reprezintă acea formă a învăţării, care are ca scop final
realizarea unor comportamente individuale şi colective orientate spre căutarea, aflarea şi aplicarea
noului. Copiii învaţă să fie creativi prin intermediul jocurilor de cuvinte pe care le putem organiza
sub forma unor concursuri. Formarea unui limbaj care să fie expresia unei gândiri logice şi ordonate
poate fi un instrument de lucru extrem de eficace în formarea capacităţilor creatoare. Este de
preferat să promovăm atât aspectul limbajului, cât şi stimularea creativităţii, urmărind permanent
dezvoltarea capacităţilor de lectură şi înţelegere ale fiecărui copil. Să învăţăm elevii noştri să
recepteze frumosul, să-l guste şi să-l comunice altora, să descopere bogăţia de idei şi sentimente, să
cunoască viaţa, lumea, societatea.
Prin specificul lor, jocurile din cadrul activităţilor de modelaj, pictură şi abilităţi practice
înbină funcţiile şi sarcinile de învăţare cu forma plăcută şi atractivă a jocului, cultivând interesul
pentru studiu. În realizarea sarcinilor jocului, copilul este solicitat pe toate planurile psihicului său:
afectiv, cognitiv şi voliţional. Dar, orice activitate creatoare, presupune mai întâi un bagaj de
cunoştinţe temeinic însuşite. De aceea, copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca
apoi să poată să utilizeze ideile sale originale. Educatoarei îi revine sarcina de a încuraja orice
încercare a copilului, utilizând metode de stimulare a creativităţii, folosind cât mai multe procedee
de obţinere a unor forme spontane. Acest lucru se poate realiza doar prin integrarea conţinuturilor şi
eliminarea barierelor între domeniile de activitate.
Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen extrem de
complex cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. În grădiniţă ȋntreg procesul instructiveducativ se realizează prin joc. În concluzie toate activităţile desfăşurate de copii ȋn grădiniţă
conduc spre stimularea şi educarea creativităţii lor, dar acest lucru nu ar fi posibil fără o bună
pregătire a educatoarei. Măiestria educatoarei poate transforma orice metodă folosită ȋntr-un
moment deosebit, ȋncărcat emoţional, ȋn aşa fel ȋncât să-l determine pe copilul preşcolar să ȋşi
folosească gândirea şi creativitatea pentru a descoperi informaţii şi lucruri noi.
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ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI STRĂINE PRIN INTERMEDIUL CALCULATORULUI
BAZATĂ PE FOLOSIREA SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE
Turbăceanu Dana Simona
Liceul Tehnologic Baia de Fier
De ce învăţare bazată pe sarcini?
Metodologia aceasta a câştigat în ultima decadă destul de mulţi adepţi. Aceasta poate fi
descrisă ca o schimbare completă a paradigmei în cadrul universului de predare a unei limbi, o
schimbare mult diferită faţă de paradigma behavioristică PPP ( prezentare, practică şi producere) şi
în cadrul metodei de abordare a elevului- paradigma bazată pe sarcini .
Dar haideţi să evidenţiem câteva dintre argumentele aduse în favoarea metodologiei bazate pe
sarcini. Aşa cum arată numele metodei, metodologia se bazează pe învăţarea limbii cu ajutorul mai
multor sarcini pentru a însufleţi şi a impulsiona elevii să fie mai spontani – mai puţin învăţând şi
mai mult făcând. Scopul metodei este ca fiecare elev, lucrând cu sarcini diferite şi cu alţi colegi, să
treacă printr-un proces de învăţare individuală. Sarcina cea mai importantă a profesorului este aceea
de a furniza materialul necesar, sarcinile şi să creeze o atmosferă relaxantă în cadrul clasei.
O secvenţă de învăţare bazată pe sarcini ar putea fi de exemplu bazată pe construirea unui orar
pentru o săptămână.
Perioada
Dimineața
Prânzul
După-amiaza
Seara

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sarcinile introductive, şi cele scrise şi cele orale, ar putea să fie rezolvate foarte uşor prin
introducerea numelor zilelor, perioadelor din zi, expresii specifice, etc. Sarcinile introductive vor
oferi elevului o bază de cuvinte şi expresii pe care să le folosească după bunul plac înainte de a
trece mai departe la alte exerciţii. În acest caz, sarcinile ar putea să fie urmate de o sarcină în care
elevul va trebui să completeze tabelul referindu-se chiar la el. Orarul personal va fi punctul de
plecare al unei alte sarcini în care doi elevi îşi adresează întrebări reciproc în legătură cu orarele. De
exemplu, ―ce faci marţi după amiaza‖ şi aşa mai departe.
Profesorul nu trebuie să întervină în timpul realizării acestei sarcini între cei doi elevi decât în
situaţia în care aceştia întreabă ceva sau dacă există un moment prielnic comentariilor. Profesorul
trebuie să asculte şi să observe, să aştepte şi să urmărească îndeaproape evoluţia celor doi până în
momentul în care toţi cei din clasă sunt implicaţi şi au rezolvat aceeaşi sarcină. Această fază este
extrem de importantă. Aici profesorul trebuie să aibă rol de catalizator pentru buna procesare a
limbii cu scopul de a face elevii să devină conştienţi de propriile abilităţi lingvistice ca şi de
complexitatea limbii – o conştientizare sau un proces de clarificare a unor lucruri bazat pe diferite
observaţii şi întrebări ale tuturor elevilor. Acest lucru pune în mod clar, profesorul într-o nouă
postură, în care acesta nu poate să-şi pregătească un plan de lecţie dinainte.
Iată ce spune Michael Lewis despre predarea unei limbi străine şi despre metoda învăţării
bazate pe sarcini:
- Limba se reţine foarte bine numai atunci când este practicată spontan, împreună cu alţi
oameni;
- Profesorul îi ajută pe elevi să îşi exprime opiniile despre asemănări şi deosebiri, îi ajută să
se corecteze, să clarifice şi să aprofundeze aceste percepţii;
- Rolul primordial al profesorului este acela de a selecta materialele şi sarcinile şi să creeze
o atmosferă adecvată.
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Este foarte important să nu se uite sau să se omită procesul de auto cunoaştere care trebuie să
existe fie la sfârşitul fiecărei sarcini, fie, dacă nu, la sfârşitul seriei de exerciţii. Este de la sine
înţeles faptul că elevul poate întreba sau face anumite observaţii legate de efectuarea sarcinii. Este
de asemenea evident că profesorul trebuie să-i ajute pe elevi să reflecteze asupra propriei lucrări în
ceea ce priveşte limba folosită. Profesorul trebuie să monitorizeze şi să corecteze greşelile de limbă
şi să atragă atenţia asupra complexităţii limbii. Cel mai important lucru care trebuie amintit în acest
punct, este acela că procesul de corectare trebuie să se bazeze pe observaţii făcute de elevi.
O altă sarcină importantă a profesorului, dacă se doreşte ca exerciţiul/sarcina să fie îndeplinită
corespunzător, este de a explica foarte clar cum anume trebuie procedat pentru îndeplinirea ei. Dacă
nu se explică bine şi în detaliu, s-ar putea să existe cazuri în care elevii să stea foarte mult să se
gândească la modul în care funcţionează exerciţiul în loc să se concentreze asupra activităţii de
învăţare propriu-zise. Aceasta se întâmplă mai ales în cazul începătorilor sau celor care nu sunt
familiarizaţi cu metoda învăţării bazate pe sarcini.
Nu este dificilă utilizarea metodei bazate pe sarcini la nivel de începător, dar, oricum, trebuie
să se dea începătorilor multe exemple legate de noua limbă, inclusiv cu text, sunet şi imagine, atât
timp cât exemplele sunt simple şi uşor de înţeles. Sarcinile trebuie de asemenea să nu fie prea
complicate şi simple în structură. În plus, acestea ar trebui să se concentreze asupra subiectelor
familiare şi uşor de recunoscut pentru începători. Jane Willis a realizat o listă de priorităţi
folositoare profesorului, după cum urmează:
- Realizarea unei atmosfere relaxate şi plăcute în clasă;
- Să lucreze pe ceea ce ştiu, dar fără a aştepta perfecţiunea;
- Să nu-i forţeze să vorbească la început dacă ei nu o doresc;
- Să-i asigure de progresul făcut, şi în general să le mărească încrederea în sine.
Învăţarea Limbilor Străine Asistată de către Calculator oferă profesorului de limbă şi elevului
un număr de activităţi care atunci când sunt planificate cu grijă, ca fiind parte pedagogică, vor ajuta
elevul să înveţe o limbă.
Bibliografie: ‖Suport de curs CALL‖
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EDUCATIA ȘI NOILE TEHNOLOGII
Prof. Aneta Udriștioiu,
Colegiul Tehnic Mătăsari

1.

Introducere
Dinamica accelerată a schimbărilor sociale, dar mai ales profunzimea acestor schimbări, impun
direcţii de restructurare a realităţii educaţionale ce vizează alinierea obiectivelor instructiveducative la cerinţele concrete ale societăţii supertehnologizate. Impactul tehnologiilor asupra
societăţii umane îşi are originea în caracterul lor apatrid, după apariţie tehnologiile având o difuzare
universală. În contextul internaţionalizării organizaţiilor şi globalizării pieţelor, progresul
tehnologiilor digitale se manifestă în domeniul educaţional prin documentarea într-o bibliotecă
virtuală răspândită în toată lumea sau formarea sub îndrumarea unui profesor aflat la mii de
kilometri distanţă.
Instruirea asistata de calculator, prezintă calităţile unice ale acestuia, care îl deosebesc de alte medii
de învăţare prin: interactivitate, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări
multiple şi dinamice ale fenomenelor şi,mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat
cu fiecare elev în parte.
Primele utilizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe verificarea
cunoştinţelor, ulterior au început să apară softuri complexe, care încurajează construcţia activă a
cunoştinţelor, asigurau contexte semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, eliberează
elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea intelectuală. Toate aceste elemente
modifică aria activităţilor profesorului atât cantitativ cât şi calitativ.
Procesul educativ trebuie să fie regândit, cadrele didactice trebuie să înveţe să gândească altfel
privind psihologia cognitivă, să formuleze altfel problemele, ne mai punându-se accentul pe
activităţile intelectuale de rutină.
Comunicarea didactică vizează în principal înţelegerea, profesorul având un rol activ; el acţionează
ca un filtru ce selecţionează, organizează şi personalizează informaţia. Faţă de alte domenii,
subiectivitatea nu poate fi evitată, chiar este necesară, profesorii transmiţând elevilor informaţii
prelucrate. Pe de altă parte, nu există o libertate totală în alegerea conţinuturilor; trebuie urmărită o
programă şcolară cu minimul de conţinut obligatoriu.
Educaţia trebuie regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie de
cerinţele noii societăţi, pe de alta.
Misiunea educaţiei este de a formula problemele care se conturează la orizontul social, de a construi
ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite
pentru momentul respectiv.
Informatizarea învăţământului reprezintă o realitate a zilei de astăzi, la orice disciplina se pot folosi
softuri educaţionale făcând posibilă altfel înţelegerea fenomenelor şi a cunoştinţelor.
Din păcate, în învăţământ calculatoarele sunt folosite mai ales pentru predarea şi învăţarea
informaticii fiind destul de puţin utilizate ca instrumente menite să uşureze învăţarea altor materii.
Totuşi, ştiinţele beneficiază de o mai bună reprezentativitate, fiind urmate de limbile străine.
Din studiile întreprinse s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficienta utilizării
software-ului educaţional, dintre care amintim: aproape toate cercetările relevă avantajele utilizării
calculatoarelor în comparaţie cu alte metode, reducerea timpului de studio, atitudinea faţă de
computer se modifică pozitiv, utilizarea computerelor este mai eficientă în ştiinţe decât în domeniul
limbilor străine, in instruirea asistata de calculator exersarea este eficienta in formarea deprinderilor
elementare, in timp ce sistemele tutoriale sunt mai eficiente in formarea deprinderilor intelectuale
de nivel superior, instruirea asistata de calculator este mai eficienta ca instruire complementara,
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decât ca forma alternative, elevii care învaţă încet şi cei ramaşi în urmă câştigă mai mult decât
elevii foarte buni, strategiile bazate pe utilizarea calculatoarelor sunt mai eficiente la nivelurile
inferioare.
2. Problematica Softului Educaţional
Soft-urile educaţionale au menirea de a ajuta celelalte discipline care se predau în şcoala.
Calculatoarele îi atrag pe elevi, nu numai prin faptul că reprezintă un domeniu nou, din acest punct
de vedere, munca profesorului este uşurată. În acelaşi timp, responsabilitatea este mult mai
crescută, pentru că a nu reuşi să atragi elevul spre disciplina pe care o predai este mai puţin grav
decât a-l ―pierde‖ undeva pe drum. Rolul profesorului este, aşadar, acela de a-i face pe elevi să nu
îşi piardă interesul pentru disciplina pe care o preda si, mai mult, să îi motiveze, să îşi lărgească
sfera de cunoaştere în acest domeniu.
In momentul de faţă e greu de găsit un domeniu în care activităţile să nu poată fi preluate de
computer - începând cu cele mai simple lucrări de birotică şi de menţinere la zi a băncilor de date
privind fluxurile şcolare şi terminând cu consilierea profesională asistată - peste tot vom întâlni
softuri specializate care îşi propun să ne amplifice puterea de a acumula, stoca şi prelucra
informaţia, precum şi de a lua decizii pe baza procesării rapide a acestei informaţii.
In multe dintre activităţi, softurile utilizate nu au fost proiectate special ci pentru a rezolva o
problema specifică, indiferent de domeniul social în care se utilizează.Acestea sunt aşa/numitele
softuri utilitare (de ex., editoarele de texte, bazele de date,tabelele matematice).
Deoarece zona instruirii/învăţării este variată, şi softurile educaţionale vor fi foarte diferite,
reprezentând o ―paletă‖ extrem de largă. Desigur că ponderea cea mai mare este cea a softului
proiectat pentru instruire, dar implicarea noilor tehnologii informatice şi comunicaţionale a permis
o multitudine de abordări, încât astăzi chiar instruirea asistată de computer capătă o coloratură de
concept "clasic" atunci când apare împreună cu alte concepte ale zonei de intersecţie "învăţământ computer".
Una din problemele importante pe care le are de rezolvat un profesor este cea a controlului şi
planificării instruirii: aici computerul (de fapt, softul proiectat în acest scop) poate prelua o parte din
sarcinile profesorului ca manager al instruirii, şi anume:

îi prezintă elevului oricând lista detaliată sau sintetică a obiectivelor pe care acesta trebuie să
le atingă ca urmare a parcurgerii cursului respectiv, structura parţilor componente ale cursului,
precum şi alte categorii de informaţii;

administrează teste pentru a determina progresul elevului, înregistrează datele obţinute şi
oferă un feedback atât elevului, cât şi profesorului;

în raport cu informaţiile disponibile recomandă o continuare adecvată a demersului
instructiv;

la nivel de clasă/grup/şcoala oferă informaţiile relevante (indicatorii statistici) pe baza cărora
se pot lua decizii privind procesul de instruire.
Softul proiectat pentru a fi utilizat direct în procesul de predare-învăţare, adică in demersul
educaţional poartă numele de instruire asistata de calculator.
Pentru înţelegerea folosii softurilor educaţionale prin instruirea asistată de calculator ne vom referi
la o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini în
cadrul unui proces de instruire: prezentare de noi cunoştinţe, simulare (prezentare de modele ale
unor fenomene reale), exersare, testare, dezvoltare a unor capacitaţi sau aptitudini, jocuri educative.
Este unanim acceptată o clasificare a softurilor educaţionale după funcţia pedagogică specifică pe
care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire:exersare, prezentare interactivă de noi
cunoştinţe, prezentarea unor modele ale unor fenomene reale (simulare), testarea cunoştinţelor,
dezvoltarea unor capacitaţi sau aptitudini printr-o activitate de joc.
3. Proiectarea Softului Educaţional
Proiectarea reprezintă esenţa, „fiola‖ în care se concretizează de o maniera proprie
întreaga competenţă profesională a specialiştilor angrenaţi în acest proces. Dar, dincolo de
inefabilul intuiţiei, dincolo de artă, sau subordonat acesteia, există o serie întreagă de elemente,
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cunoaşterea şi utilizarea cărora poate facilita proiectarea, poate asigura coerenţa demersului şi a
spori eficienţa produsului. Aceste elemente "tehnologice" se strategia pedagogică, organizarea
interacţiunii. Ele sunt necesare pentru a conduce la înţelegerea demersului proiectării.
3.1 Definirea obiectivelor
Prima operaţie pe care o întreprindem în proiectarea unui soft educaţional, este aceea de a ne
clarifica ce anume dorim să apară la elev ca rezultat al învăţării.Rezultatul învăţării îl reprezintă o
schimbare, o modificare a comportamentului, apariţia unei noi reacţii; acest comportament trebuie
să fie observabil, deşi nu toţi specialiştii sunt de acord: exista consecinţe (rezultate, urmări) ale
învăţării care scapă observaţiei, dar aceasta nu impietează asupra metodologiei propuse.
Obiectivul astfel definit ne serveşte pentru a evalua eficacitatea învăţării, motivarea elevului și
raţionalizarea conţinutului.
In cazul în care avem de a face cu o structură complexă a conţinutului, obiectivul principal poate fi
descompus în operaţii (comportamente) intermediare.
3.2 Analiza populaţiei-ţintă
Întrucât o caracteristică esenţială a instruirii asistate de calculator o reprezintă individualizarea
instruirii, este necesară obţinerea unor date relevante despre populaţiacăreia i se adresează
respectivul soft educaţional; numai în acest fel se poate realiza un soft care sa fie adaptat la
caracteristicile acestei populaţii. Prin caracteristici ale populaţiei-ţintă se înţeleg o serie de factori
personali (structura cognitiva, nivelul de dezvoltare cognitiva, capacitatea intelectuala, aspecte ale
stilului cognitiv, factori motivaţionali şi atitudinali), situaţionali (socio-psihologici) şi didactici care
pot varia de la un grup la altul.
3.3 Strategia pedagogică
Prin "strategie" înţelegem aici combinarea mijloacelor disponibile pentru a atinge un anumit scop,
adică realizarea unui soft care să producă învăţarea la elevii din populaţia-ţintă. Strategia
pedagogică constă în luarea unor decizii cu privire la utilizarea resurselor disponibile. Aceste
resurse se grupează astfel:
Resursele materiale: cu ce echipamente tehnice se va lucra care sunt disponibilităţile terenului
(beneficiarului). Principalele decizii de luat privesc repartiţia mesajelor şi activităţilor între mediile
aflate la dispoziţie, maniera de a gestiona
ecranul, culoarea etc
Resursele conţinutului: ansamblul noţiunilor de transmis, a comportamentelor ce trebuie formate
pentru a atinge obiectivele prevăzute. Principalele decizii vizează maniera de ierarhizare a
noţiunilor pentru a facilita învăţarea. Rezultatele cercetărilor în didactică îl pot ajuta pe proiectant,
oferindu-i diferite tehnici de structurare a conţinutului; proiectantul va opta pentru cea care i se pare
mai accesibilă.
Resursa elev: caracteristicile populaţiei-ţintă, situaţia în care se va utiliza softul. Principalele decizii
privesc alegerea activităţilor propuse elevilor pentru atinge
obiectivele şi transpunerea acestor activităţi în soft (ce "scenariu", ce dinamica a dialogului şi ce
"punere în scenă" pentru activităţile propuse).
Resursa interacţiune: Un soft educaţional este compus dintr-un ansamblu de unităţi de interacţiune,
realizate de autor într-o formă, graţie căreia activitatea elevului poate fi monitorizată de computer.
Autorii softului trebuie deci să stăpâneasca mecanismul "unitate de interacţiune". Principalele
decizii privesc formele de interacţiune pentru activităţile propuse şi asamblarea "unitate de
interacţiune" între ele.
Proiectarea demersului învăţării se poate axa pe o anumită teorie a învăţării/instruirii sau un anumit
model. Pentru unul şi acelaşi capitol, cu aceleaşi obiective, un proiectant va adopta un demers
general deductiv (de la general la particular), altul - un demers inductiv (de la particular la general),
ceea ce va conduce la realizarea a doua softuri cu totul diferite în ceea ce priveşte calea pe care o
parcurge elevul, adică modul specific în care are loc învăţarea.
Acest tip de opţiune îşi relevă adevărata semnificaţie atunci când se încearcă depăşirea proiectării
materialelor la nivelul unei discipline şcolare, abordând proiectarea la nivelul finalităţilor urmărite
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de un ciclu de învăţământ, sau chiar mai departe, la nivelul finalităţilor sistemului de învăţământ
sau al educaţiei permanente.
Coordonatele acestor finalităţi trebuie să se regăsească şi să determine coloratura
cailor prin care se va produce învăţarea.
Pentru a da un singur exemplu: daca una dintre aceste finalităţi este dezvoltarea potenţialului
creativ, din sarcinile de lucru incluse în program (soft) nu pot lipsi cele bazate pe gândirea divergentă.
Indiferent de taxonomia (obiectivelor) adoptată - fie ea una dintre cele descrise in literatura de
specialitate, sau una proprie, adaptată/detaliată în raport cu specificul disciplinei - este necesară o
opţiune clară, explicită pentru calea pe care o va parcurge elevul în învăţare.
Un model poate fi, modelul elaborat de R.M. Gagne şi L.J. Briggs;
M.K. Futrell şi P. Geisert, luând ca punct de plecare acest model şi adaptându-l pentru instruirea
asistată de calculator, se formulează câteva îndrumări/reguli pentru proiectarea unui soft educaţional,
cele mai multe ţinând de calea prin care ne propunem sa producem învăţarea:
• elevul va fi informat despre ceea ce va învaţă: cunoaşterea de către elev a obiectivelor urmărite, a
performantelor pe care va trebui sa le realizeze, sporeşte motivaţia şi favorizează învăţarea,
• se vor folosi posibilităţile oferite de computer - grafica, animaţie, culoare etc.- pentru captarea şi
menţinerea atenţiei,
• pentru a realiza o continuare logica a învăţării, se vor reactualiza cunoştinţele predate anterior,
• printr-o testare iniţială se va verifica faptul ca elevul nu posedă încă elementele ce constituie
obiectul învăţării din softul respectiv,
• materialul de învăţat va fi introdus în succesiunea: prezentarea informaţiilor şi procedeelor de
lucru, exemple de sarcini rezolvate, sarcini de lucru pentru elev,
• computerul va reacţiona la fiecare răspuns al elevului, oferind un evantai larg de reacţii adaptate,
diferite.
Indiferent de poziţia teoretică pentru care optăm, în tot timpul proiectării softului educaţional
trebuie să nu pierdem din vedere răspunsurile pe care le-am formulat sau să ne punem următoarele
întrebări fundamentale demersului didactic:
• Care este obiectivul pedagogic?
• Ce activităţi intelectuale trebuie să încercam să provocăm la elev pentru a realiza acest obiectiv de
o manieră durabilă şi cu maximum de şanse pentru a favoriza transferul?
• Care este forma de interacţiune cea mai bine adaptată pentru a servi ca support pentru această
activitate?
Numai după aceste prime clarificări, chiar dacă încă nu avem răspunsurile adecvate sau chiar dacă
încă mai există multe aspecte nelămurite, putem să intrăm în problemele specifice interacţiunii elev-soft
educaţional.
Aceste clasificări, dincolo de natura criteriilor care le stau la bază, confirm varietatea prin care se
poate interveni cu un soft educaţional; desigur ca tehnologia proiectării acestuia impune o anumită
coloratură atât a conţinutului, cat şi a tipurilor (formelor) de interacţiune.
Toate aceste elemente definitorii pentru un soft educaţional se vor materializa de o manieră
specifică, pas cu pas, pe parcursul realizării proiectului pedagogic şi a transpunerii acestuia în program
(soft) educaţional.
La rândul lor, profesorii se pot concentra pe domeniile lor de activitate, pe dezvoltarea materialelor
educative şi pot colabora între ei pentru a oferi legături între diversele domenii.
Învăţământul românesc actual oferă o foarte scăzută adaptabilitate la nevoile individuale ale fiecărui
participant la procesul de instruire, iar această stare de fapt nu este de natură să reducă decalajele
existente între România şi lumea occidentală.
Utilizarea noilor tehnologii îmbinate cu noile metode de educaţie ar putea conduce la reducerea
acestor diferenţe. Poate că eliminarea diferenţelor ar trebui făcută întâi în plan cultural şi educaţional,
acest lucru trăgând înainte şi economia.
Practicarea unui învăţământ total deschis reprezintă un ţel greu de atins prin mijloacele educaţiei
tradiţionale chiar şi implementarea parţială a conceptului poate fi prohibitivă datorită costurilor
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uriaşe ale metodelor tradiţionale, situaţia se poate schimba în momentul în care se face apel la
metodele moderne bazate pe tehnologiile informatice şi pe cele ale telecomunicaţiilor, folosind
mijloacele multimedia. Aceste tehnologii pot elimina o mare parte din constrângerile de timp,
accesul restrictiv la informaţie datorat distanţelor şi costurilor adiţionale educaţiei (cazare,
transport, costul scoaterii din producţie) etc.
De această dată soluţiile pot fi date pe de o parte de către dezvoltarea accelerată a acestor
tehnologii, ceea ce conduce la reducerea costurilor, iar pe de altă parte de implicarea factorilor
responsabili din societate (la nivel central - guvernamental şi local). Aceste foruri trebuie să facă o
estimare a costurilor de implementare a noilor tehnologii în societate, în comparaţie cu costurile
efectelor negative asupra dezvoltării viitoare a societăţii, în cazul ignorării acestor noi tendinţe în
educaţie.
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ORGANIZAREA LECŢIEI DIN PERSPECTIVĂ MANAGERIALĂ
Ursu Gabriela Anica,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tîrgu Jiu
Managementul lecţiei din perspectiva asigurării calităţii.
Managementul pedagogic vizează conducerea activităţilor realizate în cadrul sistemului şi
procesului de învăţământ, activităţi privite în ansamblul manifestărilor lor (educative, formative
didactice, extradidactice etc.) obiectivate la nivel instituţional. (Cristea G., Managementul lecţiei).
Tratarea lecţiei (ca activitate didactică de bază) dintr-o perspectivă managerială implică o
metodologie de abordare a activităţii didactice, care se bazează pe trei tipuri de conducere:
- globală - vizează valorificarea optimă a tuturor elementelor (privite separat şi în
interacţiune) care intervin în activitatea la lecţie: profesor-elevi; proiectarea - implementarea
proiectului didactic şi perfecţionarea acestuia; predare-învăţareevaluare; comunicare –receptare;
dirijare – autodirijare a instruirii/învăţării etc.;
- optimă – urmăreşte desfăşurarea activităţii la oră într-un ritm, stil, mod, formă etc.,
adecvate condiţiilor (interne şi externe) şi resurselor existente (umane, didactice materiale, de timp);
- strategică – are în vedere inovarea, perfecţionarea continuă a activităţii educaţionale la oră,
a raporturilor de comunicare didactică profesor-elev, a modelelor de proiectare didactică.
Managementul lecţiei se bazează pe acţiuni manageriale bine fundamentate şi finalizate de
informare, evaluare şi comunicare pedagogică.
• Informarea managerială: profesorul colectează, stochează, procesează, accesează date
semnificative care ii folosesc lui şi elevilor în realizarea lecţiei, în cele mai bune condiţii. Aceste
date constituie un flux informaţional continuu care trebuie controlat pe tot parcursul lecţiei şi după
terminarea acesteia, în perspectiva îmbunătăţirii procesului educaţional.
• Evaluarea managerială: profesorul evaluează situaţia clasei de elevi în ansamblu / a unui grup de
elevi, a unui elev). Evaluarea este acţiunea care precede operaţia finală de decizie pe care o ia
profesorul şi se bazează pe operaţii de control (dar nu ca un scop în sine), măsurare, cântărire,
apreciere calitativă, decizie iniţială sau parţială.
• Comunicarea managerială: profesorul intervine pe tot parcursul lecţiei după unele decizii iniţiale
şi parţiale, dar şi la sfârşitul lecţiei, când comunică deciziile finale. Comunicarea în cadrul lecţiei se
bazează pe îndrumări, care au ca scop stimularea/ motivarea elevilor pentru activitate.
Pentru a-şi valorifica eficient competenţa managerială în activitatea profesională, cadrul didactic va
ţine cont de faptul că realizarea lecţiei din perspectiva managerială vizează:
- organizarea managerială a lecţiei: implică valorificarea de către profesor a unor structuri care sunt
propuse la nivel oficial sau care pot fi construite de el în contextul concret al clasei de elevi (de ex.:
îmbinarea modurilor de organizare: frontal, pe grupe, individual, alegerea tipurilor, variantelor de
lecţie, organizarea optimă a timpului rezervat lecţiei, organizarea situaţiilor de învăţare etc.);
- planificarea managerială a lecţiei prevede respectarea cerinţelor de proiectare curriculară a
activităţii; asigură conceperea lecţiei ca activitate didactică, bazată şi construită în sens curricular pe
interdependenţa permanentă dintre predare – învăţare- evaluare;
- orientarea managerială a lecţiei completează funcţiile de organizare şi planificare managerială a
lecţiei. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea metodologică a lecţiei ca unitate de instruire/
învăţare de bază. Instrumentul prin care această funcţie se realizează este scenariul didactic al
lecţiei. Construit managerial, scenariul didactic are un caracter orientativ, deschis, perfectibil în
funcţie de situaţiile care pot apărea în clasă pe parcursul desfăşurării lecţiei;
- perfecţionarea managerială a lecţiei invită profesorul la o activitate de cercetare pedagogică a
produsului muncii sale – lecţia proiectată şi realizată într-un context mai larg, privită ca microsistem
sau unitate de instruire.
Planificarea managerială a lecției este realizată de profesor care selectează cunoștințele,
deprinderile, strategiile prevăzute în programele școlare, transpuse în cadrul obiectivelor concrete în
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funcție de resursele existente la nivelul clasei. Profesorul trebuie să selecteze acele elemente de
conținut esențiale și fundamentale cuprinse în programele și manualele școlare. El are de asemenea,
obligația să le organizeze, să le structureze și să le ierarhizeze în vederea transmiterii lor inteligibile,
pentru a putea stimula învățarea temeinică, eficientă la nivelul întregii clase de elevi.
Intervenția profesorului se concentrează pe trei coordonate principale care vizează
transformarea informațiilor incluse în conținutul instruirii, în elemente pedagogice cu caracter
formativ :
1. Selectarea informației.
2. Organizarea informației.
3. Prelucrarea informației.
Selectarea informației: Se realizează în concordanță cu competențele generale si specifice
proiectate. Presupune stabilirea tipului de informații ( noțiuni, judecăți, reguli, principii, teorii )
corespunzătoare competentelor centrate pe cunoaștere și stabilirea priceperilor, deprinderilor,
strategiilor și abilităților necesare pentru realizarea unor experiențe practice, pentru rezolvarea unor
exerciții și probleme cu caracter aplicativ. Se realizează atât sub aspect cantitativ - extinderea /
restrângerea volumului de informații în funcție de nivelul asimilării, solicitat prin intermediul
obiectivelor operaționale și în concordanță cu timpul alocat și cu ritmul de lucru al elevilor, cât și
sub aspect calitativ – selectarea se realizează în concordanță cu criteriile științifice care dau
informației veridicitate( informații științifice fundamentale.
Organizarea informației: - Concentrarea lecției asupra informațiilor esențiale - asigură
formarea unui sistem de cunoștințe solid structurat care să poată favoriza sesizarea unor legături și
interdependențe între noțiuni, deprinderi aplicative, strategii cognitive ( căi generale de rezolvare a
problemelor și situațiilor problemă ).
- Presupune stabilirea volumului optim de cunoștințe și deprinderi care trebuie învățat.
- Permite transferuri de cunoștințe în interiorul aceluiași domeniu într-un spirit
intradisciplinar, care oferă o viziune globală asupra unui domeniu de cunoaștere și pregătește
transferul de cunoștințe realizate, în sens inter și pluri disciplinar.
Prelucrarea informației :
- Urmărește prezentarea informațiilor sub diferite forme reprezentative, menite să stimuleze
învățarea trainică, eficientă, de lungă durată.
- Informația trebuie prezentată adecvat, în raport de vârstă și de nivelul de cunoaștere atins
de elevi până atunci (cunoștințele anterioare).
- Sunt trei modalități de prezentare a conținuturilor :
a)Prin acțiuni ( cu ajutorul obiectelor, machetelor, etc.)
b)Prin imagini (cu ajutorul shemelor, desenelor, graficelor, schițelor, diagramelor, etc.)
c)Prin simboluri (prin concepte, formule, note, exprimate verbal)
În învățământul tradițional, accentul se punea pe :
1. Cunoștințe
2. Priceperi și obișnuințe
3. Atitudini și capacități intelectuale
Școala era angajată într-o cursă de achiziționare a unei cantități cât mai mari de informații
din diverse domenii, care a dus la sufocarea programelor, orarelor școlare și la derutarea și
suprasolicitarea elevilor. În învățământul modern, accentul se pune pe valorile pe care atitudinile
față de cunoaștere și învățare le cultivă prioritar, adică :
1. Atitudini (față de cunoaștere și învățare ).
2. Strategii cognitive ( integrând priceperi și deprinderi de toate categoriile )
3. Informații (cunoștințe din diverse domenii cu accent pe selectarea și esențializarea
conceptelor și a metodologiilor de bază).
Elevul învață :
a)
Să fie – prin formarea- dezvoltarea atitudinilor superioare față de învățare și
cunoaștere, pe baza celor mai importante valori.
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Să facă – prin strategii cognitive care stimulează formarea / dezvoltarea
capacităților de a comunica eficient, a lucra în echipă, a rezolva situații practice,
etc.
c)
Să știe – prin informații, cunoștințe și metodologii de bază și specializate,
însușirea modului cum trebuie să învețe, dezvoltarea capacității de concentrare,
etc.
d)
Să devină – prin instruire și educație permanentă, autoeducație. Planificarea
managerială a lecţiei prevede respectarea cerinţelor de proiectare curriculară a
activităţii; asigură conceperea lecţiei ca activitate didactică, bazată şi construită
în sens curricular pe interdependenţa permanentă dintre predare – învăţareevaluare.
Orientarea managerială a lecţiei completează funcţiile de organizare şi planificare
managerială a lecţiei. Menirea acestei funcţii constă în îndrumarea metodologică a lecţiei ca unitate
de instruire/ învăţare de bază. Instrumentul prin care această funcţie se realizează este scenariul
didactic al lecţiei. Construit managerial, scenariul didactic are un caracter orientativ, deschis,
perfectibil în funcţie de situaţiile care pot apărea în clasă pe parcursul desfăşurării lecţiei; perfecţionarea managerială a lecţiei invită profesorul la o activitate de cercetare pedagogică a
produsului muncii sale – lecţia proiectată şi realizată într-un context mai larg, privită ca microsistem
sau unitate de instruire.
b)
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DETERMINAREA PROPRIETĂȚILOR ORGANOLEPTICE ȘI FIZICE ALE APEI
NATURALE
Uscătescu Maria – Ramona,
Colegiul Tehnic ‖General Gheorghe Magheru‖ Tg – Jiu
Prelevarea reprezintă acțiunea ce constă în luarea unei părți de apă considerate ca fiind
reprezentativă în scopul de a determina unele caracteristici bine definite. Pentru a recolta o probă de
apă naturală care urmează a fi analizată trebuie să fie luată în considerare o serie de factori, cum ar
fi: sursa apei, anotimpul, temperatura mediului, ustensilele folosite, etc.
Recoltarea probelor de apă pentru efectuarea analizelor fizice, chimice și microbiologice
reprezintă o etapă foarte importantă, deoarece probele recoltate trebuie să fie reprezentative,
deoarece nu trebuie să se introducă modificări în compoziția și calitățile apei din cauza tehnicilor
defectuoase de prelevare a probelor sau a condițiilor improprii de pregătire a materialului utilizat în
timpul prelevării.
Prelevarea se va face conform SR 2582-94 (SR - Standardul Român).
Analiza apei se realizează ținându–se cont de sensibilitatea proprietăților și compoziției
probei. Astfel, există anumite determinări care se efectuează direct la locul recoltării, altele la
maxim 4 sau 24 ore din momentul recoltării.
Proprietățile organoleptice ale apei sunt reprezentate de acele caracteristici care
impresionează organele de simț. Cele mai importante proprietăți organoleptice determinate sunt
gustul și mirosul apei.
1. Determinarea proprietăților organoleptice
1. 1. Determinarea gustului apei
Gustul apei este dat de conținutul în substanțe chimice, în primul rând în săruri minerale și
gaze dizolvate (O2 și CO2). Excesul sau lipsa unora dintre acestea imprimă apei un gust neplăcut
(fad, sălciu, amar, metalic, dulceag, etc.). Astfel, concentrații crescute de fier în apă imprimă un
gust metalic, calciul dă un gust sălciu, magneziul un gust amar, clorurile un gust sărat. Poluarea apei
cu urină imprimă acesteia un gust sărat, cu resturi vegetale un gust de pământ, flori, pește, etc.
Principiul metodei: aprecierea gustului apei se face de către persoane dotate cu o finețe o
simțului gustativ, deci sunt excluși fumătorii, consumatorii de alcool, dar și persoanele care
consumă în mod curent apă supusă analizei. Determinarea acestuia se efectuează la locul recoltării,
dar numai în cazul în care nu există nici un pericol de contaminare microbiană, virotică sau de
intoxicare, determinându–se calitativ și cantitativ.
1. 2. Determinarea mirosului apei
Mirosul apei provine de la substanțele volatile pe care le conține ca rezultat al încărcării cu
substanțe organice aflate în descompunere, al poluării cu substanțe chimice sau cu ape reziduale.
Algele imprimă apei un miros aromatic, de pește sau de iarbă.
Principiul metodei: aprecierea mirosului apei se face atât la rece (15-30°C), cât și la cald
(60°C), de către persoane care nu au consumat în prealabil alimente sau băuturi iritante pentru
mucoasele buco-nazale. Determinarea mirosului se efectuează la locul recoltării sau în camera
lipsite de orice miros particular, efectuându-se determinări calitative și cantitative.
2. Determinarea proprietăților fizice
Proprietățile fizice ale apei sunt reprezentate de acele caracteristici care au la bază metode
obiective de determinare. Acestea au o valoare ridicată în ceea ce privește evidențierea procesului
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de poluare a apei. Astfel, culoarea apei poate evidenția prezența în cantitate crescută a unor poluanți
solubili în apă, în timp ce turbiditatea arată prezența substanțelor insolubile.
2. 1 Determinarea temperaturii apei
Temperatura apelor de suprafață variază în funcție de temperature aerului, în timp ce
temperatura apelor subterane rămâne constantă.
Principiul metodei: aceasta constă în citirea indicatorilor unui termometru gradat în zecimi
de grad după introducerea lui în apa de analizat. Determinarea temperaturii apei se efectuează
numai la locul de recoltare și, dacă este posibil, direct în sursa de apă. Paralel cu determinarea
temperaturii apei se determnină și temperatura aerului.
2. 2 Determinarea culorii apei
Culoarea naturală a apei este dată de acizii humici, lignin, tanin, compuși flavonici, dar și de
unele săruri minerale dizolvate. O apă colorată intens indică, de obicei, o poluare cu substanțe
toxice. Astfel, apele de culoare brună sau arămie provin de la distilăriile de cărbune amestecate cu
ape industriale ce conțin fier, apele bogate în fier au o culoare verde închis sau chiar negru, cele
care conțin argilă coloidală au culoarea galben brun, cele care conțin ioni de cupru au o tentă
albastră, iar cele care conțin ioni de fier galbenă.
Determinarea culorii se face atât calitativ, cât și cantitativ. Metoda calitativă constă în
compararea apei de analizat cu apa bidistilată, iar în cazul metodei cantitative se compară culoarea
apei cu o scară colorimetrică preparată din soluție de platino-cobalt sau bicromat cobalt. Totuși,
pentru determinarea culorii apei la locul de recoltare, este mai comod a se utiliza discuri colorate,
confecționate din sticlă a căror culoare corespunde intensității colorației scării preparată cu soluție
de platino-cobalt.
2. 3 Determinarea turbidității apei
Turbiditatea reprezintă efectul optic de împrăștiere a unui flux luminos la trecerea lui printrun mediu cu particule în suspensie. Este data de prezența particulelor foarte fine aflate în suspensie,
care nu sedimentează în timp. Turbiditatea apei se exprimă în grade de turbiditate sau miligrame
SiO2/L apă. Un grad de turbiditate corespunde la 1mg SiO2/L apă.
Determinarea turbidității se poate face calitativ, semicantitativ și cantitativ. În cazul
determinării calitative, proba se compară cu apa bidistilată, în cazul determinării semicantitative se
determină înălțimea stratului de apă de la care se observă clar banda neagră a dispozitivului de
determinare (turbidimetru), iar în cazul determinării cantitative se folosește efectul Tyndall prin
care un lichid tulbure devine strălucitor când este traversat de un fascicul luminous sau prin
măsurarea absorbției luminii de către particulele aflate în suspensie.
2. 4 Determinarea suspensiilor totale
Orice substanță insolubilă în apă poate persista mai mult sau mai puțin timp în suspensie în
funcție de greutatea particulei; particulele foarte ușoare sau substanțele în stare coloidală se mențin
practice indefinite în suspensie, găsindu-se într-o continuă mișcare în apă. În funcție de greutatea lor
specifică, materiile în suspensie pot fi sedimentabile, nesidementabile și plutitoare. Este cunoscut
faptul că suspensiile au o importanță deosebită în procesul de potabilizare a apei naturale.
Principiul metodei: metoda constă în separarea particulelor în suspensie prin filtrare sau prin
centrifugare și apoi cântărire. Rezultatul obținut se exprimă în mg/dm3.
Separarea particulelor prin filtrare se poate realiza folosind hârtia de filtru, creuzetul filtrant
Gooch sau fritele de sticlă. Separarea materiilor aflate în suspensie prin centrifugare se recomandă
în cazul apelor care conțin cantități mari de materii coloidale. Pentru determinarea suspensiilor, apa
de analizat trebuie bine agitată înainte de efectuarea analizei.
2. 5 Determinarea sedimentului
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Cantitatea de suspensii sedimentabile timp de 2 ore poartă denumirea de sediment. Acesta se
folosește în cazul calculului volumului bazinelor de decantare și a instalațiilor necesare pentru
tratarea apei naturale în vederea transformării ei în apă potabilă.
Principiul metodei: metoda constă în separarea particulelor aflate în suspensie,
sedimentabile timp de 2 ore datorită forței gravitaționale și estimarea lor cantitativă, folosindu-se
paharul Imhoff.
Rezultatul obținut se exprimă în mg sediment/dm3.
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PROBLEMATIZAREA
VĂDUVA VIORELIA,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PEŞTEANA-JIU
Problematizarea este o metodă didactică ce constă din punerea în faţa elevului a unor
dificultăţi create în mod deliberat,în depăşirea cărora,prin efort propriu, elevul învaţă ceva nou.
Este modalitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictuală pozitivă, determinată de
necesitatea cunoaşterii unui fenomen, substanţă, proces, sau a rezolvării unei probleme pe cale
logico - matematică sau experimentală.
Problematizarea este o metodă de învăţământ prin care elevul este pus în situaţia de a
analiza anumite relaţii între compuşii sau fenomenele studiate şi de a sesiza relaţii noi între
acestea prin:selecţie,comparaţie,reorganizarea cunoştinţelor posedate.
Etapele metodice ale problematizării:
-perceperea problemei ca atare şi apariţia primilor indici orientativi pentru rezolvare,etapă în
care,elevii:conştientizează existenţa situaţiei problemă;împreună cu profesorul prezintă
informaţii,date,fapte,relaţii cauzale;resimt dorinţa de a rezolva problema.
-studierea şi înţelegerea aprofundată,urmate de restructurarea datelor problemei,prin activitatea
independent a elevilor;
-căutarea soluţiilor la problema propusă,etapă care presupune:analiza tuturor condiţiilor sarcinii
problematice;selectarea şi actualizarea unor cunoştinţe,priceperi şi deprinderi intelectuale şi
practice,care ar putea sprijini procesul de rezolvare a problemei;formularea de ipoteze de
soluţionare a problemei;verificarea ipotezelor emise.
-obţinerea rezultatului final şi evaluarea lui prin confruntarea diferitelor variante.
Sub acest aspect problematizarea este considerată ca o variantă a conversaţiei euristice, dar
în acelaşi timp ea conţine cea mai importantă modalitate de învăţare prin descoperire, alcătuind
punctul de plecare pentru celelalte forme ale modului de instruire.
Problematizarea ca metodă didactică îmbracă următoarele forme:
● situaţia - problemă;
●întrebarea - problemă;
●exerciţii problematizate;
●fişe de lucru problematizate.
Situaţia - problemă se constituie ca o sarcină de lucru complexă, pe care, explorând-o,
elevii capătă noi deprinderi şi cunoştinţe. În cursul acestui proces de rezolvare se creează diferite
stări de tensiune interioară (curiozitate, mobilizare intelectuală pentru găsirea unor ipoteze sau
soluţii de rezolvare, cointeresare, etc.).
Exemplu
1)Analizaţi aciditatea: sifonului, soluţiei de acid clorhidric,soluţiei de acid sulfuric,
oţetului.
2)Utilizând ustensilele şi aparatura corespunzătoare, stabiliţi în ce condiţii clorura de sodiu
este bună conducătoare de electricitate.
Întrebarea - problemă se deosebeşte de întrebările folosite la lecţiile clasice prin faptul
că determină o situaţie de conflict informaţional, care-1 obligă pe elev să realizeze selecţii,
prelucrări şi reorganizări ale datelor acumulate de el până atunci, pentru a le transforma în
cunoştinţe noi.
Exemplu
Prin ce reacţii se poate dovedi caracterul bazic al amoniacului?
Exerciţiile problematizate produc un conflict intelectual sau informaţional mai mult sau
mai puţin complex.
Exemplu
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1.Stabiliţi structura elementului "x" în funcţie de cea a gazului rar premergător.
2.Se dă şirul transformărilor:
H2 + a = Cu + H2O
Fe + b = FeCl2 + H2 ↑
Să se precizeze ce substanţe corespund literelor a, b.
Fişe de lucru problematizate - sunt variante ale problematizării care se folosesc în
momentul când s-a constatat că elevii au realizat progrese privind rezolvarea situaţiilor problemă.
Fişele prezintă avantajul unui câştig de timp, elevii ne mai fiind obligaţi să copieze un text,
permit să fie reţinute de profesor fără a lipsi elevii de caietele lor şi mai ales oferă posibilitatea de
tratare diferenţiată a elevilor, putând să conţină întrebări destinate anumitor categorii de elevi
(învăţământ diferenţiat) sau chiar anumitor elevi (învăţământ individualizat).
După scopul urmărit, fişele de lucru problematizate pot fi de mai multe feluri:
I. Fişe de instruire
Urmăresc mobilizarea interesului elevilor şi, implicit, sporirea contribuţiei individuale în
dobândirea cunoştinţelor noi. Conţinutul fişelor poate fi parcurs şi însuşit sub îndrumarea
profesorului prin întrepătrunderea unor momente de activitate individuală cu activitate în
colectiv. Alteori, în funcţie de condiţii, fişele pot fi rezolvate integral sau pe fragmente, numai
prin activitate independentă.
Oxizii
(Fişă de instruire)
1.a) În lecţiile anterioare aţi întâlnit formulele chimice ale unor oxizi:CaO-oxid de
calciu,CO2-dioxid de carbon,SO2-dioxid de sulf,Al2O3-oxid de aluminiu,Fe2O3- oxid de fier
(III),N2O3-trioxid de azot.
a)Observaţi formulele oxizilor de mai sus. Din câte elemente este format un oxid?
b)Ce element comun au toţi oxizii?
c)Precizaţi caracterul chimic al celui de-al doilea element ce intră în compoziţia oxizilor?
d)Pe baza acestor observaţii definiţi oxizii.
2. a) Precizaţi caracterul chimic al primului element care intră în compoziţia oxizilor.
b) Stabiliţi un criteriu de clasificare a oxizilor.
c) Oxizii nemetalelor se mai numesc şi oxizi acizi, deoarece din combinarea oxizilor unor elemente cu
apa rezultă acizi. Completaţi:
CO2 + H2O = ……….
d)Oxizii metalelor se mai numesc oxizi bazici - din combinarea oxizilor cu apa rezultă baze.
Completaţi:
MgO+ H2O = ……….
3. a) Cum se formează denumirile oxizilor acizi?
b) Dar ale celor bazici?
4. Stabiliţi formula generală a oxizilor după algoritmul cunoscut dacă se notează cu "E" metalul
sau nemetalul care intră în compoziţia oxidului şi cu "n" valenţa acestuia.
5.a) La temperatură obişnuită, majoritatea oxizilor sunt gazoşi sau solizi.
Care dintre următorii oxizi: CO2, SiO2, SO2, CaO se află în stare de agregare gazoasă?
b) Unii oxizi sunt incolori (CO2, SiO2), alţii sunt coloraţi (CaO, CuO, HgO).
6.Proprietăţi chimice ale oxizilor
1. a) Puneţi într-o eprubetă o cantitate mică de oxid de calciu. Se adaugă apă. Se lasă amestecul obţinut
să se decanteze şi apoi se adaugă câteva picături de fenolftaleină.
b) Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice.
c)Cum se colorează apa de var în prezenţa fenolftaleinei?
2.a) Introduceţi o cantitate mică de sulf într-o capsulă. Aprindeţi sulful. Ţineţi deasupra capsulei
o hârtie de filtru înmuiată în soluţie de turnesol (sau o hârtie albastră de turnesol).
b) Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.
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c)Cum explicaţi înroşirea hârtiei de turnesol?
d)Stabiliţi ce importanţă are proprietatea oxizilor de a reacţiona cu apa.

3.a) Introduceţi într-o eprubetă puţin oxid de cupru şi adăugaţi 2-3 cm3 de soluţie de acid
clorhidric.
b)Indicaţi substanţele care s-au format.
c)Precizaţi importanţa acestei reacţii.
4.a) Intr-o eprubetă puneţi soluţie de carbonat de sodiu şi soluţie de acid clorhidric. închideţi
eprubeta cu un dop de cauciuc prevăzut cu un tub de sticlă. Culegeţi gazul rezultat într-un pahar
conic în care aţi pus soluţie limpede de Ca(OH)2.
b)Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.
c)Cum explicaţi tulburarea soluţiei de Ca(OH)2 din paharul conic?
II. Fişe de dezvoltare
Sunt destinate elevilor cu aptitudini speciale şi cu interes pentru chimie. Conţinutul acestor
fişe depăşeşte programa clasei respective, având rolul de a menţine interesul elevilor pentru acest
obiect.
Exemplu
Se dă următoarea schemă de reacţii:
a
b + c↑
b + H2O → d
d +NH4Cl→ e + f + H2O
e + H2SO4→ g↓ + h
h + AgNO3→ i↓ + j
f + h→ NH4Cl
f+j→k
Se cere:
a)identifică substanţele notate cu litere ştiind că substanţa ―a” conţine 69,54 % Ba,6,09 % C şi
24,36% O;
b)scrie ecuaţiile reacţiilor chimice reprezentate în schema de mai sus;
c)identifică sărurile din schemă şi denumeşte-le;
d)menţionează care dintre aceste reacţii îşi găsesc aplicaţii în industrie şi în laborator.
III.Fişe de exerciţii
Cuprind părţi ale materiei din programa şcolară, abordate sub aspect teoretic sau
practic în forme accesibile elevilor. Pot avea ca scop fixarea, verificarea cunoştinţelor,
dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală sau practică. Ele pot fi folosite ca temă
pentru acasă.
Săruri
(Fişă de exerciţii)
1.Sunt săruri:
a)CaCl2, H2SO4, NaOH;
b)CaCO3, NaCl, KHCO3;
c)HC1, MgO H2CO3.
2.Denumirea corectă a NaHCO3 este:
a)carbonat acid de natriu;
b)carbonat de natriu;
c)carbonat neutru de natriu.
3.Formula generală a sărurilor este:
a)HmA;
b)M(OH)m;
c)MaAm.
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4.Scrieţi produşii care se obţin în reacţiile de mai jos. Precizaţi tipul reacţiilor chimice:
Tipul reacţiei chimice
1)CuSO4 + Fe = …….. + ……….
…………………
2)FeCl3 + NaOH = …….. + ……….
...................... …
3)NaCl + H2SO4 =…….. + ……….
..........................
4) CuCO3→ …….. + ……….
..........................
5.Se adaugă turnesol într-o eprubetă în care s-au pus 10g soluţie de HC1 de concentraţie 36,5% şi
10g soluţie de NaOH de concentraţie 40%. Soluţia finală are culoarea:
a)roşie;
b)albastră;
c)violetă.
IV.Fişe de completare a cunoştinţelor
Urmăresc combaterea rămânerii în urmă la învăţătură a unor elevi.Acestea cuprind materia care,
constituind baza pentru înţelegerea capitolelor ce urmează a fi predate, trebuie să intre în mod
obligatoriu în fondul de cunoştinţe al fiecărui elev. Fişa se rezolvă de către elevi în timpul orei sau ca
temă pentru acasă.
Principalele avantaje ale problematizării
-înlătură dezavantajul principal al metodelor tradiţionale expicativ-exemplificative,care solicitau
gândirea reproductivă şi memoria,bazându-se pe comunicarea de către profesor a unor cunoştinţe gata
structurate şi pe receptarea lor pasivă de către elevi;
-este un adevărat principiu de dinamizare a elevului în procesul didactic;
-contribuie la dezvoltarea gândirii flexibile, independente, productive, a imaginaţiei creatoare şi a
inteligenţei elevilor;
-asigură motivaţia intrinsecă a învăţării,fiind prin ea însăşi o sursă de motivaţie.
Din punct de vedere metodic,problematizarea prezintă o mare flexibilitate, însă profesorul trebuie
să asigure întrunirea condiţiilor psihologice, pedagogice şi materiale ale activităţii didactice:
-condiţiile psihologice se referă la luarea în considerare a resurselor psihologice ale clasei, a nivelului de
dezvoltare intelectuală, a particularităţilor de vârstă şi individuale;profesorul trebuie să se asigure că
elevii vor putea rezolva problema,care nu trebuie să fie nici prea uşoară,pentru a-i mobiliza pe elevi,dar
nici prea grea,pentru a nu-i descuraja;
-condiţiile pedagogice se referă la luarea în considerare a anumitor cerinţe de proiectare,punere şi
rezolvare a problemelor;
-condiţiile materiale se referă la ansamblul resurselor materiale necesare activităţii elevilor,resurse care
trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

Bibliografie
1.Ionescu, Miron, Demersuri creative în predare şi învăţare,Editura Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca,2000
2.Cerghit, Ioan. ,Metode de învăţământ,Editura Polirom, Iaşi, 2006
3.Nicola, Ioan.,Tratat de pedagogie şcolară,Editura Aramis, Bucureşti, 2000
4.Fătu,Sanda;Stroe,Felicia;Stroe,Constantin;Chimie:manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint,
Bucureşti, 2008
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METODE ACTIV PARTICIPATIVE UTILIZATE
ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Vîlceanu Aurelia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tîrgu Jiu

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin
intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare,
iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice.
Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală
revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. Metodologia didactică actuală
este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei formări şi
stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe care le cunosc metodele de
învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în
schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. Diversitatea metodelor este impusă de
complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul
căruia i se raportează. Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea
accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a
personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de
necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei.
Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în :
1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu
manualul, exerciţiul;
2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de
caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire.
Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză
cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si exprime
opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria formare.
Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie.În procesul
instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa‖ la a
„învăţa să fii şi să devii‖, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de
angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea
elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra
fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor
cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi
evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza
argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri
raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a
construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor.
Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt:
 metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic;
 metoda Cubul;
 metoda Turul Galeriei;
 metoda 6/3/5; metoda Lotus;
 metoda Pălăriile gânditoare;
 metoda Frisco;
 metoda Schimba perechea;
 metoda Explozia stelară;
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 diagrama Venn;
 metoda Cauzaefect.
Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici:
• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a educaţiei,;
• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al
instruirii, așadar comunicarea este unidirectionala;
• sunt predominant comunicative;
• sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a
cunostintelor;
•au un caracter formal şi stimulează competiţia;
•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare;
•relaţia profesor-elev este autocritică, disciplina şcolară fiind impusă.
Aceste metode genereaza pasivitatea in randul elevilor.
La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note:
• acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei;
• sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului
educaţional;
• sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire;
• sunt orientate spre proces;
• sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la elevi,
evaluarea fiind una formativa;
• stimulează motivaţia intrinsecă;
• relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina derivă
din modul de organizare a lecţiei.
Prin metodele moderne se încurajează participarea elevilor, initiativa și creativitatea. Din
toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia şi metodologia
instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de educaţie permanentă, să se
implice în deciziile educaţionale, să asigure un învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a
profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică,
pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predareînvăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar.
Bibliografie
1. Dumitru, I., Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Editura de Vest, Timişoara,
2001
2. Guţu, V., Dezvoltarea şi implementarea curriculumului în învăţământul gimnazial: cadru
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EDUCAȚIE. INSTRUIRE. EVALUARE
Voicu Manuela,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Teoria şi metodologia instruirii are calitatea unei ştiinţe pedagogice fundamentale care este
inclusă – de regulă sub numele de didactica generală– în structura pedagogiei generale (alături de
fundamentele pedagogiei şi de teoria educaţiei).
În literatura de specialitate din străinătate, dezvoltatăîn cea de-a doua jumătate a secolului
XX, sub impulsul pedagogiei prin obiective, este promovatăo didactică generală bazată pe
―instruirea programată‖. În spiritul paradigmei curriculumului, aflatăîn plină tendinţă de afirmare,
―didactica generală în versiunea programatăcuprinde teoria generală a procesului de învăţământ‖,
care dezvoltă următoarea problematică pedagogică:
1) Scopurile instrucţiei;
2) Conţinutul învăţământului;
3) Procesul de învăţământ (a cărui analiză pleacă de la ―explicarea scopurilor şi sarcinilor
învăţământului‖ în raport de care se asigură elaborarea şi generalizarea noilor cunoştinţe‖ dar şi
―controlul şi aprecierea rezultatelor la învăţătură‖);
3) Principiile didactice;
4) Metodele de învăţământ;
5) Organizarea activităţii şcolare.
Procesul de învăţământ– obiect de studiu specific didacticii generale (teoriei generale a
instruirii) – reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ. Procesul de învăţământ
asigură realizarea funcţiilor generale ale educaţiei în cadrul unor activităţi specifice de instruireşi
învăţarerealizate la nivelul corelaţiei profesor-elev, într-un context intern şi extern deschis.
Structurade bazăa procesului de învăţământ (obiective – conţinuturi – metode – evaluare), care
susţine orice proiect de activitate de instruire/învăţare, în raport de funcţia centrală prezentată
anterior, este realizabilă la nivelul corelaţiei dintre profesor şi elev, o variantă particulară a
corelaţiei dintre educatorşi educat.
Contextulcare facilitează sau, în alte situaţii, din contră, îngreuiază organizarea optimă a
procesului de învăţământ, include un ansamblu de variabile care intervin în plan intern şi extern
(mediul şcolar, extraşcolar, comunitar, social). De remarcat caracterul deschis al contextului în care
are loc procesul de învăţământ în societăţile moderne şi postmoderne, care permite perfecţionarea
permanentă a activităţilor specifice organizate la acest nivel.
Componentele principale ale procesului de învăţământ– definitorii pentru explicarea esenţei
procesului de învăţământ – sunt confirmate şi de didactica modernă, fiind plasate pe acelaşi circuit
al interdependenţelor dintre societate – sistem – proces de învăţământ.
Astfel procesul deînvăţământ, gândit în perspectiva teoriei şi metodologiei curriculumului
are ca punct de plecare stabilirea şi urmărirea consecventă a obiectivelor, iar ca punct final,
rezultatele elevilor. Definirea procesului de învăţământ poate fi conturatăastfel conform
următoarelor componente principale:
1.―Obiectivele care condenseazăcerinţele de instruire şi educaţie puse de societate (...), care
corespund unor opţiuni şi priorităţi sociale majore cu privire la informaţia şi deprinderile pe care
trebuie săle priveascăelevii, cu privire la judecăţile de valoare şi comportamentul acestora‖;
2.―Agenţii acţiunii– profesorii şi elevii la care se adaugă şi aportul părinţilor, reuniţi în acela şi efort
convergent‖;
3.―Conţinuturile– suportul de bazăal instruirii – format din bazele ştiinţei şi ale culturii (...)
programate după o anumită logică şi nivele de dificultate‖;
4.―Mijloacele de învăţământ şi materialul didactic‖, aflate în continuă evoluţie, de la cele
tradiţionale la cele tehnice audio-vizuale şi informatizate;
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5.Formele de organizare– pe clase şi lecţii, activităţi practice, cercuri de elevi, excursii didactice,
vizite etc.;
6.Câmpul relaţional– format la nivelul mai multor tipuri de relaţii: profesori – elevi; elevi – elevi;
gup, microgrup – clasă;
7.Timpul disponibil – care impune o anumită ―segmentare‖ a conţinuturilor conform obiectivelor,
valorificând diferite metode şi mijloace didactice, diferite forme de organizare a activităţii, pentru
atingerea celor mai bune rezultate.
Structura de acţiune a procesului de învăţământ vizeazăactivitatea de instruire proiectatăde
profesor şi cea de învăţare, realizată de elev, ca efect direct şi indirect al instruirii. Relaţia complexă
existentăîntre profesor şi elev, realizabilă pe diferite planuri la nivelul procesului de învăţământ,
implică prezenţa următoarelor acţiuni principale: predarea, învăţarea, evaluarea.
Predarea este acţiunea de comunicare pedagogică (didactică) propusă de profesor în diferite
variante şi forme de organizare. În sens larg, predarea este interpretată ca acţiune de instruire a
profesorului, adresatăelevului, pentru stimularea acţiunilor specifice oricărei activităţi de învăţare
(receptarea cunoştinţelor, prelucrarea, asimilarea, interiorizarea şi aplicarea lor, în diferite situaţii,
în calitate de: informaţii logice, deprinderi, strategii de rezolvare a problemelor şi a situaţiilorproblemă etc. În sens restrâns, predarea priveşte în mod special acţiunea de comunicare pedagogică
a mesajului pedagogic, care trebuie receptat de elev în vederea stimulării activităţi de învăţare
(iniţial ca învăţare dirijată, ulterior ca autoînvăţare sau ca învăţare autodirijată).
Învăţareaeste acţiunea elevului, realizată iniţial în mod dirijat, ca efect direct al instruirii
proiectatăde profesor la diferite niveluri de competenţăpedagogică. Învăţarea şcolară presupune
dobândirea unor cunoştinţe, deprinderi şi strategii conform obiectivelor incluse în cadrul
programelor şcolare, ―traduse‖ de profesor la nivelul fiecărei activităţi didactice (lecţie, activitate de
laborator etc.). Ca activitate psihică fundamentală, proprie omului, învăţarea are o finalitate
adaptativă realizabilă în mediul şcolar prin acţiunile dirijate de profesor pentru asimilarea,
interiorizarea şi valorificarea materiei şcolare, proiectată pe discipline şcolare, module de studiu,
capitole, subcapitole, grupuri de lecţii, teme şi subiecte de lecţie etc.În aceastăperspectivă, procesul
de învăţământ poate fi analizat ca proces instructiv-educativ sau educativ-instructiv.
Evaluareaeste aţiunea iniţiatăde profesor special pentru verificarea gradului deîndeplinire a
sarcinilor de predare-învăţare, proiectate şi realizate conform obiectivelor programelor şcolare
―traduse‖ de profesor la nivelul fiecărei activităţi didactice (lecţie etc.). Această acţiune, realizabilă
sub diferite forme, la diferite
intervale de timp (evaluare iniţială, evaluare continuă, evaluare finală), prin tehnici specifice (orale,
scrise, lucrări practice, teste de cunoştinţe, examene etc.) vizează
reglarea-autoreglarea permanentă a activităţilor didactice.
Rolul acordat celor trei acţiuni – predarea, învăţarea, evaluarea – şi raporturilor dintre ele în
cadrul procesului de învăţământ diferă de-a lungul istoriei pedagogiei, în funcţie de concepţia
didactică dezvoltată şi afirmată la scară socială. Pot fi semnalate trei momente semnificative,
identificabile din punct de vedere istoric, corespunzător unor stadii de evoluţie a teoriei generale a
instruirii:
 Didactica tradiţională– pe care o putem plasa convenţional între secolele XVII-XIX concepe procesul de învăţământ, mai ales, ca activitate depredare. Rolul prioritar revine cadrului
didactic, care este centrat aproape exclusiv asupra transmiterii cunoştinţelor în vederea memorării şi
a reproducerii acestora de către elevi şi studenţi.
 Didactica modernă– pe care o putem plasa convenţional între sfârşitul secolului XIX şi
prima jumătate a secolului XX, odatăcu afirmarea curentului denumit generic Educaţia nouă–
concepe procesul de învăţământ, în mod special, ca activitate de predare-învăţare. Rolul prioritar
revine cadrului didactic care este centrat asupra corelaţiei dintre acţiunea iniţială de predare şi
acţiunea, simultană sau ulterioară, de învăţare, acţiune declanşată, organizată, orientată, în direcţia
transformării personalităţii (pre) şcolarului/studentului.
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 Didactica postmodernă – pe care o putem plasa convenţional în cea de-a doua jumătate a
secolului XX, odată cu afirmarea paradigmei curriculumului – concepe procesul de învăţământ,în
mod special, ca activitate de predare-învăţare-evaluare, proiectată în sens curricular prin centrarea
pe obiective şi realizarea corespondenţei pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologieevaluare. Didactica postmodernă, dezvoltatăîn spiritul teoriei curriculumului, defineşte predarea în
sens restrâns şi în sens larg. În sens restrâns, predareadefineşte o parte importantădin structura
instruirii aflată―în cadrul interacţiunii directe a profesorului ce elevii‖, în interdependenţăcu
învăţarea şi evaluarea. În sens larg, predareadefineşte o componentă a instruirii care
orienteazădirijarea învăţării în raport de obiectivele pedagogice asumate, depăşind ―cadrul restrictiv
al interacţiunii directe a profesorului ce elevii, incluzând şi seria de acţiuni sau operaţii destinate
pregătirii şi organizării lecţiei‖.
Modelele de predare, identificabile din perspectiva proiectării curricularesunt:
 Modelele de predare comportamentale au ca particularitate orientarea predominantă a
mesajului pedagogic în direcţia atingerii unor performanţe finale, în termeni de deprinderi
intelectuale sau psihomotorii şi de strategii de rezolvare a unor probleme şi situaţii-problemă. În
cazul acestor modele de predare o importanţă aparte revine evaluării iniţiale şi finale, ceea ce
înseamnă ―conştientizarea şi păstrarea continuăa obiectivelor ca punct de plecare şi sosire‖.
 Modelele de predare raţionale sunt orientate prioritar asupra proceselor cognitive logice
(gândirea şi memoria subordonate gândirii) care stimulează corelaţia dintre mesajul
pedagogictransmis de profesor şi acţiunea de învăţareeficientăa elevului.
 Modelele de predare bazate pe programare acordă o atenţie specială mesajelor pedagogice
dirijate la nivelul raporturilor dintre variabilele de intrare şi cele de ieşire dirijate în termeni de
algoritmizare, semialgoritmizare, simulare.
 Modelele de predare interacţionalesunt orientate prioritar în direcţia valorificării structurii de
funcţionare a activităţii de instruire, calitatea predării-învăţării fiind (auto)reglabilăprin integrarea
deplinăa evaluării în termeni de evaluare continuă/formativă.
 Modelele de predare formativ-persuasive acordăo atenţie prioritară factorilor psihologici, de
natură empatică angajaţi la nivelul repertoriului comun care construieşte continuă eficienţa
comunicării pedagogice, realizarea efectivă a corelaţiei dintre profesor şi elev.
Predarea atinge astfel condiţia sa pedagogică esenţială, definitorie în dicţionarele de specialitate:
"a învăţa pe altul", respectiv a determina învăţarea la nivelul stabilirii obiectivelor, gradării
sarcinilor, elaborării strategiilor, cu implicarea resurselor (auto)reglatorii proprii evaluării continue,
formative, ca parte integratădeplin în structura de funcţionare a oricărei activităţi de
educaţie/instruire.
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SECȚIUNEA II. Teoria instruirii – lucrare metodico-științifică;

METODE MODERNE DE PREDARE LA INFORMATICĂ
Prof. Adam Ioana
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Problematizarea este o metodă didactică ce constă din punerea în faţa elevului a unor
dificultăţi create în mod deliberat, în depăşirea cărora, prin efort propriu, elevul învaţă ceva nou. (C.
Moise în Cucoş 2005, 159)
Şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea de cunoştinţe de la profesor
către elev.
Esenţa acestei metode constă în crearea, pe parcursul învăţării, a unor „situaţii-problemă‖ şi
rezolvarea acestora de către elevi, pornind de la cunoştinţe anterior însuşite. Noile cunoştinţe nu mai
sunt astfel „predate‖ elevilor gata elaborate ci sunt obţinute prin efort propriu.
O „situaţie-problemă‖ desemnează o situaţie contradictorie, conflictuală, ce rezultă din
trăirea simultană a două realităţi: experienţa anterioară (cognitiv-emoţională) şi elementul de
noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care se confruntă subiectul. (Cucos 2002, 296)
Contradicţia poate apărea între:
 teorie şi aspectele practice;
 cazul general şi un caz particular;
 vechile cunoştinţe şi cerinţele impuse de rezolvarea unei noi situaţii;
 experienţa emipirică şi cunoştinţele ştiinţifice etc.
„Situaţiile-problemă‖ pot lua naştere dacă:
 se produce o tensiune intre achiziţiile anterioare şi noua situaţie;.
 există dorinţa de a cunoaşte sau explica noua situaţie ;
 există condiţii cognitive-emotiv-motivaţionale de rezolvare;
 există climat favorabil creativităţii şi rezolvării de probleme.
Paşii învăţării prin problematizare (Ionescu 2003, 217) sunt:
 Formularea problemei
- confruntarea cu problema
- perceperea şi conştientizarea problemei
- primii indici orientativi pentru rezolvare problemei
 Studierea aprofundată
- înţelegerea problemei
- restructurarea datelor sale
 Căutarea soluţiilor posibile la problema pusă:
- Analiza condiţiilor sarcinii problematice
- Selectarea şi actualizarea unor achiziţii
- Formularea ipotezelor de soluţionare a sarcinii problematice
- Verificarea ipotezelor emise
 Descoperirea unor adevăruri, corelaţii, reguli, legităţi
 Obţinerea rezultatului final
 Validarea soluţiei
Instruirea prin problematizare se poate realiza la diferite nivele:
 expunerea problematizată de către profesor a materialului de învăţat;
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crearea de către profesor a unei situaţii problemă şi rezolvarea ei de către elevi împreună cu
profesorul;
 crearea de către profesor a unei situaţii problemă şi rezolvarea ei de către elevi în mod
independent; sesizarea şi rezolvarea problemei de către elevi.
Problematizarea este o metodă cu un înalt potenţial formativ ce contribuie la dezvoltarea
operaţiilor gândirii, a capacităţilor creatoare, la cultivarea motivaţiei intrinseci, la educarea
independenţei şi autonomiei în activitatea intelectuală.
Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru
extensive, care promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi
performanţe.
Problematizarea poate deveni un procedeu eficient de activare a elevilor în cadrul altor
metode (expunere, demonstraţie) sau poate căpăta o extindere mai mare în metoda studiului de caz
(cazul este o problemă mai complexă).
Această metodă este pusă în valoare prin utilizarea TIC întrucât prezentarea „situaţieiproblemă‖ şi rezolvarea ei are un impact mult mai mare atunci când se utilizează astfel de resurse.
Softurile educaţionale reprezintă doar un exemplu în care TIC sprijină procesul de învăţare prin
problematizare.
Învățarea prin descoperire
Predarea-învăţarea cu ajutorul metodelor problematizării şi descoperirii necesită utilizarea
unor tehnici care să determine elevul să conştientizeze conflictul dintre informaţia dobândită şi o
nouă informaţie, implicându-l activ în acţiunea de descoperirea a unor noi proprietăţi ale
fenomenului/obiectului studiat.
Învăţarea prin descoperire apare ca o întregire a metodei problematizării. Se evidenţiază trei
modalităţi principale de învăţare prin problematizare şi descoperire: modalitatea inductivă,
modalitatea deductivă şi modalitatea prin analogie.
Aplicarea acestei metode presupune parcurgea următoarelor etape:
- confruntarea cu o situaţie problemă, etapă în care se manifestă interesul pentru căutare şi
explorare;
- realizarea actului descoperirii, prin structurarea şi interpretarea datelor, utilizarea operaţiilor
gândirii şi evidenţierea noului;
- verbalizarea generalizărilor şi formularea concluziilor;
- exersarea în ceea ce s-a descoperit prin aplicarea celor descoperite în noi contexte situaţionale.
Avantajele utilizării acestei metode sunt:
- creează mediul favorabil unei activităţi intelectuale intense;
- rezultatele descoperirilor reprezintă achiziţii trainice, contribuind şi la asigurarea motivaţiei
intrinseci;
- contribuie la însușirea unor metode euristice, de descoperire;
- permite monitorizarea progresiei învăţării şi schimbul informaţional consistent de la elev la
profesor.
Informatica îşi propune formarea unei gândiri algoritmice, sistematice şi riguroase, care să
promoveze creativitatea, să stimuleze imaginaţia şi să combată rutina.
Integrarea TIC în aplicarea acestei metode constituie un avantaj, stimulând interesul elevilor
pentru analiza şi rezolvarea problemelor care izvorăsc din situaţii reale din diferite sfere ale vieţii,
alegerea structurilor de date pe care se mulează informaţia oferită de mediul înconjurător, stabilirea
paşilor algoritmilor şi programarea în sine.
Problemele propuse pot fi inspirate din viaţa cotidiană, din cunoştinţele dobândite prin
studiul altor discipline, din generalizarea unor probleme de informatică rezolvate anterior, probleme
de perspicacitate, jocuri, etc.
Problematizarea şi descoperirea fac parte dintre metodele formativ-participative, care
solicită gândirea creatoare a elevului, îi pun la încercare voinţa, îi dezvoltă imaginaţia, îi
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îmbogăţeşte experienţa. Cele două metode sunt caracteristice unor lecţii de aplicaţii practice de
laborator.
Metoda învăţării prin descoperire este frecvent aplicată în momentul în care sunt folosite
programe utilitare, soft-uri de aplicaţie, integrându-se eficient TIC-ul în procesul educaţional.
Folosind metoda învăţării prin descoperire, se va lansa o provocare spre explorări şi muncă
individuală sau în echipă, prin documentare şi activităţi aplicative, prin investigaţie ştiinţifică şi
tehnică.
Metoda modelării
Metoda modelării reprezintă o orientare didactică în care gândirea elevului este dirijată spre
descoperirea adevărului pe baza raţionamentului prin analogie, utilizând un model didactic.
Învăţarea prin modelare presupune două etape. Într-o primă etapă, învăţarea se va face pe
baza modelelor construite de profesori, etapă în care se vor analiza trăsăturile modelului şi
compararea lui cu originalul. În a doua etapă, elevii vor fi deprinşi să-şi construiască propriile
modele printr-o succesiune logică de raţionamente. Această metodă constă în utilizarea modelelor
ca sursă pentru dobândirea de noi cunoştințe.
Prin modelare se dezvoltă la elevi spiritul de observaţie, capacitatea de analiză, sinteză şi
creativitate. Astfel, elevul se obişnuieşte să creeze noi probleme ce trebuiesc rezolvate, să adapteze
algoritmi cunoscuţi la situaţii noi, etc.
Modelul didactic este o reproducere materială sau mentală a obiectelor şi fenomenelor din
viaţa reală, fără a fi o copie identică a originalului ci asemănător cu acesta, păstrând însuşirile sale
esenţiale, semnificative. El constituie o simplificare, o schematizare, a realului. Studiind modelul,
operând cu acesta, elevii dobândesc informaţii despre sistemul real. După formă şi structură,
modelele pot fi materiale, figurative şi simbolice.
Această metodă este specifică Informaticii fiind des întâlnită în scrierea algoritmilor ce
presupune o anumită metodă clasică de elaborare.
Utilizarea modelelor în conceperea algoritmilor necesită stabilirea unor analogii şi în
organizarea datelor de intrare, a informaţiilor primite. Cunoaşterea modului de organizare a datelor
de intrare/ieşire, de structurile de date şi stabilirea modului de organizare a datelor reprezintă un
aspect esenţial în determinarea performanţelor programului care implementează algoritmul
conceput.
De exemplu, o gamă variată de probleme sunt rezolvate prin tehnica Backtracking.
Implementarea într-un limbaj de programare a unui algoritm elaborat prin Backtracking, necesită
elaborarea unui model reprezentat de un program, cum ar fi cel de generare a permutărilor, din care
elevul, prin mici modificări, poate obţine multe alte programe care implementează algoritmi ce
rezolvă probleme clasice: aşezarea damelor pe tabla de şah, generarea aranjamentelor, combinărilor,
etc. Alte exemple de modele: tabla de şah pentru problema celor 8 regine (Backtracking), stiva de
discuri pentru problema turnurilor din Hanoi, bile si tije magnetice (geomag) pentru modelarea
grafurilor.
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Analog se procedează în rezolvarea problemelor care necesită structurilor dinamice de date
(stive sau cozi), folosind operaţiile elementare specifice acestora.
Modele materiale sunt foarte intuitive, dar trebuiesc construite, aduse în sala de clasă pentru
a putea fi prezentate. Profesorul aduce, de obicei, un singur model material pe care-l prezintă unei
clase formate din aproximativ 30 de elevi. O parte din aceşti elevi nu reuşesc să surprindă detaliile.
Pentru a se asigura că fiecare elev poate să urmărească şi să observe modelul, profesorul ar trebui
să apeleze la modelele figurative: desene, fotografii, reprezentări grafice sau scheme ale originalului
care au capacitatea de a reproduce forma exterioară, structura internă şi relaţiile funcţionale ale
originalului.
În acest sens se poate utiliza şi
software-ul educaţional, materiale interactive,
materiale video, tutoriale interactive etc.
Folosirea noilor tehnologii în crearea
modelelor în învăţare deschide pentru
disciplinelor informatice o impresionantă arie
de aplicabilitate în predarea altor discipline, de
la artele plastice (muzică, pictură, sculptură) la
cele mai diverse domenii ale tehnicii.
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COMPETENŢELE EDUCAŢIONALE PENTRU CADRE DIDACTICE

Prof. Elena Ciobanu
Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu"
Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi
deprinderi dobândite prin învăţare care permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor
probleme caracteristice unui anumit domeniu şi pot fi generale şi specifice. Analizând acest termen
din punctul de vedere al unor specialişti:
 Competenţa este o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă din cunoştinţe şi practică
(deci, în urma cercetării inteligente şi sistematice a unei activităţi relativ dificile).
Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi permite rezolvarea de situaţii dificile
în direcţia în care s-a format (Şchiopu, U., 1997).
 Competenţa înseamnă cunoştinţe ce au devenit operaţionale, ceea ce presupune flexibilitate
comportamentală, adaptabilitate, dar, mai ales, eficienţă (Maciuc, I., 1998).
 Competenţa este aptitudinea unei persoane de a decide. Competenţa este cunoaşterea
aprofundată într-o materie. Competenţa este capacitatea recunoscută într-o anumită materie,
ceea ce dă dreptul de a judeca (Le Petit Larousse, 1995).
Competenţe generale pentru funcţia de profesor decurg din anexa 1 la O.M.Ed.C. nr. 5660/2004,
astfel:
I.
Competenţe metodologice
Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei (abordări
interdisciplinare, didactica generală şi a specialităţii, noile educaţii în ―societatea
cunoaşterii‖);
Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de
cunoaştere:
Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative;
Organizarea adecvată a activităţilor didactice in funcţie de tipul de lecţie dominant;
Stabilirea materialelor si auxiliarelor didactice utilizate in activităţile de învăţare;
Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional;
Realizarea activităţilor instructiv educative.
II.
Competenţe de comunicare si relaţionare
 Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare;
 Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping‖;
 Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;
III.
Competenţe de evaluare a elevilor/ copiilor
 Proiectarea evaluării;
 Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/de grup;
 Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi de particularităţile
individuale / de grup;
 Utilizarea metodelor specifice gândirii critice.
IV.
Competenţe psihosociale
 Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
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V.

VI.

 Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu
procesul instructiv-educativ;
 Organizarea şi administrarea mediului de învăţare;
Competenţe tehnice şi tehnologice
 Utilizarea calculatorului în procesul instructiv - educativ;
 Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii – perfecţionării deprinderilor
practice;
 Conceperea şi utilizarea materialelor / mijloacelor de învăţare;
 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor auxiliarelor
didactice în procesul de învăţământ.
Competenţe de management al carierei
 Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs;
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice (examinator/
examinat/ concurent/ supraveghetor etc.)
 Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/ pedagogice
proprii;
 Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării
profesionale.
MODUL DE CONSTRUIRE A COMPETENŢELOR

Psihologia învăţării şi-a pus dintotdeauna problema obiectivelor care trebuie atinse în procesul
instruirii. La început, obiectivele erau formulate la modul general, fără a se face o legătura
sistematică între calităţile intelectului care se doreau a fi formate şi conţinutul programelor şcolare.
În ordine istorică, comportamentismului îi revine meritul de a fi atras atenţia asupra legăturii stricte
care trebuie să existe între obiectivele înscrise în programă şi testarea performanţelor atinse. Cu
transformarea obiectivelor în ţinte riguroase ale procesului de instruire se trece, de fapt, de la
didactica clasică la tehnologiile didactice.Două deschideri au fost explorate ulterior. Prima, cea a
practicii didactice care a dus la apariţia taxonomiilor, iar a doua, care pornea de la recunoaşterea
faptului că procesele intelectuale sunt reale şi testabile ducând astfel la ştiinţa cogniţiei .Iniţial,
taxonomiile au urmărit o clasificare a scopurilor, mai exact o clasificare a comportamentelor,
deoarece s-a constatat că aceste comportamente sunt foarte variate şi imposibil de catalogat în
perspectiva pur behavioristă. Cea mai semnificativă clasificare formală a comportamentelor
aparţine lui B. S. Bloom, care elaborează o întreagă teorie publicată în lucrarea „Taxonomiile
obiectivelor pedagogice― (1956). În concepţia lui Bloom, taxonomia este un sistem de clasificare a
scopurilor, care respectă o regulă specială şi anume aceea a ordinii reale. Această ordine reală se
traduce printr-o anumită ierarhie a scopurilor. Simplele comportamente ale celor care învaţă
constituie baza unora de ordin mai înalt, iar acestea vor constitui, la rândul lor, temelia unora şi mai
înalte.
Pasul următor pe care l-a făcut didactica a fost găsirea modalităţilor de a atinge aceste obiective.
Căile de atingere a obiectivelor au fost numite, ca şi analoagele lor din industrie, tehnologii. Astfel,
au apărut tehnologii diverse, materializate în tipuri variate de auxiliare didactice şi manuale care,
fiecare în parte, urmăresc să răspundă cât mai bine cerinţelor unei anumite norme de grup; dacă
trecem dincolo de intenţiile taxonomiilor bloomiene această cale ne duce la ideea unor tehnologii
multiple care urmăresc atingerea aceloraşi obiective în condiţii de învăţare foarte diferite.
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În contextul evoluţiilor teoretice descrise anterior, necesitatea de a forma şi de a dezvolta
competenţe prin procesul de învăţământ, este astăzi acceptată ca imperioasă în majoritatea
sistemelor educaţionale. Problemele majore care apar ţin, pe de o parte, de modul de organizare şi
definire a acestor competenţe pentru a putea fi descrise şi operaţionalizate, iar pe de altă parte, ţin
de identificarea acelor modalităţi (tehnologii) care conduc la formarea în realitate a competenţelor
descrise.
Anticipând asfel, parţial, posibilitatea aplicării practice a acestor dezvoltări teoretice, curriculumul
românesc la nivelul învăţământului liceal a fost structurat pe competenţe.
PROIECTAREA COMPETENŢELOR
Termenul de competenţă are numeroase accepţiuni : el a migrat uşor dinspre domeniul
profesional-tehnic către educaţie, primind valenţe complexe în acest domeniu. Proiectarea
curriculumului pe competenţe vine în întâmpinarea achiziţiilor cercetărilor din psihologia cognitivă,
conform cărora prin competenţă se realizează în mod exemplar transferul şi mobilizarea
cunoştinţelor şi a deprinderilor în situaţii / contexte noi şi dinamice. Modelul de proiectare
curriculară centrat pe competenţe simplifică structura curriculumului şi asigură o mai mare eficienţă
a proceselor de predare – învăţare – evaluare. Acest fapt permite operarea la toate nivelurile cu
aceeaşi unitate: competenţa, în măsura să orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi în
procesul de educaţie. Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a obiectelor de studiu, în
construcţia modului de derivare a competenţelor s-a pornit de la o diferenţiere cât mai fină a
secvenţelor unui proces de învăţare. Astfel, s-au avut în vedere următoarele şase secvenţe care
vizează structurarea operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare primară, construire de structuri
mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă şi adaptare externă.
Categoriilor de secvenţe prezentate anterior le corespund categorii de competenţe organizate în jurul
câtorva nume definitorii, şi anume:
1. Receptarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: identificarea de
termeni, relaţii, procese; observarea unor fenomene, procese; perceperea unor relaţii, conexiuni;
nominalizarea unor concepte, relaţii, procese; culegerea de date din surse variate; definirea unor
concepte.
2. Prelucrarea primară (a datelor), care poate fi concretizată prin următoarele concepte
operaţionale: compararea unor date, stabilirea unor relaţii; calcularea unor rezultate parţiale;
clasificări de date; reprezentarea unor date; sortarea-discriminarea; investigarea, explorarea;
experimentarea.
3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: reducerea la o
schemă sau model; anticiparea unor rezultate; reprezentarea datelor; remarcarea unor invarianţi;
rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare.
4. Exprimarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: descrierea unor
stări, sisteme, procese, fenomene; generarea de idei, concepte, soluţii; argumentarea unor enunţuri;
demonstrarea.
5. Prelucrarea secundara (a rezultatelor), care poate fi concretizată prin următoarele concepte
operaţionale: compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii; calcularea, evaluarea unor
rezultate; interpretarea rezultatelor; analiza de situaţii; elaborarea de strategii; relaţionări între
diferite tipuri de reprezentări, între reprezentare şi obiect.
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6. Transferul, care poate fi concretizat prin următoarele concepte operaţionale: aplicarea;
generalizarea şi particularizarea; integrarea; verificarea; optimizarea; transpunerea; negocierea;
realizarea de conexiuni complexe; adaptarea şi adecvarea la context.
În continuare, vom pune în relaţie competenţele generale, categoriile de activităţi vizate prin
activitatea de practică pedagogică şi competenţele specifice . Scopul acestei relaţii este de a-l ajuta
pe studentul practicant să conştientizeze cu mai multă uşurinţă succesele pe care le realizează pe
parcursul stagiului de practică pedagogică sau, dimpotrivă, dificultăţile pe care le întâmpină în
diferite împrejurări.
COMPETENȚELE CHEIE PENTRU EDUCAȚIE ȘI INSTRUIRE DE-A LUNGUL
ÎNTREGII VIEȚI
Competențele cheie sunt necesare oricărui individ pentru formare și dezvoltare personală, cetățenie
activă, muncă și incluziune socială. Cadrul de referință descrie opt competențe cheie:
1. Comunicare in limba maternă/oficială
2. Comunicare in limbi străine
3. Competențe de bază in matematică, știință, tehnologie
4. Competențe informatice
5. Competența de a învăța
6. Competențe sociale și civice
7. Competențe antreprenoriale
8. Competențe de exprimare culturală
Aceste competențe cheie au fost recunoscute în România de către Consiliul Național de Formare
Profesională a Adulților (CNFPA). Prin Hotărârea nr. 86/24.06.2008, CNFPA a aprobat ‖Lista de
competențe cheie, comune mai multor ocupații‖ în care sunt descrise cele opt competențe.
Fiecare din cele opt competențe cheie este considerată la fel de importantă, deoarece fiecare dintre
ele poate contribui la reușita individului care trăiește într-o societate bazată pe cunoaștere.
COMPETENŢE CARE AU CONTRIBUŢIE INDIRECTĂ:
Comunicare în limbi străine: aprecierea diversităţii culturale; interesul şi curiozitatea pentru limbi
şi comunicare interculturală;
Competenţe matematice de bază în ştiinţe şi tehnologii: abilitatea de a comunica concluzii şi
raţionamente care au condus la acestea, apreciere critică şi curiozitate;
Competenţe transversale: nu se poate face abstracţie de anumite domenii care vizează
competenţe, cunoştinţe şi atitudini de tip transversal, pe care disciplina le are în vedere în mod
implicit;
Competenţa digitală: înţelegerea şi cunoaşterea specificului, a rolului şi a oportunităţilor în
contexte cotidiene; abilitatea de a căuta, colecta şi procesa informaţia şi de a o folosi într-o manieră
critică şi sistematică; abilitatea de a folosi instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege
informaţii complexe; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet; sprijinirea
gândirii critice, a creativităţii; atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă.
A învăţa să înveţi: cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor tari şi
slabe (autoevaluare, portofoliu); dobândirea alfabetizărilor de bază: scris, citit, TIC – care sunt
necesare pentru învăţare; accesarea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi;
managementul propriei învăţări; abilitatea de a persevera în învăţare; reflectarea critică asupra
scopurilor şi ţintelor învăţării; abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, colaborare în
procesul învăţării, împărtăşirea achiziţiilor învăţării; organizarea propriei învăţări, evaluarea
propriei munci, solicitarea de informaţii şi sprijin când este cazul; motivaţia şi încrederea pentru a
continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi; dorinţa de a aplica achiziţiile de învăţare şi
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experienţele de viaţă; curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost
învăţat într-o varietate de contexte de viaţă;
Competenţe sociale şi civice: înţelegerea codurilor de comportament şi de bune maniere general
acceptate în diferite societăţi şi medii; interacţiunea dintre identitatea culturală naţională şi cea
europeană; abilitatea de a comunica constructiv în diferite medii pentru a manifesta toleranţă;
exprimarea şi înţelegerea diferitelor puncte de vedere; colaborarea, asertivitate; interes pentru
comunicarea interculturală; valorizarea diversităţii şi a respectului faţă de celălalt, a toleranţei
pentru opiniile partenerului de comunicare; deschiderea pentru depăşirea prejudecăţilor;
Iniţiativă şi antreprenoriat: abilitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale;
abilitatea de a lucra individual şi în echipe; abilitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi
punctele slabe; iniţiativă, independenţă; motivaţie şi hotărâre de a realiza obiectivele propuse;
Sensibilizare şi exprimare culturală: conştientizarea moştenirii culturale, locale, naţionale;
cunoştinţe de bază referitoare la produse culturale majore; aprecierea critică şi estetică a operelor de
artă şi a spectacolului, precum şi a propriei exprimări printr-o varietate de mijloace; dezvoltarea
abilităţilor creative atitudine deschisă faţă de diversitatea exprimării culturale; creativitate şi dorinţă
pentru cultivarea capacităţii estetice prin expresie artistică şi prin participare la viaţa culturală.O
caracteristică esențială a competențelor-cheie este faptul că majoritatea sunt transversale – ele se
formează prin diferite discipline cuprinse în planurile-cadru de învățământ și nu doar prin studiul
unei anumite discipline. Aceasta caracteristică se întâlnește chiar și în cazul unor domenii de
competențe-cheie cu un grad mai ridicat de specificitate. Proiectarea planurilor-cadru de învățământ
și elaborarea programelor trebuie să țină cont în mod explicit de această caracteristică, luând în
calcul pentru fiecare domeniu de competențe-cheie disciplinele care contribuie la formarea
acestora.Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic recomandă atât viitorilor profesori,
cât şi cadrelor didactice existente în sistemul de învăţământ, cunoaşterea şi respectarea codului
deontologic al profesiei de educator. Acest cod este în acord cu noile reglementări specifice pieţei
europene a serviciilor educaţionale şi se bazează pe următoarele principii: angajamentul faţă de
elevi,angajamentul faţă de profesiunea didactică, comportamentul etic faţă de colegii de profesie,
angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială.
BIBLIOGRAFIE :
1. CNC – Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare.
2. Cucoş, C. (1999), Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi.
3. Ezechil L., Dănescu E., (2009), Caiet de practică pedagogică, (NIVEL II ), Ed. Paralela 45, Seria Ştiinţele
educaţiei, Piteşti.
4. Ionescu, M., Radu, I. (1995), Didactica modernă, Ed. Dacia., Cluj-Napoca.
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VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN ESL AND EFL
Prof. Contraș Elena-Marinela
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
English is the language most widely learned, read, and spoken the world has ever known.
Besides, English plays a vital role in economic progress, modern technology as well as the Internet
and The World Wide Web. Lexical knowledge is also considered an important part of the
foundation of learning English as a Second Language (ESL) and English as a Foreign Language
(EFL). Mastering a new word certainly involves such abilities as form recognition (pronunciation,
spelling, derivations) and knowing its dictionary meaning. Knowledge of its specific grammatical
properties, however, as well as the ability to use the word appropriately in certain contexts, and its
functions, are all part of mastery process. McCarthy explained that ―vocabulary forms the biggest
part of the meaning of any language, and vocabulary is the biggest problem for most learners‖.
Second/foreign language acquisition depends crucially on the development of a strong vocabulary.
Vocabulary learning strategies are a part of language learning strategies which are receiving more
attention since the late 1970s and their investigation has advanced our understanding of the
processes learners use to develop their skills in a second or foreign language.
Vocabulary learning and teaching are important factors in second language learning and
foreign language learning. Achieving communicative competence in second language can be
enhanced by developing vocabulary learning and teaching. Similarly, problems in vocabulary
learning and teaching can have serious negative effects on learner‘s success in second language
learning. The aspects of vocabulary learning and vocabulary teaching will be discussed in the
following sections.
There are four language skills: listening, reading, speaking and writing. The main objective
of language learning has usually been seen as achieving communicative competence. Vocabulary is
a part of every language skill and therefore improving vocabulary learning and teaching will
contribute reaching the goal of communicative competence. Even though some people think
vocabulary learning is easy and some people disagree with the fact it is obvious that language
learners often have serious problem remembering the large amounts of vocabulary necessary to
achieve fluency in a foreign language. The understanding of a language diminishes significantly if
one fourth of content words (nouns, verbs, adjectives and adverbs) are unfamiliar to the reader.
Vocabulary can never be mastered fully, the expansion and elaboration of it extends across a
lifetime since words represent complex and often multiple meanings. In fact, not even native
speakers know all the words of their mother tongue or can use them appropriately. Besides,
individuals have different sets of vocabulary and they use them for different purposes. For example,
oral and printed languages often use different vocabulary and a failure in distinguishing the proper
vocabulary for the occasion can lead to misunderstandings.
It is useful to make a distinction between direct and indirect vocabulary learning. Direct
vocabulary learning is a situation in which learners do exercises and activities, such as
wordbuilding exercises and vocabulary games, focused on the vocabulary. However, in indirect
vocabulary learning the learner‘s attention is focused on some other feature which usually is the
message conveyed.
Learning strategies play an important role in the process of foreign/second language
learning, especially in learning vocabulary. Many researchers a have been studying vocabulary
learning strategies, and made some achievements. Studying strategies, also called learner strategies,
are ways of learning. Good learners use these strategies to make their learning more efficient. There
are two main types of learning strategies, the first are strategies for planning how to learn, and
secondly strategies for learning such as: thinking strategies, speaking strategies, pronunciation
strategies, writing strategies, reading strategies, listening strategies, grammar and vocabulary
stategies.
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Vocabulary learning strategies are hard to be separated from general language learning
strategies and therefore the study of vocabulary learning strategies has encountered some
difficulties. For example, identifying the strategies especially as vocabulary learning strategies can
prove to be a hard task. Furthermore, language learners rarely see their vocabulary learning as a
separate task and that is why they are unable to articulate the specific actions made in order to
enhance the vocabulary learning process.
Vocabulary knowledge is essential in reading in a foreign language. Learners know the
importance of words in a language and are aware of the fact that learning strategies can help them to
learn vocabulary successfully. Vocabulary learning strategies are basically actions made by the
learner in order to help them to understand the meaning of a word, learning them and to remember
them later. According to O‘Malley and Chamot, training second language learners to use learning
strategies concentrates mainly on learning vocabulary. They also point out that vocabulary learning
strategies are used most frequently and are probably the most well-known type of language learning
strategies.
The main categories of vocabulary learning strategies are implicit and explicit teaching of
words. Implicit teaching includes only word inferring from context. Explicit teaching is consists of
several elements such as building a large sight of vocabulary, integrating new words with the old
ones, providing adequate amount of encounters with a word, promoting deep level processing,
facilitating imaging and concreteness, using different techniques and encouraging independent
learner strategies.
Vocabulary learning strategies can also be divided into two groups the first being the group
concentrating on understanding the meaning of words and the other including the strategies for
acquiring words. The strategies for understanding the meaning of words are: guessing from the
situation or context, using a dictionary, making deductions from the word from, finding similarities
in words of two different languages. The strategies for acquiring words are: repetition and rote
learning, organizing words in the mind and linking to existing knowledge. Another classification of
vocabulary learning strategies has been proposed by Nation. In his earlier work he identifies three
different vocabulary learning strategies: guessing word from context, using mnemonic techniques
and using prefixes, roots and suffixes and word parts in general. However, in a later study, Nation
(2005) includes learning words from cards as a fourth major vocabulary learning strategy and
mentions also using dictionary being one of the most important vocabulary learning strategies.
According to Nation, once learners have gained a vocabulary total of about two or three thousand
words, they can use their reading skills in guessing the meanings of unfamiliar words based on the
context they are represented. Nation continues that clues, such as grammar, punctuation and the
learner‘s experience and common sense are used to infer the meanings of unknown words. Other
well-known and studied vocabulary learning techniques are key words, making notes of the words,
identifying words into groups, making own vocabulary exercises and using the new word in one‘s
communication.
Learning strategies play an important role in the process of foreign/second language
learning, especially in learning vocabulary. The present study aimed to discuss the theoretical
background related to the subject and focused on vocabulary learning strategies because
vocabulary knowledge is essential when using a foreign language, since one is unable to
communicate without words. Learners are usually aware of the importance of words in a language
and they also usually realise the fact that learning strategies can help them in their vocabulary
learning. Learner autonomy can be enhanced by introducing the learner to different vocabulary
learning strategies which can be used in developing the learning process. In addition, learning
strategies help students to be more active and take more responsibility on their own learning.
References:
1. Allen, V., Techniques in teaching vocabulary. Oxford: Oxford University Press, 1983.
2. Carter, R., & McCarthy, M., Vocabulary and language teaching.London: Longman, 1988.
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FIZICA PĂMÂNTULUI
Pătrășcoiu Ana-Maria,
Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, Târgu Jiu

Curs Opțional Fizica Pamântului
Tip opțional integrat la nivelul ariei curriculare
Aria curriculara Matematica și știintele naturii
Disciplina Chimie, Fizica, Geografie, Biologie
Durata 1 ora/săptamană/2 ani
Argument
Abordarea curriculară actuală prevede o predarea integrată a științelor prin stimularea curiozității
știintifice a elevilor din clasa a VI-a,VII-a , oferindu-le disciplina opțională –Fizica Pământului
Competențe
1.Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, fenomenelor specifice ariei știintei
2.Studiul evoluției în timp a cunoștințelor despre Univers
3.Cunoașterea ipotezelor referitoare la originea, evoluția și viitorul Universului și crearea
deprinderilor de a emite ipoteze.
4.Formarea deprinderilor de a explica rațional și științific fenomenele fizice din lumea
înconjurătoare
5.Formarea unei atitudini de acceptare explicațiilor oferite de știință
6.Dezvoltare unei deprinderi de documentare.
Competențe specifice și conținuturi
Competențe specifice

Conținuturi

1)Să utilizeze cunoștințele acumulate la alte
discipline pentru a explica fenomenele fizice
2) Să privească cerul cu interes și curiozitate
științifică
3 )Să fie capabili să formuleze ipoteze despre
rolul omului în Univers
4) Să cunoască ipotezele cosmogonice despre
formarea sistemului solar
5)Să cunoască fazele lunii și cele nouă
planete ale sistemului solar cu sateliții
corespunzători
6)Să stie ce sunt cometele, meteoriții,
asteroizii, stelele căzătoare
7)Să explice formarea eclipselor de Soare și
de Lună
8)Să explice succesiunea zilelor, noptilor , a
anului calendaristic,a anotimpurilor
9) Să cunoască numele unor savanți care au
contribuit la Zborul în atmosfera terestră dar

I.Incursiune în Univers. Pământul-Planeta
Vie
I1 Soarele printre constelații.Sistemul solar
I.2 Planetele sistemului solar
I.3 Asteroizi.Meteoriți.Comete
I.4 Terra-coplilul răsfățat al Soarelui
I.5 Gravitația-forța de ordine si echilibru
I 6 Explicația eclipselor de Soare, de Lună
I:7 Cum se formează anotimpurile?
I.8 Atmosfera terestră
I.9 Radiația solară-sursa de energie termica,
electrica, chimica,biologica
I.10Sateliții artificiali
I.11 Instrumentele optice ale astronomului
Amator
I.12 Câmpul gravitațional-zborul cosmic.
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și în Cosmos
10) Să cunoască informații despre primul
cosmonaut roman,primul satelit artificial al
Pămîntului
2 Viata-fenomen cosmic
1)Să estimeze saltul de la cunoașterea clasică 2.1 Inelul solar al vieții
a planetelor cu ajutorul telescoapelor la
2.2 Legătura dintre viu și neviu
informația transmisă de sondele spațiale
2.3 Universul încotro?
2) Să se formeze o concepție științifică despre 2.4 Pământul, leagănul vieții,încotro?
Universul în care trăim
3)Să înțeleagă că omul studiază universul
pentru a dăinui în timp.
1) Să cunoască terminologia și convențiile
3.Va avea Pământul un sfârșit?
știintifice privind fenomenele întâlnite
3.1 Epuizarea energiei planetare
2)Să interpreteze fenomenele(proprietățile) în 3.2 Poluarea
scopul explicării unor comportamente fizice, 3.3 Efectele poluării asupra mediului,vieții, si
chimice, biologice
Asupra activității umane
3)Să evalueze metode de obținere a energiei
3.4 Efectul de seră
și de stocare a ei pe Pământ
3.5 Stratul protector de ozon(Pătura
4)Să evalueze factorii de risc implicați în
Pământului)
poluarea mediului înconjurător
3.6 Nori polari stratosferici
3.7.Ploi acide
3.8 Poluarea apei
3.9 Poluarea aerului
4.0 Poluarea solului
Valori și atitudini
1 Incursiuni în Univers
Elevul trebuie să răspundă la următoarele întrebări și cerințe
- Ce se înțelege prin Univers?
- Cum s-au format stelele, planetele galaxiile?
- Care sunt planetele sistemului nostru solar și semnele lor distinctive?
- De ce este Terra considerat copilul răsfățat al Soarelui?
- Cum explicăm producerea eclipselor de Luna si de Soare?
- Ce se cunoaște despre eclipsa de Soare, 11 august,1999.?
- Să explice succesiunea zilelor, noptilor?
- Cate stele se văd cu ochiul liber? Dar cu instrumentele optice?
- Cine este primul cosmonaut român?
2 Viața –un fenomen cosmic
Elevul trebuie să răspundă la următoarele întrebări și cerințe
-Cine este inelul solar al vieții?
- Care suntproprietățiile esențiale ale sistemului viu?
- Ce legătură este între viu și neviu?
-Cum a apărut viața pe Pământ?
3.Va avea Pământul un sfârșit?
Elevul trebuie să răspundă la următoarele întrebări și cerințe
-Care sunt sursele si resursle alternative de obținere a energiei?
-Se va epuiza energia planetară?
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-Care sunt sursele fizice, chimice de poluare?
-Ce fenomene duc la sfârșitul Pământului?
Sugestii metodologice
Se vor folsi metode activ participativ de predare- învățare- evaluare.Durata de timp alocată
opționaluui 36 ore sau 72 ore cu rubrica de notare, separată în catalog, pentru CDS.
Dacă se bucură de succes opționalul se poate extinde pe durata tuturor orelor de gimnaziu prin
diversificarea investigațiilor.Se poate folosi proiectul de grup sau individual a cărui temă se anunță
la sfărșitul semestrului.În funcție de nivelul elevilor profesorul va oferi sau nu sprijin pentru
stabilirea obiectivelor proiectului. Pentru parcurgera acestui curs se vor aplica cunoștințe de
fizică, chmie, biologie, geografie, matematică.
În clasa a VI-a se va studia capitolul 1, iar în clasa a VII-a capitolele2,3.
Evaluare
Se va evalua
-activitatea fiecărui elev în cadrul disciplinelor
- capacitatea de observare și recunoaștere a elementelor de conținut
-calitatea proiectelor, eseurilor, portofolilor
-creativitate
Bibliografie orientativa:
1) C.Folescu‖ Ce este Universul‖?
2)C.Folescu‖O calatorie prin sistemul solar‖
3)I. Holban‖Universul‖
4)E. Schordinger „Ce este viata?Spirit si materie‖
5)A.Kostler‖Lunaticii‖
6)Enciclopedia Encarta
7)G Stanila „Despre anotimpuri‖
8)N.Teodorescu,Gh Chis‖Cerul o taina descifrata‖
9)G. Zaganescu‖Cosmonautul, un supraom‖
10)G.Zaganescu‖ Viitorul apartine spatiului‖
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METODE INTERACTIVE FOLOSITE LA RECAPITULAREA ȘI SISTEMATIZAREA
CUNOȘTINȚELOR ÎN STUDIUL NEMETALELOR
Prof. SPERANŢA PETCU
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu‖ Tg Jiu
,,Deschide-ți brațele spre schimbare, dar nu pierde din valorile tale. ” (Dalai Lama)
Procesul de predare-învățare-evaluare, reprezintă o provocare pentru cadrul didactic. Acesta
este preocupat de căutarea celor mai eficiente metode, astfel încât, elevii să-şi însuşească cat mai
multe informaţii şi să-şi formeze cât mai multe abilităţi de viaţă. Disponibilitatea de a aplica metode
moderne reprezintă o calitate pentru un cadru didactic, dar şi o observare permanentă a eficienței
lor. Mai întâi trebuie să studieze metoda, să-şi stabilească o strategie, să creeze un plan de lecţie,
apoi să-şi pregătească materialele necesare şi să le aplice la clasă. De asemenea cadrul didactic
trebuie să aibă în vedere și ergonomia sălii de clasă, unele metode necesitând un spațiu de
desfășurare mai amplu.
În cazul folosirii unei metodologii interactive, rolurile cadrului didactic se diversifică, se
îmbogăţesc, astfel că el devine animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi la
soluţionarea problemelor, chiar membru în echipele de lucru.
Procedeele de sistematizare a cunoştinţelor se concretizează în scheme, conspecte, tabele,
clasificări, referate.
Structura unei lecţiei de recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor este:
1. Moment organizatoric (2-3 minute)
2. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor (40 minute)
3. Concluzii si realizarea feed-back-ului (5-6 minute)
4. Tema pentru acasă (2-3 minute)
Asemenea tipuri de lecţii se proiectează după parcurgerea unei unităţi de învăţare sau la
sfârşitul disciplinei respective. De exemplu la recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor la
unitatea de învăţare ,, Substanţe simple - nemetale ‖, la clasa a VIII a, se pot aplica următoarele
metode recapitulative activizatoare:
Diagrama Venn
Materiale necesare: coli de flipchart, markere
Timp de lucru: 10 minute
Modul de lucru:
 Se împarte clasa în grupe de elevi( 4-5).
 Elevii trebuie să găsească asemănările şi deosebirile dintre cele două metale studiate: fierul
şi cuprul. Asemănările se scriu în spaţiul interior ( suprapus), iar deosebirile în spaţiile
exterioare.
 Diagrama se completează în grup, iar la final se expun lucrările pe pereţii clasei (turul
galeriei).
 Grupele de elevi vor analiza diagramele (lucrările), vor face observaţii, completări, la adresa
celorlalte lucrări.
Metoda Venn dezvoltă la elevi:
 Capacitatea de ierarhizarea a unor termeni;
 Capacitatea de înţelegere a relaţiilor dintre două sau mai multe noţiuni, procese,
evenimente;
 Capacitatea de rezolvare a unei probleme sau situaţii problemă;
 Spiritul de analiză sistematică;
 Capacitatea de argumentare;
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De exemplu se poate folosi la lecția ,,Carbonul‖, pentru a compara cele două forme alotrope ale sale
- diamantul și grafitul sau la compararea celor două nemetale oxigenul și carbonul.
DIAMANTUL

GRAFITUL

Metoda schimbării perechii ( Roata dințată)
Tip de activitate:
• de fixare, de recapitulare;
• dezvoltarea abilităţii de analiză, relaţionare şi sistematizare;
• interactivă.
Obiective:
• dezvoltarea abilităţii de analiză, sistematizare şi recapitulare;
• exprimarea părerii în legătură cu o problemă;
• dezvoltarea competenţelor sociale.
Timp de lucru: 30 minute (se poate modifica în funcţie de profesor).
Managementul clasei: în plen
Materiale: set de întrebări, clopoţel/se poate înlocui cu bătaia din palme.
Etapele metodei:
1. Etapa organizării colectivului în două grupe egale.
Profesorul poate să lase elevilor libertatea de a-şi alege locul sau poate organiza colectivul,
solicitând elevilor să numere până la 2.
Astfel, cei cu numărul 1 se vor aşeza în cercul interior, iar cei cu numărul 2 în cercul exterior, cu
faţa către elevii din cercul interior.
Dacă numărul elevilor este impar, la activitate poate participa şi cadrul didactic.
2. Etapa prezentării şi explicării problemei: profesorul explică elevilor metoda.
3. Etapa de lucru în perechi:
- profesorul adresează prima întrebare legată de metalele studiate, iar elevii, care stau faţă în
faţă şi formează o pereche, îşi expun pe scurt părerea legată de întrebare;
- profesorul sună din clopoţel (sau bate din palme) şi cercul interior/exterior se roteşte în
sensul acelor de ceasornic, mutându-se cu un partener, realizându-se astfel o nouă pereche;
- profesorul adresează următoarea întrebare în funcţie de timpul alocat, jocul continuă până
când se ajunge la partenerii iniţiali sau se termină întrebările.
Exemple de întrebări
 Ce caracter electrochimic prezintă nemetalele?
 Ce valenţă are carbonul şi de ce?
 Care este starea de agregare a oxigenului/carbonului?
 Care sunt formele alotrope ale oxigenului?
 De câte feluri sunt oxidările?
 Ce caracter are carbonul față de oxizi, apă și acizi?
 Cu ce fel de substanţe reacţionează oxigenul?
 Care este importanța oxigenului?
4. Etapa analizei ideilor şi a elaborării concluziilor:
- în acest moment, clasa se regrupează şi se analizează ideile emise;
- la sfârşitul activităţii elevii oferă prin feedback ideile principale/constatările, etc.,
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- profesorul realizează, împreună cu elevii, o schemă a concluziilor obţinute.
Mod de evaluare:
 observarea;
 corectare reciprocă;
 autocorectare.
Avantajele metodei:
- este o metodă interactivă de grup, care stimulează participarea tuturor elevilor la activitate;
- elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre membrii colectivului;
- stimulează cooperarea, ajutorul reciproc, înţelegerea şi toleranţa faţă de opinia celuilalt;
- este o metodă uşor de aplicat la orice vârstă şi adaptabilă oricărui obiect de învăţământ;
- dezvoltă inteligenţa interpersonală etc.
Dezavantajele metodei:
Se creează dezordine, gălăgie la organizare.
Copacul Ideilor
Materiale necesare: Fişa de lucru – Copacul ideilor
Timp de lucru: 15 minute
Modul de lucru:
 Se împarte clasa în grupe de 3-4 elevi.
 Fiecare grupă completează frunzele copacului cu noţiuni legate de metalul cupru.
 Se expun fişele, se fac discuţii pe completările făcute, se remediază erorile.
 Se desenează copacul pe tablă, se completează frunzele cu ideile cele mai importante, iar
dacă trebuie se mai adugă frunze.
De exemplu se poate folosi la recapitularea și sistematizarea cunoștințelor depre oxigen:

Bibliografie
1. Cerghit, I, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006
2. Ionescu, M., Radu I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
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PROIECTAREA UNEI LECŢII BAZATĂ PE
EXPERIMENTARE VIRTUALĂ
ŢIGĂNELE MIHAELA,
C.N.Tudor Vladimirescu Târgu Jiu

Unitatea de învăţământ: C.N.TUDOR VLADIMIRESCU
Numele şi prenumele: ŢIGĂNELE MIHAELA,
Disciplina: FIZICA

Clasa/Vârsta
I.

CLASA
a 8-a

Unitatea
II.

STATICA
FLUIDELOR

Justificarea didactică pentru utilizarea
experimentării virtuale
Pentru a dinamiza lectiile la disciplina aleasa
putem folosi Microsoft Powerpoint sau
Prezzi ,filme educative sau programe online,
accesarea de siteuri interactive sau a unor
biblioteci online, utilizarea testelor online de
catre student si profesori , sau postarea
materialelor lectiei pe un blog personal,
aprofundarea cunostintelor folosind fise de
activitate suplimentare

Termeni cheie

Titlul activităţii didactice
DETERMINAREA FORTEI
ARHIMEDICE

Timp
III.

1 ORA

Obiective de învăţare

ELEVII EXPERIMENTEAZĂ
DETERMINANAREA GREUTĂŢII UNUI
CORP ÎN AER
SI A GREUTĂŢII APARENTE, ÎN APĂ

Resurse
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SCRIEREA
ÎNTR-UN
DOC
.WORD
PRELUAREA
IMAGINILOR
DE
PE
INTERNET CU MATERIALE UTILIZATE
,NECESARE
ÎN
EXPERIMENTUL
VIRTUAL,SUGESTIVE
PENTRU
EXPERIMENTUL
PROPUS
DINAMOMETRUL,MENSURA GRADATĂ
DETERMINARE, TEHNOLOGIE,
CE
CONŢINE LICHID SI UN CORP
EXPERIMENT VIRTUAL ,
METALIC
SUSPENDAT
DE
MENSURĂ GRADATĂ, DINAMOMETRU, DINAMOMETRU MANUALUL DE CLASA
APLICAŢII SOFTWARE
A 8-A
FIŞE DE LUCRU DOC.WORD SAU
PREZENTARE PPT
25
CALCULATOARE
PENTRU
EVALUARE INDIVIDUALA SAU UN
CALCULATOR PENTRU LECTIE DE
PREZENTARE
FOLOSIND
VIDEOPROIECTORUL
Desfăşurarea activităţii didactice
1.PROFESORUL REAMINTEŞTE CARE SUNT PUNCTELE CE ALCĂTUIESC
STRUCTURA UNUI REFERAT,PREZENTÂND UN DOCUMENT WORD CU ACESTEA
2.SE UTILIZEAZĂ TIC PENTRU PREZENTAREA UNUI EXPERIMENT VIRTUAL
GESTIONAREA SI SALVAREA DATELOR ÎN FISIERE,REALIZAREA DE SLIDEURI
PENTRU PREZENTĂRI PPT
3.DEZVOLTAREA
UNOR ABILITATI DE INVĂŢARE PRIN DOCUMENTARE,
SINTETIZAREA INFORMAŢIEI,PRELUCRAREA IMAGINILOR
.4.GESTIONAREA SI SALVAREA DATELOR ÎN FISIERE.
5.SE POATE LUCRA INDIVIDUAL SAU PE GRUPE FOLOSIND CORPURI/DATE
DIFERITE
Finalizarea proiectului

ELEVII
VOR REALIZA FISIERE CU MATERIALELE NECESARE
PENTRU
REALIZAREA UNEI SESIUNI DE PREZENTARE A EXPERIMENTULUI VIRTUAL
UTILIZÂND DATE
GESTIONATE ŞI IMPUSE DE PROFESOR SAU EXPERIMENTATE ÎN LABORATORDE EXEMPLU VALORI PENTRU GREUTATE ŞI GREUTATE APARENTĂ
Evaluarea
Abilităţi şi cunoştinţe

Deprinderi tehnice

SE
URMĂRESTE
COMPLETAREA UTILIZAREA TIC ÎN PRELUCRAREA
CORECTĂ
A
DATELOR-ADEVARUL DATELOR
CE
VIZEAZĂ
ŞTIINŢIFIC, DOCUMENTAŢIE CORECTĂ EXPERIMENTUL VIRTUAL
CAPACITATEA
DE
REALIZA
UN
EXPERIMENT VIRTUAL RESPECTÂND IV. ABILITĂŢI TEHNICE ÎN
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CERINŢELE IMPUSE
PRELUCREREA
IMAGINILOR,
A
EFECTELOR, A INSTRUMENTELOR DE
TABEL, EVALUAREA SE FACE PRIN
NOTĂ REZULTATĂ DIN PUNCTAJUL CE
PRESUPUNE COMPLETAREA CORECTĂ
A PUNCTELOR – DENUMIRE, TEORIA
LUCRĂRII, APARATE ŞI MATERIALE
NECESARE,
DISPOZITIV
EXPERIMENTAL, MOD DE LUCRU,
CALCULE,
TABEL
DE
VALORI,
PRELUCRAREA
DATELOR-ERORI,
SURSE, BIBLIOGRAFIE
ELEVII
TRIMIT
EMAILURI
CU
PREZENTAREA
REFERATULUI
CE
CONŢINE EXPERIMENTUL VIRTUAL SI
SUNT
EVALUATI
ÎN
PERIOADA
STABILITĂ SAU INFORMAŢIA POATE FI
INREGISTRATĂ PE CD SAU STIK
Autoreflecţia

EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR
Microsoft Word 2010 pentru
redactarea planului de lectie si
urmarirea pasilor unei lectii , pentru
administrarea de fise interactive
Microsoft Powerpoint,

1.APRECIEZ CĂ ACTIVITATEA A FOST REUŞITĂ
2Care au fost punctele forte, dar punctele slabe ale acestei activităţi?
3Ce modificări ar fi necesare pentru îmbunătățirea activității didactice viitoare?
4.ELEVII SUNT RECEPTIVI ŞI APRECIAZĂ
STRATEGIA DE PREDARE SI
EVALUARE REALIZÂND PREZENTĂRI ŞI FEEDBACK PERMANENT PRIN
ÎNTREBĂRI ADRESATE ÎN DOCUMENTARE
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METODE DIDACTICE PENTRU PREDAREA
DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE: MOZAICUL
Prof. ing. Vulpe Carmen Rodica
Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru‖ Tg-Jiu
Metoda didactică este drumul, calea, pe care profesorul o alege în demersul său didactic, în
vederea atingerii obiectivelor educaționale.
Metodele didactice nu trebuie identificate cu cele de investigație științifică, deoarece ele au o
destinație pedagogică. Pentru elev, metoda este drumul pe care îl parcurge de la necunoaștere la
cunoaștere, sau de la o cunoaștere mai puțin profundă spre una mai adâncă.
Oricât de bine aleasă ar fi metoda didactică de către profesor, dacă aceasta nu mobilizează
elevul, nu-l implică în acțiune, nu-l face să gândească, nu-i stârneșete interesul, demersul devine
ineficient și nu va avea rezultatele dorite. Elevul trebuie să participe voluntar, direct și activ la
propria sa formare, din „obiect‖ al educației să devină „subiectul‖ transformării sale.
Funcțiile metodelor didactice sunt multiple: funcția cognitivă, funcția formativ educativă,
funcția motivațională, funcția instrumentală și funcția normativă. Valoarea metodei rezultă însă
numai din efectele pe care aceasta le produce. Ea poate să imprime bunul mers al demersului
didactic, sau dimpotrivă. Sunt influențate atât rezultatele directe, imediate, cât și cele indirecte,
îndepărtate în timp (procese, calități și aptitudini).
Prin utilizarea unei anumite metode, profesorul nu primește garanția succesului. Există o
serie de factori care influențează aplicarea acestor metode. Cel mai important este specificul
colectivului de elevi. Din acest motiv, educatorul trebuie să gândească foarte bine momentul în care
aplică metoda, dar și modul în care o face.
Profesorul trebuie să aibă ca obiectiv principal creșterea înțelegerii elevului. Pare simplu,
dar uneori trebuie memorat, pentru că există riscul de a identifica obiectivul cu scopul didactic. Nu
trebuie pusă întrebarea: „ce ar trebui să învețe elevii?‖, ci „ce ar trebui să învăț?‖
Aplicând o anumită metodă, profesorul realizează o punte de legătură între sine și elevii săi,
intră în dialog, stabilește relații cu aceștia. De obicei, metodele sunt fie subestimate, fie
supraestimate. Un bun profesor ar trebui să fie capabil să obțină rezultate indiferent de metoda
utilizată. Una și aceeași metodă, poate, de asemenea, să dea rezultate foarte bune dacă este utilizată
de un profesor, sau foarte proaste, dacă este utilizată de alt profesor. Nu se poate deci discuta despre
un model metodologic, care să asigure succesul didactic.
Metoda trebuie aleasă de profesor în funcție de personalitatea sa, de specificul colectivului
de elevi, de dotarea didactică-materială a școlii.
Metodele de comunicare orală pot fi expozitive (explicația, narațiunea, descrierea,
expunerea, prelegerea) sau interactive, de dialog (conversația, dezbaterea, dezbaterea Phillips – 66,
asaltul de idei, problematizarea, sinectica, acvariul, mozaicul, controversa creativă, metoda
cubului). Aceste metode se utilizează foarte des la orele de discipline tehnologice.
Metoda mozaicului, sau metoda grupurilor interdependente „îmbină învățarea individuală
cu învățarea în echipă‖. Profesorul împarte clasa în grupe de 4, 5 elevi, în funcție de subtemele
stabilite anterior pentru conținuturile care se doresc a fi discutate. Fiecare elev primește un număr în
cadrul grupei. Elevii cu numărul 1 din fiecare grupă vor deveni „experți‖ în aprofundarea subtemei
1 și așa mai departe, până la epuizarea subtemelor. Experții primesc fișele corespunzătoare,
formează grupurile de experți și dezbat tema primită. Fiecare dintre ei trebuie să fie capabil să
explice colegilor de echipă conținuturile din fișa de expert.
Profesorul are rolul de a monitoriza activitatea, răspunde unor întrebări ale elevilor,
stimulează cooperarea între elevi. În faza finală, când experții prezintă rezultatele în fața colegilor,
profesorul pune întrebări. La final se poate distribui o fișă de evaluare, pentru sintetizarea
cunoștințelor.
Metoda se aplică cu succes la lecțiile de transmitere de noi cunoștințe.
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Un exemplu concret este lecția: „Condiționarea cerealelor”, din cadrul disciplinei
„Tehnologii generale în morărit și panificație‖, disciplină care face parte din planul de învățământ al
elevilor de clasa a X-a, domeniu Industria Alimentară. Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 4,
constituindu-se apoi grupele de experți: nr.1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4.
Fiecare expert primește o fișă de documentare, după cum urmează:
Fișa de documentare nr.1 (experții nr.1)
Condiționarea cerealelor
Prin condiționarea cerealelor se înțelege tratarea acestora cu apă și căldură. Această tratare
se execută în scopul următor:
- Îmbunătățirea calităților de măciniș ale cerealelor pentru a se putea extrage cât mai multă
făină de calitate bună
- Îmbunătățirea structurii fizico-chimice a cerealelor și în special a glutenului
- Micșorarea consumului de energie pentru măcinare prin uniformizarea durității boabelor
- Uniformizarea gradului de umiditate în toată masa cerealelor.
Condiționarea cerealelor este strâns legată de calitatea pe care o au cerealele și în special de
proprietăție mecanice – structurale (duritate, sticlozitate, grosimea cojii, umiditate). Într-un anumit
mod se condiționează grânele moi și în alt mod grânele tari.
Dacă procesul de condiționare este condus greșit, mai ales la grânele moi, însușirile de
panificație se distrug și cerealele nu mai pot fi utilizate.
Ameliorarea calității grânelor se realizează prin următoarele metode:
- Condiționarea la rece (hidrică)
- Condiționarea la cald (hidrotermică)
- Condiționarea rapidă
Fișa de documentare nr. 2 (experții nr.2)
Condiționarea la rece
Condiționarea la rece se face prin umezirea cerealelor pe cale artificială, folosindu-se
următoarele metode:
- Udarea în scopul umectării bobului până în interior
- Stropirea sau umezirea numai a învelișului bobului
Umezirea cerealelor este bine să se facă de două ori în procesul de pregătire pentru măciniș,
și anume după încheierea operației de separare a corpurilor străine din masa de cereale, respectiv
după decojirea primară și înainte de șrotul I.
Când condiționarea se face numai cu apă (la rece), pricipalul obiectiv este asigurarea unei
umidități optime a grâului pentru măciniș. Aceasta va permite, pe de o parte, desfacerea mai ușoară
a învelișului de endosperm, iar pe de altă parte, va înmuia învelișul bobului, făcându-l plastic, ceea
ce îi va limita sfărâmarea prea intensă în procesul de măcinare.
Aceasta se realizează în prima fază la mașinile de spălat sau la aparate speciale de udat, când
mașinile de spălat lipsesc sau atunci când ele nu pot fi folosite, deoarece cerealele au o umiditate
inițială prea mare. Umezirea în cea de-a doua fază se realizează cu aparatul de pulverizat apă,
deoarece este nevoie de o reumezire numai a învelișului bobului înainte de măcinare, ținând seama
că el pierde o parte din apă în procesul de prelucrare a învelișului aplicat după prima umezire.
Pentru ca umiditatea să se distribuie astfel ca să se creeze condiții optime de măciniș este
necesară o anumită perioadă de timp, în care are loc procesul de difuzare a apei, și durează cu atât
mai mult, cu cât bobul este mai uscat sau mai sticlos.
Fișa de documentare nr. 3 (experții nr.3)
Condiționarea la cald
Grânele slab calitative (gluten degradat, umiditate ridicată) nu pot fi aduse la un stadiu
corespunzător producerii de făinuri bune numai prin utilizarea apei și a odihnei.
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În această situație intervine un al treilea factor de îmbunătățire a calității, și anume căldura.
Prin condiționare la cald se înțelege o prelucrare a cerealelor atât cu căldură, cât și cu
umiditate, denumită condiționare hidrotermică.
Aceasta se poate realiza în două moduri:
- Condiționarea hidrotermică la presiune atmosferică (sistemul cel mai des utilizat)
- Condiționarea hidrotermică sub vid
Pentru grânele moi, o condiționare hidrotermică presupune următoarele faze de desfășurare:
- Umezirea cerealelor (până la 19 – 20 %)
- Preîncălzirea cerealelor (15 – 30 de minute, până la 45 – 50 0C)
- Uscarea cerealelor (timp de 10 – 15 minute, uscare cu circa 2 – 3 %, până la umiditate de
17 – 18 %, )
- Condiționarea cerealelor ( 30 – 40 de minute, la 40 – 45 0C)
- Răcirea cerealelor (15 – 20 de minute, cerealele ajung la 200C)
- Umectarea în celulele de odihnă durează 3 – 6 ore. Înainte de măcinare este necesar ca
grâul să fie umezit prin pulverizare, pentru ca în coajă să se obțină umiditatea dorită în
timpul sfărâmării.
Fișa de documentare nr. 4 (experții nr.4)
Condiționarea rapidă și efectul condiționării în producție
Procedeul constă în încălzirea grâului cu abur, timp de circa 3 minute, după care este răcit
brusc cu apă rece. Acest tratament termic rapid prin schimbarea bruscă a temperaturii provoacă
slăbirea legăturilor dintre înveliș și endosperm, ușurând separarea acestuia în procesul de măcinare.
Încălzirea cu abur se face în acest caz până la o temperatură de 680C și are ca efect, pe lângă
slăbirea legăturilor dintre înveliș și endosperm, o îmbunătățire a însușirilor de panificație ale
grânelor cu gluten slab. În acest tratament, după răcirea bruscă în apă, grâul necesită să fie zvântat
într-o coloană de zvântare.
Superioritatea acestui tip de condiționare constă în reducerea timpului de condiționare.
Efectul condiționării în producție
Grânele care au fost supuse unei condiționari corecte și-au îmbunătățit indicii de calitate
legați de procesul de măcinare și de procesul de panificație, astfel:
Culoarea făinii este mult mai deschisă la grânele condiționate, ca un rezultat al
separării în mai bune condiții a cojii bobului, care a devenit elastică și nesfărâmicioasă
Conținutul în substanțe minerale scade simțitor
Producția făinii de calitate superioară crește cu 10 %
În procesul de măcinare se obțin mai multe grișuri de calitate
Funcționarea utilajelor, regimul de măcinare și, în general, exploatarea morii sunt
mult îmbunătățite
Bibliografie
1.Cerghit, Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, București, 2006
2.Cerghit, I., Neacșu, I., Negreț-Dobridor, I., Pânișoară, I.O, Prelegeri pedagogice, Editura Polirom,
București, 2001
3.Cucoș, C. coordonator, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura
Polirom, București, 2008
4.Danciu, Cristina Anca, Didactica specialității pentru discipline tehnice (industrie alimentară și științe
agricole), suport de curs adaptat, material realizat în cadrul proiectului „e-Incluziune: Dezvoltarea şi
implementarea unui program de asistenţă bazat pe tehnologii TIC, pentru creşterea accesului la învăţământul
superior al persoanelor cu dizabilităţi‖, Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/141055, Beneficiar: Universitatea
′′Lucian Blaga′′ din Sibiu
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SECȚIUNEA III. Proiecte extracurriculare – referat sau ppt.

CJRAE GORJ A DESCHIS PORTILE PROIECTELOR ERASMUS+

Prof. cons Bobic Otilia Loredana
În perioada 16 - 20 aprilie 2018 Centrul Judetean de Resurse și Asistentă Eucatională Gorj, în
calitate de partener, a participat la implementarea cu succes a proiectului Erasmus+ „Turn bullying
off!" alături de Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae" din Târgu Jiu în calitate de coordinator și
Kállósemjéni Diákokértés Ifjakért Egyesület din Ungaria, Aksemseddin Bilimve Sanat Merkezi din
Turcia, Collège Boris VIAN din Franța, în calitate de parteneri.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, acțiunea KA1, domeniul
tineret si s-a adresat unui grup ţintă format din 43 de tineri din România, Ungaria, Franța, și Turcia.
Prin activități informale și non-formale, participanții au coștientizat consecințele fenomenului de
bullying și modalitătile de contracarare a acestuia în mediul educațional. Proiectul a atins și un nivel
de dezvoltare personală, s-au legat prietenii puternice, s-au câștigat imagini de sine pozitive și s-a
dezvoltat un nivel de comunicare ce nu a mai ținut cont de granițe, diferențe ligvistice sau culturale.
De asemenea, reprezentanții CJRAE implicati în proiect și-au îmbunătățit abilitătile de
implementare a proiectelor europene lucrând cu o echipă de oameni competenti si bine pregătiti
astfel, „Turn bullying off!", va reprezenta o parghie importantă în ceea ce priveste atragerea de
fonduri europene în instituție.
Rezultatele obținute și impresiile despre proiect au fost diseminate atât în cadrul Cercului
pedagogic al Consilierilor școlari, desfășurat în luna mai al acestui an cât și în mediul virtual,
pe https://www.facebook.com, unde se găsesc postările legate de activitățile de diseminare.
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ALIMENTAȚIA OMULUI MODERN, ÎNCOTRO?
Prof.Cornelia Dinga,
Colegiul Tehnic “Matei Corvin” Hunedoara
Proiectul ‖Alimentația omului modern, încotro?‖ s-a desfășurat la Colegiul Tehnic ‖Matei Corvin‖
Hunedoara, sub îndrumarea prof. Cornelia Dinga. Elevii participanți au asistat la o sesiune de
comunicări prezentată de o elevă din clasa a VIII-a A,ocazie cu care au aflat informații despre
componentele unui stil de viață sănătos: nutriție, hidratare, odihnă și activitate fizică.
Elevii au ascultat cu interes materialele prezentate de colegi, s-au provocat la diverse discuții, au
răspuns la întrebări cu privire la regimul lor de viață, au analizat și au realizat ce ar trebui să
schimbe pentru a-și asigura o sănătate mai bună.
Doi elevi care fac sport de performanță au prezentat colegilor ce înseamnă sportul pentru ei, ce
program zilnic au, precum și felul în care sportul i-a ajutat, le-a schimbat în bine viața. Un elev
bolnav de diabet le-a împărtășit colegilor ce presupune o asemenea boală, ce regim strict de viață
are datorită bolii, care sunt motivele îmbolnăvirii sale.
În timpul activităţii şi a discuţiilor care au urmat elevii și-au îmbunătățit astfel cunoștințele despre
nutriție, despre importanța unui regim de viață sănătoși au devenit mai conștienți asupra bolilor la
care se expun dacă neglijează acest aspect.
În urma activităţii şi a discuţiilor care au urmat elevii au conștientizat importanța
respectării unui program alimentar echilibrat, asociat cu un regim fizic zilnic. Au învățat că e mai
bine să înlocuiască dulciurile cu fructele, au promis că vor face mai multă mișcare în aer liber și că
vor petrece mai puțin timp la calculator.

Concluzii
Beneficiile unei alimentaţii
sănătoase şi raţionale






Sănătate şi longevitate
Energie si vitalitate
Incetinirea fenomenului de
imbătrânire
Controlul greutăţii

Nerespectarea principiilor
alimentare determină
numeroase afecţiuni ale
organismului:





Obezitate
Diabet
Boli cardiovasculare
Carii dentare

Alimentaţia trebuie să fie:
 Complexă
 Variată
 Echilibrată
Corolar „ Dacă reuşim să găsim pentru fiecare om echilibrul dintre
alimentaţie şi exerciţiile fizice, astfel încât să nu fie nici mai mult, nici
mai puţin, am reuşi să descoperim mijlocul de întreţinere al sănătăţii . ”
[ Hipocrat]
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PROIECT EXTRACURRICULAR
,,ANSAMBLURI VESTIMENTARE PENTRU TINERI CONFECȚIONATE DIN
MATERIALE RECICLABILE,,
Prof. Dr. Ing. Textile-Pielărie Lengyel Bianca-Cristina,
Liceul Tehnologic Jimbolia
SCOPUL PROIECTULUI EDUCAȚIONAL: Valorificarea proiectelor de colaborare cu
firma S.C. MODA-TIM S.R.L din Timișoara în vederea asigurarii calității programelor de
formare profesională
 Ţintă şi obiective specifice
Ne-am propus să dezvoltăm și să valorificăm parteneriate cu agenții externi din judet, cu
scopul identificării și transferului de bune practici europene în formarea profesională, facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii, în special pentru
absolvenții de la disciplinele tehnice specializarea Technician Designer Vestimentar.
Obiectivele specifice pe care le-am urmărit au fost:
1. Formarea şi exersarea abilităţilor profesionale ale participanţilor în contextual specific
activității de confecții textile.
2. Promovarea dimensiunii europene a calității în educație și formare prin dezvoltarea unui
parteneriat extern;
3. Creşterea nivelului de competenţă al cadrelor didactice pentru a răspunde noilor provocări şi
pentru a pune în aplicare politicile şi strategiile educaţionale europene prin diferite metode
de practică.
4. Promovarea la nivel local şi naţional a exemplelor de bună practică identificate.
5. Îmbunătăţirea mobilităţii profesionale.
6. Deschiderea spre valorile culturale europene şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice
pentru o bună adaptare la un mediu socio-profesional.
7. Împletirea cunoștiințelor acumulate la orele de pregătire practică cu cele de la orele din
atelierul școală.
 Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici
Atunci când vorbim despre calitatea formării profesionale, ne referim cu precădere la
capacitatea acestor programe de a satisface beneficiarii direcţii sau indirecţi ai serviciilor de
formare. Fără îndoială, nevoile cele mai importante sunt legate de integrarea rapidă şi eficientă a
absolvenţilor pe piaţa muncii.
 Acest lucru presupune, pe de-o parte, ca organizaţia furnizoare să cunoască nevoile reale de
formare şi dinamica pieţei muncii. Pe de altă parte, şi formabilul trebuie să aibă
oportunitatea de a cunoaşte aceste nevoi, pentru a putea aprecia în ce măsură aptitudinile şi
competenţele sale actuale corespund cerinţele unor posturi.
 Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, nevoile de formare profesională s-au
reorientat spre o piaţă lărgită a muncii. În acest context, proiectele de mobilitate
educaţională au oferit o şansă extraordinară unor tineri din unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic de a efectua stagii de pregătire practică în diferite locații ale agenților
economici.
 Începând cu anul 2016, Liceul Tehnologic Jimbolia a dorit să ofere o dimensiune europeană
serviciilor de formare profesională, prin îmbogăţirea experienţei sale cu exemple de bune
practică culese din sistemele de formare şi ocupare a forţei de muncă din judet cu o
economie competitivă, iar participarea la proiectele de colaborare sunt foarte benefice in
acest sens.
 Descriere
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S-au primit sub formă de sponsorizare, materiale din partea firmei ,,Moda-Tim,, din
Timișoara, o serie de accesorii vestimentare cu ajutorul cărora elevii au realizat o colecție de
ansambluri vestimentare pentru adolescenți și apoi au fost prezentate sub forma unei parade de
modă în cadrul liceului. La această manifestare au fost prezente și cadre didactice din cadrul
unității școlare, reprezentanți ai agentului economic cu care am colaborat, mass media locală și
alte persoane din acest domeniu al industriei textile.
 Dovezi ale succesului
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Resurse necesare
Financiare: Agentul extern ,,ModaTim,,
Materiale: materiale de bază și materiale auxiliare: nasturi, paiete, ațe de cusut de diferite nuanțe,
curele din piele și înlocuitori, etc.

Planuri pentru viitor
Ne dorim să devină o practică ce se va realiza cel puţin o dată pe an. Pentru aceasta căutăm
noi parteneri, din județ.
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Observaţii privind implementarea
Acest model de practică poate fi realizat de către oricare altă şcoală, unde există cadre
didactice dornice să lucreze în echipă, cu competențe tehnice și de management de proiect bine
dezvoltate. Implementarea presupune riscuri. Acestea trebuie anticipate corect, asumate cu
discernământ și controlate.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
2. Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, http://aracip.edu.ro;
4. HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
5. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
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PROIECT EDUCATIV
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

Prof. PEPTAN ANCA
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Titlu proiect: PROIECT INTERNAȚIONAL JA IN A DAY-EDUCAȚIE FINANCIARĂ
Tip: (județean, interjudețean, regional, național): Internațional
Domeniul: educație financiară
Perioada: 22-26 MAI 2017 (‖Școala altfel‖)
Instituţia coordonatoare: COLEGIUL TEHNIC NR.2
Parteneri/colaboratori: -Junior Achivement Romania în parteneriat cu Ministerul
Educației Naționale
- Banca Națională a României- Sucursala Gorj
6. Echipa de implementarea a proiectului: Peptan Anca, Bengescu Otilia, Bistreanu Eliana
7. Grup ţintă/beneficiari: elevii claselor a X-a A, a XI-a B, a XII-a A
8. Scop: Înțelegerea de către elevi a rolului banilor si a modului de circulație a acestora in
societate pentru a putea lua decizii financiare corecte in viața de zi cu zi
9. Obiective:
- cunoașterea rolului banilor in societate si
- înțelegerea modului de circulație a banilor
- cunoașterea mijloacelor moderne de plata și folosirea lor in siguranță
- cunoașterea drepturilor si obligațiilor la plățile online
-identificarea elementelor unui card bancar
- cunoașterea activității Băncii Naționale a României și a băncilor comerciale
10. Argument: Cunoștințele din domeniul financiar si utilizarea mijloacelor moderne de
vânzare/plată au devenit o necesitate, mai ales pentru reprezentanții tinerei generații care
sunt mult mai familiarizați cu folosirea telefonului si calculatorului in viața cotidiana, dar au
in egală măsură nevoie de cunoștințe financiare și masuri de securitate la realizarea de plați/
tranzacții/ achiziții in mediul online
11. Resurse (umane, materiale , de timp)
Resurse umane: 3 profesori diriginți care au lucrat cu grupe formate din elevi ai claselor pe
care le coordonează (în total 56 elevi organizați in 3 grupe
Resurse materiale:
-Sala de clasă/biblioteca/sala de lectură/cabinete școlare/ clubul elevilor
- calculator şi echipamente multimedia
-Trainigurile online BaniIQ si Baniipenet oferite de JA România
-materiale informative, pliante, chestionare
- aparat foto, camera video
Resurse de timp:
- cate 2 ore necesare parcurgerii fiecărui training online-total 4 ore
- 2 ore pentru aplicare testelor si discutarea rezultatelor
- 2 ore vizita la Sucursala Gorj a Băncii Naționale a României
1.
A.
2.
3.
4.
5.

)
12. Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili, rezultate aşteptate)
Parcurgere training online BaniIQ si Baniipenet
Activități
Loc
Perioada
Responsabili
Rezultate așteptate
Parcurgere
Laborator
Luni
Peptan Anca,
- cunoașterea de
training online
informatică
22.05.2017 Bengescu Otilia,
către elevi a unor
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Bistreanu Eliana

BaniIQ

Parcurgere
training online
Baniipenet

Laborator
informatică

Marți
Peptan Anca,
23.05.2017 Bengescu Otilia,
Bistreanu Eliana

Evaluare
cunoștințe prin
aplicarea de teste
pe echipe de cate
3 elevi pentru
fiecare dintre
traningurile
BaniIQ si
Baniipenet

Sala de clasa,
Clubul
elevilor,
Laborator
informatica

Miercuri
Peptan Anca,
24.05.2017 Bengescu Otilia,
Bistreanu Eliana

Vizita de studiu
la Sucursala Gorj
a Băncii
Naționale a
României

Sucursala
Gorj a Băncii
Naționale a
României

Joi
Peptan Anca,
25.05.2017 Bengescu Otilia,
Bistreanu Eliana

noțiuni și informații
financiare privind
bugetul personal,
venituri, cheltuieli,
economii si
investiții
Cunoașterea de
către elevi a unor
aspecte privind
comerțul online,
circuitul banilor pe
internet, masuri de
securitate online si
drepturile
cumpărătorului
online
-înțelegerea mai
buna si lămurirea
eventualelor erori
in înțelegerea unor
informații din
cadrul training
urilor online
-dezvoltarea
modului de lucru in
echipa
Cunoașterea
obiectului de
activitate al Băncii
Naționale a
României si a unei
bănci comerciale
-îmbunătățirea
colaborării dintre
scoală si instituții
locale/ naționale in
vederea creșterii
nivelului de
educație a tinerilor

13. Evaluare: prin aplicarea de teste si exercitii pe echipe de cate 3 elevi pentru fiecare dintre
traningurile BaniIQ si Baniipenet
14. Mediatizare: pe site-ul liceului, in cadrul activităților metodice ale Comisiei diriginților
15. Diseminare: in cadrul activităților metodice ale Comisiei diriginților
16. Sustenabilitate: realizarea unor activități similare în anul școlar 2017-2018 în cadrul orelor
de dirigenție coordonate de alți 5 profesori diriginți din cadrul Colegiului Tehnic Nr. 2, prin
folosirea materialelor puse la dispoziția celor 3 coordonatori ai proiectului de către Junior
Achivement Romania
17. Datele de contact ale coordonatorului proiectului: Anca Peptan – telefon: +0727415066,
email:anca_peptan@yahoo.com
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PERMANENȚE BRÂNCUȘIENE
Zestroiu Simona,
Bibliotecar, Colegiul Tehnic Nr. 2
Proiect educațional regional PERMANENȚE BRÂNCUȘIENE, derulat în perioada 01 decembrie
2017 – 30 iunie 2018
Instituții de învățământ organizatoare:
Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu și Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu‖, Târgu Jiu
Parteneri:
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj,
- Casa Corpului Didactic Gorj,
- Liceul Tehnologic „Anghel Saligny‖, Galați,
- Colegiul Național Gheorghe Șincai Baia Mare,
- Școala Gimnazială Comuna Ionești, Vâlcea,
- Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopșor‖ Plenița, Dolj.
Argumentul proiectului
Magician al formei sculpturale, a plecat de acasă ca purtător al tradițiilor artei noastre,
pentru a le trece, odată cu el, în universalitate, în nemurire, semnând cu forma oului începutul unei
noi ere în artă. Constantin Brâncuşi a lăsat o puternică influență asupra europenilor, în ceea ce
priveşte „zborul spre perfecțiune‖, progresul fiind realizat prin intermediul Sculpturii. Prin
Brâncuşi, Sculptura a reuşit un progres de care civilizația europeană avea nevoie. A studia opera lui
Brâncuși înseamnă a merge spre rădăcinile artei, spre straturile adânci ale gândirii și sensibilității.
Efortul de a înțelege personalitatea și opera lui Brâncuși este efortul de a ne înțelege pe noi înșine ca
moștenitori ai unei culturi străvechi, dar și părtași lucizi și activi la făurirea culturii contemporane.
Proiectul PERMANENȚE BRÂNCUȘIENE a fost inițiat pentru a dezvolta interesul elevilor în
studierea operei brâncușiene și descoperirea sculpturii ca formă de exprimare artistică. Totodată, o
mare importanță o are formarea simțurilor estetice ale elevilor pentru artă și frumos, respectul și
onoarea pentru simbolurile locale, tezaur regăsit în patrimoniul valorilor naționale și europene.
Scopul proiectului;
Scopul acestui proiect educațional constă în cunoașterea importanței operei brâncușiene în
diversitatea culturală a spațiului european
Obiectivele specifice ale proiectului;
O1 Dezvoltarea cunoştinţelor culturale şi artistice ale elevilor
O2 Stimularea potențialului creativ
O3Descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor artistico-plastice
O4Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării între şcoală, familie, comunitate
în scopul creşterii calităţii educaţiei
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul;
Grupul ţintă este format din minim 40 de elevi din clasele V-XII de la Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu,
Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu şi de la școlile partenere. Pe tot parcursul proiectului
elevii vor fi supravegheaţi de cadrele didactice implicate în proiect.
Activităţi propuse, în cadrul acestui proiect educativ, în ordinea în care s-au desfăşurat:
- mediatizarea proiectului;
- participarea elevilor, vizați ca grup țintă, la o vizită culturală în care au descoperit etapele vieții și
dezvoltării personalității brâncușiene
- organizarea unui concurs, adresat elevilor de la clasele V- XII;
- expoziție cu produse finale, diseminarea finală a proiectului.
Resurse umane:
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*responsabil de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
*personal didactic ;
* elevi din ciclul gimnazial și liceal;
Resurse materiale:
*materiale de lucru specifice creaţiilor literare, plastice şi colajelor;
*calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, afișe, diplome;
*spaţii amenajate pentru expoziţii.

ACTIVITATEA 2 - Pași pe drumul lui Brâncuși

Activitatea 3 - CONCURS REGIONAL - ARTĂ ȘI PROIECȚIE –
- domeniul cultural-artistic, culturi și civilizații

24 aprilie 2018
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