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SECȚIUNEA I 
Pagini de Carte – Referat Ştiinţific 

 

 

MATEMATICI CONCRETE 
 

ANTONIE CRISTIAN DANIEL 

COLEGIUL NAŢIONAL „ECATERINA TEODOROIU‖ 

 

Grigore Moisil considera ca „Matematica va fi limba latina a viitorului, obligatorie pentru 

toţi oamenii de ştiinţă. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea maximă a circulaţiei 

ideilor ştiinţifice.‖ 

Matematica poate fi considerată regina ştiinţelor. Mai exact însă, matematica este o 

disciplină intelectuală importantă având propriile sale drepturi, şi un arbore genealogic care se 

întinde în trecut în diferite culturi, începând din Grecia antică până la civilizaţiile timpurii. 

Matematica e ştiinţa ce studiază modelele de structură, schimbare şi spaţiu. 

Cum mă ajută matematica să rezolv problemele? În primul rând îmi creează un set de tipare 

mentale pentru a putea rezolva problemele. Cu alte cuvinte, matematica mă ajută să devin rezolvitor 

profesionist de probleme. Dacă sunt un bun matematician şi rezolv o problemă cu uşurinţă, pot să 

rezolv şi problemele de zi cu zi mai uşor. 

Ce au toate problemele în comun? Rezolvitorii foarte buni de probleme sunt capabili să 

înţeleagă ce se aşteaptă de la problemele pe ar ele întalnesc. Cu alte cuvinte, o persoana care e 

expertă în rezolvarea de problema ştie că trebuie să cunoască toate elementele iniţiale ale 

problemei. Pentru a rezolva o problemă din viaţă obişnuită trebuie să ai o bună atenţie la detalii şi o 

răbdare. Abia apoi, după ce am facut o examinare a detaliilor, trebuie să iau alegerile inteligente. 

Urmează dezvoltarea unei strategii, pas cu pas. Planul trebuie realizat într-o ordine care are sens. E 

bine să se facă şi experimente cu planul obţinut. Odata ce s-a obţinut o soluţie reală, ea trebuie 

testata, pentru a se stabili dacă este sau nu corectă. 

Ce are in comun rezolvarea problemelor cu matematica din şcoală? Hans Krebs considera că 

„Numai matematica permite spiritului uman să atinga certitudinea.‖ E vorba aici de structurarea 

informaţiei. Matematica e utilizata de orice om, dar în special de cei care lucrează cu cifre 

(contabili, finanţişti, directori financiari). Desigur, aproape nu există meserie care să nu se folseasca 

măcar în parte de matematică. Printre domeniile cele mai populare sunt: predarea matematicii (să 

predau altora matematica), ştiinţe actuariale (finanţe, asigurări, probabilităţi, statistice, finanţe, 

economie), ştiinţe din domeniul tehnologia informaţiei (informatica, programare, retelistica, baze de 

date, dezvoltator de sisteme integrate), cercetare (pot folosi matematica pentru a descoperi lucruri 

utile pentru companii), biomatematica (un domeniu interdisciplinar care studiaza procesele 

biologice folosind unelte şi tehnici din matematica), criptografie (sa studiez informaţiile ascunse, de 

exemplu să lucrez la SRI), finanţe (în domeniul financiar e evidentă nevoie de matematica). Şi un 

artist are nevoie de matematica. Şi un critic de artă are nevoie de aşa ceva. Un grafician? Are şi el 

nevoie de arta. Sculptor? Da, şi lui îi este necesară matematica. 

Angajatorii caută persoane logice şi disciplinate cu ajutorul matematicii. Este una din 

calităţile cele mai importante ale unui angajat, şi e bine ca şi eu sa pot dobândi competenţe în 

matematica cât mai avansate. Îmi va fi de folos la joburile viitoare. Am nevoie să ştiu matematica 

pentru a putea înţelege foarte bine procesele unei organizaţii. Mai ales în multinaţionale, unde 

gândirea structurată şi procesele joacă un rol atât de important. Dupa terminarea liceului pot învăţa 

matematica la facultate (de exemplu, facultăţi cu profil tehnic, sau economic). Pot învăţa 

matematica şi la masterate, MBA-uri sau doctorate. Apoi orice curs de contabilitate şi finanţe 

presupune matematica. În plus, daca învăţ informatica în particular, voi învăţa şi matematică. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
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Exemple 

1. Să  se găsească  numărul de moduri de a aşeza n  soţi şi a soţiilor lor în jurul unei mese 

rotunde astfel încât fiecare bărbat să  aibă  ca vecine, de o parte şi de alta, doua femei dintre care 

nici una sa nu-i fie soţie.  

Rezolvare : 

 

Notez :   nT  numărul de moduri 

   n...,,2,1  numerele de ordine ale soţilor 

   n...,,2,1  numerele de ordine ale soţiilor 

 

O bijecţie f  de la mulţimea  n...,,2,1  pe mulţimea  n...,,2,1  defineşte o aşezare în 

modul următor :  aşezăm pe un loc oarecare la masă persoana cu numărul 1, la dreapta sa persoana 

cu numărul  1f , la dreapta sa persoana 2, la dreapta ei persoana cu numărul  2f , etc. 

Pentru ni ,1 , notez cu 12 iA  mulţimea bijecţiilor f  cu   iif   si pentru ni   notez cu 

iA2  mulțimea bijecţiilor f  cu   1 iif , iar pentru ni  , notez nA2  mulţimea bijecţiilor f  cu 

  1nf . 

 O bijecţie f  defineşte o aranjare care răspunde cerinţelor problemei dacă şi numai dacă nu 

aparţine nici uneia dintre mulțimile nAAA 221 ...,,,   

Deci 

   
n

i

iAnnT
2

1

!


  . 

dar     
 

 
Ki

i

nK

k
n

i

i

n

nji

ji

n

i

i

n

i

i AAAAAA










 
2...,,2,1

1
2

1

1

21

2

1

2

1

11... . 

 

 

Afirmaţie: 

Dacă mulţimea  nK 2...,,2,1  conţine k  numere, atunci  !knA
ki

i 


  dacă K  nu 

conţine doi întregi consecutivi din sistemul  1,2...,,2,1 n  şi 0



ki

iA  în caz contrar. 

Demonstraţie: 

 

 Daca K  conţine doi întregi consecutivi în sistemul  1,2...,,2,1 n , fie j2  şi 12 j , atunci, 

dacă exista o bijecâţie 
Ki

iAf


 , aceasta implică 122  jj AAf   şi, deci,   1 jjf  şi, în acelaşi 

timp,    11  jjf , deci f  nu este injectivă. 

 Daca K  conţine întregii 12 j  si j2 , rezultă, din 
Ki

iAf


  ca   jjf   şi   1 jjf  : 

absurd ( o funcţie este unic definită pe orice element din domeniu ). 

Așadar, 0



ki

iA  daca K  conţine doi întregi consecutivi din sistemul  1,2...,,2,1 n , deoarece 

pentru numerele n2  şi 1, avem o situaţie asemănătoare celor de mai sus. 
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Dacă K  nu conţine doi întregi consecutivi în  1,2...,,2,1 n , 
Ki

iAf


  implică faptul că imaginile 

a Kk   elemente din mulţimea  n...,,2,1 , sunt bine definite, iar restul imaginilor celor kn   

elemente pot fi alese in  !kn   moduri, astfel încât f  să fie o bijecţie a mulţimii  n...,,2,1  pe 

mulţimea  n...,,2,1 . 

 

 Conform teoremei lui Kaplansky, numărul mulţimilor K  cu k  elemente care nu conţin doi 

întregi consecutive din sistemul  1,2...,,2,1 n  este : 
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kn

n 2

2

2
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Se obţine, deci, : 
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Sau 
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2. Într-o clasă dintr-un liceu invață 40  de elevi. Dintre aceștia, 14  au preocupări pentru 

matematică, 16  pentru informatică şi 11 pentru fizică. De asemenea, 7  elevi au preocupări pentru 

matematică  şi informatică, 8  pentru informatică şi fizică şi 5  elevi pentru matematică şi fizică, iar 

4  elevi au preferinţe pentru toate cele trei obiecte. Câţi elevi nu au preferinţe pentru matematică, 

informatică sau fizică ? 

 

Rezolvare : folosesc principiul includerii şi al excluderii 

   

 Notez : M =   mulţimea elevilor care au preocupari pentru matematică 

    I =   mulţimea elevilor care au preocupari pentru informatică 

   F =   mulţimea elevilor care au preocupari pentru fizică 

 

  Numărul de elevi care nu au preferinţe pentru matematică, informatică sau fizică 

este : 

 

  FIMFIFMIMFIMFIM  4040  

15458711161440   elevi 

 

 

Bibliografie: 

 

Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,Editura 

Polirom, Bucureşti, 2005 

Schwarz D., Probleme de numărare, Editura Gil, Zalău, 2007 
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PRECURSORI AI ABSURDULUI – 

CARAGIALE, URMUZ, ARGHEZI 
 

Băbeanu Teodora Gabriela, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

În ceea ce priveşte absurdul „ca teren de exorcizare‖, termenii de comparaţie trebuie, în mod 

necesar, căutaţi în teatrul occidental dar şi în teatrul românesc unde Caragiale a oferit toată gama 

repetiţiilor şi stereotipiilor. Teatrul absurd a perfecţionat aceste procedee prin Ionesco, Beckett, 

Adamov. De altfel, avangardistul Eugène Ionesco recunoştea faptul că a găsit în teatrul lui  

Caragiale un punct de plecare în inovaţia artistică a literaturii veacului al XX-lea. Între tradiţionalul 

Caragiale şi avangardistul Eugène Ionesco, dincolo de multele deosebiri, există o evidentă identitate 

de atitudine. Nu se poate vorbi la Caragiale despre „drama antirealistă‖ sau despre „antiteatru‖, dar 

autorul a pătruns cu multă luciditate „alienarea, vidul, dezumanizarea, automatismul şi proliferarea 

verbală, haosul logic‖ (Paleologu, 1970: 54), fapt cunoscut foarte bine de către Ionesco. 

Teatrul lui Caragiale, „mergând dincolo de naturalism devine absurd-fantastic‖, iar absurdul 

este ceva „ce nu are scop‖. Ciocnirile dintre personajele din comedii, gesticulaţia, eforturile, 

retorica lor, de cele mai multe ori sunt lipsite de sens. Absurdul personajelor caragialiene este 

absurdul lumii lor, „fenomenele incriminate […] au avut un caracter istoric, chiar dacă ele ne par 

astăzi ca ţinînd de absurd‖ (Ionesco, 1992: 156). Lumea neobişnuită, lumea anormală a făcut 

obiectul satirei lui Caragiale, ceea ce îl apropie de tradiţia absurdului. Falsa selecţie socială, 

decăderea valorilor, degradarea omului prin deturnarea de la sine impune perspectiva satirică asupra 

unui mecanism social care conduce umanitatea la stereotipie.  

I. Constantinescu identifică în opera lui Caragiale trei din cele patru elemente caracteristice 

teatrului absurdului pe care le menţiona Martin Esslin: teatrul „pur‖, scene cu clovni, scene 

aberante, nonsensul verbal. Acelaşi autor, analizând figurile de coşmar din comedii, observă că la 

Caragiale şi la Eugène Ionesco noaptea „este domeniul naturilor coşmareşti, al «fantomelor» şi al 

«noroiului uman»‖, iar toate piesele lui Caragiale, excepţie făcând O scrisoare pierdută, se încheie 

în zori, diurnul având „alt regim şi alte perspective‖ (Constantinescu, 1974: 240). Comicul este 

necruţător, satira este radicală, şi, de aici, dimensiunea absurdului în opera lui Caragiale. „Evoluţia 

faptelor în comedii se produce mereu de la relevarea absurdului la ridiculizarea lui. Veselia ineptă a 

personajelor din finalul tuturor celor patru piese comice […] este semnul exterior al deriziunii 

absurdului. Personajele nu realizează nonsensul existenţei lor, singura reacţie finală la această 

absenţă a lor este veselia inconştientă. Acest contrast este angoasant şi comic în acelaşi timp, 

ducând, încă o dată, cu gândul la Eugène Ionesco, la care deriziunea absurdului, se produce, uneori, 

într-un fel asemănător‖ (Constantinescu, 1974: 242). 

Între Ionesco şi Caragiale se pot stabili asemănări multiple. Primul act din Rinocerii 

confirmă filiaţia caragialiană a lui Ionesco, dar şi simţul absurdului şi grotescului la Caragiale. 

Trecerea realităţii existenţiale în coşmar, în grotesc, dilatarea acesteia până la paroxism constituie 

viziunea originală a lui Caragiale; el şi-a caracterizat această viziune folosind termenii „monstruos‖, 

„apocaliptic‖, „absurd‖, cea mai sugestivă autocaracterizare fiind „simt enorm şi văd monstruos‖. 

Grotescul lui Caragiale, ca şi al lui Ionesco este „în ciuda pesimismului, fără iluzii şi amărăciunii 

râsului lor profund tonic şi […] nu lasă acea impresie de mutilare pe care o dau totdeauna 

personajele lui Beckett ‖ (Paleologu, 1970: 56). Aparenţa unei lumi „idilice‖ la Caragiale rezultă 

din absurdul unor fiinţe fără destin, fără ţel, fără conştiinţă. Lumea lipsită de umaninate, josnică şi 

derizorie este spaţiul propice pentru manifestarea comicului necruţător: „Niciodată stăpânite de un 

sentiment de culpabilitate, nici de ideea vreunui sacrificiu, nici de vreo altă ide […] aceste 

personaje cu conştiinţa uimitor de liniştită sunt cele mai josnice din literatura universală‖. Într-o 

astfel de lume a josniciei şi a derizoriului „numai comicul pur, cel mai necruţător se poate 

manifesta‖ căci „trebuie mers până la capăt în grotesc în caricatură‖ (Ionesco, 1992: 156). 
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Absurdul şi lipsa comunicării constituie esenţa comicului caragialian şi le regăsim în 

întreaga operă de la Justiţie, Căldură mare, La poştă, Cum se înţeleg ţăranii, până la discursurile lui 

Caţavencu, Farfuridi, Dandanache ori Conu Leonida. Personajele nu comunică deşi vorbesc în 

permanenţă, neavând nevoie de subiecte, ci de auditoriu care să încuviinţeze admirativ, exclamativ, 

respectuos tot ce spune vorbitorul. Ruperea legăturii dintre înţelesul cuvântului şi corpul său sonor – 

replicile din Lecţia lui Eugène Ionesco poartă această marcă – prin deriziunea aglomerării 

sufocante, apare la Caragiale în Moşii (Tabla de materii): „Turtă dulce - panorame - tricoloruri - 

bragă - baloane - soldaţi - mahalagioaice - lampioane - limonadă - fracuri - decoraţiuni - decoraţi - 

doniţe - menajerii - provinciali - fluiere - cerşetori - ciubere - cimpoaie - copii - miniştri - pungaşi 

de buzunare - hărdaie - bone - doici - trăsuri - muzici - artifiţii - fotografii la minut - comédii - 

tombole […] tramcare - tramvaiuri - capele pârlite - jupe călcate - bătături strivite - copii pierduţi - 

părinţi beţi - mame prăpădite - guri căscate - praf - noroi - murdărie - infecţie - lume, lume, lume - 

vreme frumoasă - dever slab... - Criză teribilă, monşer!‖ (Caragiale, 1994: 287). 

Între precursorii literaturii absurdului trebuie amintit Urmuz. În universul fictiv urmuzian, 

limbajul funcţionează în combinaţii din câmpuri semantice opuse, contrastante, fără legătură între 

ele. Dezagregarea semanatică alterează actul comunicării, ce devine absurd, ilogic: „A doua 

încăpere, care formează un interior turc, este decorată cu mult fast şi conţine tot ce luxul oriental are 

mai rar şi mai fantastic... Nenumărate covoare de preţ, sute de arme vechi, încă pătate de sânge 

eroic, căptuşesc colonadele sălii, iar imenşii ei pereţi sunt, conform obiceiului oriental, sulemeniţi în 

fiecare dimineaţă, alteori măsuraţi între timp cu compasul pentru a nu scădea la întâmplare‖ 

(Urmuz: 17). Tehnica de asociere este supravegheată, combinaţiile sunt deliberate şi uneori produc 

umor. Enunţul respectă organizarea gramaticală, însă în interiorul construcţiei verbale se produc 

rupturi de nivel semantic. Toma Pavel sesizează evoluţia graduală, de la umorul gratuit, la imaginile 

apocaliptice, a viziunilor urmuziene: „viziunile lui Urmuz, începute pe tonul unui umor gratuit şi 

politicos, devin pe parcurs tot mai înfiorătoare şi se sfârşesc adesea în viziuni apocaliptice... La 

Urmuz, mutaţia duce către groază, ironia îşi pierde puterea de a exorciza, iar monştrii se dezlănţuie 

pînă la nimicire. E o tranziţie pe care Eugen Ionescu de la Urmuz a învăţat-o!‖ (Toma Pavel, apud. 

Paleologu, 1970: 53). În  evoluţia teatrului românesc, după momentul Caragiale s-a produs „o 

grozavă revoluţie care s-a numit Tudor Arghezi. Dar această revoluţie n-a fost nici măcar trecută cu 

vederea, fiindcă ea nici n-a fost observată. Lumea românească nu era pregătită să-l accepte pe 

Arghezi, aşa cum lumea teatrală de pe mapamond nu era pregătită să-l accepte pe Godot!‖ 

(Popescu, 1998:104). Tudor Arghezi scrie scenete absurde cu mult înainte ca acest gen de teatru să 

fie acceptat pe plan universal. Două dintre ele, scrise în anii '30, Neguţătorul de ochelari şi 

Interpretări de cleptomanie, sunt reprezentative pentru limbajul din teatrul absurdului, cuvintele 

asociindu-se pe baza asemănării corpului lor sonor:  

„CLIENTUL: Domnule optician, am venit să-mi dai o păreche de ochelari. 

OPTICIANUL: Cu marginea de aur sau de metal? 

CLIENTUL: Cu cea mai ieftină margine. 

OPTICIANUL: Atunci vă servesc nişte ochelari fără margini. 

CLIENTUL: N-am ce face cu ei: n-am cine să mi-i ducă. 

OPTICIANUL: N-am vrut să zic nişte ochelari nemărginiţi. Au şi cei fără margini o margine... de 

aer. [...]  

OPTICIANUL: Aici aveţi un metru, un pluviometru, un barometru, un densimetru şi un 

termometru.  

CLIENTUL: Domnul Franţ a uitat să aducă un kilometru. Tot se osteneşte, roagă-l să vie şi cu un 

taximetru. 

OPTICIANUL (jignit): Nu ţinem taximetre... 

CLIENTUL: Un taximetru mic, mic de tot, ca să-i dau drumul pe biurou şi să mă joc cu el. 

OPTICIANUL (retează): Lipseşte. 

CLIENTUL: Pune măcar un kilometru, tot aşa mic de tot ca să-l ţin în sufragerie.‖ (Arghezi 1985: 

23; 30). 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                           8 
 

Neguţătorul de ochelari se structurează în jurul motivului lumii pe dos. Clientul crede că 

există o anume legătură între numere, poartă numărul treizeci şi opt la galoşi şi acesta ar trebui să 

fie valabil şi pentru ochelari – „Crezi că numărul ochiului nu corespunde deloc cu numărul 

piciorului?‖ Este interesat de o pereche de ochelari tocmai pentru că are „ochi de porţelan‖: 

„Dumneata crezi că dacă aş avea ochi, aş mai cumpăra ochelari? Ce-aş fi făcut cu ei?‖ Doamna 

Ferdy este nemulţumită pentru că binoclul pe care l-a cumpărat de la Optician îi arată lumea 

răsturnată:  

„DOAMNA FERDY: M-am dus aseară la teatru şi actorii jucau cu picioarele în sus. Vede 

răsturnat şi de-a-ndoasele. 

OPTICIANUL: E-adevărat, cuconiţă? 

DOAMNA FERDY: Poftim, uită-te şi dumneata. [...] Uite, trece o trăsură: fuge de-a-ndaratele. 

OPTICIANUL: Nu mi-aş fi închipuit să fie animalele cvadrupede atît de comice cînd fug aşa. 

DOAMNA FERDY: Uite un domn care poartă cravata la spate şi umblă cu călcîiele întoarse. 

OPTICIANUL: Un cîine lup fuge pe spinare, cu coada înainte. Aţi observat că şi figurile se 

schimbă: uite, un popă cu barba în creştetul capului; mustăţile se ţin după el, libere şi detaşate‖ 

(Arghezi 1985: 27). Hoţul de buzunare, din Interpretări de cleptomanie, prin capacitatea sa de a 

fantaza aduce cu Profesorul neurolog din piesa lui Marin Sorescu, Există nervi. Acuzatul declară că 

are şaptesprezece ani, este colonel demisionat, iar pentru el, Napoleon nici nu s-a născut. Printre 

marile sale descoperiri se află „Midi à quatorze heures‖ şi sfoara de tăiat mămăliga. Cei din neamul 

lui se nasc de-a-ndoaselea – tatăl său e mai tânăr cu cinci ani decât el, mama, când l-a născut „trecea 

examenul de clasa doua primară‖, iar bunicul „se va naşte peste douăzeci şi doi de ani‖. Sentinţa 

este pe măsura personajului: „A se atîrna cu elastic prevăzut cu undiţă la Casa de depuneri, opt zile. 

A i se turna o cutie plină cu purici în ceafa cămăşii. A fi pictat: nasul cu verde, urechile indigo, gura 

portocalie. Şi a i se cînta dedesubt, din saxofon.‖ (Arghezi 1985: 61) 

Teatrul absurdului dezbate problematica raportului omului cu sine şi cu lumea. Fiinţa în 

determinarea sa esenţială apare dominată de teamă, frământată de incertitudinea propriului punct de 

vedere privind raportarea la sine şi la celălalt, dezorientată de lipsa sensului. Naşterea, moartea, 

sentimentele, comunicarea configurează derizoriul fiinţei umane, învăluind-o într-un tragic nu al 

măreţiei ci al capcanelor labirintului unde a fost abandonată. 
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DENUMIRI UZUALE ALE APEI 

 
Baluţa Daniela Carmen, Colegiul Tehnic Nr.2Tg. Jiu 

 

 

Apă potabilă: o apă, pentru a fi bună de băut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

să fie limpede, fără culoare, fără miros, să conţină aer dizolvat şi cantităţi mici da săruri, până la o 

concentraţie de 0,5% mai ales „NaCl‖ şi „NaHCO3‖, circa 600 mg/l; să aibă o temperatura între 8 şi 

12 grade C şi să nu conţină bacterii patogene. Apă potabilă se obţine la sate din izvoare şi fântâni, 

iar la oraş din apă râurilor, care trebuie purificată. 

Apă industrială: se foloseşte la alimentarea cazanelor cu abur, la răcirea maşinilor, precum 

şi în diverse procese de fabricaţie. Ea trebuie să îndeplinească anumite condiţii de puritate cerute de 

specificul industriei în care este folosită. 

Apă dură: conţine un procent ridicat de săruri de calciu şi de magneziu. Apa dură nu este 

bună de băut, având un gust neplăcut, nu face spumă cu săpunul şi nu fierbe bine legumele. Ea 

depune prin fierbere, pe pereţii vaselor o crustă aderentă, care micşorează transmisia căldurii, 

determinând astfel o creştere a consumului de combustibil. 

Apă pură: se ştie că în natură nu există apă pură deoarece conţine substanţe dizolvate, 

microorganisme, etc. Apa pură se obţine prin distilare. În acest scop, se foloseşte un aparat de 

distilare în care apa distilată se transformă în vapori prin fierbere, iar vaporii rezultaţi se 

condensează prin răcire. Apa distilată nu este bună de băut deoarece nu conţine săruri minerale şi de 

aceea nu are nici gust şi este indigestă. Apa distilată se întrebuinţează în laboratoare de chimie la 

prepararea soluţiilor apoase şi în farmacie. 

Apă distilată: se obţine în aparate speciale, fiind utilizată în industria farmaceutică. 

Apă bidistilată: este complet lipsită de impurităţi. Se obţine prin distilarea apei distilate în 

vase de sticlă în care se adaugă KOH, acest reactiv distruge microorganismele şi urmele de 

substanţe organice aflate în apă. Este întrebuinţată la analizele chimice speciale, în cercetări 

ştiinţifice şi în industria medicamentelor. 

Apă de barită: denumire folosită pentru o soluţie saturată de hidroxidul de bariu. Se 

întrebuinţează că reactiv de laborator la identificarea „CO2‖ şi hidroxid de bariu. 

Apă de brom: denumire folosită pentru o soluţie obţinută prin dizolvarea bromului în apă. 

Se întrebuinţează că oxidant în laborator. 

Apă de clor: obţinută prin dizolvarea clorului în apă. Apă de clor conţine şi clor elementar, 

dizolvat chimic. Din această cauza apă de clor proastă preparată are culoarea galbenă. În timp sau 

mai repede , sub acţiunea luminii solare, acidul hipocloros se descompune cu punere în libertate de 

oxigen. Echilibrul este astfel deplasat spre dreapta şi întreagă cantitate de clor poate intră în reacţie. 

Apă de clor este un oxidant puternic. Atacă toate metalele la rece. 

Apă de cristalizare: este apa care intră în compoziţia cristalohidraţilor. Poate fi legată în 

mod diferit şi poate îndeplini funcţii diverse. 

Apă de hidrogen sulfurat: denumire folosită pentru o substanţă apoasă saturată de 

hidrogen sulfurat. 

Apă de plumb: denumire folosită pentru soluţia de acetat de plumb. Este întrebuinţată în 

medicină. 

Apă regală: denumire pentru amestecul de acid clorhidric concentrat şi acid azotic 

concentrat, în raport de 3:1. Atacă aurul şi platină, rezistenţă faţă de alţi acizi. 

Apă amoniacală: este o fracţiune lichidă rezultată la distilarea uscată a cărbunilor pe 

pământ. 

Apă tare: denumire ştiinţifică a soluţiei de „HNO3‖, de concentraţie 69%.În practică, 

denumirea este atribuită şi soluţiei de HCl, folosită de exemplu la obţinerea „apei de lipit‖ prin 

dizolvarea „Zn‖ . 
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Apă priolignoasă: este o fracţiune lichidă rezultată la distilarea uscată a lemnului. 

Apă grea: sinonim cu oxidul de deutriu, „D2O‖ , apă în compoziţia căreia intră izotopul 

greu al „2H‖, deutriul. Masă moleculară este 20,01 g , punctul de topire este 3,82 grade C , punctul 

de fierbere este 101,42 grade C, iar densitatea la 20 grade C este 1,195 g/cm3.Se găseşte în proporţii 

foarte mici în apă obişnuită. Astfel în 200 l apă obişnuită , se poate obţine abia 1 ml apă grea. Din 

punct de vedere chimic , apa grea reacţionează mai încet decât apa uşoară şi reacţiile ce se petrec în 

apa uşoară sunt mai rapide decât apa grea. De fapt, deutriul reacţionează mai încet decât H2 uşor. 

Solubilitatea este mai mică în apa grea decât în apa ușoară. Apa grea este puţin favorabilă vieţii: Nu 

favorizează germinarea şi nici creşterea plantelor, micşorează funcţionarea normală a protoplasmei. 

Se obţine prin electroliza înaintată a apei tratate cu NaOH. O concentraţie mai mare de apă grea în 

apă de băut produce omului sete intensă, deshidratarea organismului şi în final moartea. Viermii, 

peştii şi alte vieţuitoare acvatice mor în apă grea pură, dar suportă o concentraţie mai mică de 32%. 

Principalele utilizări ale apei grele: agent chimic şi moderator de neutroni în reactoarele atomice; 

sursa principală de obţinere a deutriului prin electroliză; folosit pentru obţinerea bombelor; se 

foloseşte la obţinerea temperaturilor înalte a plasmei, determinarea unor procese biochimice. 

Apă supergrea: sinonim cu oxid de titriu , „T2O‖ , apă în compoziţia căreia intră izotopul 

supergreu al hidrogenului „3H‖ , titriu. 

Apa în natură 

Se cunosc următoarele forme de apă: de suprafaţă (fluvii, râuri, lacuri, mări şi oceane) şi 

subterană (freatică-izvoare). În natură apare rar sub forma sa chimică - pură. Apa sub forma 

precipitaţiilor colectează din atmosferă gaze, particule de praf și alte substanţe, încât la atingerea 

suprafeţei Pământului, ea a suportat deja modificări considerabile ale calităţii iniţiale Compoziţia 

apei de suprafaţă este influenţata şi de locul de origine, de natura rocilor. Și apa provenită din 

subteran îşi schimbă progresiv caracteristicile, pe  măsura ce se amestecă cu apa provenită din alte 

surse. Apele curgătoare pot avea temperaturi variate, conţinut ridicat de suspensii, substanţe 

minerale si alte deşeuri provenite de la aşezările riverane acestora. Prin adăugarea unor substanţe 

străine, nedorite, apele naturale îşi schimbă calitatea şi devin poluate. Substanţele poluante pot fi de 

natură minerală, ca de exemplu compuşii plumbului, mercurului, sau de natură organică, cum sunt 

bacteriile si microorganismele. Apa este un solvent slab pentru substanţele a căror moleculă nu are 

centrii separaţi de încărcătura pozitivă şi negativă, ca de exemplu substanţele derivate din petrol ca: 

benzina, uleiul, vaselina. De obicei substanţele străine din apă se diferenţiază după mărimea 

particulelor, în funcţie de care se aplică metodele de purificare. 

Particulele în suspensie - sunt cele mai mari, îndeajuns de mari să se depună in procente 

rezonabile şi să fie reţinute de filtre obişnuite. 

Particulele coloidale - sunt aşa de mari încât procentul lor de depunere este neînsemnat şi 

ele trec prin porii celor mai multe filtre medii, de aceea ele nu pot fi separate de apa prin depunere 

sau filtrare obişnuită. 

Substanţele dizolvate - nu se depun, nu sunt reţinute de nici un filtru, nu se văd in apă chiar 

dacă aceasta este privită în unghi drept faţă de o rază de lumină (lateral). 

Poluarea artificială a apei, are în majoritatea cazurilor o acţiune permanentă, prin 

deversarea în sistemele hidrografice naturale a apelor uzate menajere, industriale, orăşeneşti, de la 

unităţile agrozootehnice, etc., ca şi apele meteorice care spală terenurile tratate cu îngrăşăminte 

chimice şi depozitele de deşeuri. 

Apele uzate menajere - provin in urma satisfacerii nevoilor gospodăreşti şi igienico-

sanitare a centrelor populate. Ele conţin materii organice in diferite stadii de descompunere, 

substanţe chimice şi materii de natură biologică. 

Apele uzate industriale - conţin materii organice sau anorganice in funcţie de specificul 

ramurii industriale care la deversează. Apar sub formă particulelor solide flotabile, în suspensie, în 

stare coloidală sau în soluție. 
 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                           11 
 

Industria alimentară, textilă si tăbăcăriile evacuează cele mai mari cantităţi de materii 

organice. Industria petroliera deversează ape care conţin fenoli, cianuri,  metale grele, dar şi materii 

de  natură organică. 

Apele uzate orăşeneşti - rezultă din amestecul apelor menajere, cu cele industiale, cu cele 

folosite la stropitul si spălatul străzilor şi cu cele meteorice. Apele uzate de la unitaţile zootehnice - 

conţin substanţe organice, paraziţi şi microorganisme patogene. 

Apele meteorice - pot conţine cantităţi mari de poluanţi, cu concentraţii ridicate, 

proportional cu gradul de industrializare al zonei respective şi cu gradul de degradare şi de infectare 

a terenului. 

Depozitele de deşeuri și reziduri solide - constituie importante surse de impurificare mai 

ales când sunt amplasate necorespunzător, in văile râurilor. 

Poluarea cu produse petroliere - sau alte substanţe chimice lichide are loc în urma 

pierderilor rezultate din neetanşarea rezervoarelor, conductelor, accidentelor şi neglijenţei în 

manipularea acestora. Astfel,pot ajunge în apele de suprafaţă şi subterane modificându-le 

caracteristicile. 

Poluarea cu pesticide (erbicide, insecticide, fungicide) a apelor se datorează utilizării 

produselor chimice, pentru combaterea dăunătorilor în agricultură şi silvicultură. 

Poluarea termică - se produce în urma descărcării apelor calde provenite de la răcirea 

centralelor termice şi nucleare şi se manifestă prin ridicarea temperaturii în ecosistemele acvatice. 

Poluarea cu produse chimice - bogate în compuşi ai fosforului si azotului, favorizează, în 

cazul lacurilor, proliferarea algelor şi apoi fenomenul de eutrofizare. 

Poluarea cu detergenţi - se manifestă prin diminuarea capacităţii de reoxigenare a râurilor, 

prin producere de spume şi prin inhibarea acţiunii bacteriilor în staţiile de epurare biologică. 

Apele  uzate de provenienţă urbană 

A. Reziduurile menajere 
Mărimea oraşelor creează probleme în obţinerea cantităţilor de apă, la o calitate care să-i 

permită utilizarea după necesităţi. Oraşele sunt surse permanente de reziduuri solide care conţin 

gunoaie menajere, inclusiv deşeuri din industriile care utilizează materii organice in procesele de 

producţie, la care se adaugă gunoaiele stradale. Toate aceste poluări constituie preţul progresului, al 

civilizaţiei şi au un caracter colectiv. 

B. Reziduurile stradale 
Reziduurile stradale sunt alcătuite din praf si pământ 80%, nisip, moloz, cărămizi, hârtii, 

frunze, resturi vegetale întâmplătoare sau din pieţe, materii fecale de la animale, ambalaje, etc. şi se 

colectează în urma măturării străzilor. 

Cantitatea de praf şi nisip va fi mai mare pe străzile din pământ sau piatră şi foarte redusă pe 

cele asfaltate. La acestea se adaugă şi poluanţii spălaţi de precipitaţii pe străzile oraşelor. 

 

 

Bibliografie: 

 

Mogoş T. Viorel,  Apa,Agent Terapeutic, Editura Sport-Turism, Bucuresti, 1990 

Pătrăşcoiu Simona, Controlul Calităţii Apelor Naturale, Editura Măiastra, Tg-Jiu, 2008 

Pisota Ion, Zaharia Liliana, Diaconu Daniel, Hidrologie, Editura Universitară, Bucureşti, 2005 

Teodosiu Carmen; Tehnologia Apei Potabile și Industriale, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2001 

 

 

 
 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                          12  

 

 

PLĂCEREA TEXTULUI 
 

 

BECHERU OANA, 

 COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET‖ TG. JIU 

 

 

Se spune că „Nu-ţi poate fi dor de ceea ce nu ştii‖. Pentru a îndrăgi un lucru- indiferent de 

natura lui materială sau spirituală- trebuie să-l cunoşti. Acest rendez-vous cu lectura - căci la aceasta 

mă refer - poate consta într-o întâmplare sau poate fi indusă de cineva prin tehnică şi tact.  

Se poate trăi fără lectură? Desigur, într-o formă modestă, nepretenţioasă. De ce să citim? 

Poate pentru simplul a nu uita, a gândi mai mult, a filtra informaţii şi a-ţi exersa continuu mintea. 

Răspunsurile multiple diferă de la pragmatism la plăcere, de la simplu, la complex. Prin ireversibila 

fugă a timpului, scrierile şi-au demonstrat utilitatea şi frumuseţea, suportând o evoluţie perpetuă. 

Important este că acest lucru, cititul, e perfect realizabil, singura condiţie ţinând de 

elementul volitiv al persoanei ca o responsabilizare, maturizare, imposibilitatea învinuirii celorlalti. 

Să ne dorim a citi, să ne educăm în acest sens, îndeletnicire ce poate da naştere plăcerii parcurgerii 

textelor.  

Diferenţa între a citi şi a nu citi este ca aceea între a trăi şi a supravieţui. Cum ar fi dacă toate 

apele ar bălti, dispărând cele curgătoare? Realul ajutor al lecturii este acela de a-ţi inocula spiritul 

critic, de a confirma sau infirma ideea autorului, de a purta un dialog „mut‖ cu acesta. Citim, 

aprobăm sau respingem, comparăm, gândim. Ne cunoaştem, ne descoperim năzuinţele şi 

plurivalenţa capacităţii intelectuale.Te înşeli, poate; dar ai comparat o idee cu alta,ai verificat, ai 

corectat o idee prin alta şi ai gustat tocmai plăcerea pe care trebuie să o cauţi, adică plăcerea de a 

gândi. 

„Deschide cartea, ca să înveţi ce au gândit alţii, închide cartea ca să gândeşti tu însuţi‖ 

(Werner Heyde). În caz contrar, vom fi simpli „colecţionari de idei‖. Plăcerea textului înseamnă 

studiu, afundare în descifrarea mesajului. Ideea generală de la care a plecat autorul (şi care a dat 

naştere ideilor particulare), cea care constituie punctul de plecare, este un sentiment. Prin cuvântul 

text să înţelegem într-un mod nedescriminatoriu orice domeniu al cunoaşterii, în universalitatea sa. 

Să observăm lucrurile în strânsa lor interdependenţă, nu drept cazuri izolate, meteorice. Conexiunile 

proprii de acest gen sunt acelea care „sapă‖ circumvoluţiunile. Dacă nu legăm înţelesurile transmise 

prin texte, totul va fi segmentar, sec, fără sens, lipsit de viaţă, fără obţinerea mesajului transmis. 

Acele sentimente de la care a plecat autorul (despre care vorbeam mai înainte) n-au fost atinse în 

complexitatea lor.  

Colecţionarilor de cărţi nedeschise, cu cotoare aurii, frumos ornate, constituind simple 

decoraţiuni murale le-am găsit o poezie pe măsură, intitulată „Biblioteca‖, de Tudor Arghezi, din 

care am selectat următoarele strofe: 

„Un samsar, odinioară, 

De prin Țara Românească,  

Învăţat voind să pară, 

Nu ştia nici să citească. 

Dar era samsar avut 

Şi da bani cu împrumut 

..................................... 

În oraş, văzând prin case 

Două, trei biblioteci, 

Lustruite şi frumoase, 

Cu sculpturi şi bronzuri, deci 
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Se căia întotdeauna 

Că nu are şi el una. 

 

Supărat, s-a chibzuit 

Cum să aibă, aşadar,  

Şi se hotărî-n sfârşit 

Să-şi aducă un tâmplar, 

Şi a dat de la-nceput 

Peste unul priceput 

................................ 

 

-„Să mi-o faci cât un părete, - 

Zise, răzimat în cot, -  

Şi, ascultă-mă, băiete,  

Mă-nţelegi, cu cărţi cu tot,  

Pe tipicul cunoscut,  

După cum am mai văzut, ‖ 

.................................. 

 

Cărturarul dintr-odată,  

Mândru, fericit şi demn, 

Le avu dintr-o bucată,  

Poliţe şi cărţi de lemn. 

Toata spiţa-i boierească  

Va avea ce să citească. ‖ 

 

Cititul în fugă este la fel de nociv ca lipsa acestuia. De altfel, graba nu este decât o altă 

formă a lenei. Pasiunile noastre, cu cât sunt mai înalte, cu atât desemnează făpturii noatre un loc 

mai înalt pe o nevăzută scară axiologică. Lectura poate să devină un mod de a fi. Lectura ca artă nu 

este neapărat enciclopedică, ea este însă universalistă. Lumea cuvântului citit şi scris este aceea a 

posibilului infinit. Este greu, desigur, să-ţi păstrezi prospeţimea senzaţiilor, să te fereşti de opinia 

curentă, de stereotipii, să-ţi păstrezi iniţiativa, să intervii activ în textul citit. Orice fel de lectură e 

deformatoare. Lectura ca artă, nu mai puţin decât altele. Atât că deformarea caută să se preschimbe 

aici în formare. 

Ultimul mare cronicar al Europei, Nicolae Iorga, a cărui bibliotecă personală număra 40.000 

de volume, mărturisea, în memoriile sale: „O, sfintele mele cărţi, mai bune şi mai rele, pe care 

soarta prielnică mi le-a scos înainte, cât vă datorez că sunt om, că sunt om adevărat...‖. Prin carte, 

omul se în-fiinţează pe sine. 
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L’IMAGE PUBLICITAIRE EN CLASSE DE FLE 
 

 

Prof. Bistreanu Eliana, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 
  

 

Resumé:  

L’étude porte sur l’utilisation de l’image dans la classe de langue. On va faire d’abord une 

analyse des caractéristiques du discours publicitaire, puis des usages de l’image publicitaire en 

classe de langue étrangère, Dans une image publicitaire, le texte est en relation avec le visuel par 

le contenu de son message mais aussi par sa composition et l’expressivité de son graphisme. De ce 

point de vue le rapport texte / image doit  être connoté. 

Il est nécéssaire que l’élève se trouve impliqué dans une compréhension de l’image en acte, dans 

une démarche d’authentique d’appropriation de la langue. 

 

1. Le discours publicitaire - aspects généraux 

Les affiches, la télévision, la radio, les journaux, les magazines, l‘Internet, tous peuvent 

offrir un discours publicitaire qui vise les mêmes objectifs, bien que les moyens pris en charge 

soient différents. Ainsi, la publicité radiophonique se sert uniquement du discours oral, dans la 

télévision il y a prise en charge du langage parlé, des personnages et parfois du langage écrit ou/et 

iconique, alors que dans les affiches il y a mobilisation de l'écrit et du visuel ou de l'iconique. 

On peut sans distinction, dire que toutes les publicités sont susceptibles d‘être exploitées 

pédagogiquement en cours de FLE, car il existe toujours une observation pertinente à faire à propos 

d‘un message publicitaire quelle qu‘en soit la simplicité apparente. Certains apprenants ont 

beaucoup de mal à passer à la phase d‘interprétation, ils disent une ou deux phrases sur « ce à quoi 

leur fait penser cette image » et c‘est tout. Mais il y a des axes possibles d‘analyse et de 

commentaire dans l‘image-texte publicitaire: 

 

 Au niveau iconographique 

-Les constituants immédiats de l‘image publicitaire (un 

«arrêt sur image »). 

-Le sens et le symbolisme des signes iconographiques (les 

lignes, les couleurs, le logo). 

-La décomposition de la scène (le premier plan, l‘arrière 

plan, les angles de prise de vue). 

-Le schéma de la communication (le rapport entre les 

personnages représentés et la relation avec le récepteur 

consommateur: identification, présentation, implication) 

-La dimension culturelle et la représentation (les éléments 

locaux et leur  sens). 

 

 Au niveau textuel 

- L‘identification des parties de l‘annonce (nom de la marque, slogan, argumentaire). 

- Le sens des mots du texte publicitaire (dénotation, connotation des mots, champs lexicaux et 

sémantiques). 

- La dimension rhétorique du discours (métaphores et d‘autres figures de style). 

- Les fonctions du langage (la dimension poétique, le lyrisme etc). 

- Les marques de l‘énonciation (le sujet dans le discours, les déictiques, la référence). 

- La structure argumentative du message (les enchaînements logiques et les arguments de vente). 

- L‘analyse de l‘implicite discursif (le sous-entendu, le dit, le non-dit, le présupposé). 
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Cependant, afin d‘optimiser l‘intérêt de ces axes d‘analyse et le bénéfice de l‘étude auprès des 

apprenants, il convient de penser le recours à la publicité en référence à deux principes de base dont 

il faut tenir compte : 

 La spécificité du support/document choisi par rapport à l‘activité envisagée: adapter 

l‘activité au support (par exemple, éviter de travailler la compréhension devant un document 

audio-visuel), 

 L‘objectif pédagogique visé par rapport au contenu du document retenu: varier la finalité de 

la séquence en fonction du support (par exemple, développer la compréhension orale à partir 

d‘une publicité audio-visuelle et l‘expression orale à partir d‘une affiche). 

Ces deux principes permettent d‘éviter les redondances et d‘optimiser le recours aux supports 

publicitaires. Concernant les contenus, il convient de signaler que le choix des documents imprimés 

ou des séquences vidéo doit être guidé par des considérations pragmatiques en optant pour des 

sujets motivants, c‘est-à-dire correspondant aux centres d‘intérêt des apprenants (famille, amitié, 

défi, sport, musique, fêtes). 

2. Quoi faire à partir de l’image publicitaire? 

Pour répondre à cette question il faut se en nous référant du principe d‘autonomisation, et dire 

que ce sont les apprenants qui doivent être amenés à tout faire. On peut envisager la séquence 

suivant trois temps distincts qui visent à développer aussi bien l‘intérêt que l‘autonomie des 

apprenants. Mais, bien sûr, plusieurs autres démarches sont possibles. 

 

 Avant le cours 

L‘enseignant présente les objectifs de la séquence à venir en demandant aux apprenants de 

préparer, individuellement ou en groupes, un travail de recherche documentaire qui consiste en une 

recherche lexicale de la part des élèves qui doivent préparer une liste de tous les mots portant sur un 

certain thématique (le sport, la musique, la famille, les parfums, produits alimentaires, etc). Bien 

sûr, il convient de les initier à l‘usage du dictionnaire et au bon usage des glossaires dont la 

structuration même peut donner lieu à un cours sur les champs lexicaux et sémantiques afin qu‘ils 

maîtrisent les instruments de travail qu‘ils ont à leur disposition. On pourrait travailler ensemble sur 

le vocabulaire de la publicité en soulignant les composantes  essentielles de celle-ci. 

 

Petit vocabulaire de la publicité 

Accroche Phrase généralement placée en tête d'une annonce publicitaire qui cherche 

à attirer l'attention. L'accroche s'associe généralement au produit. 

Campagne 

publicitaire 

Ensemble des activités liées à la promotion d‘un produit ou d‘une 

entreprise auprès d‘un public. La campagne a  une certaine durée et se 

décline généralement sur plusieurs supports (cinéma, TV, presse, radio, 

affichage, etc). 

Espace publicitaire Surface (page ou affichage) et/ou durée (minutage, nombre de jours) qu'un 

support vend à un annonceurpour la diffusion de ses messages 

publicitaires. 

Logo Symbole, pictogramme généralement facilement identifiable représentant 

une marque ou une entreprise. 

Slogan Formule concise et frappante qui vient en conclusion d'un message écrit ou 

iconique, souvent facile àmémoriser. Le slogan s'associe généralement à la  

marque. 

Public cible Public défini (âge, sexe, milieu socio-culturel) précisément et recherché 

par un campagne publicitaire 

Support publicitaire Média sur lequel le message publicitaire est diffusé (affiche, presse, radio, 

TV) 
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 Pendant le cours 

L‘enseignant doit veiller à ce que les apprenants prennent une part active à l‘organisation et 

à l‘enchaînement des activités de la séquence. Cela est possible en prenant le soin d‘expliquer les 

étapes de l‘analyse. 

Il convient également de répartir le travail entre les groupes équilibrés en soumettant aux élèves une 

grille de lecture et en désignant un responsable pour la coordination du travail au sein de chaque 

groupe. On peut imaginer de mettre en place des groupes de travail, en temps limité, sur des thèmes 

précis et avec l‘aide d‘une grille d‘analyse des codes et des indices: 

-formes et couleurs (identification et signification) 

-personnages et  attitudes (relation et scénario) 

-mots et discours (les paroles et leur portée). 
Grille possible d’analyse 

1.Code de  

ressemblanc

e: procédé 

graphique, 

photographiq

ue, 

électronique 

etc 

2.Code 

morphologique:  

composition des 

éléments dans un 

espace (focalisa-

tion, composition  

en diagonale, à 

l'horizontale ou à 

la verticale, 

l‘avant-plan, le 

second plan, 

l‘arrière-plan) 

3.Code chroma-

tique: code des 

couleurs: mono-

chrome,                         

bi-chrome, poly-

chrome (couleurs 

primaires, 

couleurs chaudes 

ou froides) 

4.Code 

des procédés 

spatiaux:  les 

plans 

(cadrages), les 

angles (points 

de vue), 

l'éclairage 

 

5.Code 

kinésique: 
procédés 

techniques 

ou optiques 

pour 

représenter 

le 

mouvement

: le flou, les 

traits, 

dédoubleme

nt 

6.Code 

socio-

culturel 

décor, 

physiono

mie, 

attitude, 

vestimenta

tion 

Une fois écoulé le temps de l‘analyse, il faut procéder à la mise en commun des résultats, avec 

notation des indices au tableau. Ces résultats seront discutés et l‘enseignant animera le débat en 

essayant de rattacher systématiquement les remarques à la finalité du document. 

Une autre partie du cours pourrait être consacrée à l‘évaluation du message visuel par un jeu de 

questions-réponses. Nous proposons ci-après une série de questions orientaties pour travailler les 

diverses facettes de l‘image-texte publicitaire en cours de FLE. Les questions sont présentées 

suivant un ordre indiquant une certaine progression. 

   Questionnaire 

1.Quel est le but de cette publicité?  

2.Quel est le public visé? Justifie ta réponse. 

3.Qu’est-ce que cette publicité met-elle en scène? 

4. Existe-t-il une accroche, un slogan, un logo ? 

5.Comment est disposée l’image ? 

6.En faisant appel aux codes, présentez les caractéristiques: le cadrage, les éclairages, la 

profondeur du champ, les couleurs dominantes, les trucages éventuels, les angles de prise de vue, 

l‘organisation esthétique. 
Qu’est ce que cela pourrait sugérrer? 

7.Comment vous semble la jeune femme? Quelle est son attitude? Décrivez-la en quelques 

mots. 

8.Est-ce que vous connaissez la jeune femme de l’image ? Si oui, dites son nom. A votre avis, 

quels sont les ambassadeurs des grandes marques et quel est leur rôle dans la publicité? 

9.Quels sont les arguments utilisés pour donner envie de consommer un produit ? 

Arguments logiques qui font appel à la raison ou  des arguments subjectifs qui font appel 

aux sentiments?  

10. Quelles sensations et quelles émotions cette publicité transmet-elle ? 
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 Après le cours 

 À la suite de ces activités, les élèves pourront acquérir des compétences linguistiques, culturelles et 

techniques qui leur permettront de "jouer" avec la pub. Ils auront ainsi la possibilité de créer eux-

mêmes des documents publicitaires, faisant appel à leur créativité et à leurs capacités d'organisation 

et d'autonomie. On peut assurer le transfert des connaissances par un travail individuel d‘expression 

écrite (suite recommandée) comme prolongement de l‘expression orale engagée en classe. Par 

exemple on demande aux élèves de faire élaborer un message publicitaire argumenté à partir de la 

question: „- Quelle est la  publicité qui vous plaît le plus ? Vous exprimez votre préférence sur un 

forum de pub!” Il est aussi possible d‘envisager avec les apprenants plus avancés une réécriture du 

message publicitaire dans le sens de son amélioration. 

3. Quelle publicité? Pourquoi? Comment faire ? 

 Pour le développement d'un bon travail sur la pub en classe de FLE il faut tenir compte de 

quelques aspects: d'une part, l'importance éducative du sujet, de l'autre, le témoignage culturel dont 

les documents publicitaires font part. En somme, il convient de choisir un document dont le contenu 

peut capter l‘attention des apprenants tout en ouvrant sur des possibilités d‘appropriation 

personnelles et collectives (jouer la scène, compléter l‘histoire esquissée par la publicité, etc). Elles 

constituent des jeux entraînant les enjeux langagiers. 

L'affiche publicitaire doit  posséder certaines caractéristiques que l‘enseignant doit envisager 

pour susciter l‘intérêt de ses élèves: 

-une harmonie et une interaction entre les éléments de l'affiche (texte, image, slogan). 

-utilisation d'un langage ciblé et bien adapté (le message doit être clair et concis). 

-impliquer le lecteur, lui donner le sentiment d'être concerné par le message.  

-l'image doit être attrayante (utilisation des couleurs vives, des symboles, des formes). 

-le slogan doit être simple et raccourci. 

Documents authentiques, les pubs permettent: 

- une exploitation à des niveaux différents d‘étude 

- un intérêt accru de la part des élèves grâce à leur créativité et  rapidité 

- particulièrement  le travail  par groupes dans des classes hétérogènes 

- d‘initier les apprenants de manière concrète aux problématiques  délicates mais enrichissantes de 

la communication commerciale et de l‘interculturalité. 

L‘essentiel reste cependant que l‘apprenant le perçoive comme authentique et que les 

démarches pédagogiques lui confèrent une vraisemblance communicative. 

Conclusion 

L‘image à l‘école présente deux perspectives: d‘abord par rapport aux potentialités 

didactiques qu‘elle renferme, ensuite par rapport à la nature de la lecture qu‘elle induit. Dans la 

lecture de l‘image il s‘agit donc moins de promouvoir un savoir linguistique et/ou culturel qu‘une 

compétence lectorale (spectatoriale) définie comme la capacité à comprendre l‘image en acte. Elle 

est prioritaire parce qu‘elle donne la parole à l‘élève, au sens de l‘expression personnelle. Ainsi 

 l‘élève est-il valorisé parce qu‘il comprend qu‘il sait des choses et que cette culture marginale peut 

être reliée à la grande culture, qui l‘irrigue en profondeur. La publicité offre des possibilités 

d‘exploitation pédagogique multiples et variées pouvant embrasser l‘ensemble des compétences et 

s‘adapter aux différentes pratiques d‘enseignement.Elle permet notamment de développer 

l‘autonomie d‘expression des apprenants et de différencier les contenus de l‘enseignement en cours 

de FLE.  
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CORESPONDENŢĂ ŞI TEHNICI DE SECRETARIAT 

 

 Cîntăreţu Lidia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg.Jiu 

 

În actuala revoluţie tehnico-ştiinţifică informatica, telecomunicaţiile, producerea şi 

comunicarea informaţiei au devenit priorităţi incontestabile dar cu largi aplicaţii în viaţa ştiinţifică, 

economică şi socială. În acest context a apărut o disciplină relativ recentă: birotica – termenul fiind 

introdus în limbajul cotidian în jurul anului 1976. Birotica vizează automatizarea activităţilor 

administrative şi de birou depăşind cadrul tehnic al proceselor administrative. Birotica este un nou 

mod de utilizare a calculatoarelor electronice şi a devenit posibilă o dată cu răspândirea pe scară 

largă a microcalculatoarelor care au pătruns în orice birou şi în orice secretariat al unei organizaţii 

sau instituţii sporind considerabil productivitatea şi calitatea muncii administrative. Birotica s-a 

născut din necesitatea integrării mijloacelor şi tehnicilor muncii administrative şi de birou cu 

tehnicile de comunicaţie şi de prelucrare automată a datelor, urmărind creşterea performanţei şi 

calităţii muncii de secretariat şi de birou în toate domeniile de activitate. Pe de altă parte biroul în 

general, secretariatul în special a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în 

societatea contemporană; secretariatul a căpătat funcţii şi roluri multiple şi complexe comparativ cu 

deceniile anterioare. Aceste transformări sunt valabile şi în cazul societăţii româneşti.  

 Principalele funcţii care revin secretariatului în prezent sunt următoarele: prelucrarea 

informaţiilor, documentarea, funcţia de reprezentare, funcţia de filtru şi legătură pentru solicitări de 

contacte cu conducerea, funcţia de asistare directă a managementului. După cum se poate observa în 

activitatea de secretariat şi în aceea a secretarelor (asistent manager) predomină procesele 

informaţionale şi decizionale, informaţia oferind suportul pentru decizia managerială, iar 

comunicarea de informaţii şi de decizii ocupând o pondere importantă într-o organizaţie. În 

literatura de specialitate, secretariatul este definit ca un nucleu cu activităţi, atribuţii şi sarcini 

individuale complexe. În zilele noastre activitatea de secretariat presupune un complex de activităţi 

şi tehnici de lucru specifice (activităţi de documentare, corespondenţă, protocol, arhivare de 

documente ş.a.). Astfel acesta furnizează noţiuni teoretice referitoare la: conceptul de birotică, 

managementul şi marketingul, într-o organizaţie, noţiuni de drept administrativ şi comercial. 

Totodată lucrarea cuprinde, în cea mai mare parte, noţiuni practice legate de activitatea de 

secretariat: tehnici de secretariat, funcţiile secretariatului modern, organizarea şi prelucrarea arhivei 

contemporane, elemente de protocol, norme româneşti de drept administrativ şi comercial. 

O abordare evolutivă a meseriei de secretar nu se poate realiza decât în contextul evoluţiei 

istorice a managementului şi a mijloacelor de comunicaţie. Încă din fazele de început, în practicarea 

acestei meserii, descoperim trei coordonate esenţiale care i-au marcat funcţionarea până astăzi: 

- meseria de secretar a apărut şi a funcţionat întotdeauna pe lângă factorii de decizie ai vieţii 

economico - sociale; 

- tratarea informaţiei scrise, a stat la baza acestei activităţi şi, confidenţialitatea, a constituit 

o cerinţă esenţială sub aspect deontologic. 

Coordonata confidenţialităţii este sugerată chiar de termenul „secretar‖(ă), provenind din 

latinescul „secretum‖ (secret, taină) şi desemnând o persoană care ştie şi păstrează secrete. Sub 

aspect practic, meseria de secretar precedă – în timp istoric, apariţia denumirii sale. Dacă ţinem cont 

de faptul că primele forme ale scrierii au apărut din necesităţile administraţiei de stat de a emite 

dispoziţii, de a da ordine şi a administra bunuri, putem lega apariţia acestei meserii de casta 

scribilor, secretarii autorităţilor, consideraţi a constitui prima celulă a birocraţiei, în Orientul antic. 

În special, în perioada faraonilor egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori specializaţi în 

comunicarea scrisa. Problema confidenţialităţii se punea, la vremea respectivă, numai pe cale orală, 

fiind extrem de rare persoanele care ştiau să citească. Aşa se explică şi practica unor autorităţi de a 

tăia limba scribilor, spre a se asigura de păstrarea secretului profesional.  
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Termenul grammatikos, denumind în limba greacă şi profesia de “secretar”, poate fi 

considerat cel mai sugestiv, în ceea ce priveşte posibilităţile asocierii acestei meserii cu începuturile 

scrierii. Treptat, prin trecerea de la un sistem economic la altul şi prin evoluţia mijloacelor de 

comunicaţie, se conturează alte coordonate funcţionale ale acestei profesii. In perioada 

feudalismului, o data cu schimbările produse în sistemele de conducere prin apariţia anumitor grade 

de ierarhizare si, prin apariţia hârtiei ca suport informaţional, munca de secretariat capătă 

contururile specializării. Astfel, persoana desemnată cu titlul de secretar, în Evul Mediu, se ocupa 

de corespondenţa monarhului sau a unor înalţi demnitari. Aceasta presupunea menţinerea în 

continuare, a sarcinilor iniţiale de caligrafiere a textelor, la care sau adăugat alte operaţiuni de 

expediere dar şi de evidenţă a circulaţiei documentelor scrise. 

In epoca modernă, o dată cu pătrunderea maşinilor de scris mecanice în structurile 

administrative, imaginea secretarei se va asociata atât de profund cu acest mijloc de imprimare a 

textelor, încât activitatea sa se va confunda până în epoca contemporana, cu aceea de dactilograf. 

Trebuie să precizăm, însă, că din punct de vedere istoric, această meserie a aparţinut bărbaţilor, 

până la începutul secolului XX, când au început să fie promovate drepturile cetăţeneşti refuzate 

femeii secole de-a rândul. Nici Revoluţia Franceză cu ideile ei luminoase nu a avut curajul să 

lanseze femeia în viaţa administrativă, dar a declanşat goana după o egalitate de sexe.  

În epoca contemporană, conform statisticilor, 95% din funcţiile de secretar sunt ocupate de 

femei, în special în ţările Europei Occidentale, ele dovedindu-se mai dotate decât bărbaţii în 

domeniul competenţei sociale şi al inteligenţei emoţionale. Se conturează, astfel, noi cerinţe, privind 

practicarea acestei profesiuni. Managementul modern, cristalizat ca ştiinţă tot la începutul secolului 

XX, dezvoltă noi valori, privind resursele umane şi resursele informaţionale, la aceasta aducându-şi 

contribuţia ştiinţe precum sociologia, psihologia, ergonomia. Noile dimensiuni ale managementului 

au presupus, desigur, şi reevaluarea auxiliarului său de bază, secretariatul.  

În spatele acestui curent ascensional se află şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale care au revoluţionat viaţa birourilor. Astăzi, competenţele 

secretariatului impun în egală măsură, cunoştinţe, informaţii şi deprinderi cerute muncii tradiţionale 

secretariale la care se adaugă altele noi: domeniul biroticii.  

Abordând, cerinţele actuale ale acestei profesiuni, la modul general, putem enumera: 

stăpânirea procedeelor de citire şi scriere rapida; utilizarea calculatorului în editarea de texte şi 

pentru baze de date; utilizarea celorlalte aparatelor de tratare a informaţiei şi comunicaţie; 

cunoaşterea principiilor de organizare a timpului şi a documentelor; posedarea şi si exercitarea a 1-2 

limbi de circulaţie internaţională; cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate; abilităţi de 

comportament în relaţiile cu publicul şi alţi factori; Din această perspectivă, activitatea 

secretariatelor devine tot mai complexă şi specializată. Secretara este tot mai implicată în procesul 

de gândire fiind nevoită de multe ori să preia părţi din activităţile conducerii spre a le prelucra 

independent, să gestioneze fluxuri de informaţii şi timpul managerilor, să manevreze mijloace 

tehnice de tratare a informaţiei şi de comunicaţie. Posibilităţile sale de degrevare a acţiunilor 

managementului sunt nelimitate.  

Cu privire la perspectivele acestei profesii, în lumea occidentală s-au exprimat trei curente 

de opinie:  

a) într-o primă categorie se încadrează cei care consideră că rolul secretarei este depăşit şi că 

în viitor va dispărea. Argumentele care se aduc în acest sens, privesc evoluţia rolului calculatorului 

pentru activitatea fiecărui manager şi de aici, ideea că, în timp, calculatorul va ajunge să suplinească 

rolul secretarei; 

b) în a doua categorie pot fi încadraţi cei care consideră ca, dimpotrivă, rolul secretarei este 

în continuă creştere şi că nici calculatorul nici altceva nu va reuşi s-o suplinească; 

c) un al treilea curent, susţine că, în perspectivă, secretara îşi va depăşi statutul profesional 

actual, fiind tot mai implicată în activităţi paraprofesionale în care competenţele ei să impună 

cunoştinţe noi din alte domenii (economie, management, juridic), alături de cele tradiţionale. 
 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/secretariat/9.htm#_ftn5#_ftn5
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/secretariat/9.htm#_ftn6#_ftn6
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Privită din această perspectivă, activitatea secretariatelor nu va mai fi exercitata de oricine şi 

oricum. În ţările occidentale se experimentează şi testează pentru viitor, secretariate pe domenii, 

echipe de secretariat pentru prestări de servicii birotice sau pentru lucru la distanţă.  

Activitatea de secretariat se exercită în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, 

indiferent domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe lângă de 

un post de conducere, secretariatul efectuează lucrări de natura administrativă, de rutina, pentru 

degrevarea titularului funcţiei în cauză.  

În echipa manager-secretară, o sarcină unică este finalizată prin contribuţia celor două 

persoane. Astfel, managerul concepe un document, sau aplică o rezoluţie pe o cerere. Secretariatul 

va prelua, în continuare, toate operaţiunile ce ţin de redactarea, stilizarea, distribuirea sau 

memorarea informaţiilor prelucrate. Complexitatea procesului de muncă, variază în funcţie de 

dimensiunea şi complexitatea structurii organizatorice, de stilul de management, de dotarea tehnică 

şi nivelul de pregătire al secretariatului.  

Literatura de specialitate, privind managementul competitiv, consideră că utilizarea eficace a 

secretariatului, constituie o modalitate esenţială de amplificare a eficacităţii muncii manageriale. 

Un secretariat bine organizat şi competent potenţează munca managerului prin mai multe 

elemente: 

- degrevează managerul de o serie de acţiuni de rutină, pur administrative, contribuind, astfel, la 

utilizarea raţională a timpului de lucru de care el dispune; 

- creează condiţiile preliminare pentru realizarea de către manager a unor contacte operative şi 

eficiente cu persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei; 

- asigură vehicularea corespunzătoare a informaţiilor la nivelul conducerii firmei, cu deosebire în 

perimetrul eşalonului superior al acesteia; 

- contribuie decisiv la organizarea raţională a activităţii managerilor de nivel superior din cadrul 

firmei (directori generali, directori executivi). 

Aceste elemente stau la baza principalelor funcţii ce revin secretariatului: funcţia de tratare a 

informaţiilor; funcţia de documentare; funcţia de „filtru‖ şi legătură în contactele conducerii; funcţia 

de asistare directă a managerului; funcţia de reprezentare. 

Noţiunea de corespondenţă include forma scrisă pe care o iau relaţiile dintre două sau mai 

multe persoane (de obicei sub forma unor scrisori). După cum scrisorile se adresează unor persoane 

juridice, sau fizice, acestea alcătuiesc subiectul corespondenţei oficiale sau private.  

 Corespondenţa oficială cuprinde totalitatea scrisorilor şi actelor, care circulă între persoane 

juridice sau între o persoană fizică şi o persoană juridică, în scopul stabilirii unor relaţii între ele. 

Sfera corespondenţei oficiale este largă, ea cuprinzând probleme cu conţinut economic, juridic, 

administrativ, diplomatic etc. Distanţele dintre partenerii de afaceri, problemele care apar, ulterior 

încheierii tranzacţiilor, fac necesară comunicarea prin intermediul corespondenţei oficiale. De 

remarcat că predominant este conţinutul economic al scrisorilor oficiale ca urmare a unei economii 

diversificate şi în continuă dezvoltare. 

Importanţa activităţii de corespondenţă constă în faptul că: 

- este un element de bază pentru stabilirea relaţiilor între unităţile economice, între persoanele fizice 

şi persoane juridice care sunt obligate să-şi rezolve anumite probleme în comun; 

- oferă posibilitatea consemnării scriptice a unei activităţi; 

- constituie un element de înregistrări contabile; 

- serveşte ca probă în justiţie; 

- permite, prin asamblarea scrisorilor ce privesc o anumită problemă, constituirea unui ciclu de 

corespondenţă ce oglindeşte apariţia, modificarea sau stingerea unor relaţii între persoane juridice 

sau între persoane fizice şi persoane juridice.  

- devine o bogată sursă de documentare prin constituirea unui fond arhivistic redând stadiile 

evoluţiei raporturilor economice, precum şi ale evoluţiei vocabularului din domenii diferite de 

activitate. 
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Dacă admitem că protocolul şi eticheta fac parte din mijloacele de stabilire a relaţiilor între 

oameni, conform rolului fiecăruia, corespondenţa se supune la rândul ei unor reguli la fel de stricte: 

tot ceea ce este scris rămâne. Se impune din această cauză, din partea celor care întocmesc 

corespondenţa o preocupare permanentă pentru însuşirea şi respectarea unor principii ce stau la 

baza corespondenţei, dintre acestea amintim: 

1. Promptitudinea răspunsurilor implică operativitate în rezolvarea problemelor ce fac obiectul 

corespondenţei.  

2. Elaborarea corespondenţei la costuri avantajoase. Costurile unei scrisori sunt adesea 

subestimate. Costul real al unei scrisori include nu numai papetăria şi timbrele, ci şi costul 

manevrării scrisorii prin sistemul poştal sau alte mijloace de transmitere, ocupând timp, necesitând 

echipament şi spaţiu şi cel mai important dintre toate este salariul celor care scriu scrisori, al 

dactilografei sau operatorului ce procesează cuvintele pe calculator  

3. Stabilirea unui scop precis. Este important să stabilim obiectivul scrisorii, ceea ce dorim, 

deoarece în funcţie de această vom aborda diferit destinatarul.  

4. Nivelul ierarhic. Presupune diferenţierea şi limitarea corespondenţei pe paliere ierarhice.  

5. Eficienţă şi credibilitate. Eficienţa corespondenţei se referă la: promptitudine (transmiterea la 

timp a informaţiilor); precizia şi caracterul complet al informaţiilor; informarea permanentă a 

partenerilor cu privire la noile produse şi serviciilor ce pot fi furnizate de firma respectivă;  

Credibilitatea informaţiilor transmise – reprezintă o condiţie esenţială în încheierea unui parteneriat 

de afaceri.  

6. Corectitudinea şi aspectul plăcut: mecanica textului (punctuaţia şi gramatica) trebuie să fie 

corectă, o greşeală de ortografie „vorbeşte‖ despre nivelul de profesionalism al celui care scrie.  

7. Efectul psihologic. Textul trebuie să respecte regulile de bază ale psihologiei şi va fi astfel 

formulat încât destinatarul să reacţioneze în sensul dorit de expeditori (cazul ideal – motivare şi nu 

manipulare).  

8. Atitudinea şi exprimarea pozitivă. Atitudinea pozitivă presupune o gândire pozitivă sentimente 

pozitive şi tendinţa de a acţiona în mod pozitiv  

Stilul corespondenţei oficiale are caracteristicile stilului oficial-administrativ. Stilul oficial-

administrativ se întâlneşte în textele şi activităţile administrative, juridice, diplomatice şi 

economice. Este mai conservator decât celelalte stiluri; este realizat îndeosebi în forma scrisă 

monologată, dar poate lua şi forma dialogului (în corespondenţa oficială, în negocieri, în raporturile 

cetăţenilor cu autorităţilor sau în acţiunile judiciare. Se desfăşoară într-un cadru instituţional, local 

şi temporal, precis. Formele sale textuale pot fi: normative (legi, decrete, hotărâri, ordonanţe, 

instrucţiuni, circulare etc), de documentare (procesul-verbal, memoriul, protocolul, rezoluţia, 

contractul etc.) de informare (anunţul, declaraţia, înştiinţarea, notificarea, formularul de înscriere, 

telegrama) de serviciu (tabel nominal, inventarul, factura, diploma) de corespondenţă (scrisoarea, 

oferta etc). În raport cu alte stiluri este închis la influenţe, servind ca sursă de împrumuturi 

îndeosebi stilului publicistic. Fiind mai puţin diversificat decât alte stiluri, are şi el câteva variante 

interne: limbajul juridic legislativ (conservator, nediferenţiat), limbajul juridic oratoric (caracter 

oral, deschis apariţiei stilurilor individuale) şi limbajul administrativ (diversificare terminologică pe 

domenii, ierarhizare în ceea ce priveşte puritatea în funcţie de situaţie sau de destinatar, putând, de 

aceea permite unele elemente stilistice individuale.  

Funcţiile dominante sunt cele denominativ-referenţiale şi persuasive (destinatarul fiind avut 

permanent în vedere în formularea comunicărilor specifice). Stilul corespondenţei oficiale prezintă 

anumite particularităţi lexicale, gramaticale, sintactice şi stilistice.  

Principalele caracteristici ale stilului corespondenţei oficiale sunt: corectitudinea, claritatea, 

concizia, precizia, sobrietatea şi oficialitatea, politeţea şi demnitatea, naturaleţea şi simplitatea. 

a. Corectitudinea – impune respectarea întocmai a normelor, formelor şi regulilor 

gramaticale, ortografice, de punctuaţie, de fonetică. În corespondenţă, corectitudinea stilului este 

urmărită şi pentru exigenţe speciale.  
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Scrierea corectă a unei scrisori exprimă în mare măsură respectul pe care îl datorează şi îl 

manifestă expeditorul. Corectitudinea în corespondenţa contribuie la evitarea confuziilor şi 

interpretărilor greşite pe care ar putea să le provoace greşelile gramaticale. Este suficientă plasarea 

incorectă a unei virgule, pentru a schimba întregul sens al frazei. Folosirea permanentă a 

Îndreptarului Ortografic, Ortoepic şi de Punctuaţie, a altor manuale nu este o dovadă de incultură, 

ci, dimpotrivă, de cunoaştere şi dorinţa de perfecţionare. Când ne referim la corectitudine avem în 

vedere nu numai aspectele gramaticale, ci şi aspectele legate de conţinutul propriu-zis al mesajului 

(cifre, date, cotaţii, etc.); scrisoarea poate fi folosită adesea ca documente în relaţiile dintre 

parteneri.        

         b. Claritatea – este o particularitate comună oricărui stil, dar în corespondenţa, în scrierea 

documentelor este urmărită cu multă grijă, întrucât, este vorba de fapte, fenomene, situaţii, drepturi, 

obligaţii, răspunderi, care dacă nu sunt prezentate clar, produc prejudicii părţilor. Claritatea se 

asigură şi prin evitarea tuturor cuvintelor, expresiilor şi a formelor gramaticale care nu au circulaţie 

generală sau care exprimă aproximaţii, nesiguranţa, înţelesuri alternative.  

c. Concizia – este o condiţie specifică stilului corespondenţei, întrucât scrierea, 

multiplicarea, lectura, etc, necesita cheltuieli de timp şi materiale. Această trăsătură stilistică se 

poate realiza prin fixarea ideilor în propoziţii scurte, grupate logic în paragrafe şi prin folosirea 

obligatorie a terminologiei de specialitate. Se pot elimina anumite cuvinte care nu aduc un plus de 

înţeles (ex. vom spune ―dispozitivul este productiv‖ în loc de ―dispozitivul este bun în ceea ce 

priveşte productivitatea). În acelaşi timp, o scrisoare trebuie să fie completă. Nimic din ceea ce 

poate duce la elucidarea problemelor tratate în scrisori nu trebuie omis. Orice omisiune duce la 

scrisori suplimentare. 

 d. Precizia – se asigură prin utilizarea terminologiei de specialitate, prin folosirea obligatorie 

a unităţilor de măsură oficiale, prin exprimarea în litere, alături de exprimarea cifrică ori de câte ori 

este vorba de sume, cantităţi, etc.   

 e. Sobrietatea şi oficialitatea – este impusă de faptul că actele oficiale trebuie să aibă un 

caracter obiectiv, impersonal. Sobrietatea este înrudită cu concizia, dar în plus, ea se apropie de 

aspectul oficial, pe care trebuie să-l ofere certificările şi toate relatările care se fac în corespondenţă. 

Comunicarea în actele oficiale trebuie să fie lipsită de încărcătura afectivă.  

 f. Politeţea şi demnitatea – stilul corespondenţei trebuie să fie prin definiţie un stil al politeţii 

şi demnităţii. Politeţea este ceva elementar, ceva ce sta în firea oricărui om civilizat. Nu costa şi 

poate aduce profit şi alte beneficii. A spune ―mulţumesc‖, ―va rog‖, ―apreciez‖, ―sunt 

recunoscător‖, etc. sunt formulări care trebuie să fie prezente în orice scriere. În corespondenţă nu 

se admite, sub nici o formă, polemica şi limbajul de indignare, chiar şi atunci când emitentul 

scrisorii a suferit din partea corespondentului anumite neplăceri. Folosirea pluralului autorităţii, al 

pronumelor de politeţe asigura aceste cerinţe.  

 g. Naturaleţea şi simplitatea. În baza acestor condiţii, stilul corespondenţei, este şi trebuie să 

fie direct şi firesc, neforţat; se impune folosirea cuvintelor simple, nepretenţioase. Trebuie să scriem 

pentru a exprima şi nu pentru a imprima (prin cuvintele folosite). 

Stilul, în scrierea mesajelor este subordonat unui scop precis, controlează un anumit impact 

şi ton şi este definit de acea alegere a cuvintelor, propoziţiilor şi formatului paragrafelor care prin 

calitatea de a fi potrivita situaţiei, contextului şi destinatarului, produce reacţia şi rezultatul dorit. 

Tonul unui mesaj este definit de percepţia destinatarului, de ceea ce citeşte ele ―printre rânduri‖ şi 

în spatele cuvintelor. 
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TRADUCTOARE REZISTIVE 

 
Cîrstea Georgeta 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

 
Pentru măsurarea mărimilor fizice care intervin într-un proces tehnologic este necesară, de 

cele mai multe ori, convertirea („traducerea") acestora în mărimi de altă natură fizică, convenabile 

pentru celelalte elemente din cuprinsul unui sistem de reglare automata (SRA). De exemplu, o 

temperatură sau o presiune sunt convertite în mărimi de natură electrică – tensiune, curent electric –   

proporţionale cu mărimile iniţiale, care pot fi utilizate şi prelucrate de celelalte elemente de 

automatizare ale SRA (comparatoare, regulatoare automate etc.). 

Traductorul este acel element al unui sistem de reglare automat (SRA )care realizează 

convertirea unei mărimi fizice – de obicei neelectrică – într-o mărime de altă natură fizică – de 

obicei electrică – proporţională cu prima sau dependentă de aceasta, într-un fel prestabilit, în scopul 

utilizării într-un sistem de automatizare. 

În funcţie de natura mărimii electrice de la ieşire se deosebesc: 

- traductoare parametrice, la care mărimea măsurată este transformată într-un „parametru de circuit 

electricˮ (rezistenţă, inductanţă sau capacitate). Traductoarele parametrice se împart, la rândul lor, 

în: traductoare rezistive, traductoare inductive şi traductoare capacitive; 

- traductoare generatoare, la care mărimea măsurată este transformată într-o tensiune 

electromotoare, a cărei valoare depinde de valoarea mărimii respective. 

Traductoarele rezistive sunt utilizate în instalaţiile de automatizare pentru a detecta 

modificările în anumite procese de producţie a unor mărimi fizice (vibraţii, forţe, momente etc.) . 

Prezentăm următoarele tipuri de rezistoare parametrice : 

► Traductoarele potenţiometrice se realizează sub formă liniară (fig. 1, a , c şi fig. 2, a) sau 

circulară (fig. 1, b şi fig. 2, b). 

Sunt folosite la măsurarea nivelului, deplasărilor liniare sau unghiulare) – bazate pe 

dependenţa rezistenţei de lungime . 

 

 

 
 

Fig. 1 

 

 

 
 a.         b.   

 

Fig. 2 
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Caracteristica de conversie a traductorului potenţiometric liniar este dată de relaţia: 

t t

t

l
R R a R

l
   

 

în care: Rt este rezistenta totală a traductorului; R - rezistenta între cursor şi _ capăt; lt, - lungimea 

totală; l - lungimea corespunzătoare deplasării cursorului, a = l/lt  - deplasarea relativă. 

Pentru traductorul potenţiometric circular se poate scrie în mod similar: 

t t

t

R R k R



     

unde: αt - este unghiul de rotaţie total a cursorului; 

 α - unghiul de rotaţie a cursorului faţă de un capăt. 

 

►Traductoarele cu tensolit sunt de forma unui fir de masă plastică (tensolit) care  prin 

întindere îşi  variază  rezistenţa  relativă  ΔR/R proporţional  cu lungimea Δl/l. 

 

►Traductoarele cu fir metalic se construiesc dintr-un fir metalic de mare rezistivitate (cu 

diametrul de 0,02...0,04 mm) între două foiţe de hârtie care se lipesc pe piesa a cărei deformaţie 

trebuie măsurată. 

Structura tipică a unui tensometru cu fir metalic este redată în figura 3: 

 

 
 

Fig. 3 

 

Aceste traductoare sunt realizate din mărci tensometrice care se lipesc de corpul studiat. 

Mărcile tensometrice se pot realiza fie prin aplicarea unui conductor subţire, ondulat, fie prin 

aplicarea unei grile metalice pe un substrat izolator (fig. 4). 

Mărcile se lipesc pe un element elastic care se deformează sub acţiunea unei forţe şi, în 

principiu, orice mărime fizică care depinde de o deformaţie mecanică poate fi măsurată cu ajutorul 

traductoarelor tensometrice (deplasări, acceleraţii, forţe şi cupluri, parametri ai vibraţiilor mecanice 

etc.). 

 
 

Fig. 4 
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►Traductoarele termorezistive sunt, de fapt, rezistoare sensibile la temperatură, 

confecţionate din materiale conductoare sau semiconductoare a căror rezistenţă variază cu 

temperatura. 

Variaţia rezistenţei metalelor în funcţie de temperatură se produce după relaţia: Rt = R0(1 + 

αΔt). 

 

►Termorezistenţele (fig. 5) sunt traductoare de temperatură care transformă variaţia de 

temperatură a mediului controlat în variaţia rezistenţei elementului sensibil şi se bazează pe 

proprietatea materialelor de a-şi modifica rezistenta electrică în funcţie de temperatură după 

următoarea formulă: 

Rt = R0 (1 + At + Bt
2
 ) 

unde: 

Rt = rezistenţa termorezistenţei la temperatura t; 

R0  = rezistenţa termorezistenţei la 0°C; 

t = temperatura (°C); 

A şi B = coeficienţi care se pot determina prin calibrare. 

 

 
 

Fig. 5 

În mod normal, o termorezistenta se compune din următoarele subansamble principale 

(prezentate în fig. 6):  

- element sensibil;  

- cutie de borne;  

- teacă de protecţie. 

 

 
 

Fig. 6 

 

Termorezistenţele semiconductoare, numite şi termistoare, sunt confecţionate prin presare 

din oxizi, carburi sau sulfurile unor metale ca: nichel, cupru, plumb, magneziu etc. Se cunoaşte ca 

rezistenţa termistoarelor scade cu creşterea temperaturii. 
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►Traductoarele electrolitice permit măsurarea concentraţiei electroliţilor pe baza 

măsurării rezistenţei electrice a acestora. 

Elementul sensibil al unui traductor electrolitic este realizat în principiu sub forma a doi 

electrozi plan - paraleli E1 şi E2 (fig.7), asemănători unui condensator plan, printre care trece soluţia 

a cărei concentraţie c trebuie măsurată. 

 

 
 

Fig. 7 

 

De fapt întreg ansamblul se comportă ca o rezistenţă lichidă de formă paralelipipedică de 

lungime l0 (cm) şi secţiune S0 (cm
2
). 

Dacă măsurăm rezistenţa necunoscută Rx, implicit măsurăm conductivitatea necunoscută σx. 

 

►Traductoare fotorezistive 

 

 

         
 

Fig. 8 
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EVOLUŢIA DISCURSULUI NARATIV ÎN CREAŢIA LUI LIVIU 

REBREANU 

 
Prof. Coană Sorana,  Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu 

 

 

Apariţia lui Rebreanu în literatură îl situează între tradiţie şi inovaţie, rolul său fiind de a 

deschide un drum nou, în care scriitorul a asimilat şi s-a integrat viziunii europene dominante a 

timpului. Drama primului război mondial, împreună cu viaţa grea din anii începuturilor carierei sale 

au constituit experienţa fundamentală pentru nuvelele şi romanele sale. 

Liviu Rebreanu este creatorul romanului românesc modern, văzut sub multiplele sale 

valenţe: obiectiv, psihologic, metafizic, analitic, social, încheind totodată epoca literaturii 

sămănătoriste şi poporaniste, dominată de idilism şi compasiune. George Călinescu, comparându-l 

cu Sadoveanu concluzionează că acesta e,, rapsodul literaturii române  moderne‘‘, pe când 

Rebreanu constituie „romancierul ei‖. 

Afirmarea scriitorului s-a făcut cu schiţe, nuvele şi povestiri, care conţin ca subiect şi 

modalitate estetică, esenţa marilor sale romane de mai târziu. Proza scurtă a fost părăsită de scriitor 

după apariţia romanului „Ion‖. Privită  în ansamblu,  opera nuvelistului se evidenţiază prin 

dimensiuni interioare şi valori care fac din ea un capitol dintre cele mai însemnate ale prozei scurte 

româneşti. Multe motive, momente epice, personaje din nuvele, povestiri, schiţe au fost trecute în 

roman de către scriitor. 

Proza scurtă precede romanul lui Rebreanu, îl pregătesc şi se implică organic în substanţa 

acestuia, ca părţi componente ale uneia şi aceleiaşi viziuni despre lume şi viaţă. 

Asemenea unui mozaic ale cărui impunătoare dimensiuni sunt rezultatul îmbinării unei 

multitudini de fragmente, schiţele, povestirile şi nuvelele lui Rebreanu recompun treptat şi complex 

un  întreg şi inconfundabil univers al lumii satului de odinioară, dominată în toată varietatea 

manifestărilor sale de legea dură, implacabilă, a poziţionării fiecărui destin în funcţie de o imuabilă 

condiţionare socială. Până la apariţia primului său roman, Ion (1920), Rebreanu a publicat câteva 

volume de nuvele: Frământări (1912),Golanii (1916), Mărturisire (1916) şi Răfuiala (1919). 

Vocaţia de romancier are la Rebreanu îndreptăţiri lăuntrice, fiind expresia unui conţinut 

sufletesc, frământat de obsesia unei taine primordiale ascunse în materia existenţei. Astfel, scriitorul 

întreţine senzaţia că descoperă neîncetat procesul secret al vieţii, legile sale şi că dezvăluie un lucru 

neştiut şi esenţial. 

Liviu Rebreanu este structural un creator de energie, un evocator de voinţă epică, iar 

universul ficţiunilor sale realizează un adevărat spectacol de forţe devoratoare. În opera scriitorului 

apar ciocniri aprige de interese şi patimi, pe care acesta le relatează cu o mare linişte, de scriitor 

răbdător şi care, în planul stilistic, răsfrânge obiectivitatea judecăţii, purificarea ei de ecou trivial. 

Realismul scriitorului porneşte dintr-o bine definită concepţie despre om. Dorinţa de a 

poseda pământ, avere, fericire, echilibru interior subliniază voinţa de putere, ca axă a existenţei. 

Dincolo de individul autonom, există lumea, ea însăşi o entitate autonomă, cu viaţa ei energic 

delimitată de a individului. 

Opera lui Rebreanu surprinde viaţa aşa cum este ea, înregistrată autentic şi obiectiv de un 

mare scriitor. Senzaţia de viaţă se explică atât în surprinderea realităţii, cât şi în mişcarea ei.  

Această mişcare lăuntrică, acest ritm al schimbării reprezintă construcţia romanelor, mari creaţii 

epice, generate din bogata experienţă nuvelistică a scriitorului. 

Ca autor de nuvele, Rebreanu surprinde fapte diverse, întâmplări dramatice, inspirate din 

realitate: viaţa satului (Proştii, Răfuiala), lumea periferiei bucureştene (Culcuşul, Golanii), lumea 

armatei, a războiului (Calvarul, Hora morţii), majoritatea acestor teme regăsindu-se şi în romane, 

care au cunoscut diverse formule artistice: romanul social-ţărănesc, romanul psihologic, romanul 

filozofic, romanul politic-urban, romanul poliţist.  
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Menirea romanului  este de a crea o altă lume, nouă, cu legile ei, cu întâmplările ei, iar 

misiunea romancierului de tip obiectiv este de a fi original, un creator de viaţă autentică. 

Liviu Rebreanu rămâne reprezentantul epicii obiective cu caracter social prin romanele 

„Ion‖ sau „Răscola‖, iar prin romanele „Pădurea spânzuraţilor‖ sau „Ciuleandra‖ a pus bazele 

romanului de analiză psihologică. Procedeul utilizat de Rebreanu este de a lua o temă şi a o trata cu 

mijloacele unui observator şi analist al realităţilor sociale. Scriitorul dă dovadă de multă abilitate în 

schimbarea formulei artistice de la un roman la altul. 

Prima creaţie de mare întindere din opera lui Rebreanu este romanul „Ion‖ (1920), acea 

impunătoare frescă rurală a vieţii transilvănene, executată în cel mai riguros spirit realist. Caracterul 

epopeic şi de frescă al romanului este  semnalat de George Călinescu, care subliniază că hora în sat, 

bătaia între flăcăi, tocmeala pentru zestre , nunta, moartea sunt „momente din calendarul sempitern 

al satului‖. Aceste momente nu plutesc în indeterminare, deoarece viaţa concretă le colorează. Viaţa 

socială din satul tradiţional este prezentată cât mai obiectiv şi complet. Astfel, apar ţăranii, 

intelectualii şi mediul administraţiei ungureşti. 

În centrul romanului se află povestea lui Ion şi a setei de pământ, dramă ţărănească, în care 

se ciocnesc caractere şi destine: Ion, Vasile Baciu, Ana, George, în conflictul marilor patimi: 

pământul/iubirea. 

Al doilea roman, Pădurea spânzuraţilor (1922) trece la literatura de analiză. Problematica şi 

tematica au în vedere ideea de datorie, iar mesajul cărţii este umanitarist, de condamnare a 

războiului. 

Personajul principal, Apostol Bologa suportă mai multe metamorfoze (cetăţean-român-om), 

aceste avataruri terminându-se cu un eşec ce s-ar datora faptului că personajul nu are resurse de 

voinţă, susţinute de o inteligenţă pe măsura lor. Unghiul narativ e schimbat în funcţie de apariţia, 

comportamentul şi destinul fiecărui personaj. Cu toate că este un roman de analiză psihologică, 

analiza este preponderent morală şi secundar psihologică. 

Tehnica analizei unei anomalii morale este prezentă şi în romanul „Ciuleandra‖(1927). 

Psihologia ereditar  nevrotică a lui Puiu Faranga este determinată de jocul ciuleandrei, un simbol al 

descătuşării, al eliberării instinctelor şi vitalităţii. 

Spiritul romancierului se aruncă şi în direcţia neaşteptată a naraţiunii filozofice din romanul 

,,Adam şi Eva‖(1925), o metafizică a desăvârşirii morale prin iubire, care face ca o pereche de 

îndrăgostiţi să străbată şapte existenţe, sub nume diferite şi şapte civilizaţii, în căutarea unităţii 

spirituale pierdute. 

Romanul „Crăişorul‖(1929) are ca punct de plecare răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, iar 

visul Crăişorului pentru dreptate l-a urmărit pe scriitor multă vreme. Astfel, folosind calea 

documentară, Rebreanu prezintă  biografia eroului sau rememorările personajului. 

Un alt roman social „Răscoala‖ (1932) continuă problema pământului despre care scriitoul 

spune că „este problema vieţii româneşti, a existenţei poporului, o problemă menită să fie veşnic de 

actualitate, indiferent de eventualele soluţii ce i s-ar da în anumite conjuncturi‖. 

Tema romanului se regăseşte în cuvintele scriitorului: ,,Dacă ION este simbolul individual al 

ţăranului român, setos până la patimă de pământul lui, RĂSCOALA este simbolul colectiv al 

aceluiaşi ţăran, simbol al energiilor de care dispune el în contact cu pământul‖.   

În 1934 îi apare romanul „Jar‖, care este în intenţia autorului un poem al eternului Eros, dar 

tratează cam plat consecinţele unei iubiri vinovate. Deşi lipseşte individualizarea psihică şi analiza 

profunzimilor sufletului, Rebreanu foloseşte amănuntul fiziologic pentru a caracteriza viaţa 

sufletească a eroilor. 

Romanul „Gorila‖ (1938) surprinde un tablou al vieţii politicianiste din România interbelică. 

Personajele vehiculează idei extrem de diverse şi aparţin unor partide pe care scriitorul le prezintă 

dintr-o perspectivă obiectivă, detaşată, fără a-şi exprima în mod direct propriile sale idei sau 

simpatii politice.  

Ultimul roman „Amândoi‖ (1940) este o încercare de roman poliţist în care scriitorul 
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descompune cu migală succesiunea evenimentelor importante, precizând cadrul exterior, mişcarea 

personajelor şi chiar unele replici. Scriitorul ştie să construiască un suspans tipic detectivismului, 

dar sub raport stilistic, romanul se deosebeşte prea puţin de un reportaj banal de ziar. Totuşi, acest 

roman trebuie privit ca un încheietor de pluton, purtător în sine a tuturor însemnelor pozitive şi 

negative ce au marcat şirul operelor de dinaintea lui. 

Evoluţia nuvelistului şi romancierului Liviu Rebreanu a urmat două direcţii. Astfel, tărâmul 

nuvelisticii a fost o direcţie de asimilare şi de  integrare în atmosfera dominantă, pe când în 

domeniul romanului, scriitorul a pregătit noua eră a romanului, fiind ctitorul romanului românesc 

modern.  

El a creat romanul românesc modern, într-un moment în care proza noastră căuta alte 

modele de expresie (Proust, Gide), în special ale lumii citadine. Dar structurile lui morale erau cele 

caracteristice primelor decenii ale secolului: drama ţărănească şi asuprirea naţională. Aceste 

structuri reprezintă substanţa operei lui Rebreanu, pornită din credinţa că acestea sunt problemele 

majore, ale societăţii româneşti. Înţelegându-le şi conferindu-le dimensiunea tragică, scriitorul le 

transpunea în zona general-umană a conjuncturii social-politice. 

Liviu Rebreanu a reuşit să surprindă structurile fundamentale ale vieţii, pe care le-a înscris 

în sfera creaţiei, dovedind un mare talent artistic. 
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CARTEA ÎNTRE ONTOLOGIE ȘI LOGOS. 

 SENS AL CIVILIZAȚIEI OMULUI ISTORIC 

 
Prof. drd. Dragoș Lucian Curelea 

Liceul Tehnologic Avram Iancu Sibiu 

 

I. Cartea – fundament și sens al civilizației omului istoric 

 Astăzi, ca oricând odinioară, în istoria scrisului, peste pagini desprinse din timp, edificăm 

civilizaţia omului istoric, prin care conferim sens, atitudinilor şi comportamentelor sale, iar prin 

cultură și civilizație, existenței sale. Arhivăm în fond, prin intermediul cărţii, memoria noastră 

colectivă, faptele noastre, viața noastră, plăsmuirile și fantasmele noastre, ori, val! de ce nu? 

durerile noastre, din care ar trebui să extragem învățăturile atât de necesare. Și totuși, de multe ori, 

nu este așa. Iar cartea este (ar trebui să fie) evadarea noastră din rutina fiecărei zile. Da, cartea ca 

univers magic, este esenţa prin care trudnicii ideilor de pretutindeni şi dintotdeauna, cel puţin, în 

ultimele trei patru milenii, au ştiut să edifice, piatră, după piatră, la edificiul actual al cunoaşterii. 

Adepţii idealurilor mari, visătorii, au generat şi au transmis posterităţii prin cuvinte şi idei, tezaurul 

nevăzut al gândurilor, trăirilor şi sentimentelor proprii. Cartea este o (întreagă) lume în aşteptare şi 

descoperire, deoarece, atunci, când cititorul, deschide filele sale, conferă sens, viaţă şi rost, 

cuvintelor sale magice, iar cartea începe să trăiască. Ea, începe astfel să existe în memoria colectivă 

a tuturor acelora care vor să se îmbete în izvorul său de apă vie.
1
 

Cartea văzută și înțeleasă în accepțiunea sa ca fenomen psiho-social și cultural educațional 

scris este parte organică din civilizația omului politic care a străbătut aventura istoriei și a 

veacurilor, conferind sens existenței sale prin arhivarea unui timp trăit în paginile unei cărți. Da, ale 

unei cărți care a fost și încontinuare este încă capabilă să 

provoace reacții, să cultive trăiri, să genereze sentimente, să 

educe și să formeze. În fond să emancipeze ființa noastră 

spirituală din timpul indus al unei ignoranțe, din timpul 

necunoașterii, în sensul existenței și al civilizației. 

 Prin universul ideilor sale, cartea, prin simbolurile pe 

care le implică, prin atitudinile pe care le cultivă și 

internalizează, psiho-comportamental, se constituie în decursul 

vieții noastre ca reper existențial, element central și fundamental 

al edificării pozitive a unui psihic sănătos, a unei culturi 

generale, a culturii de specialitate, a afirmării noastre pe linia 

unei ființe gânditoare și nu neaparat doar a unei existențe trans-

mundane și trans-istorice, rezumate exhaustiv la sfera instinctelor sale primare. 

Evadarea din noaptea necuprinsului și a ignoranței, emancipare a spiritului ș minții, cartea, 

beletristică sau de specialitate, devine în fiecare dintre noi, esența și povara a actului cunoașterii, 

devine trudă și asceză, în sensul gnostic, în inițierea pe drumurile cunoașterii.
2
 Esență a noului și 

provocare a descoperirii și a experimentării unor idei și gânduri ce ne însoțesc și completează 

existența.
3
 Ca întâlniri mediate de cunoaştere şi înţelesuri tainco-simbolice, cartea ne poartă peste 

hotarele timpului şi ale cuvintelor unei epoci, pe drumurile şi-n sensurile experienţei omului ca 

reper cardinal al actului cunoaşterii, litera scrisă, gândul emis şi notate, ideile exprimate devenind 

mărturii ale existenţei în rosturile cunoaşterii prin fuga de noapte şi anonimat. 
 

 

                                                 
1
 Eugeniu Speranţia, Cartea despre carte, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 72. 

2
 Lucian Blaga, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1977, p. 244 – 245; Idem, Trilogia culturii, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1985, vol. IX,  p. 302. 
3
 Gabriel Petric, Jarul din zăpada sclipitoare, Editura Limes, Cluj Napoca, 2009, p. 124. 
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Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele 

mai expresive.
4
 A scrie este o artă deoarece trebuie să ai dar pentru a putea să realizezi ceva de 

calitate.Trebuie să ştii să împletuceşti să aranjeti cuvintele în aşa fel încât cititorul să fie atras de 

ceea ce citeşte ,si să aibă posibilitatea să înveţe ceva  din conţinutul lecturii. Sentimentele umane, 

pot fi exprimate prin cuvinte dar nu oricare dintre ele ci doar acelea ce provin din inimă şi care sunt 

sincronice şi întocmai cu ceea ce simte autorul, deşi sponsorii, comanditarii şi editorii, pot şi desigur 

în cele mai multe cazuri, au alte calcule economice făcute, privind esenţa ideilor care pot fi 

comercilaizate prin intermediul unei cărţi, indiferent de profilul acesteia şi de segmantul / grupul de 

vârstă şi educaţional căruia, carte i se adresează.
5
  

 Nu se poate realiza un fel de ―tablă a lui Pitagora‖ care să ne inveţe să potrivim cuvintele, să 

scriem. Scrisul se învaţa din practică din citirea operelor de mare valoare ale înaintaşilor noştri. 

Nimic nu este mai fascinant decât să citeşti, să parcurgi prin litere şi cuvinte, trecutul omenirii şi 

experienţa omului, prin ochii prezentului pe care îl parcurgi, iar gândrile, printr-un excurs 

prognostic să îţi alerge debordante către evurile unui viitor, virtual, prognozat, deşi încă incert, cu 

multele sale necunoscute şi întrebări
6
. Destinul şi civilizaţia omului istoric, ca arhitect al cetăţii 

puterii, este descifrat actualmente tot mai mult, prin accesul la tehnologiile contemporane, în sfera 

subtilă de interese a factorilor psiho-socio-polito-militari, care l-au generat, urmărit, ghidat, prin 

evoluţii programate şi induse, sau din contră, prin regres şi 

revoluţii zguduitoare ale puterii, respectiv, ale sferei existenţei 

noastre de zi după zi.
7
  

Începutul secolului al XXI-lea, când multe dintre 

răspunsurile la întrebările cunoaşterii au fost aflate, cartea 

scrisă pare să înregistreze un declin în parcursul lecturii, la 

concurenţă cu ofertele semi-preparate gata de pe google sau 

de pe un alt site similar. Totuşi, provocările cunoaşterii, pe 

calea aventurii citirii cărţilor scrise, rămân deschise şi mereu în atenţie, mereu noi şi în mişcare, deşi 

vechi, cel puţin odată cu apariţia statului şi a structurilor sale sociale poziţionate ierarhic. Căci viaţa, 

devine şi evoluează, iar istoria construieşte şi statutează civilizaţia prin formele sale de organizare 

statală, prin structurile sale sociale, politice şi de interese, reorganizându-se în permanenţă. Aceasta, 

deoarece înclinaţia şi apetitul nostru către inedit şi cunoaştere, derivă din ancestralitate, iar prin 

paginile scrise ale cărţii se reactualizează dintotdeauna, călătoria posibilă în sferele cunoaşterii, prin 

care civilizaţia, am sublinat, fuge prin universul cărţilor din noaptea necuprinsului şi a 

necunoaşterii.  

   Cartea, devine în acest sens terra ferma pe care am construit civilizaţia şi cultura, ca veşnicii 

gândite ale judecăţii noastre lucide, ca resorturi şi fundamente ale existenţei noastre şi dincolo de 

marginile perisabilităţii noastre temporal-biologice
8
. În acest sens nu putem să ignorăm faptul, că 

memoria noastră ne este populată, prin scris, nu numai cu, fizionomiile reale ale sferei existenţiale 

bio-pshio-socio-culturalo-politologice, ci şi cu multitudinea de personaje literare construite de 

scriitorii şi plasticienii timpului. 
 

 

 

                                                 
4
 Ion-Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iași, 2008, p. 40; Liviu Roșca, Tehnici de comunicare 

profesională, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, 2000, p. 22-23. 
5
 George Ritzer, Globalizarea nimicului,  Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 30 – 31; Paul Johnson, Intelectualii, 

Editura Humanitas, 2000, p. 65. 
6
 Lucian Blaga, Pe marginea unei cărţi, în Ceasornicul de nisip, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1973, p. 45. 

7
 Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi a tiparului, Editura Sport –Turism, Bucureşti, 1988, p. 9 – 10; Albert 

Flocon, Universul cărţilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 82; Gheorghe Buluţă, Civilizaţia bibliotecilor, 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 39-40. 
8
 Octavian Paler, Autoportret într-o oglindă spartă, Editura Corint, Bucureşti, 2004, p. 67-68; Daniel – Cristea Enache, 

Convorbiri cu Octavian Paler, Editura Corint, Bucureşti, 2007, p. 19-20. 
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Şi astăzi, în pofida evoluţiei, putem afirma privind în jur de pe o fereastră dis-de-dimineaţă, 

în liniştea sorbitelor cafele, că întâlnim în jur structuri morfo-caracteriale şi atitudini desprinse din 

universul psihologic şi atitudinal-comportamental al romanelor lui Honore de Balzac, Thomas 

Mann, Garcia Marcquez, Franz Kafka, Miguel de Unnamuno. 
 

II. Cuvântului şi  rostirea – temei al scrierii şi al cărţii 

 Preocuparea vădită a exprimării sentimentele, gândurilor, ideilor, trăirilor, reflectărilor, prin 

rândurile cărţii  este în acest mod realizată încă din cele mai vechi timpuri
9
 sub mai multe forme şi 

pe diferite materiale suport precum: 

 plăci confecţionate din bambus în spaţiul Chinei antice; 

 pe carapacele broaştelor ţestoase; 

 pe trepiede ce slujeau pentru jertfele religioase; 

 pâslă realizată din bumbac şi fâşii din piele de cerb, în spaţiul Americii centrale 

 pe tăbliţe din lemn scrijelite în insula Paştelui 

 pe tăbliţe de lut în spaţiul Orientului Antic; 

 pe fâşii de papirus prelucrat; 

 pe fâşii de pergament; 

 pe tăbliţe cerate în lumea greco-romană; 

 pe răboj, pentru însemnarea mai ales a datoriilor; 

 pe hârtie; 

În acest sens, cartea devenea și totodată este un solid sprijin, în faţa morţii şi a ignoranţei. O 

carte bună, este în ultimă instanţă o mângâiere, este un refugiu şi mai ales, ea devine prin lectură o 

plăcere.
10

 Cartea cea bună este instigare la cunoaştere. În fond, ne atrage cu magia sa, ne provoacă 

cu universul său, ne determină la adopta o anumită poziţie pro sau contra, funcţie de mesajul pe care 

îl transmite şi-l cultivă, determinându-ne, aşadar, să evadăm pentru o clipă (de ce nu?! – pentru o 

întreagă viaţă) din sferele realităţilor cotidiană. Mai este prin ideile sale, un veritabil îndemn la actul 

lecturii, la formarea noastră psiho-socială şi cultural-educaţională, cultivând, cizelând, 

înfrumuseţând tot ceea ce  este mai bun în noi, fiind inimă, rugăciune şi intelect în fiecare din noi.
11

 

O carte este o provocare. O carte este o instigare la cunoaștere și înțelegere. Libertatea 

schinguită mai mereu s-a răzbunat trans-istoric prin paginile cărților, cele care au supraviețuit 

intemperiilor veacurilor, și au transmis mai departe esența sufletelor, a minților și a timpurilor pe 

care le-am parcurs. Civilizația este și consecința sublimată în cunoaștere a trecerii timpului și a 

arhivării sale printre pagini de carte. Nu trebuie decât să ştim să profităm de aceeastă imensă 

comoară, să învăţăm să citim, să învăţăm să preţuim, lumea cărţilor, prin paginile cărora învăţăm să 

preţuim şi să apreciem lumea a tot ceea ce suntem astăzi, ca suflet, intelect şi minte.      
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LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MODERNISMUL 

 
  Prof. Deaconescu Ramona 

Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu‖, Târgu Jiu 

 

 
Nicolae Manolescu povesteşte în România literară, istoria dramatică şi pilduitoare a 

Antologiei lui de poezie română modernă din 1968, prima carte interzisă în vremea lui Ceauşescu. 

Criticul recunoaşte că recitind această carte astăzi, îi găseşte destule cusururi, însă selecţia 

poeziilor îi displace profund. Datorită lipsei de prejudecăţi ideologice a autorului acesteia, spirit 

deschis înnoirii, Antologia ... reprezintă, totuşi, cel mai însemnat indiciu asupra orizontului de 

aşteptări al epocii, pentru aceia care o pot consulta după mai mult de trei decenii - un adevărat 

noroc.  

 Punctul culminant al apariţiei ei era dominat de năzuinţa recuperării galopante a valorilor 

interbelice, ignorate ori interzise în etapa agresivă a comunismului românesc. E posibil să fi dezertat 

spiritul critic, în anumite situaţii, sub presiunea factorului politic. Ni-l imaginăm pe autor fericit că 

reușește să lărgească breşa ivită în sistemul de zăvoare al cenzurii, urmărit de gândul că nu trebuie 

pierdută şansa de a salva, de a agonisi din ce în ce  mai mult cu putinţă din "moştenirea burgheză".  

 Poeziile nu-l mai mulțumesc pe Nicolae Manolescu nu datorită faptului că, astăzi, el ar putea 

alege detensionat şi de pe un areal mult mai larg, ci şi fiindcă, prin scurgerea timpului şi prin 

schimbările intervenite în poezie în ultimii zeci de ani, s-a accentuat sentimentul perimării 

interbelicilor.  

 De o jumătate de secol acest proces este amânat mereu. Redescoperită cu fervoare în anii 

'60, poezia interbelică a fost reanimată constant, întreţinută, ajutată indirect să supravieţuiască în 

coştiinţa cititorului prin acţiunea factorului politic de constrângere.  

 Ideal ar fi fost ca fiecare "generaţie de creaţie" să aibă la îndemână, prin contribuţia criticii, 

un repertoriu al redundanţelor, al formelor ostenite ale literaturii, pentru a recunoaşte mai uşor 

fenomenele de convenţie şi a se delimita de acestea. Doar că nu în anii '50 ori '60, însă abia acum, 

când nu mai funcţionează supracodul ideologic conjunctural, putem fi  capabili şi dispuşi să vedem 

limpede, şi abia acum simţim cum s-a concretizat sentimentul de jenă.  

  Ne putem pune întrebarea dacă nu mai este ceva în gustul nostru? Dacă am parcurge, poezie 

de poezie, Antologia, fără să mai luăm în seamă numele poeţilor, putem fi, după o vreme, frapați de 

câteva obiceiuri scriitoriceşti, de anumite trăsături ale scriiturii ce releva un climat artistic şi o lume 

față de care ne despart decenii de experienţe tragice. Vremuri umilitoare pentru poezie şi cei ce  i-au 

coborât coroana majestăţii.  

 Evidențiind un echilibru de invidiat, un fel de sănătate artistică, aceste texte interbelice 

înșeală, la fiecare izbândă in proza, mulţumirea de sine. E relevanta dorinţa poetului de a-şi sfârşi 

apoteotic ori măcar inteligent lucrarea, de a etala iscusinţa lui de necomparat.   

G. Călinescu îl considera Ilarie Voronca  tradiţionalist, la fel şi B. Fundoianu, în timp ce 

Aron Cotruş era modern. Pentru acesta, ca şi pentru alţii, tradiţionalismul este mai degrabă  un stil, 

o manieră, decât întruparea unei anumite sensibilităţi.  

 Mai există uneori întrebarea ce este, în fond, poezia modernă în ochii interbelicilor şi, de 

bună seamă, în concepţia criticii postbelice, ce nu reuşeşte încă să scruteze analitic literatura dintre 

cele două războaie, din pricina mitului acesteia ocrotitor? 

 E. Lovinescu solicita intelectualizarea poeziei, deplasarea ei dinspre epic spre liric şi de la 

tematica rurală la cea urbană. Deziderate minime şi, am zice, de bun-simţ. Ele nu au în vedere 

întemeierea unei lirici de un anumit fel, ci, pur si simplu, desprinderea lirismului de zgura 

anecdotei, a retoricii.   
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Interpreţii fenomenului poetic românesc înclină să considere poezia simbolistă drept 

veritabilul început al modernismului, punctul de răscruce de la care putem vorbi, în țara noastră de 

modernism. Aceștia sunt victimele unui fenomen de sincronizare, in 1900, simbolismul românesc 

abia se năştea, pe când cel francez era epuizat ca formulă. Înflorirea acestuia cam în aceeaşi vreme 

cu configurarea tipologică a poeziei modeme europene îmbrâncește critica românească să-i 

proclame modernitatea. Însă cazul de defazaj al poeziei simboliste româneşti nici nu trebuie 

intereseze prea mult, deoarece nu numai poemele(acestea fiind simboliste), ci şi majoritatea poeziei 

interbelice nu par a intra în zona liricii modeme, în sensul în care ne-o arată  astăzi prin Hugo 

Friedrich.  

 Recitind antologia din 1968 (Poezia română modernă) alcătuită de Nicolae Manolescu, ne 

putem întreba cât de modernă este literatura română modernă. Chiar şi poemele celor mai îndrăzneţi 

"modernişti" pot fi prezentate prin categorii pozitive. Acestea sunt, în marea majoritate a lor, 

modelări idealizatoare de teme şi situaţii actuale. Citită astăzi, "poezia română modernă" îmi pare, 

cu minime, rarisime excepţii, desprinsă de pe fundalul secolului al XIX-lea european.  

 Această lirică aflată în continuarea celei franceze, de lumină medie de la sfârşitul lui, este 

încă umană, personală, tandră, cuminte, sentimentală. Fără să fie scutită de determinările utilitare şi 

de intenţiile persuasive, ea nu anunţă anormalitatea poetului şi nu seamănă în nici un fel cu acel 

"limbaj al unei suferinţe gravitând în sinea sa, care nu mai aspiră la nici o vindecare, ci doar la 

cuvântul nuanţat". În antologia la care facem referire, la fel ca şi în volumul din anul 1964 ce i-a 

strâns versurile risipite prin publicaţii, cercetătorul Ion Vinea nu se arată a fi mai mult decât un 

elegiac minor. 

 Ca mulţi alţii înaintea lui, cercetătorul Ion Vinea înregistrează, discret sau blând ironic, 

melancolica alunecare a întâmplărilor sufletului. Eşti surprins, de asemenea, de distanţa enormă 

dintre vehemenţa superbă a declaraţiilor, a luărilor de poziţie şi unda lirică învăluitoare, vibraţia 

afectivă a versurilor româneşti semnate de B. Fundoianu şi Ilarie Voronca. Prea limpede prezenţa 

eului empiric identificat cu eul poetic le plasează în descendenţa unui stil liric multisecular 

întemeiat pe emoţie şi sensibilitate.  

Te întrebi dacă această cuminţenie - indusă de regularitatea iritantă a ritmului care bate 

elegant, indiferent la ce spune versul- este consecinţa unei defensive instinctive în faţa reacţiei 

posibile a unei societăţi conservatoare sau ea dovedeşte neputinţa declanşării unei rupturi veritabile 

cu tradiţia secolului al XIX-lea, atâta vreme cât aceasta nu-şi epuizase, la noi, toate posibilităţile. 

Căci, sub umbra eminesciană, destule experienţe poetice şi-au amânat eflorescenţa.  

 În orice caz, oriunde ai deschide antologia, mai nimic nu se potriveşte cu ceea ce ştim acum 

despre expresia modernă. Sunt de negăsit reperele, atributele, indiciile evocate adeseori de Hugo 

Friedrich: spaimele, tulburările, angoasele, dominaţia excepţiei şi a straniului, tenebrosul, atracţia 

neantului, fantezia scormonitoare, sfâşierea în extreme, dezorientarea, ordinea pierdută, 

transcendenţa goală, incoerenta, fragmentarismul, reversibilitatea, fulgerările deconstructive, 

imaginile tăioase, optica astigmatică, dislocările, disonanţele, anormalitatea. Este evidentă absenţa 

demonicului şi a categoriilor negative până şi la un "poet al tăgadei" ca Arghezi. Totul în aceste 

poezii se află sub măsura legii.   

Plenitudinea, seninătatea lăuntrică a celor mai multe îl presupun pe Dumnezeu, iar drumul 

sugerat de procesul poetic-care mizează pe înnobilarea comunului, pe înălţarea banalului, pe 

idealizarea materiei - duce tot la El. Alegerea cuvântului just, strunirea limbii, însemnătatea însăşi 

ce se dă calităţii formale trădează, la toţi poeții, aspiraţia la perfecţiune şi la ideal, confirmă faptul 

că, pe atunci, condiția umană părea încă demnă de a fi dorită. S-ar zice că acum patru decenii, când 

poeţii antologiei ni se păreau moderni, modernitatea echivala, pur şi simplu, cu apartenenţa la o 

epocă bogata. Conceptul - în chip nefericit numit modernism -, vrând să fixeze în timp noul, nu are 

temei filozofic. Dar, pentru că tot a intrat în conştiinţa şcolii şi dă numele unor capitole de istorie 

literară, s-ar cuveni să-l luăm cum granosalis şi dacă îl mai folosim, să nu uităm că toate conceptele 

îşi schimbă în timp, conţinutul.  
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Neomoderniştii sunt chiar moderniştii! Pentru cine este conştient de starea de provizorat a 

literaturii române, care e lipsită până astăzi de actele ei de identitate (ediţii critice, dicţionare oneste, 

antologii), este realmente reconfortant să poată avea la îndemână o antologie a literaturii române de 

avangardă precum aceea publicată în anul 1969 de Saşa Pană.  

Înfruntând dispreţul avangardist pentru spiritul arhivistic şi pentru posteritate, acesta, cum se 

ştie, a colecționat în mod grijuliu, de-a lungul anilor, documente şi texte aproape uitate ale mişcării. 

Într-un fel, Saşa Pană a reinventat avangardismul românesc. I-a dat consistenţă istorică, dar l-a şi 

privat de avantajele mitice ale cunoaşterii aproximative. 

 Antologarea de gesturi, de gânduri, de presimţiri, de evenimente afective şi spirituale, ca şi 

enumerarea divergentă fuseseră folosite şi de către Bacovia, fragmentar, în câteva poezii. Abia valul 

suprarealiştilor târzii (Gherasim Luca, D. Trost, Paul Păun, Virgil Teodorescu, Gellu Naum etc.) va 

îmbogăţi poezia cu formule şi atitudini stilistice noi, care îi dau pecetea modernităţii. După mai bine 

de patru – frământate decenii, iniţiativele lor vor trece drept descoperirile "anilor noştri". 

 Poetul trebuie să-şi găsească sau să-şi provoace starea de semiabandon, de autoanihilare care 

eliberează "deliraţia" şi oferă condiţiile pentru ca aceasta să capete o dinamică autonomă. De regulă, 

acest lucru se întâmplă când este respectată, cu orice preţ, o minimă constrângere formală, care, 

menţinând un focar de excitaţie, îl ajută pe poet să-şi paralizeze raţiune a, să-şi inhibe, în mare 

măsură, funcţiile ei de control responsabile de coerenţa şi de mersul global al emisiei.  

 Ocupate cu îndeplinirea acelei obligaţii (autoimpuse), funcţiile de supraveghere şi control 

lasă libertate "gândirii" producătoare, întrucât poetul rămâne, totuşi, în "emisie" pe o perioadă lungă 

de timp. Funcţia locutore continuă, deci, să fie activă, în timp ce întregul interes şi toate precauţiile 

au în vedere un element secundar (de pildă, rima simplă care nu solicită excesiv, dar se obligă). 

Poetul atinge, s-ar zice, condiţiile specifice ale unui medium şi se face transmițătorul emisiei venite 

din straturile de profunzime, prepersonale. 
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INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ SPECIFICE ADOLESCENŢEI 

 
Diaconescu Mirela, 

Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu 

 

Criza este o tulburare emoţională acută a individului determinată de anumite evenimente de 

viaţă, asociată cu lipsa abilităţilor de a face faţă acesteia, cu pierderea controlului asupra situaţiei 

respective. 

Situaţia de criză  la adolescenţi este precedată de evenimente stresante de viaţă care induc 

sentimentul pierderii, suferinţă şi schimbare. Situaţia de criză la adolescenţi se manifestă la nivel 

fizic, psihologic, cognitiv şi relaţional. 

Două categorii de evenimente de viaţă determină o criză (Baldwin,1978): 

- experienţele universale de viaţă (copilăria, adolescenţă, admiterea la facultate, căsătoria, prima 

angajare etc.); 

- experienţe dramatice de viaţă (deces, abuz sexual, violenţă, crimă etc) 

Intervenţia în criză este acţiunea de întrerupere a unei serii de evenimente care conduc la 

disfuncţionalităţi socio – comportamentale. Adolescenţa - perioadă în existenţa omului şi a evoluţiei 

personalităţii sale, este vârsta care a şocat în toate timpurile, creând uneori conflicte şi anxietăţi 

sociale. 

Socrate sublinia faptul că: tineretul nostru iubeşte luxul. El are purtări rele, sfidare pentru 

autorităţi. Ei arată dispreţ pentru vârstnici şi iubesc flecăreala în locul acţiunii. Copiii sunt astăzi 

tiranii şi nu servanţii familiilor lor. Ei nu se mai ridică când un vârstnic intră în casă. Ei îşi 

contrazic părinţii, flecăresc faţă de musafiri, înfulecă pe nerăsuflate mâncarea şi tiranizează 

profesorii. 

Adolescenţa este considerată totodată ca o perioadă în care se manifestă fenomene de 

revoltă; adolescentul având un caracter neconformist. Faţă de normele sociale adolescentul poate 

avea o identificare negativă sau pozitivă şi acest lucru poate crea senzaţia unei instabilităţi a 

personalităţii sale. Fixarea nivelului de aspiraţie, a capacităţii de separare de părinţi şi de alţii, sunt 

factori decisivi în procesul de identificare. 

Caracterizând evoluţia adolescenţei, Rousselet o împarte în: 

1. Perioada revoltei - caracterizată prin manifestări ca: refuzul de a se supune, din dezgust 

pentru că i se ordona, zâmbetului batjocoritor, când nu mai crede în atotputernicia educatorilor, se 

revolta contra părintilor, refuză profesia acestora (băieţii se opun mai ales taţilor, iar fetele se opun 

mamelor), revolta contra şcolii (profesorii sunt priviţi ca nişte tirani, ignoranţi, caută să le demaşte 

aşa-zisele nedreptăţi). 

2. Perioada scandalului - apare după momentul în care crezând că nu mai este copil, vrea să 

se afirme în noua lui identitate prin excentrări, dorinţa de a se face remarcat, vestimentaţie 

deosebită, etc. Este vârsta bandei, iar tânărul care a negat familia, şcoala (sau cel puţin influenţa lor 

morală), nu este capabil de a trăi izolat într-o lume inospitalieră şi caută să fie aproape de prietenii 

care îl înţeleg şi cu care împărtăşeşte acelaşi mod de viaţă. 

3. Perioada de exaltare şi afirmare, când tânărul se simte gata de a înfrunta lumea. 

  Adolescenţa reprezintă deci cea mai complexă şi efervescentă perioadă din viaţa individului. 

Pe plan psihologic, este vârsta afirmării intereselor sociale şi profesionale, a stabilirii de noi relaţii 

între "el" şi "alţii", a dorinţei de libertate, autonomie, cât şi printr-o generoasă sensibilitate ideo-

afectivă, vârstă a marilor idealuri, dar şi a trăirilor dureroase, uneori, cu urmări dezadaptative. 

În adolescenţă apare dorinţa de afirmare, identificarea eu-lui cu modele de comportament 

independent ce preced definirea stabilă a propriei personalităţi. Lărgirea sferei de experienţă socială 

determină armonizarea deprinderilor şi atitudinilor cu cerinţele sociale şi dezvoltă major spiritul 

critic şi autocritic. Adolescentul devine stăpân pe procesele sale psihice care sunt dirijate conştient. 

De la aceasta, conştiinţa de sine apreciată de alţii, trece la conştiinţa de sine prin autoapreciere, de la 

gândirea intuitiv concretă la gândirea abstractă şi de la motivaţiile elementare la cele sociale de  
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comportament (datorie, răspundere, scop în viaţă). 

Adolescenţa este deci etapa în care copilul, pe baza achiziţiilor deja realizate, sub influenţa 

exercitată de factorii mediului ambiant şi datorită propriei activităţi, ajunge treptat să-ţi cunoască 

viaţa sufletească, să se descifreze pe sine ca om şi ca membru al societăţii. Acest salt în planul vieţii 

psihice are efecte deosebite asupra echilibrului psihic şi social al adolescentului. Pe de o parte 

întelegându-se pe sine ca o fiinţă, adolescentul reuşeşte să-şi integreze viaţa sufletească într-un tot 

unitar, raportat la trecut şi proiectat în viitor. Pe de alta parte el reuşeşte să se diferenţieze de 

semenii săi, să-şi stabilească în mod clar locul său în mijlocul oamenilor printre care trăieşte şi să-şi 

prefigureze un nou loc, în viitor, printre aceştia. Toate aceste schimbări care vin să îmbogăţească 

sau nu "criza adolescenţei" sunt importante şi determinate, în primul rând  de accelerarea procesului 

conştiinţei de sine. 

Conştiinţa de sine se dezvoltă stadial, fiecare stadiu psihologic conţinând atât elemente de 

continuitate cât şi de diferenţiere. Rezultatul principal al acestei evoluţii îl constituie realizarea 

unităţii şi identităţi personalităţii, motiv pentru care conştiinţa de sine este considerată axa acesteia; 

deci adolescenţa este şi o perioadă cu implicaţii majore în ceea ce priveşte maturizarea 

personalităţii. O problema referitoare la adolescentă, legată organic de dezvoltarea conştiinţei de 

sine este aceea a afirmării de sine. Dorinţa afirmării de sine este expresia crizei de conştiinţă pe care 

adolescentul o are asupra dezvoltării sale pe plan biologic, psihologic şi social, statutul social, care 

nu reflectă din toate unghiurile această dezvoltare. Deci, dorinţa afirmării de sine este un fenomen 

normal care se manifestă la adolescent ca efect al maturizării psihice, a consolidării personalităţii. 

Personalitatea adolescentului este sensibilă şi capabilă de stări intelectuale şi afective intense 

şi complexe. Capacitatea de creaţie în adolescenţă se orientează în egală măsură asupra producţiei 

artistice – literatură, muzică, coregrafie, cât şi asupra unor domenii tehnice (calculatoare, telefoane). 

Adolescentul priveşte creaţia, ideile lui extraordinare ca un semn de maturizare şi independenţă, ca 

o exprimarea a propriei individualităţi. El se diferenţiază de ceilalţi şi mai ales de lumea adulţilor, 

lume care nu-l înţelege. Are tendinţe de a modifica stările şi cerinţele adulţilor, aceştia trăind într-o 

lume pe care el o consideră ca fiind imperfectă. Această latură critică a adolescentului este o 

expresie a crizei de originalitate, criză care indică intensitatea trăirilor sale conflictuale, iar 

originalitatea se referă la interpretarea şi exprimarea personală a unor lucruri şi situaţii percepute ca 

fiind comune, banale şi depăşite. 

Integrarea adolescentului în viaţa culturală are loc adesea prin eforturi personale care nu 

traversează neapărat mediul familial, tot ca o expresie a aceleiaşi nevoi de autonomie şi identitate. 

Pe această linie se înscrie şi tendinţa adolescentului de a fi în rezonanţă cu generaţia sa. Aderă la 

curentele creative moderne nu neapărat pentru că acestea sunt valoroase, ci datorită faptului că ele 

se diferenţiază de valorile promovate de adulţi şi chiar îi contrazice pe aceştia. În plus adolescenţii 

manifestă o preferinţă clară pentru trăirile emoţionale, activităţile şi aspiraţiile grupului din care 

face parte. 

În perioada adolescenţei trăirile afective se intensifică şi se nuanţează, se dezvoltă 

mobilitatea mimică şi expresivitatea emoţională. Emotivitatea şi excitabilitatea determină o 

labilitate în manifestările emoţionale care se manifestă adesea prin stări extreme şi foarte intense 

(oscilează între o tristeţe profundă şi o exaltare entuziastă). Această mare gamă afectivă a 

adolescentului creşte sentimente clare de disconfort şi protest: plictiseală, opoziţie, sentimente de 

amor propriu jicnit sau de lezare a prestigiului, sentimentul de a fi ridicol sau de a se simţi 

culpabilizat. Opoziţia se manifestă în conduită prin refuzul unor comportamente considerate 

absurde şi ipocrite (refuzul de a fi politicos sau amabil cu persoanele care nu-i plac). Starea de 

protest mai poate fi exprimată şi prin ţinuta vestimentară, limbaj, aderarea la anumite curente şi 

grupuri care promovează valori subculturale. Nu puţine sunt situaţiile în care cadrele didactice şi 

pedagogii şcolari se confruntă cu unele situaţii aparent insolvabile care afectează prin obstaculare 

bunul mers al activităţilor din clasă şi internat. În majoritatea situaţiilor cadrele didactice îşi 

centrează eforturile şi atenţia, controlul şi concentrarea asupra situaţilor didactice, asupra activităţii 

de predare ignorând, de multe ori nu din rea voinţă, diversitatea situaţiilor educaţionale ca structuri 
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complexe, atitudinal – relaţionale. 

Involuntar asemenea atitudini educaţionale creează un teren propice apariţiei şi dezvoltării 

fenomenelor de criză. Astfel apar situaţii de criză la nivelul spaţiului şcolar (clasă, internat) .  

Ce fenomene şcolare în interiorul colectivului de elevi pot constitui adevărate crize, 

conflicte şi situaţii relaţionale greu controlabile între: 

- elevi: certuri injurioase, bătăi soldate cu traume fizice şi psihice, care au implicat mai mulţi elevi 

şi au condus la divizarea grupului; prezenta şi infiltrarea unor grupări delincvente, implicarea mai 

multor elevi în acţiuni de furt, consum de droguri , abuzuri sexuale, tentative de sinucidere, omor; 

- profesori – părinţi, pedagog şcolar - părinţi: conflicte care pot impieta  incomensurabil coeziunea 

organizaţiei colectivului de elevi şi a echilibrului atitudinal al cadrului didactic, denigrări, mituiri; 

- inter-colectiv prin exacerbarea stărilor de emulaţie în diverse împrejurări, prin conflicte deschise 

între membrii marcanţi ai colectivului, toate însă cu proiecţii ambele în planul relaţiilor ori a 

stabilităţii organizaţiei colectivului şi identificabile prin scăderea eficienţei activităţilor 

educaţionale. 

Acestea sunt  numai câteva din posibilele situaţii de criză intervenite în derularea 

activităţilor şcolare zilnice. 

Principiile care trebuie să guvernează intervenţia cadrului didactic/ pedagogului şcolar,  de 

soluţionare a situaţiilor de criză  sunt: sinceritatea, cooperarea, beneficiul comun. 

Încercând să descopăr modalităţile optime de intervenţie în situaţii de criză, în general şi în 

situaţii de criză educaţională, în special, m-am oprit asupra unor propuneri venite din partea 

domnului Daniel Gheorghe Luchian, în lucrarea Managementul în perioade de criză , în ceea ce 

priveşte paşii pe care ar trebui să-i parcurgă managerul (cadrul didactic, pedagogul şcolar) în 

gestionarea şi organizarea intervenţiilor în cazul unor situaţii de criză: 

„Primo Tempo” 

scapă de urgenţe, dar: 

    - nu neglija consecinţele negative pe termen lung; 

    - nu abandona atingerea obiectivelor importante dar mai puţin urgente; 

    - nu încălca şi nu ignora restricţiile stabilite anterior; 

    - nu acţiona sub stres, după inspiraţia de moment; 

ordonează-ţi ideile, dar: 

    - nu neglija cauzele reale ale problemelor apărute în schimbul efectelor; 

    - nu acţiona prin supra-reacţie; 

    - evită amalgamul de probleme, dorinţe, minuni şi lozinci din minte ta; 

nu deveni gorilă: 

    - răutatea oamenilor se accentuează în situaţii de criză; 

    - ―chiar dacă fierbi pe dinăuntru, stăpâneşte-te în interior‖; 

    - neuronii nu îi poţi recupera, indiferent ce ai face; 

decompresarea: 

    - nu te pierde în nimicuri; 

    - subalternii te aproba pe faţă pentru acţiunile minore de succes dar te critica pe la spate (că nu 

eşti un bun manager, pierzându-ţi timpul cu nimicuri); 

    - ţine la distanţă subalternii care sunt mereu de acord cu tine; 

    - apropie-te de subalternii care te critică pe faţă; 

scapă de ―hoţii de timp‖: 

    - paradoxul timpului: ai la dispoziţie doar timpul de care dispui; 

anticipează răul: 

 - regula entropiei: orice acţiune sau eveniment are tendinţa naturală de a evolua în sensul 

descreşterii eficienţei, cu toate că efortul şi cheltuielile cresc constant; 

    - nu lăsa acţiunile riscante să se desfăşoare de la sine; 

    - pregăteşte decizii anticipate, secundare pentru cazurile defavorabile; 

 
 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                           40 
 

    - nu te lăsa luat prin surprindere de cazurile negative care pot apărea; 

    - deşi în interior, într-o asemenea situaţie, eşti pesimist, trebuie să araţi în permanenţă o figură de 

om mulţumit şi optimist faţă de toţi, etc. 

„Secondo tempo” 

fă-ţi feedback-ul: 

    - dacă laşi lucrurile să evolueze de la sine, ele se vor degrada continuu; 

    - compară ceea ce ţi-ai propus cu tot ceea ce ai realizat şi calculează abaterile; 

    - pentru a nu te enerva şi a nu te îmbolnăvi eşti tentat să renunţi la control, fapt care poate 

minimaliza eficienţa activităţii; 

condu prin excepţie: 

    - deviza managementului prin excepţie este ―nu trebuie să ştii istorie‖; 

      subordonaţii trebuie să îţi dea informaţii de excepţie; 

relaxează-te: 

    - nimeni nu te menajează în perioadele de criză; 

    - trebuie planificate anumite perioade de linişte în timpul activităţii manageriale: şi acestea fac 

parte din proiectarea iniţială; 

menţine transparenţa: 

    - de frică să nu pierzi hârtiile, le pui la adăpost; este o mare greşeală; 

    - regula calvarului: dacă ai nevoie de o hârtie nu o găseşti. Când nu mai ai nevoie de ea, apare 

brusc; 

    - organizează activitatea de secretariat; 

renunţă la ciorne: 

    - trebuie să fii conştient că toate hârtiile ajung, în final şi fără excepţie, la renumitul coş de gunoi; 

    - trebuie să ai în permanenţă tăria de a te rupe de trecut, păstrând numai documentele importante; 

    - nu îţi mări stresul; 

    - nu îţi încărca locul de muncă cu documente şi accesorii inutile; 

schimbă mereu & orice: 

    - tot ceea ce este prezent este perimat; 

    - aducând schimbări permanente în sistemul pe care îl conduci, te vei menţine pe linia de plutire a 

eficienţei; 

fii flexibil: 

    - durata fiecărei acţiuni trebuie să conţină câte o rezervă; 

Recomandările făcute  pot deveni condiţii favorizante ale succesului în gestionarea 

situaţiilor de criză. 
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CĂLĂTOR PE TĂRÂMUL MAGNIFIC AL CĂRŢILOR 

 
Prof.dr. Rotăraş-Donea Ludmila 

Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări, Iaşi 

 

“Nu e alta mai frumoasă şi de folos în toată viaţa omului zăbavă decât cititul cărţilor” 

(Miron Costin) 

 

 Cărţile... aceste izvoare infinite de cunoştinţe pe malurile cărora ne potolim setea de 

cunoaştere... Ne place să fim eternii călători în lumea splendidă a poveştilor, să gustăm din nectarul 

cel dulce al cuvintelor care ne creează permanent o stare de beatitudine... Adorăm să ne mângâiem 

auzul cu câte o întâmplare în care ne regăsim, cu care ne contopim uneori până la indistincţie... 

Adesea preferăm să ne lăsăm sufletul şi mintea în voia unei lecturi captivante şi deopotrivă plină de 

semnificaţie şi printre paginile încărcate de estetic găsim locul în care ne putem refugia de 

banalitatea şi monotonia unor zile mohorâte... 

 În prezent, când suntem prinşi tot mai mult şi mai mult în activităţi cronofage şi când 

informaţiile ne învăluie ca apele înspumate ale mării şi suntem în dificultatea de a selecta ceea ce 

este cu adevărat necesar dezvoltării noastre intelectuale şi afective, cărţile devin prietenii constanţi 

şi fideli pe care cel mai frecvent ne putem baza.  

 Din cantitatea colosală de informaţii care ne împresoară din toate părţile, cărţile se desprind 

cu iscusinţă şi se ridică deasupra mediocrităţii informaţionale, salvându-ne prin calitatea 

conţinutului lor, creându-ne gustul estetic şi îşi găsesc loc în inimile şi în intelectul nostru.  

 Întotdeauna am considerat că aceste minibiblioteci sunt ca nişte energizante pentru creierul 

nostru amorţit adesea de lucrurile inutile pe care suntem nevoiţi de cele mai multe ori să le facem, 

oferindu-ne poţiunea magică de care avem realmente nevoie pentru a ne situa deasupra ignoranţei.  

 Este o onoare să scrii cărţi de valoare care vor hrăni inteligenţa unor generaţii întregi, dar şi 

o onoare să fii un cititor adevărat, capabil să pătrundă în tainele paginilor şi să descifreze mesajul 

uneori codificat al rândurilor. Scriitorul are nevoie de mult har şi dedicaţie pentru a crea puntea 

aceea menită să lege cel puţin două destine prin mesajul conţinut. Se formează o relaţie specială 

între scriitor şi lector, aproape una testamentară, de care vorbea si Arghezi în poezia sa, cea de 

transmitere a unor adevăruri, idei ca de la un părinte la fiu.  

 Cartea este o modalitate de comunicare stabilită între scriitor şi cititor, un liant între creator 

şi învăţăcel. Actul scriiturii este unul dificil şi presupune o muncă imensă, întrucât de măiestria 

scriitorului de a da o formă unor idei depinde comprehensiunea lor de către lector, de aceea, rolul 

celor doi în actul de cunoaştere este deopotrivă de semnificativ.  

 Legea esenţială a lecturii constă în alocarea unui timp suficient cititului, crearea unei stări de 

spirit potrivite şi a unei ambianţe necesare, pentru a putea pătrunde în profunzimea propoziţiilor şi a 

le extrage esenţa cea dătătătoare de hrană spirituală. Fiecare pagină citită, fiecare volum lecturat 

reprezintă o porţiune din marile taine ale lumii, din marea poveste a Universului şi nu putem trece 

prin marile civilizaţii mondiale decât cu o carte de calitate în mână.  

 Epoca modernă este puternic industrializată şi cu o explozie informaţională creată graţie 

dezvoltării tehnologiilor. În vâltoarea ―ispitelor‖ moderne care ne pot îndepărta adesea de păstrarea 

specificului nostru naţional, cărţile ne oferă sprijinul necesar, îndrumându-ne pe calea cea dreaptă a 

cunoaşterii, ne ajută să ne exprimăm sentimentele şi ne sunt dascălii cei mai de încredere, atunci 

când avem ca scop evoluţia intelectulă. 

 Tot ceea ce ţine de umanitate se află pus cu grijă între coperţile cărţilor. Marii înţelepţi ai 

lumii ai strâns cu acurateţe învăţăturile lor dobândite de-a lungul existenţei zbuciumate şi le-au 

aşezat pe pagini, ca nişte mărturisiri ale călătoriilor pe care le-au avut în lumea cunoaşterii, 

îndemnându-ne să-i urmăm în aventura cuvintelor miraculoase.  
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Cărţile reprezintă şi o provocare imensă la gândire, deschizându-ne calea spre noi şi noi 

experienţe din cele mai inedite pe care nu ni le-am fi putut imagina vreodată. Ele sunt ca nişte iele; 

odată intrat în mirajul lecturii nu mai există cale de întoarcere, deoarece cărţile ne hipnotizează prin 

cunoştinţele pe care ni le transmit.  

 Încă din epocile îndepărtate, cărţile au constituit întotdeauna modalităţi de desprindere din 

negura uitării, dându-le oamenilor posibilitatea de a parcurge mental spaţii nemaintâlinte: de a 

călători în trecut, prezent şi viitor. Imaginaţia umană poate astfel să depăşească orice aşteptare, 

străbătând la pas lumi şi civilizaţii îndepărtate sau necunoscute.  

 Lectura cărţilor reprezintă un proces amplu şi complex care presupune o predispoziţie pentru 

aceasta şi alocarea unui interval de timp necesar descifrării mesajului, întrucât cititul este o hrană 

pentru suflet şi pentru minte care metamorfozează fiiinţa umană sub influenţa inevitabilă a 

cuvintelor creatoare de sens şi echilibru.  

 Sensul mesajului din carte este unul fundamental pentru omenire, deoarece cărţile  oferă şi 

modele de viaţă, de comportament, dezvoltă simţul estetic şi cel critic şi semnificativ este ca acestea 

să nu promoveze, de fapt, nişte contramodele, în special pentru adolescenţii foarte vulnerabili. 

Producerea unui mesaj de către scriitor constituie un act de curaj, un act de responsabilitate maximă 

şi este important ca ceea ce transmite să nu afecteze psihicul uman care caută în interiorul cărţii un 

sprijin de încredere. Omul îşi stabileşte un dialog cu cartea, se interoghează asupra unor informaţii, 

reflectează asupra destinului unor personaje, face nişte deducţii, anticipează nişte întâmplări, 

creează un alt final posibil al cărţii, implicându-se mai mult decât un simplu cititor care acumulează 

doar informaţii brute. 

Cărţile au un rol educativ colosal, lăsându-şi amprenta asupra cititorilor şi din acest motiv, 

cititorii foarte vulnerabili au nevoie de îndrumare a actului lecturii, pentru a nu cădea pradă unor 

pasaje cu un caracter emoţional puternic, fiindcă un lector bun este cel care se poate detaşa de 

lectură, meditând asupra textului, formulând nişte întrebări, identificând nişte idei, într-un cuvânt, 

interpretând textul din punct de vedere critic. 

 Cine poate uita sentimentul creat de ascultarea unor poveşti în copilărie la gura sobei?! 

Contactul cu lectura este unul special, mai ales în copilărie. Călătoria noastră pe tărâmul magnific al 

cărţilor începe din primele clipe de viaţă şi continuă până la finalul existenţei noastre. Contactele cu 

cărţile sunt numeroase şi fiecare întâlnire are povestea ei, o călătorie minunată în lumea cuvintelor 

din care, parcă, n-ai mai dori să ieşi niciodată şi astfel, rămâi un călător întârziat de-a lungul 

timpului în cărţi, poveşti, cuvinte... nectar al sufletului însetat de frumuseţe şi cunoaştere... 
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FACTORII  INSUCCESULUI  ȘCOLAR 

 
Prof. Dumitru Angela, Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

 

Cercetările în acest domeniu au distins trei categorii de factori ai insucceselor şcolare: 

factori care ţin de elev (caracteristici anatomo-fiziologice şi psihologice), factori care ţin de şcoală şi 

de condiţiile pedagogice şi factori care ţin de familie şi de mediul sociocultural în general. 

Factorii individuali ai insuccesului şcolar 
Multă vreme psihologii au considerat inteligenţa drept cel mai important factor al reuşitei 

şcolare. Impulsul este dat de elaborarea la începutul secolului XX a primului test de inteligenţă.   

Capacitatea predictivă a testelor de inteligenţă este aproape nesemnificativă pentru nivelurile 

înalte ale şcolarităţii (studii universitare, de exemplu). Aceasta înseamnă că, pe măsură ce educaţia 

înaintează, intervin şi alţi factori care contribuie la obţinerea performanţelor şcolare. 

Inteligenţa este doar unul dintre factorii individuali ce determină succesul sau insuccesul 

elevului la învăţătură. Ea poate deveni factorul fundamental în cazurile de deficienţă mentală. O 

discuţie aparte o necesită copiii cu inteligenţă de limită, întrucât integrarea lor 

şcolară este posibilă cu condiţia diferenţierii şi individualizării curriculumului. In ultimele două-trei 

decenii s-a conturat un nou concept al potenţialului intelectual, concretizat în noţiunea de potenţial 

de învăţare.  

Metodele folosite în evaluarea potenţialului de învăţare sunt metode formativ-dinamice, care 

permit obţinerea unei radiografii a proceselor implicate în învăţarea cognitivă şi delimitarea 

factorilor care stau la baza insuccesului şcolar. Evaluarea formativ-dinamică reconsideră relaţia 

inteligenţă-învăţare, măsurând inteligenţa prin profitul cognitiv ce se obţine în urma unei situaţii de 

învăţare. 

Se vorbeşte astăzi tot mai mult despre educabilitatea cognitivă, care vizează în principal 

ameliorarea eficienţei intelectuale prin elaborarea unor metode de recuperare centrate pe individ, 

respectiv pe tipul de deficienţă constatat în prelucrarea la nivel mintal a informaţiilor.  

In multe cazuri, insuccesele şcolare ale elevilor nu sunt determinate de insuficienţe 

intelectuale, ci de alţi factori cu caracter individual, şi anume: factori de ordin somato-fiziologic 

(dezvoltarea fizică, starea de sănătate şi echilibrul fiziologic), factori afectiv-motivaţionali şi de 

personalitate. Dezvoltarea fizică a copilului (statură, greutate, forţă musculară, maturizare fizică) 

reprezintă un parametru important, care trebuie luat în consideraţie atât de părinţi, cât şi de 

profesori. Anomaliile şi dereglările în dezvoltarea fizică favorizează instalarea stării de oboseală, cu 

repercusiuni asupra activităţii intelectuale a elevilor. Starea generală a sănătăţii îşi pune amprenta 

asupra puterii de muncă şi a rezistenţei la efort. Unui copil care oboseşte repede din cauza unei 

sănătăţi mai şubrede îi va fi mult mai greu să efectueze o muncă rapidă şi de bună calitate în cazul 

unui efort prelungit.  

Dificultăţile de ordin fiziologic pot avea o influenţă directă sau una indirectă asupra 

activităţii şcolare. Influenţa directă se exprimă prin creşterea gradului de oboseală, prin reducerea 

capacităţii de mobilizare şi de concentrare. Influenţa indirectă presupune intervenţia unor factori de 

atitudine din partea părinţilor şi a copilului ca reacţie la aceste dificultăţi.  

Legaţi cumva de factorii somato-fiziologici, dar şi de trăsăturile de personalitate sunt factorii 

energetici şi mecanismele de reglare, care se exprimă în puterea de muncă, rezistenţa la efort, ritmul 

şi eficienţa activităţii. Sunt elevi care, deşi au o inteligenţă normal dezvoltată, se mobilizează greu, 

sunt excesiv de lenţi, au nevoie de o perioadă dublă sau triplă de timp faţă de colegii de clasă pentru 

a rezolva sarcinile şcolare. în pofida dorinţei sale de a reuşi, elevul este în imposibilitate de a lucra 

mai rapid, cu o calitate şi o precizie satisfăcătoare.  
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De asemenea, întâlnim elevi cu posibilităţi reale de învăţare care, datorită trebuinţei scăzute 

de autorealizare în domeniul activităţii şcolare, nu-şi utilizează la maximum aceste posibilităţi. 

Motivaţia îndeplineşte, prin urmare, un rol important în reuşita şcolară a elevilor.  

Toţi aceşti factori individuali condiţionează, într-o măsură sau alta, rezultatele la învăţătură 

ale elevului. Ei acţionează separat sau în combinaţii specifice, fiecare dintre ei putând îndeplini rolul 

de cauză principală ori secundară, directă sau indirectă. 

Factorii familiali ai insuccesului şcolar 

In ultimii ani, cercetarea cauzelor insuccesului şcolar s-a orientat mai mult către mediul de 

provenienţă al copilului (familie, mediul comunitar restrâns), pe considerentul că un mediu 

defavorizant nu poate să asigure referinţele culturale minime necesare pentru a valorifica eficient 

oferta şcolară existentă. Această abordare este cunoscută sub numele de teoria handicapului 

sociocultural, care susţine că inegalităţile socioculturale reprezintă cauza majoră a diferenţierii 

traiectoriilor şcolare. Şcoala nu face decât să reproducă inegalităţile sociale.  

 Atunci când se evaluează impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale 

copilului, se iau în consideraţie o serie de parametri: situaţia economică a familiei şi statutul 

socioprofesional al părinţilor, nivelul cultural, stilul educaţional familial, structura familiei, relaţiile 

intrafamiliale şi tipul de coeziune familială. Situaţia economică precară şi instabilă, nivelul scăzut al 

veniturilor familiei afectează traiectoria şcolară a elevului în mai multe feluri. în primul rând, sărăcia 

face ca multe familii (îndeosebi din mediul rural) să nu poată suporta cheltuielile de şcolarizare ale 

copilului (rechizite, îmbrăcăminte, transport), şi atunci ele recurg la întreruperea şcolarităţii. Nu mai 

este un secret pentru nimeni că, în ultimii ani, se înregistrează o rată ridicată a abandonului şcolar, 

cauzată de situaţia economică a familiei.  

In al doilea rând, sunt situaţii în care familiile fee mari eforturi financiare şi sacrificii pentru 

a-şi trimite copiii la şcoală, dar lipsurile pe care trebuie să le suporte se transformă adesea în 

conflicte intrafamiliale, în relaţii tensionate, în acumularea de către elev a unor frustrări legate de 

sărăcia familiei sale, toate acestea influenţând negativ calitatea prestaţiei lui şcolare.  

Cheltuielile pe care le presupune şcolaritatea, îndeosebi şcolaritatea de lungă durată, face ca 

multe familii să se orienteze spre filiere şcolare de scurtă întindere şi spre profesii solicitate imediat 

pe piaţa forţei de muncă. Sunt însă autori care susţin că reuşita la învăţătură depinde cu mult mai 

mult de factorii culturali sau de nivelul de pregătire al părinţilor decât de condiţiile materiale de 

viaţă.  

Limbajul are un rol important în însuşirea culturii şcolare şi, de aceea, reuşita şcolară este 

puternic dependentă de performanţele lingvistice ale copilului. Sunt bine cunoscute rolul familiei, în 

special al relaţiei mamă-copil, în însuşirea limbajului şi consecinţele acestui proces asupra evoluţiei 

intelectuale a copilului. In general, elevul provenit din familii favorizate va beneficia, chiar de la 

începutul şcolarităţii, de un „capital cultural" identic sau apropiat de cultura vehiculată în şcoală care îi 

va facilita obţinerea succesului şcolar.  

 Atitudinile şi performanţele şcolare ale elevilor sunt influenţate şi de stilurile educative 

familiale. Stilul educativ al familiei desemnează natura şi caracteristicile raporturilor familiale în 

cadrul cărora se realizează procesul educativ. 

 Stilul permisiv se caracterizează printr-un nivel scăzut al controlului parental şi printr-un 

nivel ridicat al susţinerii. Copilului îi sunt impuse puţine norme de conduită şi puţine 

responsabilităţi, în schimb părinţii se străduiesc să înţeleagă şi să răspundă nevoilor copilului. Stilul 

autoritar asociază un nivel înalt al controlului cu o slabă susţinere a activităţii copilului.  

 Stilul „autorizat" îmbină controlul sistematic cu un nivel înalt al suportului parental. Părinţii 

formulează reguli şi controlează respectarea lor, dar nu le impun, ci le discută cu copiii, explicându-

le raţiunile pentru care regulile trebuie respectate şi situaţiile în care acestea se aplică. 

 Cel mai eficient din punctul de vedere al reuşitei şcolare a copilului este stilul autorizat, deci 

pentru o combinaţie nuanţată şi flexibilă între afecţiune şi susţinerea parentală a activităţii şcolare şi 

controlul acestei activităţi, formularea unor norme clare şi ferme de conduită în interiorul şi în afara 

familiei. 
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În aceeaşi arie de influenţe se înscriu şi climatul educativ familial, respectiv tipul de 

familială.  

 În familiile elevilor slabi, mamele nu au suficientă autoritate, sunt prea permisive şi dau 

dovadă de slăbiciune, sunt anxioase şi superprotectoare, în timp ce taţii sunt irascibili şi prea rigizi.  

 Dacă la divergenţele privind educaţia copilului se adaugă lipsa de afecţiune între soţi, cu 

viciile sau neînţelegerile lor, cu certuri, cu acte de violenţă şi cu o integrare slabă a familiei în viaţa 

socială, avem tabloul complet al unui mediu nefavorabil dezvoltării normale a copilului. Psihicul 

acestor copii este traumatizat.  

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere şi tipul de familie în care elevul este crescut şi 

educat: familie conjugală (compusă din doi părinţi căsătoriţi şi copiii rezultaţi din uniunea lor), 

familie monoparentală (compusă dintr-un singur părinte şi unul sau mai mulţi copii), familie 

reconstituită (în care cel puţin unul dintre parteneri a mai fost căsătorit), familie adoptivă (în care 

unul sau mai mulţi copii sunt adoptaţi). 

 Sunt puţine situaţii în care un singur factor este responsabil de eşecul şcolar al elevilor şi că, 

de obicei, elevii slabi „beneficiază" de un cumul de condiţii  

 

Factorii de ordin şcolar ai insuccesului 

 Şcoala prezintă o constelaţie de variabile ce pot acţiona ca factori cauzali sau favorizanţi ai 

insucceselor şcolare. Literatura consacrată acestei teme menţionează în această privinţă atât unele 

caracteristici generale ale şcolii, precum nivelul cheltuielilor şcolare, calitatea echipamentelor, a 

programelor, cât şi aspecte mai specifice, referitoare la organizarea procesului de învăţământ 

(obiective, conţinuturi, metode de predare-învăţare, sistem de evaluare), pregătirea psihopedagogică 

a profesorului, stilul educaţional, trăsăturile de personalitate ale profesorului, relaţiile profesor-elev, 

relaţiile şcolii cu familia. 

 Dezavantajul şcolilor din mediul rural, sub aspectul bazei materiale, al calităţii 

echipamentelor şcolare de care dispun şi al dotării cu personal didactic calificat, nu 

mai este nevoie să fie probat cu cifre.  

 In mod inevitabil, succesul sau insuccesul şcolar furnizează informaţii şi despre calitatea 

acţiunii pedagogice şi personalitatea profesorului. R. Glaser face distincţia între mediul şcolar 

selectiv şi mediul şcolar adaptativ.  

 Plecând de la ideea că, de cele mai multe ori, elevul este obligat să se adapteze la oferta 

şcolii şi că prea puţine sunt situaţiile în care se iau în consideraţie posibilităţile şi interesele elevului, 

vom analiza câteva dintre variabilele procesului educaţional care pot fi implicate în insuccesele 

şcolare. în repetate rânduri, profesorii, elevii şi chiar şi familia au pus în discuţie conţinuturile 

învăţământului, respectiv caracterul lor supradimensionat, cu programe şi manuale supraîncărcate, 

dar şi cu un limbaj greu accesibil.  

 Fiecare disciplină este şi se vrea importantă, ceea ce conduce la multiplicarea unor 

conţinuturi care ar fi putut fi corelate în cadrul unor sinteze interdisciplinare, cu mai multe beneficii 

şi în plan formativ. In al doilea rând, continuă să funcţioneze ideea că o şcoală bună este aceea care 

dă cât mai multe sarcini cognitive elevilor, în şcoală şi în afara ei, elevii trebuie să fie cât mai 

ocupaţi, pentru că această situaţie aduce disciplină, rigoare, angajare totală, ceea ce întăreşte 

autoritatea profesorului şi măreşte spaţiul discreţionar al acţiunilor acestuia. Funcţionează aici o 

ideologie şcolară autoritaristă, care poate contribui la supraîncărcarea informaţională a elevilor şi la 

insuficienta exersare a competenţelor cognitive.  

 O altă variabilă a procesului educaţional aflată în legătură cu succesul sau insuccesul şcolar 

al elevilor se concretizează în metodele de predare-învăţare.  

 Activizarea presupune angajarea efectivă a potenţialului şi a întregii energii spirituale de care 

dispune elevul pentru îndeplinirea sarcinilor de învăţare. Utilizarea metodelor care favorizează o 

învăţare activă, precum problematizarea, învăţarea prin descoperire, studiul de caz, jocul de rol, 

dezbaterea, brainstorming-ul, determină de fapt schimbarea locului elevului în activitatea şcolară. 
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Se află aici în discuţie vechea dilemă pedagogică a şcolii, între şcoala centrată pe elev 

(învăţare) sau şcoala centrată pe profesor (predare). Centrarea pe profesor presupune că rolul activ şi 

dominant îi revine profesorului, iar elevul este un receptor pasiv, solicitat doar să memoreze şi să 

reproducă.  

 Centrarea pe elev, realizată prin metode active, presupune ca elevul să devină un 

constructor activ al structurilor lui intelectuale : elevul ia iniţiative, acţionează pentru a descoperi, ia 

atitudine în legătură cu cele comunicate, îşi afirmă ideile proprii, îşi satisface propriile interese, 

curiozităţi, pasiuni. Prin aceste metode, creşte ponderea activităţii independente a elevilor, care îşi 

asumă responsabil un comportament de învăţare focalizat pe rezolvarea de probleme şi descoperirea 

de noi cunoştinţe. Schimbarea rolului elevului antrenează şi schimbarea, locului şi rolului 

profesorului în procesul de instruire. Acesta deţine în continuare poziţia-cheie, în sensul că iniţiază 

şi monitorizează învăţarea, dar în centrul preocupărilor se află elevul, ca principal beneficiar al 

acestor activităţi. 

 Rigiditatea metodelor de predare-învăţare, accentul pus pe memorare şi reproducere, 

precum şi activităţile de tip exclusiv frontal generează probleme de învăţare multor elevi.  

 Diferenţierea şi individualizarea instruirii se pot realiza numai printr-o bună cunoaştere a 

elevilor şi a motivelor profunde ale dificultăţilor întâmpinate de aceştia. In multe situaţii, insuccesele 

şcolare nu ţin de dificultăţile de înţelegere ori de ritmul prea lent de învăţare, ci de lipsa de informaţii 

a profesorului referitoare la trăsăturile de personalitate ale elevului, la problemele lui de sănătate 

ori la coordonatele mediului său familial.    

 Toate aceste date indică faptul că profesorul rămâne un factor important în determinarea 

rezultatelor şcolare ale elevului. Ceea ce contează în abordarea situaţiilor de insucces şcolar nu este 

atât pregătirea lui de specialitate, cât, mai ales, pregătirea lui psihopedagogică.  

 Ideea de a susţine că stăpânirea unui ansamblu de cunoştinţe psihopedagogice asigură 

automat reuşita în activitatea cu elevii este falsa. Numai că o bună formaţie teoretică în acest 

domeniu îl ajută pe profesor să găsească mult mai uşor soluţia potrivită pentru situaţiile particulare 

cu care se confruntă, să acţioneze în cunoştinţă de cauză şi să dovedească mai multă flexibilitate în 

abordarea contextelor educaţionale.  In aceeaşi categorie a factorilor care ţin de profesor se află şi 

caracteristicile relaţiilor profesor-elev. Toate experimentele pedagogice dau rezultate convergente: 

relaţia personalizată a profesorului cu elevul este o condiţie a reuşitei.  

 Nu în ultimul rând, modul în care profesorul realizează evaluarea, distribuind recompensele 

şi pedepsele, poate favoriza apariţia insucceselor şcolare. Stilul aversiv este caracteristic acelor 

profesori care văd în evaluare fie o expresie a autorităţii discreţionare de care dispun, fie un mijloc 

de întărire a acestei autorităţi prin constrângere şi intimidare. Acest stil generează frustrare, teama 

permanentă a elevului de a fi examinat şi judecat, trăiri care pot îngreuna concentrarea pentru 

înţelegerea cunoştinţelor. Teama de pedeapsă şi teama de eşec nu pot reprezenta o motivaţie în 

vederea efortului şcolar, mai ales în cazul elevilor care nu au trăit niciodată bucuria succesului la 

învăţătură, au abandonat această speranţă pentru viitor şi nu au interiorizat nici o aspiraţie în acest 

sens.  

De asemenea, accentul prea mare pus pe competiţia dintre elevi şi evaluarea fiecărui elev 

prin comparare cu performanţele celorlalţi colegi îi va dezavantaja pe copiii cu un ritm mai lent de 

învăţare ori cu goluri în cunoştinţe. Rezultatele lor nu vor fi niciodată socotite suficiente în raport cu 

notele şi poziţiile ocupate de elevii buni ai clasei. 

În concluzie multitudinea factoriilor ce concură la insuccesul școlar este mult prea complexă  

pentru a incrimina superficial unul sau altul din factori. 

 

 Bibliografie: 
Cosmovici Andrei, Psihologie Şcolară, Ed. Polirom, Iaşi ,1999 

Cucoş, C., Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, (1998), 

Jurcău Nicolae, Psihologia Educaţiei,  Ed. U.T. Pres, Cluj Napoca, (2001), 

Nicola I., Pedagogie, E.D.P., Bucureşti, 1992, 1994 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                          47 
 

 

ELABORAREA PROIECTELOR PENTRU STRUCTURILE 

INFODOCUMENTARE 
 

Firan Alina Mhaela, Casa Corpului Didactic Gorj 

 

 În literatura de specialitate conceptul de proiect este definit în mod diferit. Astfel proiectul 

este considerat o gândire anticipativă orientată către scop, având în vedere producerea unei 

schimbări. O altă definiţie vorbeşte despre activităţi diferite de activităţile zilnice ale organizaţiei şi 

care sunt mai mult sau mai puţin autonome, reprezentând „instrumentele schimbării‖. De asemenea, 

proiectul este definit ca fiind un ansamblu de procese de muncă, în mare parte cu caracter 

inovaţional, de natură diferită, a căror realizare urmăreşte îndeplinirea cu succes a unei misiuni 

complexe cu o specificitate ridicată. Sintetizând caracteristicile unui proiect, acesta se defineşte ca 

fiind un set de activităţi desfăşurate într-o perioadă de timp determinată, planificate şi controlate al 

căror scop este producerea unei schimbări în bine a situaţiei beneficiarilor lui.  

 Proiectele satisfac nevoi ale aplicanţilor,  ale finanţatorului, ale beneficiarilor cu scopul de a 

transforma în bine starea actuală. Aceasta este esenţa oricărui proiect. 

 Conceptul de proiect este diferit de cel de program. 

 Programul reprezintă un ciclu sau un set de activităţi planificat şi controlat, în general fără 

un termen de încheiere precis delimitat, cu un aspect dinamic, care constituie o abordare integrată 

pentru îndeplinirea misiunii şi obiectivelor organizaţiei.  Programul vizează mai multe schimbări 

concomitente sau succesive, nu este în mod obligatoriu delimitat precis în timp, are o durată în 

general mai mare, un program poate include unul sau mai multe proiecte. 

 Caracteristici importante care definesc proiectul în comparaţie cu programul şi cu 

activităţile: 

- proiectul are un început şi un sfârşit clar definite: parcurgerea unui proiect de la început până la 

sfârşit implică o secvenţă bine definită de paşi sau activităţi; 

- proiectele folosesc resurse (umane, materiale şi financiare, timp) care au fost alocate în mod 

special în vederea realizării activităţilor pe proiect; 

- fiecare proiect produce un rezultat unic. Aceste rezultate au obiective specifice de calitate şi 

performanţă. Atunci când proiectul s-a finalizat, ceva nou a fost creat, ceva ce n-a existat înainte; 

- proiectele urmăresc un plan, au o abordare organizată pentru a satisface obiectivele stabilite; 

- un proiect implică în mod normal o echipă care să-l ducă la final; 

- proiectele au întotdeauna un set unic de factori interesaţi (stakeholders) care include: echipa de 

proiect, clienţii, managerul de proiect, managerii executivi, reprezentanţi ai 

guvernului/finanţatorului, alte persoane interesate de proiect. Stakeholderii au întotdeauna aşteptări 

diferite asupra rezultatelor proiectului. Aceste aşteptări trebuie urmărite, canalizate şi modelate 

astfel încât, în final, proiectul să fie considerat un succes;  

- un proiect este diferit de o organizaţie. 

Noţiuni folosite în managementul de proiect 

Proiectele se adresează unor ţinte sau grupuri-ţintă care sunt întotdeauna 

persoana/persoanele care au puterea de a vă oferi ceea ce dumneavoastră şi organizaţia dvs. doriţi. 

Aşadar când doriţi să elaboraţi şi să implementaţi un proiect trebuie să vă gândiţi căror persoane se 

adresează proiectul dvs. Determinarea corectă a grupului-ţintă este esenţială în reuşita proiectului. 

Beneficiarii proiectului sunt acele persoane sau categorii de persoane care vor avea de 

câştigat de pe urma proiectului, în viziunea iniţiatorilor acestuia. La rândul lor,  aceştia pot fi 

beneficiari direcţi ai proiectului – acele persoane pentru care în mod altruist proiectul face ceva (ex. 

persoane în căutarea unui loc de muncă, comunitatea rurală din comuna X, elevii din grupa de 

vârstă y, etc.), precum şi beneficiari indirecţi – acele persoane asupra cărora rezultatele proiectului 

se răsfrâng în mod indirect (ex. comunităţile de oameni de afaceri, comunitatea ştiinţifică, etc.). 
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Proiectele folosesc resurse umane, materiale, informaţionale, financiare şi timp pentru 

realizarea scopului propus. Managerul de proiect foloseşte aceste resurse pentru care, încă din faza 

de concepere a proiectului, s-a considerat că folosite eficient vor permite atingerea scopului. 

Resursele reprezintă atât o sursă de putere cât şi o constrângere. Deseori acestea funcţionează 

alternativ – dacă aveam timp, nu aveam nevoie de atâţia oameni; dacă aveam informaţii, nu era 

nevoie de atâţia bani. Aşadar, încă din faza de concepere resursele trebuie estimate realist pentru a 

atinge scopul proiectului şi a obţine rezultatele aşteptate. 

Pentru a asigura succesul unui proiect acesta trebuie planificat, monitorizat, evaluat urmat de 

corectarea devierilor. Toate aceste elemente ţin de management fără de care atingerea în întregime a 

tuturor obiectivelor proiectului este de nerealizat.  

Managementul este definit în diverse moduri, în esenţă caracteristicile acestuia 

concentrându-se pe a face lucrurile să meargă cu ajutorul oamenilor, folosind diferite resurse 

(materiale sau intangibile) şi mijloace (bani).  

Managementul proiectului este procesul de organizare şi supraveghere a proiectului pentru 

a asigura că acesta se realizează conform programării, în limitele bugetului şi conform 

specificaţiilor. 

Pentru realizarea acestor deziderate trebuie îndeplinite funcţiile esenţiale ale 

managementului – planificare, organizare, coordonare, conducere şi control. 

Planificarea reprezintă gândirea anticipativă privind etapele ce trebuie parcurse pentru 

atingerea obiectivelor. Aceasta  se referă la: 

- dezvoltarea scopului, obiectivelor şi strategiei proiectului; 

- stabilirea activităţilor proiectului şi a resurselor necesare; 

- dezvoltarea de scheme de lucru pentru stabilirea relaţiilor logice dintre activităţile proiectului şi 

punctele critice; 

- realizarea programării în timp a proiectului pe baza schemelor de lucru; 

- realizarea unui plan de protejare a resurselor proiectului; 

- realizarea de planuri de contingenţă. 

Organizarea se referă la alocarea resurselor proiectului, la stabilirea şi delimitarea 

proceselor, ţinând cont de planificarea făcută. Prin funcţia de organizare se realizează: 

- stabilirea structurii organizatorice a echipei de proiect; 

- identificarea şi repartizarea rolurilor membrilor echipei în cadrul proiectului; 

- definirea politicilor, procedurilor şi tehnicilor managementului proiectului; 

- pregătirea statutului managerului de proiect şi a instrumentelor de delegare; 

- stabilirea  standardelor de autoritate şi responsabilitate ale echipei de proiect; 

- alocarea resurselor materiale şi financiare pe activităţi. 

Implementarea/coordonarea este punerea în practică a celor planificate prin armonizarea 

deciziilor şi acţiunilor. Aceasta presupune: 

- pregătirea şi derularea activităţilor proiectului; 

- instruirea personalului; 

- supervizarea; 

- armonizarea deciziilor şi acţiunilor individuale; 

- monitorizarea resurselor şi activităţilor. 

Controlul este procesul prin care se apreciază progresul obţinut în direcţia obiectivelor. 

Această funcţie trebuie îndeplinită pe toată durata derulării proiectului şi urmăreşte: 

- ce se monitorizează şi care sunt aspectele relevante prin prisma celor 4 elemente caracteristice 

(resurse, activităţi, rezultate, impact); 

- stabilirea criteriilor şi indicatorilor de performanţă; 

- stabilirea standardelor de performanţă (calitate, proceduri, costuri, încadrare în timp, etc.) 

- stabilirea şi implementarea unei scheme de monitorizare şi evaluare a progresului organizaţiei în 

direcţia dorită, integrată în planificare; 
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- stabilirea unui sistem informaţional între membrii echipei de proiect, între aceştia şi restul 

organizaţiei şi între aceştia şi ceilalţi factori interesaţi; 

- planificarea revizuirii regulate a strategiei în funcţie de rezultatele evaluării. 

Funcţia de conducere se referă la direcţionarea oamenilor implicaţi prin analiza opţiunilor, 

luarea deciziilor şi comunicarea lor. Aceasta stabileşte: 

- cine are autoritatea de a decide, în ce domeniu şi care sunt limitele de autoritate ale postului său 

privind coordonarea activităţii şi alocarea resurselor proiectului; 

- stabilirea modului de analiză a opţiunilor, luare a deciziilor şi comunicarea lor pentru fiecare 

activitate a proiectului; 

- realizarea unui plan de dezvoltare a tehnicilor de management participativ, în conducerea echipei 

de proiect. 

Managerul de proiect este cel care realizează obiectivele proiectului în timpul şi conform 

bugetului specificat. Rolul principal al managerului de proiect constă în stabilirea problemei, 

scopului, obiectivelor, strategiei, activităţilor, estimarea, orarului şi a timpilor de realizare, ca şi a 

costurilor; stabilirea echipei de proiect şi alocarea resurselor; coordonarea activităţilor şi acţiunilor 

individuale; controlul proiectului, inclusiv stabilirea modificărilor activităţilor, orarului, resurselor, 

etc. în cazul când este necesar pentru a asigura atingerea scopului proiectului; optimizarea utilizării 

resurselor; menţinerea unei relaţii constante de comunicare cu conducerea organizaţiei şi asigurarea 

permanentă a acordului superiorilor (în funcţie de autoritatea primită). 

Managerul de proiect nu trebuie să aibă doar răspunderea, ci şi autoritatea  necesară 

finalizării proiectului. Pentru aceasta este esenţial ca acesta să aibă dreptul de a decide asupra 

colaboratorilor din echipa de proiect. Dacă activează în cadrul unei organizaţii care implementează 

un proiect e necesar să fie eliberat din toate activităţile sale non-proiect (sau programul zilnic de 

conducere a proiectului să fie bine delimitat de alte responsabilităţi şi respectat ca atare) şi să 

beneficieze în permanenţă de sprijinul autorităţii ierarhice superioare care supervizează proiectul. 
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TÎRLIŞUA ÎNTRE NECUNOSCUT ŞI DEZASTRU 

 
Prof. Giurgiu Elena, Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa 

 

Lucrarea ,,Târlişua între necunoscut şi dezastru‖ a apărut la Editura ,,Karuna‖ Bistriţa în anul 

2007 şi poartă semnătura profesoarei de geografie Cristina Rusu şi a fratelui acesteia, de profesie 

silvicultor, Pompei Rusu. Prefaţată de profesorul universitar Pompei Cocean, lucrarea este o 

tulburătoare descriere a inundaţiilor devastatoare care au lovit localitatea Tîrlişua, judeţul Bistriţa-

Năsăud, în anul 2006, luând viaţa a 13 persoane şi producând pagube materiale de peste 25 milioane 

de dolari USA.  

Ilustrarea dezastrului care a lovit localitate este redată deosebit de sugestiv în versuri, în 

prefaţa cărţii, de către prof. universitar Pompei Cocean, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România:  

 ,,Ce-a fost în inima ta, vale nebună, 

 Când ai rupt zăgazurile dintre viaţă şi moarte? 

 Treisprezece suflete întrebă şi iar întrebă 

 Rătăcind nemângâiate peste nesfârşitele prunduri. 

 Iar peste toate, 

 Asemeni unui nesecat izvor de lacrimi, 

 Ultimul strigăt al Gabrielei 

 (fetiţa aceea cu părul de culoarea soarelui 

 Cu ochii de necurpinsul cerului) 

 Tată, nu mă lăsa să mor, nu mă lăsa!" 

Lucrarea este structurată pe 7 capitole, la care se adaugă prefaţa, argumentul, o scurtă 

postfaţă, bibliografie, anexe şi un album cu fotografii reprezentative. În primul capitol, autorii 

descriu pe scurt, reperele geografice ale comunei Tîrlişua, iar în capitolul al doilea, sunt redate 

resursele turistice ale acestei comune, în care s-a născut creatorul romanului realist modern Liviu 

Rebreanu.  

Esenţa lucrării este redată în capitolele IV (,,Potopul - 20 iunie 2006"), V (,,Dezastrul-posibile 

cauze") şi VI (,,Consecinţe ale dezastrului").  Capitolul IV este cel mai impresionant din întreaga 

carte, deoarece el cuprinde filmul zilei de 20 iunie 2006, când totul s-a schimbat pentru locuitorii 

din Tîrlişua şi mărturiile cutremurătoare ale supravieţuitorilor acestei catastrofe, povestite autorilor 

cărţii (ei înşişi afectaţi de acele inundaţii), la câteva luni de la tragedie.  

Inundaţiile s-au produs în bazinul râului Ilişua, afluent al Someşului Mare, însă unda de 

viitură a pornit de pe principalul afluent al acestuia, Izvorul Ţibleşului. Până la confluenţa din 

centrul comunei, debitul râului Ilişua nu a prezentat valori foarte ridicate, râul ieşind pe alocuri din 

matcă, dar producând doar inundarea unor terenuri agricole. În schimb, debitul afluentului Izvorul 

Ţibleşului a fost istoric, peste 200 m³/s (conform estimărilor Institutului Naţional de Hidrologie), 

acesta, împreună cu afluenţii, făcând prăpăd, prin satele şi cătunele comunei pe care le drenează. 

După confluenţa cu Ilişua, în centrul satului Tîrlişua, a rezultat un debit uriaş în aval, debit care a 

măturat apoi centrul comunei, afectând şi satele din aval, până la confluenţa cu Someşul Mare. 

Desigur, după ieşirea din comuna Tîrlişua, albia mai largă a râului a făcut ca acesta, să nu mai 

ajungă la casele oamenilor, decât în câteva cazuri, însă terenurile agricole au fost inundate pe 

suprafeţe extinse, până la Cristeştii Ciceului, unde Ilişua se varsă în Someşul Mare.  

 Pentru a stabili modul de producere a viiturii şi evoluţia fenomenului, autorii cărţii 

precizează în capitolul IV, că au studiat datele statistice obţinute de la instituţii, dar în acelaşi timp 

au stat de vorbă cu un mare număr de martori oculari, prezenţi în acea zi, în diferite puncte ale 

comunei Tîrlişua. Pe baza acestor surse de informare, au stabilit modul de producere şi evoluţia 

viiturii în comuna Tîrlişua.  
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În primul rând, în săptămânile premergătoare inundaţiilor, s-a înregistrat o instabilitate 

meteorologică accentuată, în întreg bazinul Someşului Mare, care a determinat precipitaţii bogate, 

ce au atins în partea superioară a bazinului Ilişua, valori cuprinse între 50 şi 53 l/m². 

În ziua de 20 iunie 2006, în centrul comunei a plouat la orele amiezii destul de consistent, 

meteorologii estimând că precipitaţiile căzute au depăşit 25 l/m²/oră. După ploaia de la amiază s-a 

înseninat, în centrul comunei, iar spre orele 17 a mai plouat puţin ,,o ploaie cu soare‖, după cum îşi 

amintesc localnicii, care mai spun că, spre munte cerul era negru şi se auzeau tunete puternice. 

Aceasta, deoarece la 4-5 km amonte de centrul comunei s-a declanşat o aversă extrem de puternică, 

care a generat o cantitate de precipitaţii ce a depăşit 60 l/m², izolat 125 l/m².  

Datorită cantităţii de apă căzute în timp record şi a suprasaturării solului cu apă, s-au produs 

masive alunecări de teren, acestea, împreună cu apa, antrenând şi o cantitate apreciabilă de masă 

lemnoasă. Lemnele, împreună cu mâlul şi rocile antrenate au format iniţial, două mari baraje 

naturale, unul la Cireaşi-Valea Peştelui şi altul la Uleasa. La depăşirea acestor baraje, şuvoiul uriaş 

de apă, favorizat şi de lăţimea mică a văii, s-a revărsat în aval, antrenând, în continuare o mare 

cantitate de lemne, mâl, materiale din construcţii, oameni şi animale din gospodăriile care dispăreau 

în valuri.  

Când viitura s-a apropiat de centrul satului Tîrlişua a format alte două mari baraje: unul pe 

Valea Izvorului, la 500 m amonte de centru şi 

altul chiar la podul din centrul satului unde 

Valea Izvorului se întâlneşte cu Ilişua. Când 

apele s-au dezlănţuit din barajul aflat la 500 m 

de centrul comunei, au atins înălţimea de 3 

metri, viteze foarte mari şi au suferit devieri 

importante, măturând zece case şi anexe aflate 

în aval. O gospodărie situată chiar lângă pod a 

fost ştearsă de pe faţa pământului, precum şi 

anexele altei gospodării situată pe celălalt 

mal. Cinci oameni din cele două gospodării au 

fost luaţi de viitură, doi bărbaţi au reuşit să se 

salveze, două femei au fost găsite decedate, 

iar o fetiţă de 10 ani este dată dispărută şi 

astăzi. 
 Dimensiunea dezastrului 

 (Sursă: ,,Tîrlişua între necunoscut şi dezastru") 

  Barajul cel mai impresionant, a fost cel din centrul satului Tîrlişua, lemnele adunate 

atingând circa 5 m înălţime. De la înălţimea acestuia, apele s-au revărsat năprasnic peste centrul 

satului, acoperind cu noroi tot ceea ce nu au putut distruge şi transporta. Centrul satului, altădată 

impunător, a devenit de nerecunoscut, chiar şi pentru localnici. Cum ploaia din centrul satului a fost 

una obişnuită, ce nu prevestea o astfel de catastrofă, oamenii au fost luaţi pe nepregătite, astfel încât 

cei mai mulţi nu au realizat ce se întâmplă, unii dintre ei fiind prizonierii apelor în case şi reuşind cu 

greu să se salveze.  

Deşi au fost alertate serviciile de urgenţă, de pe telefoanele mobile, accesul în comună era 

imposibil din cauza unor uriaşe alunecări de teren, care au blocat intrările, cel mai grav afectată 

fiind intrarea din aval (dinspre Beclean). Astfel, comuna  a rămas izolată timp de aproape 24 de ore, 

până când s-a reuşit deblocarea drumului de acces dinspre Beclean şi au început să sosească primii 

voluntari şi primele ajutoare. Localnicii şocaţi de cele întâmplate, au petrecut noaptea în casele de 

pe versanţi sau în cele cu două nivele, al căror etaj a rămas neinundat. 

În cele ce urmează sunt redate mai multe mărturii aele supravieţuitorilor; vârsta acestora 

corespunde anului 2006, adică momentului inundaţiilor. Redăm în cele ce urmează câteva dintre 

aceste mărturii, aşa cum apar ele în carte:  
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  „Vedeam un adevărat fluviu care ducea cu el case, maşini, animale, lemne si auzeam 

gemete. Am văzut cum apa ne-a luat grajdul şi celelalte anexe, apoi a spart casa şi a luat din ea tot 

ce era. Şi-l mai vedeam pe Ovidiu (un vecin) în podul casei, făcându-mi semne disperate ca îl ia 

apa. Totul a durat puţin, apoi linişte. O linişte care te înspăimânta, ca şi cum tot satul ar fi fost 

mort. După ce apele s-au retras puţin, am încercat să ajung în centrul satului (cca 200 m), dar nu 

am reuşit să merg decât  până la biserică (cam 100 m), de unde se vedea că tot centrul era un 

imens lac. M-am întors şi am dormit la un vecin. În liniştea de mormânt care domnea în sat 

auzeam, sinistru, sunetul unei cutii muzicale pe care apa o lăsase deschisă" (Gabriel Rusu, 30 ani); 

 „Mă ţineam cât puteam de tocul de la uşă ca să nu mă arunce afară apa, care făcea 

vârtejuri prin casă. Disperată, am început să-mi zic rugăciunile. Nu ştiu cum le ziceam, cred că nu 

le terminam, doar le începeam. La un moment dat, apa a început să se retragă, am văzut cum se 

lasă încet patul, masa şi dulapurile. Apoi a venit feciorul meu de pe deal şi m-a dus în casa unui 

văr, unde se afla mai multă lume. Dimineaţa am venit până acasă, m-am uitat la dezastru şi am 

început să plâng. Nu-mi mai rămăsese nimic... Trei-patru zile după potop, de pe deal tot venea un 

pârâiaş cu apă pe la noi prin grădină, apă limpede în care am spălat hainele. Mi-amintesc că în 

acele momente îmi luasem gândul de la lumea această şi mă gândeam că o să dispară tot satul" 

(Florentina Paşca, 70 de ani); 

 „Mă aflam în curtea casei şi auzeam strigătele de disperare ale oamenilor ieşiţi pe 

dealurile satului. Nu am realizat, în primul moment ce se întâmplă, dar am înţeles din strigătele lor 

că era ceva legat de apă. La scurt timp, nenorocirea s-a produs: apa a crescut rapid, a început să 

îmi umple curtea şi, la scurt timp, să îmi umple şi casa. Era doar începutul, pentru că în minutele 

următoare am văzut, fără să cred că poate fi adevărat, cum valul uriaş aducea cu el copaci întregi, 

bucăţi din aşezări, maşini şi chiar fiinţe omeneşti. Priveam, înspăimântat, cum pe o bucată de 

scândură era purtată de val o fetiţă, Gabriela Curtuşan, care ţipa disperată după ajutor. Fără să 

realizez ce fac, m-am aruncat în mijlocul viiturii, încercând să o salvez, dar fără nici o izbândă, 

pentru că apa îmi ajungea până la gât, iar pe vale se apropia o grămadă uriaşă de lemne, 

ameninţându-mă şi pe mine. M-am retras cu greu, prinzându-mă de stâlpul unor porţi, dar cu 

privirea după fetiţa care continua să se zbată în valuri. După retragerea apei, m-am întors acasă, 

unde am văzut cum toată munca mea de-o viaţă a fost distrusă într-o clipă. Peste toate greutăţile o 

să pot trece, dar, uneori, mă bântuie umbra fetiţei pe care nu am reuşit să o salvez"  (Mircea 

Sihartău, 55 ani). 

 Cauzele dezastrului, redate în capitolul V, sunt, practic, un cumul de acţiuni antropice şi 

evenimente naturale care au generat cele mai grave inundaţii din judeţul Bistriţa-Năsăud, din 

ultimul secol. Consecinţele dezastrului, redate în capitolul VI al cărţii, au fost dramatice: 13 victime 

omeneşti, 1254 de sinistraţi, 480 de case distruse sau avariate grav de viitură, 442 anexe 

gospodăreşti distruse, 5540 animale moarte, 324 de fântâni au dispărut sau apa lor a devenit 

nepotabilă, 440 de ha de teren agricol au fost colmatate, 32 km de drum judeţean şi comunal alături 

de 4996 poduri şi podeţe au fost distruse, la fel şi 22 km de reţea electrică şi 11 km de reţea de 

telefonie fixă, precum şi 7 clădiri de interes public din centrul satului Tîrlişua, printre care 

dispensarul comunal. 

 În capitolul VII, autorii cărţii încearcă să răspundă la întrebarea: ,,Putea fi evitat dezastrul de 

la Tîrlişua?" şi ajung la concluzia că era foarte greu de evitat acest dezastru dacă avem în vedere 

cauza declanşatoare, respectiv aversa excepţională, dar se puteau diminua consecinţele acestuia. 

 Lucrarea se încheie cu bibliografia, anexele şi un album foto deosebit de reprezentativ care 

surprinde ipostaze uluitoare din timpul sau din zilele imediat următoare dezastrului. O carte 

interesantă, tulburătoare, care arată încă o dată că natura se răzbună în faţa acţiunilor omeneşti şi că 

de multe ori, acestei răzbunări îi cad victime nevionovate. 

 

Bibliografie: 

 Rusu, Cristina, Rusu, P., Tîrlişua între necunoscut şi dezastru, Karuna, Bistriţa, 2007 
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RELAŢIA EVOLUŢIA SOCIETĂŢII-DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

 

 

Prof. ing. Graure Lothar,  

Colegiul Tehnic „Mihai Viteazu‖ Vulcan, jud. Hunedoara 

 

De-a lungul timpului cărţile au fost ridicate pe un piedestal la care mulţi dintre noi nu mai 

reuşesc să ajungă. ―Oamenii ocupaţi‖ s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar televizorul şi internetul 

au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau aproape deloc 

„gestul‖ de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie sau de a-şi construi în cele din 

urmă o bibliotecă proprie. Tocmai de aceea este foarte important să investim în educaţia copiilor şi 

tinerilor în general. 

Investiţia în educaţie ar trebui pusă pe primul loc, înaintea celei legate de crearea de noi 

locuri de muncă. 

Chiar dacă investiţiile în educaţie nu pot garanta rezultate imediate, pe termen lung ele 

constituie cea mai solidă bază pentru a crea premisele unei economii sănătoase. 

Dacă elevul începe a citi din curiozitate, iar această curiozitate se transformă în deprindere, 

în obişnuinţă şi insistă, motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: 

- prin informaţie; 

- prin deprinderea cititului coerent, conştient; 

- prin implicare afectivă; 

- prin însuşirea unui vocabular expresiv; 

- prin îmbogăţirea vocabularului. 

În primul rând stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă începând cu 

perioada preşcolară, continuând cu ciclul primar şi apoi gimnazial, în vederea dezvoltării şi 

îmbogăţirii vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. Dezvoltarea unor 

aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea 

interesului pentru disciplinele din programa şcolară, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea 

de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Obiectivele specifice le-am putea structura pe trei categorii, 

şi aici ne referim la beneficiarii acestui program educaţional, în speţă elevii, părinţii şi profesorii. 

Privind elevii: 

 stimularea interesului pentru lectură; 

 apropierea copiilor preşcolari de carte şi de cuvântul scris; 

 formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

 familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

 îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

 cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor; 

 stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale; 

 împărtăşirea experienţelor personale. 

Privind cadrele didactice: 

 familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectură la vârstele 

mici; 

 abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze 

copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris; 

 educarea unei atitudini pozitive faţă de abordarea metodelor noi, interactive, bazate pe stilurile 

predominante de învăţare ale elevilor, ca metode de lucru folosite în sprijinul realizării 

obiectivelor programului. 

Privind părinţii: 
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 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 

 creşterea implicării părinţilor în activitatea şcolii şi în crearea unui mediu propice şi sigur pentru 

educaţia copilului; 

 cooperarea părinţilor cu cadrele didactice în vederea realizării unui mix educaţional în ceea ce 

priveşte formarea şi dezvoltarea personală a copiilor. 

Un aspect de o mare însemnătate în procesul educaţional îl reprezintă şi cartea digitală, în 

speţă manualele digitale, ca suport informaţional în raport cu cartea printată. Pentru că trebuie să 

fim în pas cu tehnologia, fără de care evoluţia societăţii nu este posibilă, manualele digitale vor veni 

în completarea manualelor printate ca parte informaţională complementară în procesul educaţional 

al elevilor. 

De ce este oare importantă învăţarea continuă? 

În primul rând, pentru că educaţia primită în şcolile/facultăţile noastre nu pune accent pe 

dezvoltare personală aproape deloc, se limitează în mare măsură doar la exersarea unor abilităţi de 

memorare şi reproducere. 

În al doilea rând, pentru că societatea de azi devine din ce în ce mai competitivă şi pentru a 

face faţă unei competiţii trebuie să te antrenezi constant şi susţinut. Dacă nu depunem un efort 

continuu de a fi la curent cu ultimele descoperiri şi tendinţe în domeniul nostru de activitate, riscăm 

menţinerea nivelului de performanţă la locul de muncă şi în timp poate duce la dificultăţi în 

angajare. 

Pentru ca managerii să aprecieze angajaţii la justa lor valoare este necesar ca şi aceştia să 

aibă o educaţie adecvată. Nivelul de educaţie al unei persoane afectează nivelul câştigurilor sale, 

între acestea existând o relaţie de proporţionalitate directă. Cu cât persoanele au studii mai 

aprofundate, cu atât ele sunt mai bine pregătite să absoarbă informaţia nouă şi să se familiarizeze cu 

noile tehnologii, astfel câştigurile lor fiind considerabil mărite. Educaţia pe care o persoană o 

primeşte are puternice implicaţii şi asupra locului de muncă unde aceasta lucrează, dar şi asupra 

familiei sale şi a celor apropiaţi. 

Un alt aspect care trebuie menţionat şi care este strâns relaţionat cu educaţia este reprezentat 

de calitatea vieţii personale. Cei cu un nivel mai înalt de educaţie tind să aibă o sănătate mult mai 

bună decât cei cu un nivel mai scăzut, ei făcând o investiţie în ei înşişi, investiţie pe care o 

protejează luându-şi măsuri preventive. 

De altfel, creşterea cheltuielilor per elev nu are nici un efect asupra rezultatelor acestuia. 

Statele Unite, Franţa şi Germania au majorat cheltuielile în învăţământ, în ultimii ani, însă elevii au 

continuat să înveţe mai prost. Normal că nici subfinanţarea învăţământului în detrimentul altor 

sectoare de activitate nu are consecinţe benefice.  

În schimb, ţări precum Suedia şi Finlanda au ales să dea un imbold prin reforme structurale. 

Pentru ridicarea nivelului de educaţie, banii ar trebui cheltuiţi pe ajutarea elevilor mai slabi la 

învăţătură sau fără posibilităţi materiale de a merge la şcoală, decât pe reabilitarea şi îmbunătăţirea 

şcolilor şi universităţilor de elită sau a celor amplasate central şi cu renume local, regional sau 

naţional, potrivit studiilor din mai multe ţări.  

Contribuţia educaţiei la creşterea economică se produce prin două mecanisme. Primul, şi cel 

mai cunoscut, este prin crearea de noi cunoştinţe, cunoscut şi sub numele de "creşterea 

Schumpeteriană". Indivizii mult mai bine educaţi vor deveni mai târziu oameni de ştiinţă şi 

investitori care vor lucra pentru a contribui la mărirea stocului de inteligenţă umană prin dezvoltarea 

a noi procese şi tehnologii. Astfel se ajunge la cel de-al doilea mecanism prin care educaţia 

afectează creşterea economică, şi anume prin transmiterea de cunoştinţe şi informaţii.  

Şcolile asigură nivelul de educaţie necesar pentru a putea înţelege informaţia nouă şi la acest 

capitol România este printre ţările fruntaşe. Creşterea nivelului educaţional a facilitat foarte mult 

procesul de inovare ce a avut loc în cadrul industriei computerelor, de exemplu, dar dacă nu ar fi 

existat şcolile care să înveţe elevii şi studenţii cum să folosească aceste noi aplicaţii, efectul 

inovaţiei ar fi fost cu mult redus. 
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Astfel, nu numai că s-ar îmbunătăţi semnificativ vieţile acestor elevi, dar, pe termen lung, ar 

genera profituri pentru economie şi un produs intern brut mult mai ridicat. De asemenea, ar exista şi 

câştiguri pe plan social: mai puţine crime, mai puţini asistaţi social, mai puţine cheltuieli pe ajutoare 

―umanitare‖ şi o societate mai închegată.  

În Canada, de exemplu, diferenţele dintre copiii nativi şi cei ai emigranţilor sunt practic 

inexistente, la nivelul educaţiei, spre deosebire de Germania şi Franţa, unde diferenţele s-au 

accentuat. Acesta este şi motivul pentru care elevii canadieni obţin rezultate spectaculoase la 

concursurile internaţionale, iar Canada se regăseşte mereu în vârful clasamentelor privind nivelul de 

trai şi calitatea forţei de muncă. 

România este o ţară în curs de dezvoltare, ceea ce înseamnă că, în următorii zeci de ani 

trebuie să facă eforturi susţinute pentru a ajunge la nivelul de dezvoltare al unor ţări precum 

Germania sau Franţa. În acest sens, un program inteligent de dezvoltare pe termen lung nu poate să 

nu conţină şi măsuri care să presupună o sporire a sumelor alocate învăţământului, concomitent cu 

un control mult mai bun al modului în care se cheltuiesc aceşti bani.  

Nu există ţară bogată cu cetăţeni slab instruiţi, la fel cum nu există o ţară săracă dar a cărei 

populaţie are un grad înalt de educaţie. Dacă vrem să ajungem acolo unde au ajuns deja ţările din 

vest, trebuie să investim cât mai mulţi bani în educaţie. 

Pentru ca managerii să aprecieze angajaţii la justa lor valoare este necesar ca şi aceştia să 

aibă o educaţie adecvată. Nivelul de educaţie al unei persoane afectează nivelul câştigurilor sale, 

între acestea existând o relaţie de proporţionalitate directă. Cu cât persoanele au studii mai 

aprofundate, cu atât ele sunt mai bine pregătite să absoarbă informaţia nouă şi să se familiarizeze cu 

noile tehnologii, astfel câştigurile lor fiind considerabil mărite. 

Educaţia pe care o persoană o primeşte are puternice implicaţii şi asupra locului de muncă 

unde aceasta lucrează. Angajaţii educaţi au cel puţin două avantaje faţă de cei mai puţin educaţi, 

printre care:  

 salarii mai mari şi  

 stabilitate mult mai mare la locul de muncă. 

Un alt aspect care trebuie menţionat şi care este strâns relaţionat cu educaţia este reprezentat 

de calitatea vieţii personale. Cei cu un nivel mai înalt de educaţie tind să aibă o sănătate mult mai 

bună decât cei cu un nivel mai scăzut, ei făcând o investiţie în ei înşişi, investiţie pe care o 

protejează luându-şi măsuri preventive. 

Creşterea nivelului educaţional a facilitat foarte mult procesul de inovare ce a avut loc în 

cadrul industriei computerelor, de exemplu, dar dacă nu ar fi existat şcolile care să înveţe elevii şi 

studenţii cum să folosească aceste noi aplicaţii, efectul inovaţiei ar fi fost cu mult redus şi nu s-ar fi 

ajuns atât de departe atât de rapid, într-un ritm galopant al tehnologiei. 

Contribuţia educaţiei la creşterea economică se produce prin două mecanisme. Primul, şi cel 

mai cunoscut, este prin crearea de noi cunoştinţe. Indivizii mult mai bine educaţi vor deveni mai 

târziu oameni de ştiinţă şi investitori care vor lucra pentru a contribui la mărirea stocului de 

inteligenţă umană prin dezvoltarea a noi procese şi tehnologii. Astfel se ajunge la cel de-al doilea 

mecanism prin care educaţia afectează creşterea economică, şi anume prin transmiterea de 

cunoştinţe şi informaţii, şcolile asigură nivelul de educaţie necesar pentru a putea înţelege 

informaţia nouă şi la acest capitol România este printre ţările fruntaşe.  

Oricând posibil, investiţia în oameni este deosebită. Angajaţii nu se depreciază. Valoarea lor 

pentru organizaţie, atunci când sunt înţeleşi şi preţuiţi, este de neasemuit. Manageri din toată lumea 

iau decizii de investire a capitalului. Ei cântăresc foarte mult înainte de a lua o hotărâre şi analizează 

toate alternativele şi oportunităţile de achiziţionare a activelor, în special a celor corporale. Însă apar 

două întrebări la care, din nefericire, nu poate fi dat un răspuns imediat şi acelea sunt: 

1. Managerii din România înţeleg natura investiţiei pe care ei o fac în oameni ? 

2. Înţeleg faptul că atunci când cineva este angajat, aceasta reprezintă tot o investiţie ? 
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Educaţia transformă oamenii, aceştia devenind cetăţeni, copii mai buni. O societate stabilă şi 

democratică nu poate exista fără un grad minim de ştiinţă de carte şi de cunoaştere din partea 

cetăţenilor şi fără acceptarea unui set comun de valori. Dar educaţia poate contribui la ambele. 
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CARTEA - IZVOR NESECAT DE INFORMAŢIE ŞI SATISFACŢII 

PENTRU ORICE VÂRSTĂ 

 
Pedagog Hortopan Aurelia, 

 Colegiul Auto „Traian Vuia‖ – Targu Jiu 

 

Nevoile umane din primele clipe ale vieţii sunt hrana, căldura, protecţia, afecţiunea, lumina. 

Vorbele blânde ale mamei deschid căi nevăzute ale comunicării, care îmbracă forma gânguritului 

stângaci al bebeluşului. Urmează primii paşi prin casă, primii paşi în viaţa de şcolar. De la acest 

prag se intră în fascinanta lume a cărţilor. Ele vor deveni mijloace de joacă prin activitatea de 

colorat, vor fi răsfoite pentru frumuseţea imaginilor despre lucruri minunate. Din ele vor fi citite 

copiilor poezii, poveşti, basme. Copilul va îndrăgi cărţile pentru că-i vor rezolva curiozităţi şi-l vor 

amuza, îl vor capta cu faptele expuse. Crescând, va avea mai multe întrebări, va căuta răspunsuri, 

interesul cunoaşterii şi imaginaţia vor înregistra ritmuri galopante. Va observa că părinţii au tot felul 

de preocupări importante, iar el trebuie să înveţe să se descurce şi singur, pentru a pătrunde în 

captivanta lume a cărţilor! 

„Libertatea de a citi, de a primi o educaţie, de a avea acces la alte culturi îndepărtate şi noi 

descoperiri este un drept fundamental‖ (Irina Bokova). 

Cea mai mare parte a cunoştințelor noastre provine din cărţi. Nu există astăzi domeniu de 

activitate care să nu solicite oamenii la un efort de împrospătare şi îmbogăţire a cunoştinţelor, 

tehnice, profesionale, ceea ce se înfăptuieşte prin instrucţie. Dar baza instrucţiei o constituie cartea. 

Acumularea de cunoştinţe prin cercetarea cărţilor presupune priceperea de a le decodifica, de a le 

descifra, cu alte cuvinte de a le citi. 

Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o activitate 

de îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un text literar, 

când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme subiective în 

favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind 

un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare 

a lumii interioare şi exterioare. 

 Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea ce te reprezintă. Un 

lucru important este şi calitatea cărţilor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic 

cântec de sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiințifice, dând naştere 

unor neaşteptate vibraţii spirituale. Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale 

universului nostru cultural, continuând să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, 

contribuind la îndestularea culturală a umanităţii. 

Dezvoltarea impetuoasă a ştiintei şi tehnicii contemporane este rodul creativităţii lui homo 

libri, a omului stăpân pe Galaxia Gutemberg, domeniul cunoaşterii aplicate, prin care omul intră în 

faza tehnologică a progresului. În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a timpului 

liber, a reorientat atenţia către mediul on-line, către televiziune sau către presa scrisă. Astfel, în 

special tinerii şi mai ales copiii au fost îndepărtaţi de minunata lume a cărţilor. Toate aceste poveşti 

au fost date uitării şi elevii au pierdut obiceiul de a citi. 

Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, pe care nu trebuie să-l 

considerăm un simplu „sac" de cunoştinte, ci un factor activ şi creator în procesul propriu de 

învăţare şi formare, educatorul şi părintele trebuie să ştie că „tot ce e mai frumos este, mai presus de 

orice, rezultatul unui calcul exact"(Charles Baudlaire).  

Este o realitate astăzi că mijloacele de comunicare în masă pot exercita o mare influenţă 

negativă, pot ajuta la o involuţie a principiilor, a normelor de viaţă, în general a civilizaţiei, pot 

frâna procesul intelectual şi cultural al omului sau a unei societăţi. Pentru realizarea justă a 

organizării şi îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare strânsă între şcoală şi familie.  
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Este necesar să se ia în discuţie problema lecturii elevilor şi să se scoată în evidenţă imensul ei 

rol în formarea personalităţii copilului, să se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească 

copiii, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură. 

Lectura cărţilor este un proces complex, care se însuşeşte treptat, într-o perioadă de timp 

relativ îndelungată, începând cu primele săptămâni ale perioadei de şcolarizare, când se învaţă 

literele alfabetului şi continuând apoi cu exersarea deprinderilor de a citi curent, corect, conştient şi 

expresiv. Privit în sine, actul lecturii este o operaţie psiho-fiziologică, care constă în transpoziţia 

simultană a unor semne din registrul vizual, imprimate într-o pagină, în semnificaţii mintale. Se 

consideră pe deplin formată deprinderea de a citi, când transpoziţia se realizează în tăcere. 

În clasa I elevul va desluşi taina cititului, cheie cu care va pătrunde pe tărâmul cunoaşterii. O 

frumoasă lecţie din abecedar este cea cu titlul „O casă a cărţilor", a cărei valoare se poate completa 

cu o vizită la o librărie, unde copiilor li se explică lucruri interesante. Multitudinea şi varietatea 

cărţilor frumos colorate îi transpune într-o fermecătoare lume şi le va stimula interesul cu care să 

revină în acest loc mirific însoţiţi de părinţi sau singuri, pentru a cumpăra sau pentru a afla noutăţi 

despre ultimele apariţii editoriale. După învăţarea alfabetului şi dobândirea deprinderilor de citit, am 

insistat pe importanţa lecturii suplimentare în preocupările şcolarului. 

Le-am explicat elevilor despre rolul lecturii şi al cărţilor, care îi sensibilizează, le dezvoltă 

imaginaţia, gândirea, gustul estetic, vocabularul. Cărţile oferă modele de conduită, le dezvoltă 

simţul critic, îi informează, le îmbogăţeşte cultura. Din cărti vor citi legende şi povestiri istorice, 

poezii despre plante, animale şi faptele oamenilor, vor afla lucruri minunate despre personalităţile 

marcante ale poporului nostru, univers, planetă, alte popoare, despre tradiţii, obiceiuri, sărbători, 

grădinărit, gătit, condus şi altele. Cel mai sigur şi sincer prieten e cartea. Dacă vrei, te încântă cu 

descoperirile ei, îţi dă o mai largă vedere, te întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai 

găseşti atâtea foloase, o fire mai lăudabilă , o veselie mai neschimbătoare atât de tăcută? 

Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi 

înşine. Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul 

cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru 

muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de amurg a 

unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă. 

„Lectura nu devine plăcere decât dacă intră în joc creativitatea, decât dacă textul ne oferă 

şansa de a ne pune aptitudinile la încercare" (Wolfgang Iser). Ea implică dialogul cu textul, în care 

elevii fac predicţii, îşi pun întrebări şi încearcă să răspundă la ele, parafrazează, îşi imaginează, fac 

deducţii, integrează noile elemente în cadrul schemelor proprii despre lume şi viaţă, despre 

cunoaştere, citesc si recitesc textul, fac pauze de gândire. La explorarea textului literar elevilor 

trebuie să li e permită să speculeze, să creeze, să afirme diferite lucruri. Când elevii înţeleg că acest 

comportament este acceptabil, că ei îşi pot împărtăşi convingerile în legătură cu mesajul textului, se 

angajează mai activ în analiza critică. Frumuseţea textului literar autentic, fie că este narativ sau 

descriptiv trebuie să speculeze trăirile adevărate ale copilului. Atitudinea elevilor faţă de mesajul 

artistic trebuie să fie deschisă, comprehensivă, exploratoare, iar receptarea trebuie să se sprijine pe 

angajarea acestui spaţiu de libertăţi bazat pe interpretări personale, creatoare. 

Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul şcolarizării. Este necesar să-l apropiem pe 

copil, în mod conştient de universul cărţii. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „o 

călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi" (Mihail Sadoveanu). 

Elevul trebuie sa citească: textele din manual, lecturi suplimentare. Pentru a-i familiariza pe 

elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, trebuie apelat la o metodă ce urmează calea parcursă de 

cititorul cu experienţă atunci când citeşte. Această metodă este lectura explicativă. Ea este o 

îmbinare a lecturii (a cititului) cu explicaţiile necesare împreună ducând la înţelegerea mesajului 

textului. Etapele sau componentele lecturii explicative prin care se face receptarea mesajului 

textului sunt următoarele: citirea integrală a textului, citirea pe fragmente şi analiza acestora, 

întocmirea planului de idei a textului, conversaţia generalizatoare, reproducerea textului pe baza 

planului, citirea de încheiere. 
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Din clasa a II-a, am îndrumat elevii să împrumute cărţi de la biblioteca şcolii şi a oraşului, 

locuri pe care le-am vizitat cu mare interes. La avizierul clasei, încă de la începutul anului şcolar, s-

a afişat lista cu lecturile suplimentare recomandate. Periodic, elevii care au parcurs lectura unei 

cărţi, au prezentat în faţa colegilor pe scurt conţinutul cărţii. Unii elevi au adresat întrebări pe 

marginea celor expuse, iar învăţătorul a făcut aprecierile cuvenite, consemnând datele despre cititor 

într-un caiet de evidenţă destinat acestui aspect. 

Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze 

interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Contribuie 

într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ, 

bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor estetice. 

În clasa a III-a, în vederea popularizării şcolarilor harnici am conceput împreună cu elevii 

„Calendarul cititorilor!". Fiecare elev avea o pagină personală ce cuprindea datele de naştere, un 

desen reprezentativ lunii sau anotimpului în care s-a născut. Sub desen, apăreau înşiruite şi 

înregistrate cronologic cărţile, basmele, poveştile sau poeziile citite. Nimic nu se trecea în calendar 

fără dovada vie a prezentării lecturii în faţa clasei! La sfârşitul anului şcolar au fost evidenţiaţi şi 

premiaţi cititorii din top. 

Un rol deosebit în stimularea curiozităţii şi interesului pentru lectură al elevilor îl poate avea 

înfiinţarea bibliotecii clasei, care se îmbogăţeşte prin cărţile aduse de elevi. Rolul de bibliotecar 

poate fi îndeplinit, pe rând, de elevii care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură. Am 

considerat că elevii pot să alcătuiască singuri fişele de autor. Pentru aceasta am întocmit în clasă 

împreună cu ei fişa pentru poetul Mihai Eminescu în care am trecut date biografice şi aspecte din 

opera lui. Le-am cerut să întocmească fişe pentru scriitorii Emil Gârleanu şi George Topîrceanu şi 

să le pună în plicuri pe care să scrie numele autorului. Au căutat date despre aceşti autori, iar unii au 

xeroxat chiar portretul scriitorului şi l-au lipit pe plic. Cei care nu au avut suficiente date au 

colaborat cu colegii astfel că au reuşit să-şi facă fişa. Notaţiile le-au făcut după următorul plan pe 

care l-am dat: Denumirea lecturii (poeziei, basmului, povestirii), Autorul, Conţinutul (pe scurt), 

Personaje, Expresii deosebite, Citate. 

Cunoştinţele elevilor din clasa a IV-a, puterea lor de înţelegere mi-au permis alt fel de 

precizări şi exigenţe, cum ar fi atenţionarea privind înţelegerea ideilor dintr-un text, care implică: 

Concentrarea atenţiei pentru a citi corect şi a sesiza exact sensul enunţurilor: 

Întărirea voinţei, pentru a nu ceda oboselii; 

Interes deosebit pentru descoperirea unor lucruri necunoscute anterior. 

Toate acestea reprezintă condiţii obligatorii pentru ca înţelegerea unui text să fie deplină, dar 

nu sunt singurele. Totodată, pentru înţelegerea textului este nevoie ca cititorul să aibă o serie de 

cunoştinţe anterioare, să şi le amintească imediat şi să le raporteze la ceea ce citeşte. 

Un cititor interesat să pătrundă sensul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, nu trece mai departe 

când dă peste pasaje pe care nu le-a înţeles. El caută în dicţionare, enciclopedii, sau consultă pe alţii 

în legătură cu sensul cuvintelor necunoscute, şi numai după ce le-a înţeles, merge mai departe. În 

timpul lecturii cititorul gândeşte fără întrerupere, îşi aminteşte ceea ce a învăţat până atunci, 

compară vechile cunoştințe cu cele asimilate acum, descoperă ceea ce este comun şi ceea ce este 

propriu numai textului nou, sintetizează ceea ce citeşte, judecă valoarea lucrării parcurse, calităţile 

ei, apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu i-a plăcut, l-a indispus, plictisit, revoltat. 

Este foarte important ca elevul să conştientizeze faptul că în lectură nu viteza contează, ci 

înţelegerea justă şi deplină a textului, memorarea fidelă a elementelor esenţiale, capacitatea de 

reproducere a lor ori de câte ori este nevoie. Când cititorul caută să pătrundă înţelesul fiecărui 

cuvânt, al fiecărei fraze, să descopere profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el face o lectură 

activă. Cel care „ aleargă" cu ochii pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să pătrundă sensul şi 

valoarea lor, întreprinde o lectură superficială. Scriitorul francez Jules Payot combate cu 

înverşunare acest fel de lectură: " la mulţi copii se dezvoltă o manie stranie: devorarea cărţilor. 

Niciodată nu se opresc pentru a înţelege, niciodată nu se întreabă dacă este adevărat ceea ce citesc.  
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Ei gonesc în lectură ca maniacii vitezei pe o şosea; cititorii pasivi (cei ce recunosc semnele, 

dar şi sensul cuvintelor) înghit paginile cum înghit automobiliştii kilometri". Cititorii grăbiţi n-au 

timp să guste frumuseţea unei povestiri, să-şi imagineze minunate locuri din ţinuturi îndepărtate, să 

lase fantezia să zboare, refăcând în mintea lor amintirile fermecătoare, momentele palpitante, să 

trăiască împreună cu eroii povestirilor, bucuria sau tristeţea, dezamăgirea sau speranţa. 

Atunci cand o carte ne-a plăcut sau ne-a interesat mult, o putem reciti după o vreme. Este 

suficient să ni se amintească doar câteva din datele mai importante, pentru ca memoria noastră să 

reactualizeze impresiile legate de prima lectură. Funcţia de a ajuta memoria o îndeplinesc notele de 

lectură. Am încercat să-i deprind pe elevi cu modul de a-şi alcătui caietele de lectură (clasele II-IV). 

Un impact pozitiv l-au constituit participările elevilor la concursurile de creaţie literară, unde 

şi-au valorificat potenţialul creativ, au devenit încrezatori în forţele proprii, şi-au sporit consideraţia 

faţa de carte şi implicaţiile valoroase ale acesteia în dezvoltarea personalităţii lor. Exemplific printr-

un acrostih cu tema „cartea": Cer senin fără nori, Aer proaspăt cu balsam de flori, Râu cristalin cu 

murmur spumegat, Te-am descoperit şi îndrăgit, Eşti comoara de dorit Aici, acum şi-n orice veac! 

O potrivită ocazie pentru elogierea acestei neasemuite comori va fi ziua de 23 aprilie, când 

vom sărbători şi noi Ziua Internationala a Cărţii. Vor fi invitati părinţii şi ne vom desfăşura 

activitatea artistică într-o librărie din oraş. Sârguinţa micilor recitatori va fi recompensată cu 

frumoase cărţi, adecvate vârstei, cumpărate ca dar din partea celor dragi. 

Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei 

dileme: ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma 

pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de 

suportul cărţilor, putem spune împreună cu Miron Costin că „nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de 

folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor". 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute 

de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. 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. Cartea 

este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. 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 

înmulţii şi perfecţiona procedeele tehnice. 

Cartea „ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi‖ (Mihail Sadoveanu). 

„Poate că nu cele mai mari fericiri le poţi găsi într-o carte, dar în mod sigur de cele mai mari 

nefericiri te poţi apăra citind. Poţi supravieţui oricărei încercări dacă ai de partea ta cuvântul aşezat 

în rând nobil. Pentru ca acesta este adevărul: cartea ne face puternici. Cartea ne face nemuritori‖ 

(Alice Năstase Buciuţa). 

De la mic la mare, de la tânăr la vârstnic, toţi beneficiarii dreptului de a citi, putem 

înmănunchea cuvintele de recunoștinţă pentru beneficiile cărţii, în buchetul nemuritoarelor versuri: 

„Carte frumoasă cinste cui te-a scris/ Încet gândită, gingaş cumpănită/Eşti ca o floare anume 

înflorită/ Mâinilor mele, care te-au deschis‖ (Tudor Arghezi, „Ex libris‖) 

 

Bibliografie: 

Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pag. 76 

Parfene Constantin, Compoziţiile în şcoală, E.D.P. Bucureşti,1980, pag.69-70 

Pulbere Aurica, Kacso Adriana, Învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti, 2003, pag 26 

Bocoş Muşata, Stan Cristian, Someşan Eugenia, Strategii didactice activizante în învăţământul 

preşcolar şi şcolar, Colecţia Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca, 2008, pag.23 

 
 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                           61 

 

T. MAIORESCU ŞI I. L. CARAGIALE – ÎNTÂLNIRI SPIRITUALE 
 

Prof. Gabriela Ionescu,  

Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

În operele celor doi iluştri scriitori ai culturii române, Titu Maiorescu şi I. L. Caragiale, pot 

fi observate, la o lectură atentă, anumite corespondenţe manifestate la nivelul concepţiei socio-

culturale şi la nivelul principiilor care le-au fost călăuză de-a lungul întregii vieţi. Aceste 

corespondenţe în spirit, prietenia dintre cei doi scriitori şi colaborarea lor la Junimea sunt liniile 

coordonatoare ale studiului de faţă.  

Dintre iluştrii contemporani ai lui T. Maiorescu, acela care a rezonat cel mai profund cu 

teoriile şi principiile lui a fost I. L. Caragiale. Pe lângă contextul socio-cultural în care şi-au 

desfăşurat activitatea şi care, inevitabil, se regăseşte în scrierile lor, o cauză a concordanţei între 

unele dintre ideile celor doi mentori ai culturii noastre este faptul că destinele lor s-au  intersectat  

deseori şi în viaţă.  

Întâlnirea spirituală a celor doi scriitori se produce preponderent pe tărâmul Junimii, ale 

cărei principii le promovează fără nici un fel de dificultate în opere, pentru simplul fapt că 

principiile acestei confrerii de spirite erau şi principiile lor. Este bine cunoscut faptul că Maiorescu 

este liderul incontestabil al societăţii, iar Caragiale a fost unul din membrii de prestigiu ai acestei 

grupări de intelectuali. Prin scrierile lor, ambii au încurajat dezvoltarea spiritului filosofic, critic, 

oratoric, printre contemporani, angajând cultura română într-o nouă direcţie. Fini observatori ai 

societăţii, fiecare dintre cei doi amendează, în stilul său specific, aspectele negative ale societăţii pe 

care vor să o reordoneze, să o corecteze trasând direcţii de urmat, în cazul lui Maiorescu, sau 

ironizând, parodiind moravurile sociale, aşa cum o face Caragiale. Despre amândoi se scrie de mai 

bine de un secol şi subiectul încă n-a putut fi epuizat, fiecare lectură lăsând deschise noi interpretări.  

Maiorescu rămâne în istoria culturii române intelectualul cu vocaţie de întemeietor, care a 

abordat fenomenul cultural românesc ca întreg, nelimitându-se la o singură arie culturală. 

Contribuţia sa la evoluţia culturii româneşti a fost majoră: el a trasat direcţii de urmat în filosofie, în 

literatura şi limba română, în politică, în drept, susţinând astfel  învăţământul şi ducând o 

permanentă luptă pentru culturalizarea poporului. Mai mult chiar: „Lui T. Maiorescu îi revine 

meritul incontestabil de a fi trecut această cultură, aşezată până la el pe baze istorico-filologice, pe 

temelii spirituale mai solide, filosofice.”
12

, iar „Noua direcţie trasată de Maiorescu şi junimişti, 

încă de prin 1872 – sau «era nouă» după expresia unui alt junimist notoriu, a lui P. P. Carp – 

înseamnă o aplicare critică la fenomenul românesc de cultură, cu intenţia de a-l aşeza între nişte 

coordonate teoretice mai precise, care să permită o apreciere valorică corectă a sa dar, în acelaşi 

timp, şi trasarea unor directive viitoare de evoluţie. Cu aceasta mentalitatea junimistă încearcă să 

impună pentru întreg ansamblul manifestărilor culturii române, valoarea conducătoare a 

adevărului, ca principala coloană de susţinere a viitorului edificiu spiritual naţional.”
13

 

Acest principiu călăuzitor al junimiştilor, adevărul în tot şi în toate, reprezintă şi pentru 

Caragiale şi scrierile sale o trăsătură caracteristică. Slavici îşi aminteşte despre el, din perioada în 

care lucrau alături de Eminescu în redacţia ziarului Timpul: „Caragiale nu era în stare să fie 

cruţător. Era destul să i te uiţi în faţă pentru ca să simţi adâncul dispreţ ce se dedea pe faţă în 

zâmbetul lui sarcastic şi-n agerii lui ochi.  Nici tăiat nu spunea omul acela ceea ce nu-i era-n 

gând.‖
14

 
 

 

                                                 
12

 Vasile Muscă, Titu Maiorescu şi Böhm Károly. Lupta în jurul sistemului. (O paralelă filosofică), în vol. 

   Discurs despre filosofie, Cluj-Napoca,  Editura Grinta, 2005, p. 159 
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 Ibidem, p.162 
14 
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La Caragiale ne impresionează, în aceeaşi măsură, modul în care a putut surprinde trăsături 

atât de generale, de universal-valabile ale personalităţii umane încât, indiferent în ce perioadă a fost 

citit, a fost întotdeauna actual. Fie că a fost considerat „vinovat‖ de această permanenţă a actualităţii 

lui Caragiale, faptul că noi ca popor  „batem pasul pe loc‖: „Anistorismul nostru funciar, reticenţele 

mentalităţii româneşti faţă de timp, rezistenţa faţă de solicitările schimbării istorice constituie 

factorul capabil să dea într-o largă măsură explicaţia acestei actualităţi aproape nezdruncinată 

până astăzi, care face din Caragiale eternul nostru contemporan.”
 15

  

Fie că s-a pus problema, nu a actualităţii lui Caragiale, ci a faptului că noi avem trăsături 

comune cu personajele dramaturgului, chiar dacă nu ne place să recunoaştem: „Nu este vorba de a 

face o pledoarie pentru Caragiale, ci de a avea curajul să vedem şi să auzim ce a spus. De 

Caragiale obişnuim să ne scuturăm în două feluri. Spunem: Caragiale este un zeflemist. Şi: 

Caragiale nu mă priveşte pe mine, ci pe alţii;[...] În felul acesta noi refuzăm să ne vedem în el, 

refuzăm să-l simţim pe pielea noatră. Există aproape un refuz freudian de a-l vedea pe Caragiale în 

noi şi pesemne că în orice român de la oraş există un erou caragialesc refulat. De aceea problema 

nu este dacă, astăzi, Caragiale este sau nu actual, ci, invers, dacă noi suntem sau nu 

caragialeşti.‖
16

  

Indiferent din ce punct de vedere este analizată opera ilustrului scriitor (al literatului, 

filosofului, istoricului, sociologului), aproape întotdeauna se confirmă genialitatea şi actualitatea sa, 

excepţiile fiind puţine şi superficiale.  

 

Prietenia şi distanţarea celor doi erudiţi  

Contemporani fiind, într-o perioadă în care învăţătura nu era la îndemâna oricui, aceste minţi 

de excepţie ale culturii româneşti nu puteau să nu se întâlnească şi să nu îşi recunoască reciproc 

meritele. Diferenţa de vârstă de 12 ani nu i-a împiedicat să lege o frumoasă camaraderie, o prietenie 

de aproape 15 ani, care s-a destrămat, în schimb, din cauza temperamentului capricios şi a vanităţii 

lui Caragiale, despre care Şerban Cioculescu afirmă că suporta cu greu faptul de a-i fi îndatorat lui 

Maiorescu pentru solicitudinea constantă pe care acesta a avut-o faţă de el.  

Pe când tânărul Caragiale se izbeşte serios de greutăţile vieţii după moartea tatălui său, în 

1870,  când rămâne singurul sprijin al familiei, Titu Maiorescu era deja liderul incontestabil al 

Junimii şi începuse să nutrească gânduri de a accede în politică, în ciuda faptului că nu avea o 

descendenţă nobiliară şi nici avere, condiţii, pe atunci, fără de care nu era permis accesul la funcţii 

politice. Caragiale şi-a asumat firesc responsabilitatea de a-şi întreţine mama şi sora care rămăseseră 

fără nici un sprijin financiar şi niciodată de-a lungul vieţii sale nu s-a dezis de această plăcută 

povară, care însă, l-a determinat să accepte, uneori, slujbe ce nu erau întotdeauna conforme cu 

idealurile lui. Când urma la Teatrul Naţional cursurile de declamaţie şi mimică ale unchiului său 

Costache, l-a cunoscut pe Eminescu, pe atunci sufleor al doilea şi copist la teatru, al cărui post îl 

primeşte de la Mihail Pascaly, după scurta sa şedere în Ploieşti în calitate de copist la Tribunal. 

Peste doar trei ani, în 1873, Caragiale debutează în gazetărie din dorinţa de a-şi rotunji veniturile, 

iar în 1878 este chemat de Eminescu la ziarul Timpul. Slavici îşi aminteşte că: „Timpul a fost 

înfiinţat sub direcţiunea lui Titu Maiorescu [...], dar acesta, în urma unei neînţelegeri cu Alexandru 

Lahovary, s-a retras de la Timpul. Eminescu a intrat în redacţiune după ce se retrăsese T. 

Maiorescu, iar Caragiale a fost adus de Eminescu, care-l ştia de mai nainte.‖
17

 Maiorescu revine la 

conducerea ziarului în 1877.  

Cu certitudine că auziseră unul de celălalt înainte de a se cunoaşte, Caragiale ca jurnalist 

trebuia să fie la curent cu membrii guvernului, din care Maiorescu făcuse parte, fiind ministru al 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice în perioada 1874-1876. 

                                                 
15

 Vasile Muscă, Caragiale, eternul nostru contemporan, în vol.  Discurs despre filosofie, Cluj-Napoca,  Editura 

   Grinta, 2005 , p.148 
16

 Alexandru Dragomir, Crase banalităţi metafizice, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004, p.34 
17
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Dezamăgit de politică, Maiorescu înţelege că pentru a ajunge în prim-planul vieţii publice 

trebuie să caute alte mijloace, pe care le găseşte în reactivarea Junimii la Bucureşti, atrăgând în 

cercul său de cunoştinţe tineretul intelectual din capitală. Astfel că, în aproximativ un an, Junimea 

bucureşteană devenise o realitate impunătoare.  

În momentul în care atenţia lui Maiorescu se îndreaptă asupra lui I. L. Caragiale, acesta nu 

publicase decât sporadic şi era cunoscut doar ca traducător şi poet. El îşi încercase pana şi în poezie 

la începutul carierei sale scriitoriceşti, dar, dramaturgul de mai târziu, este prea lucid ca să nu-şi dea 

seama care sunt adevăratele lui mijloace de exprimare în literatură şi realizează destul de repede că 

viziunea sa ironică asupra lumii nu-şi are locul în poezie, renunţând astfel la lirică.  

În primăvara anului 1878 traduce pentru Teatrul Naţional tragedia în versuri „Roma Învinsă‖ 

a lui D. Parodi, realizând un text mai bun decât modelul original. Reprezentată pe scena Teatrului 

Naţional, tragedia atrage atenţia publicului avizat, printre care se afla Maiorescu şi Alexandri, 

asupra talentatului traducător.  

La cinci zile după prima reprezentare a „Romei Învinse‖, la 26 mai 1878, Caragiale este 

invitat acasă la Maiorescu la una dintre  seratele Junimii în care era sărbătorit Alecsandri pentru 

premiul obţinut la un concurs, în Montpellier, cu oda „Gintea Latină‖. Serata a fost memorabilă, 

„cu frumoase lecturi din poeziile lui Eminescu, care-şi rostea versurile cu inflexiuni grave. Asistau, 

printre alţii, Slavici şi Ronetti-Roman, care avea să fie unul din cei mai buni prieteni ai lui 

Caragiale.‖
18

 

La sfârşitul verii, Maiorescu îl invită la cină, în casa familiei Kremnitz; cină care avea 

caracterul unei reuniuni junimiste, fiind prezenţi aceeaşi scriitori de la Junimea: Eminescu, Slavici, 

Ronetti-Roman, Nica şi Chibici-Rîvneanu. Caragiale, în vervă ca de obicei, se face remarcat la 

această cină prin povestirea cu ironie şi autoironie a unor momente din viaţa sa, cum a fost cel al 

revoluţiei ploieştene sau cel cu suspendarea ziarului „Naţiunea Română‖, în urma unei telegrame 

cifrate cu ştirea prematură a căderii Plevnei. Amfitrioana acelei seri era scriitoarea germană Mite 

Kremnitz (soţia doctorului Wilhelm Kremnitz – cumnatul lui Maiorescu), care tradusese şi câteva 

texte de-ale lui Caragiale pentru o prezentare a literaturii române în Germania. 

O nouă incursiune în sânul Junimii o face Caragiale în noiembrie, când merge împreună cu 

Maiorescu, Slavici şi Eminescu la banchetul anual al societăţii, în Iaşi, care îşi sărbătorea a XV-a 

aniversare. Ca un adevărat Mecena, Maiorescu îi invită pe cei trei scriitori la Iaşi pe cheltuiala lui. 

Cu această ocazie, Caragiale citeşte O noapte furtunoasă, piesă care s-a bucurat de aprecierea 

junimiştilor. 

Un moment din viaţa lui Caragiale, în care a avut nevoie de sprijinul lui Titu Maiorescu în 

calitate de avocat, a fost atunci când comedia O noapte furtunoasă a fost modificată de către 

directorul Teatrului Naţional din Bucureşti, fără înştiinţarea şi acordul autorului. După prima 

reprezentare pe scena Teatrului Naţional, piesa a declanşat o adevărată bătălie literară: o parte a 

publicului a apreciat entuziast comedia, dar au existat şi opinii nefavorabile, nu neapărat din cauza 

piesei de teatru ci, în special, din cauza sarcasmului, a replicilor tăioase şi a glumelor cinice pe care 

dramaturgul îşi permitea să le aplice, când era cazul, cunoscuţilor, care au găsit atunci momentul 

potrivit răzbunării. Frédéric Damé, care scosese cu ceva vreme în urmă ziarul Naţiunea română în 

colaborare cu Caragiale, iritat de una din glumele acide  făcute de Caragiale pe seama lui, scrie un 

articol în presă, acuzând comedia de imoralitate; iar Ion Ghica, directorul general al teatrelor,  taie 

pasaje din textul comediei fără a-l consulta pe autor, care află despre aceste amputări după cea de-a 

doua reprezentare pe scena teatrului, pe care o urmărea din sală. 

Amiciţia dintre Maiorescu şi Caragiale se consolidează în urma acestor evenimente, pentru 

că Maiorescu, care avea o solidă experienţă juridică, solidar cu Caragiale când acesta trece prin 

neplăcuta dispută cu Ion Ghica, îl ajută să redacteze întâmpinarea prin care îşi exprima protestul 

pentru gestul reprobabil al directorului de a-i scoate anumite pasaje din comedie. Autorul nu 

acceptă aceste amputări ale textului şi preferă să îşi retragă piesa de pe scena Teatrului Naţional.  
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În schimb, impresionat de solicitudine arătată de Maiorescu, admite să publice comedia în 

„Convorbiri Literare‖ cu câteva mici modificări la 1 octombrie şi 1 noiembrie 1879.  

Mentorul Junimii a arătat aşadar, cu prilejul incidentului dintre Caragiale şi conducerea 

Teatrului Naţional, o foarte vie solicitudine faţa de neplăcerile tânărului său amic. Această 

participare sufletească îl pune într-o lumină de camarad îndatoritor, nu totdeauna recunoscută.  

Invitaţiile la masă, cu diverse ocazii, la Maiorescu acasă sau la Mite Kremnitz, devin o 

plăcută obişnuinţă. În „Viaţa lui Caragiale‖, Şerban Cioculescu redă câteva din invitaţiile pline de 

spirit la diverse reuniuni pe care Caragiale le primise de la Maiorescu, şi pe care le păstra cu grijă, 

de exemplu: „Mâine, luni 5 ore, prânz la noi acasă.... Presenţă (de corp, dacă nu de spirit) şi voie 

bună indispensabile!‖
19

  

O altă ocazie în care Maiorescu îl invită pe tânărul dramaturg la el acasă a fost petrecerea 

dată în cinstea actorului italian Ernesto Rossi aflat în turneu la Bucureşti; seară încântătoare, 

memorabilă pentru participanţi.  

Alături de Maiorescu trece pentru întâia dată graniţa Caragiale, când acesta îl invită într-o 

călătorie la Viena, pe care tot liderul Junimii o suportă financiar. Astfel, în 1880, de Paşti, Caragiale 

pleacă împreună cu familia Maiorescu în Austria, ajungând în Vinerea Mare la Viena, oraşul 

adolescenţei lui Maiorescu, în care acesta se dovedeşte a fi un excelent ghid pentru mai tânărul său 

amic. Toate cheltuielile au fost suportate de Maiorescu, gestul fiind cu atât mai remarcabil. 

Cu prilejul reprezentării piesei D-ale carnavalului, Caragiale a fost subapreciat şi din nou, 

cu o loialitate desăvîrşită, marele critic îşi asumă partea de răspundere a operelor caragialiene, în 

împrejurarea insuccesului, şi le susţine. Printr-un aşa de autorizat sprijin, numele lui Caragiale se 

impune publicului, iar duşmăniile pe care le stârneşte îşi ating scopul contrar, de a-i mări prestigiul. 

Când Maiorescu a fost din nou ministru, l-a numit pe Caragiale director general al teatrelor 

şi au avut o buna colaborare. Însă caracterul impulsiv al lui I. L. Caragiale a dus, în cele din urmă, 

la destrămarea acestei amiciţii de peste un deceniu.  

La 11 februarie 1890, Maiorescu îi dă lui Caragiale, la cererea acestuia, o scrisoare de 

recomandare pe lîngă ministrul de justiţie Gr. Triandafil, un personaj influent, la care dramaturgul 

avea o rugăminte. Deşi biletul, relevă dorinţa lui Maiorescu de a-şi ajuta prietenul în orice 

împrejurare, Triandafil nu are nici pe departe aceeaşi atitudine şi îl refuză pe Caragiale.  

Autorul dramatic, nemulţumit, îşi revarsă supărarea asupra lui Maiorescu şi e hotărît să se 

distanţeze de el prin orice mijloace. Din păcate aceste mijloace nu au fost din cele mai elegante.  

Cu toate că I. L. Caragiale „s-a bucurat de intervenţia criticului atunci cân opera 

dramatică i-a fost calomniată sau contestată, şi-a publicat cele mai reprezentative lucrări în 

«Convorbiri», beneficiind, în momente grele, de întreg cortegiul de aten ţii prescris de 

recuzita  «criticii de susţinere» care putea fi acordat de un organism atît de puternic cum a 

fost «Junimea»‖
20

, dramaturgul începe să fie nemulţumit şi se întoarce împotriva celui care îl 

susţinuse, atacându-l în articole de presă şi conferinţe publice. Inevitabil, ruptura se produce, 

iar încercările ulterioare ale lui Caragiale de a relua legătura rămân fără răspuns.  

Legăturile cu societatea, cu corifeii ca şi cu unii membri deveniţi prieteni, s-au păstrat, 

în ciuda unor fatale momente de tensiune, până în mai 1892 când dramaturgul a rostit la Ateneu 

vestita sa conferinţă „Gâşte şi gâşte literare”. Urmează cunoscutul articol „Două note” din 

1892, de un antimaiorescianism violent şi nedrept care a făcut imposibilă orice fel de 

colaborare, nu numai cu Maiorescu şi Junimea, dar şi cu Convorbiri literare. Caragiale l-a 

învinovăţit pe Maiorescu că a falsificat textele lui Eminescu „pe când artistul era cu mintea 

bolnavă, s-a făcut în opera lui publicată în volum îndreptări, purgări şi omisiuni cu desăvârşire 

arbitrare”
21

 şi că ar fi urmărit să obţină câştiguri de pe urma editării Poeziilor lui Eminescu: 

„Editorii sunt liberi să tragă câte exemplare vor, să le vânză cum şi cât le place, să profite de  
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 Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L.Caragiale, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1969, p.71 
20

 E.Lovinescu, T.Maiorescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p.485 
21

 I.L.Caragiale, Două Note în Opere, I.Proza Literară, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000, p.72 
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munca şi de pe urma sărmanului pierdut cât pot, sunt liberi; să rămână negustorul cinstit, şi câştig 

bun să-i dea Dumnezeu; dar să stea la taraba lui şi să nu s-amestece a poci opera artistului”.
22

 Cu 

toate că nu-i dă numele în textul acuzator, Caragiale îl desemnează transparent într-un portret în 

toate privinţele regretabil. 

Şerban Cioculescu, comentând incidentul, observa cu dreptate că articolul lui Caragiale e o 

probă evidentă a faptului că dramaturgul suporta greu recunoştinţa ce i-o datora criticului.   

La sfârşitul anului 1902, în timpul colaborării la Epoca, dramaturgul, care participa la 

reuniunile săptămânale ale redacţiei, s-a întâlnit adeseori cu Maiorescu (Jurnalul maiorescian 

consemna aceste reuniuni) şi ar fi dorit o restabilire a raporturilor. Faptul îi apărea strident lui 

Maiorescu de vreme ce în 7 decembrie 1902 nota în Jurnal: „Caragiale linguşindu-mă şi afirmând 

obişnuitele sale paradări‖.  

Punţile fuseseră însă rupte pentru totdeauna şi nici o reparaţie nu mai era posibilă. 
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TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE UTILIZATE  PENTRU  TRATAREA 

APELOR REZIDUALE INDUSTRIALE ÎN STRĂINĂTATE 

 
Iovanov Valeria Victoria, Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

1. Staţii de epurare ecologice Deishmann Germania 

 

1.1.  Apa – chintesenţa vieţii pe pământ 
Apa a fost şi este chintesenţa vieţii pe planeta noastră, fără de care nimic nu ar fi ca şi astăzi. Celula vegetală 

conţine 90% apă, iar cea animală 70% apă. Natura şi-a elaborat în decursul milioanelor de ani un mecanism uimitor în 
perfecţiunea sa de a păstra echilibrul în circuitul apei. Noi, oamenii, am reuşit într-un timp extrem de scurt să dereglăm 
atât de sensibil natura încât apa atât de necesară vieţii se împuţinează din ce în ce mai mult. Lacurile, râurile, mările, 
apa subterană chiar şi apa de ploaie înainte de a intra în contact cu solul sunt atât de poluate încât epurarea ei necesită 
metodologii complexe şi extrem de costisitoare, uneori apropiindu-se de pragul imposibilului.  

În ultimii ani, ca urmare a unei conştientizări a stadiului înaintat de distrugere a resurselor 

de apă, se încearcă o apropiere şi studiere mai aprofundată a principiilor din natură.  

Reîntoarcerea umanităţii de la stadiul ultramecanizat şi tehnicizat la o civilizaţie care 

conştientizează rolul vital al naturii, face ca în toate domeniile soluţiile care integrează şi protejează 

mediul să fie apreciate şi considerate de avangardă. Una dintre materializările acestor studii sunt şi 

staţiile de epurare pe bază de plante. 

Natura reuşeşte şi acolo unde cea mai avansată tehnică eşuează. 

 Încercând o apropiere de natură şi folosind principiile ei, s-a ajuns la completarea şi în unele situaţii 

înlocuirea staţiilor de epurare biologice clasice cu staţii pe bază de plante, care utilizează principiul 

filtrării şi oxigenării diferenţiate a substratelor biotopurilor cu ajutorul plantelor. Prin acest sistem se 

creează un mediu propice pentru dezvoltarea atât a microorganismelor aerobe cât şi anaerobe 

 

1.2.   Epurare cu ajutorul naturii - care ape pot fi epurate?  

 Apele menajere  

Peste tot acolo unde sunt necesare staţiile de epurare centralizate (reţele de canal 

costisitoare), epurarea cu plante este alternativa ideală.  

Epurarea descentralizată a apelor reziduale provenind de la:  

 sate si comune 

 cabane 

 campinguri si spaţii de agrement  

 parcări  

 case şi complexe izolate  

 

 
Figura 1.  
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Figura 2. 

 

 Ape industriale  

 Spaţii industriale cu o poluare ridicată legate  la o reţea de canalizare  

 Spaţii industriale ca şi concept general de epurare 

 Ape de infiltraţie din depozite reziduale  

 depozite de gunoaie  

 ape de infiltraţie cu înalt grad de poluare din depozite reziduale scoase din funcţiune  

 Eliminarea apei din mâl  

Ca urmare a industrializării rapide, a exploziei urbanistice şi creşterii duratei şi calităţii 

vieţii, omenirea produce din ce în ce mai multă apă reziduală, care împovărează natura tot mai mult. 

Nici o apă curgătoare nu mai poate să epureze pe cale naturală apele încărcate cu atâtea reziduuri. 

Prin epurarea apelor reziduale omenirea se confruntă cu o nouă problemă a creşterii cantităţii de 

mâl. Mâlul, datorită structurii sale, nu poate fi depozitat, iar transportarea lui înseamnă a transporta 

95% apă.  

Prin intermediul biotopurilor cu plante se ajunge la:  

 o reducere de circa 90% a volumului de mâl  

 o mineralizare a mâlului  

 posibilitatea reutilizării mâlului mineralizat în agricultură, grădinărit sau amenajări de spaţii 

verzi 

 

 
Figura 3. 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                           68 
1.3. Ce se întâmplă cu mâlul din staţiile de epurare cu plante?  

Într-o staţie de epurare cu plante nu se produce mâl 

Particulele din apa reziduală care sunt filtrate în faza de preepurare servesc în continuare ca 

element filtrant. In acest substrat trăiesc o mare varietate de microorganisme, care preiau particulele 

din apa reziduală şi le reduc la minimum. In felul acesta substratul creşte doar cu câţiva cm într-un 

an.   

 Cheltuielile de întreţinere  

 Staţiile de epurare cu plante necesită prin concepţie foarte puţină întreţinere şi cheltuieli în 

exploatarea lor.  

 Avantajele ecologice  

 Prin descentralizare se ajunge la epurarea apei direct la producător şi redarea ei imediată în 

circuitul natural  

 Staţiile de epurare cu plante nu necesită distrugerea naturii ci creează prin diversitatea lor 

naturală o îmbogăţire a mediului ambiant.  

Reţelele de canalizare prelungite nu sunt altceva decât o „bombă ecologică‖ 

 

 
Figura 4. 

 

1.4. Epurarea pe bază de plante o soluţie eficientă şi economicoasă în sprijinul naturii  

1.4.1 Principii de funcţionare  

Staţii cu două sau mai multe etape  
În etapa de preepurare se inundă biotopul la suprafaţă cu apa reziduală. Particulele grosiere vor fi reţinute 

prin pieptănare de către filtrul microbial. Acest filtru microbial se dezvoltă atât în straturile sedimentare, cât şi în 
substratul cu rădăcini.  

Particulele grosiere vor fi transformate la suprafaţa în pământ, care la rândul său va filtra apa reziduală. 
Apa reziduală poate fi epurată chiar şi la o mărire de 20 de ori a deversării normale (într-un interval de timp scurt) şi 
totuşi se atinge o purificare a unei cantităţi constante în etapa de epurare.  

 
Figura 5.  
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1.4.2. Etapa de epurare  
În faza de epurare se filtrează apa reziduală prin substratele biotopului atât în direcţie orizontală cât şi 

verticală. Prin intermediul plantelor şi a naturii substratelor se obţine o oxigenare diferenţiată, care creează condiţii optime 
pentru convieţuirea microorganismelor aerobe şi anaerobe. Varietatea naturală, densitatea straturilor populate, durata şi 
constanta filtrării apei reziduale asigură epurarea optimală a apei.  

 

1.4.3. Pământul ca bioreactor are o eficacitate mai ridicată decât oricare tehnică 

Toate staţiile de epurare pe bază de plante sunt astfel proiectate încât să permită o eventuală 

extindere a capacităţii. O extindere nu necesită decât o mărire a suprafeţei biotopurilor.  

Având în vedere că aceste staţii de epurare nu atrag insectele (nu mai mult decât natura 

însăşi), nu degajă mirosuri sau emană substanţe toxice (epurarea se produce cu ajutorul 

organismelor aerobe, lipsind cu desăvârşire procesul de putrezire, astfel degajarea de miros este 

înlăturată cu desăvârşire), pot fi amplasate în apropierea construcţiilor şi a spaţiilor urbane.  

 

       
Figura 6. 

Prin amplasarea lor pot fi reduse la minimum reţelele de canalizare şi în acelaşi timp costurile de 

întreţinere ale acestora.  

 

1.4.4. Funcţionează staţiile de epurare pe bază de plante şi iarna ?  

Eficienţa unei staţii de epurare pe bază de plante este foarte puţin influenţată de 

temperaturile scăzute din timpul iernii.  

Epurarea nu se realizează numai prin intermediul plantelor. Important pentru epurarea apei 

reziduale este biocenoza microorganismelor care se dezvoltă în substratele biotopurilor. Aceste 

microorganisme elimină în procesul lor de epurare atâta energie încât staţiile nu îngheaţă la 

temperaturi scăzute.  

 
Figura 7. O secţiune printr-un biotop. 
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GESTIONAREA RESURSELOR  

DE APĂ DULCE-O PROBLEMĂ A LUMII CONTEMPORANE 

 
Istratie Verginica, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

 În cadrul sistemului ecologic planetar, prezenţa apei este condiţia indispensabilă vieţii, iar 

pentru societatea umană reprezintă acea resursă naturală de care depinde orice domeniu de 

activitate, deşi apa este larg răspândită pe planetă, distribuţia ei este inegală. Consumul de apă a 

crescut ca urmare, a creşterii demografice, exploziei urbane, ridicarea nivelului de trai, 

industrializării ceea ce a dus la semne de criză a resurselor de apă dulce, aceasta reprezentând o 

adevărată problemă a lumii contemporane. 

Semne ale crizei apei dulci au început să se constate  în deceniul 1981-1990, prin iniţierea 

Deceniului internaţional al apei potabile, demarat la iniţiativa Naţiunilor Unite. Este mai mult decât 

evidentă această criză dacă se ţine seama că 72% din suprafaţa Terrei este acoperită de apă, mai 

mult de 97% este apă sărată. Estimările specialiştilor de la Woods Hole Oceanographic Institucion-

WHOI prezintă că acum pe Terra există aproximativ 1332 miliarde km
3
. Apa dulce captivă în 

gheţari, reprezintă, 70% din această estimare şi mai puţin de1% din apa dulce de pe planetă este 

accesibilă. În acelaşi timp o treime din populaţia planetei, trăieşte în zone unde apa dulce reprezintă 

o adevărată problemă.  

Fiind un element vital primordial, oamenii duc adesea o adevărată luptă pentru a avea acces 

la ea. Luptă  pe care ei trebuie să o dea împotriva naturii, uneori cu preţul unor lucrări extraordinare 

pentru a găsi şi a conserva preţiosul, dar şi al unor eforturi mari de a se proteja de pericolele pe care 

le reprezintă. Apa poate devenii, în multe zone ale lumii, un factor de limitare a dezvoltării 

economice şi a producţiei alimentare în următoarele decenii, precum şi o miză strategică care poate 

să producă adevărate războaie ale apei. 

Omenirea luptă de veacuri pentru a deţine apa sau pentru a se apăra împotriva inundaţiilor. 

Totuşi, concurenţa crescândă care îşi dispută o cantitate limitată de apă, mai ales în ţările lumii a 

treia şi preţul tot mai ridicat, reclamă o nouă abordare în privinţa gospodăririi resurselor de apă 

dulce. Problema actuală nu este una de resurse, ci o distribuţie şi o gestionare a apei la nivel global, 

unele ţări confruntându-se cu o penurie de apă, iar unele ţări foarte populate există temerea ca 

inundaţiile să nu ia o amploare cu adevărat catastrofală. 

Întrebările care se pun  cu privire la viitorul umanităţii, problema apei  este cea care 

stârneşte cele mai vii nelinişti. Una dintre ele este presiunea demografică - se estimează o creştere a 

populaţiei care până în 2020 va ajunge la opt miliarde, concentrându-se în marile oraşe, aceasta 

ducând la problema aducţiilor de apă precum şi dejecţiilor, dar în ţările sărace acestea există doar  în 

cartierele înstărite aducţiunile fiind puţine, iar neexistenţa canalelor de scurgere şi acumularea lor 

atrage grave consecinţe sanitare. Alte probleme fiind cantităţile de precipitaţii, vânturile, fenomenul 

musonului, precum şi permanenţa factorului geografic. Problemele apei au devenit cu atât mai 

grave cu cât, în următoarele decenii, condiţiile climaterice riscă să se modifice mult pe o suprafaţă 

mare a globului din cauza creşterii temperaturii medii a atmosferei. 

Cu certitudine, cauza principală, care a determinat curba ascendentă a necesităţilor şi 

consumului de apă actual, o constituie progresul tehnic, astfel încât industria şi agricultura înghit 

cea mai mare cantitate de apă pe glob. În timp ce ţările bogate pot folosi în general fără restricţii 

resursele de apă, alte ţări resursele sunt insuficiente. Cel mai recent raport în domeniu a fost 

prezentat  în septembrie 2011, în cadrul celui de-al XIV-lea Congres Internaţional al Apei de la 

Pernambuco, Brazilia. Îmbunătăţirea distribuţiei apei la nivelul Terrei va avea un impact deosebit şi 

asupra producţiei de hrană pentru populaţie, deoarece apa dulce nu este distribuită încât să asigure 

necesarul de hrană al planetei. În următoarea perioadă se încearcă şi folosirea eficientă apei de 

ploaie, care, la nivel mondial, reprezintă 4% din totalul cantităţii de apă de pe Terra.  
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Se estimează că deficitul de apă şi distribuţia ei va afecta cel puţin jumătate din populaţia 

globului, începând cu anul 2030. Astfel, criza apei , poate determina şi conflicte majore în rândul 

populaţiilor afectate. Riscul ca apa potabilă să fie baza unui conflict în următorii 10 ani este minim, 

chiar dacă aceasta creează tensiuni atât în interiorul unor state, cât şi între ţări şi ameninţă 

perturbarea pieţelor de produse alimentare atât naţionale cât şi globale. 

Pentru a rezolva problema apei, implicând fie descoperirea ei, fie captarea, păstrarea sau 

transportul ei spre oraşe, oamenii au început să modifice natura. În acest sens mărturia eforturilor 

sunt barajele, soluţii tehnologice excepţionale aplicate pentru a domestici cursul unor fluvii, uneori 

impresionante. Descoperirile ştiinţifice vor ajuta omenirea să treacă la desalinizarea apei mării. În 

acest domeniu există perspective enorme, dar activitatea în sine are costuri foarte mari, chiar dacă  

progresează într-un ritm de 8% pe an.  

Dacă, se ţine cont de evoluţia demografică, se evaluează cantitatea de apă potabilă necesară 

pe cap de locuitor pentru următorii 25 de ani şi pe an dintr-un număr important de ţări, se constată 

că unele sunt foarte bine înzestrate cu surse de apă de natură, iar altele, care deja sunt private de 

aceste surse, în viitor vor avea şi mai multe probleme în privinţa furnizării necesarului de apă unei 

populaţii importante numeric. Important să se efectueze cât mai multe lucrări hidraulice, aducţiuni 

de apă de la distanţe cât mai mari cu scopul de a folosi cât mai optim resursele de apă care riscă să 

devină insuficiente. Nu este suficientă urmărirea creşterii demografice la nivel global, ci să se ţină 

seama şi de nevoile foarte mari ale marilor oraşe, cum ar fi cele din cele din Africa, Asia, America 

Latină care cunosc o dezvoltare masivă atât demografic cât şi industrial. 

Datorită acestor probleme care se estimează, organismele de conducere din ţările din Lumea 

a Treia, ar trebui să răspundă de pe acum revendicărilor referitoare la o distribuţie cât mai justă a 

apei între cartierele bogate şi cele sărace, fiind necesară creşterea debitelor de apă, reţelele de 

aducţiune să fie extinse, implicând şi costuri pe măsura acestor acţiuni. Unele mişcări ecologiste 

consideră că apa este un drept bun indispensabil şi inalienabil, şi cer ca ea să fie distribuită în 

cantitate suficientă tuturor locuitorilor din ţările sărace. Acestea proclamă că nici apa şi nici aerul pe 

care-l respirăm nu trebuie să fie o marfă şi că accesul la apa potabilă este unul din drepturile 

fundamentale ale omului. Manifestările ecologiştilor sunt de cele mai multe ori privite cu simpatie, 

dar pe de altă parte sunt considerate că pun o frână în realizarea marilor proiecte hidraulice care 

necesită investirea unor mari sume de capital. 

50% din rezervele de apă dulce la nivel global sunt deţinute de ţări ca Rusia, Brazilia, 

Canada, Indonezia, China, Columbia. China este ţara cu cele mai mari investiţii la nivel global, în 

protejarea resurselor naturale de apă, investind sume mari pentru protejarea zonelor  care asigură 

resursele de apă naturală. În scopul de a răspunde creşterii masive a nevoilor de apă impuse de 

dezvoltarea marilor metropole, de aspiraţia spre progres, de creşterea producţiei agricole pentru 

asigurarea hranei necesară consumului tot mai mare, precum şi de a face faţă pericolelor tot mai 

mari datorită schimbărilor climatice, cum ar fi inundaţii catastrofale, se impune extinderea rapidă a 

lucrărilor hidraulice, ele fiind realizate în spiritul eficienţei, dar şi al dreptăţii. Cu siguranţă, în 

cursul secolului care ce abia a început, se va reuşi reducerea treptată a „efectului de seră‖, dar va 

trebui să se facă faţă unor efecte climatice mai grave. 

Bătăliile pentru apă, dar şi împotriva unor fenomene climatice severe, printre care se numără 

şi inundaţiile, constituie un ansamblu de măsuri şi lupte paşnice în care sunt necesare solidaritatea 

internaţională, experienţa unor întreprinderi ce desfăşoară activităţi în acest domeniu, existenţa unor 

reguli de aur pentru maximizarea creşterii economice, concomitent cu reducerea presiunii asupra 

rezervelor de resurse, fie ele şi cele de apă. 

Un fapt periculos şi care a început să îngrijoreze factorii de decizie este deversarea 

produşilor toxici în apele de suprafaţă rezultaţi în urma activităţilor industriale, casnice. În 

asigurarea premiselor pentru dezvoltarea durabilă, dezvoltare care să permită garantarea satisfacerii 

necesităţilor actuale, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile 

necesităţi, managementul calităţii factorilor de mediu deţine un rol foarte important, toate 

programele de dezvoltare ale societăţii pe termen lung sau scurt incluzând aceste aspecte. 
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Managementul calităţii apelor reprezintă o componentă principală a factorilor de mediu, din 

perspectiva consumurilor de apă actuale, dar şi prin corelarea cu cantitatea resurselor existente, 

datorită atât a aspectelor legate de tratarea apelor în vederea potabilizării sau a consumului 

industrial, cât şi a celor privind generarea şi posibilităţile de epurare a apelor uzate, ape care, prin 

deversarea duc la impurificarea apelor de suprafaţă influenţând calitatea lor. 

Problemele epurării sunt tot mai dificile de rezolvat: nu numai că volumul apelor uzate a 

crescut foarte mult, dar reglementările în vigoare sunt şi vor deveni foarte draconice, ele arătând 

opoziţia în creştere a populaţiei faţă de aceste forme de poluare, incluzând şi pe cea olfactivă. 

Această opoziţie intensifică preocupările ecologice şi face ca, în ţările dezvoltate aceste forme de 

poluare  să fie numai accidentale, aceste fiind interzise de mai mulţi ani. Rezolvarea problemelor de 

asanare, în mediul urban aglomerat, impune aplicarea unor tehnologii foarte complexe şi sofisticate 

ce depind de cercetări ştiinţifice de vârf. Unele procedee sunt proprietatea unor grupuri care le-au 

pus la punct, cum ar fi „Générale des eaux‖ sau „Lyonnaise des eaux‖. Municipalităţi care au 

gestionat distribuţia apei pe teritoriul lor, neglijând  într-un fel asanarea, încredinţează aceste funcţii 

unuia dintre aceste grupuri, deoarece au experienţă în controlul diverselor forme de poluare şi de 

gestionare a deşeurilor. Apa distribuită trebuie să fie potabilă, adică să corespundă tuturor normelor 

de potabilitate, care să garanteze lipsa oricărui element toxic sau patogen şi pe cât posibil plăcută la 

băut. 

Deseori războaiele au vizat decât să pună mâna pe bogăţiile unui stat vecin, apa fiind şi ea 

un bun preţios prin excelenţă este şi ea inclusă în acest fenomen. Problema traseului şi a debitului 

cursurilor de apă nu este un factor de neglijat între cei care determină geopolitica regională în Asia 

Centrală şi, cu atât mai mult, în Orientul Mijlociu. La o primă abordare expresia „geopolitica apei‖, 

tot mai frecvent utilizată, desemnează rivalităţi asupra bazinelor hidrografice şi al repartiţiei 

debitelor de apă sau chiar al exploatării resurselor hidrologice subterane. Aceste rivalităţi, care se 

exprimă prin lucrări sau proiecte hidraulice, sunt nu doar între statele ale căror teritorii sunt 

traversate sau mărginite de acelaşi fluviu, ci şi între regiuni sau oraşe din cadrul aceleaşi ţări, 

interesate fiecare să fructifice resursele hidraulice din bazine hidrologice aflate la distanţă relativă. 

În ultimele decenii, rivalităţile hidraulice au căpătat o amploare datorită enormelor utilaje 

mecanice de care dispun întreprinderile de lucrări publice. Acum cea mai mare parte din debitul 

unui fluviu poate fi deviată prin canale care ajung de multe ori şi la sute de kilometri lungime sau se 

pot reţine mari cantităţi de apă din volumul său în lacurile unor baraje mari. Datorită creşterii 

demografice din marile concentrări umane, cât şi ameliorării nivelului de trai, care duc la un 

consum considerabil de apă accentuează aceste rivalităţi hidropolitice, care după părerea unor 

analişti, aceste „războaie pentru apă‖ vor reprezenta marile conflicte ale veacului al XXI-lea. 

Nu trebuie uitat că, în unele părţi din lume rivalităţilor pentru apă li se adaugă şi rivalităţi 

geopolitice mai vechi şi mai noi şi pentru a analiza perspectiva conflictelor pentru apă între state 

vecine, trebuie să se ţină seama de configuraţiile geografice şi de locul unde se află resursele lor 

hidraulice. Previziunile actuale consideră că populaţia creşte şi consumul de apă se dublează la 

fiecare 20 ani. Şi analizele ONU sunt alarmante, acestea arătând că până în 2040, cererea de apă va 

depăşi 30% din cantitatea disponibilă la nivel global. Potrivit unui alt raport ONU 1,1 miliarde de 

oameni nu au acces durabil la resurse de apă dulce la nivel mondial. Previziunile specialiştilor sunt 

pentru o populaţie de 9,5 miliarde de oameni în 2050, iar provocarea de a asigura necesarul şi 

distribuţia apei pe glob este departe de a fi rezolvată. 

Concluzia este că dezvoltarea societăţii umane în general depinde şi este condiţionată de 

prezenţa resurselor de apă dulce. Criza apei este mult mai ameninţătoare decât armele de distrugere 

în masă, susţine Wiliam Cosgrove- vicepreşedinte al Consiliului Mondial al Apei. 
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LECTURA – O NECESITATE ACTUALĂ 

 
Prof. Joiţa Mihaela-Gabriela 

Ṣcoala Gimnazialǎ Olanu, judeţul Vâlcea 

 

 

    Motto: 

“Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, 

Încet gândită, gingaș cumpănită; 

Ești ca o floare , anume înflorită, 

Mâinile mele care te-au deschis.” 

Tudor Arghezi 

 

 Citim că să trecem examene (deci lectură de studiu), ca să omorâm timpul (deci lectură de 

loisir) sau citim din profesiune (deci lectură informativă). Lectura ar putea fi un mijloc de 

alimentare spirituală continuă, nu numai un instrument de informație sau de contemplație. (Mircea 

Eliade)   

Lectura reprezintă un fenomen, deopotrivă social şi psihologic, atingând categorii diverse 

ale populaţiei, cu niveluri diferite de posibilităţi şi pregătire profesională, de cultură. În orice caz, 

lectura înseamnă, în primul rând, un proces de comunicare: „toate sensurile termenului de lectură 

includ semnificaţia de transmitere şi comunicare‖
23

. 

Lectură (lat. Lectura = „citire‖), în sens tradiţional etimologic, înseamnă descifrarea 

sistemului de semne scrise care constituie un text şi înţelegerea (decodarea) ansamblului de 

elemente comunicate în acest fel. Pornind de la acest înţeles general acceptat, cuvântul a căpătat şi 

sensul de interpretare a unui text literar. Capacitatea de a crea mai multe puncte de vedere cu privire 

la scriere, de a judeca şi înţelege în mai multe feluri provine din caracterul ei multifuncţional, din 

diversitatea nivelurilor şi mesajelor cuprinse. Una dintre trăsăturile constitutive ale literaturii fiind 

tocmai diversitatea mesajelor, ambiguitatea înţelesului, caracterul său de operă deschisă, spre 

deosebire de scrierile ştiinţifice, de pildă, rezultă că lectura (inclusiv în sensul de interpretare) este 

etapa finală, de o indiscutabilă importanţă, a existenţei operei. Nu există lectură, ci doar relectură, 

întrucât sensurile găsite în procesul decodării textului nu sunt întâmplătoare, ci guvernate de 

preconcepţii, informaţii anterioare, nivel cultural ş.a
24

  

Lectura este instrumentul care devoltǎ posibilitatea de comunicare între oameni, ajutându-i 

pe aceştia să-și formeze capacitatea de gândire și limbaj.  

În ceea ce-i  privește pe elevi, lectura este actul intelectual esențial  care trebuie îndrumat de 

școală și supravegheat de familie. De aceea trebuie să luăm măsuri în ceea ce privește scăderea 

interesului pentru lectură din cauza mijloacelor noi (televizorul, calculatorul, tabletă). Trebuie să le 

insuflăm elevilor dragostea pentru cărți, pentru mirosul acestora. Am putea organiza întâlniri la care 

să se citească cărti renumite. Cu cât citim mai mult cu atât se deschid noi orizonturi și ne putem 

consideră mai bogați spiritual. Grucho Marx spunea: ―œTelevizorul este pentru mine un mod foarte 

bun pentru a mă educa. De fiecare dată când cineva pornește televizorul, mă duc în altă cameră să 

citesc o carte.‖ Cred că ar trebui să-i urmăm exemplul.        

Putem să privim importanța lecturii prin prisma mai multor aspecte educative și anume: 

 Aspectul cognitiv: citind , elevii acumulează cunoștințe despre lumea și realitatea ce-i 

înconjoară; 

 Aspectul educativ : lectura își aduce o contribuție esențială la educarea copiilor în 

dimensiunile estetice și etice. 
 

                                                 
23

  Robine, Nicole, Lectura, în: Literar şi social. Elemente pentru o sociologie a literaturii, Bucureşti, Ed. Univers, 1974, p. 213 
24
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 Aspectul formativ: lectura are ca și finalitate formarea și consolidarea deprinderilor de 

muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii și a imaginației precum și a capacității de 

exprimare corectă. 

Pentru ca lectura să devină mai atractivă pentru elevi există câteva principii: 

 lectura să fie centrată pe sensurile pe care un text le poate genera; 

 lectura să fie încurajată; 

 lectura să aibă un scop pe care elevii să-l poata identifica cu plăcere, recunoaștere, 

descoperirea unor strategii de lectură; 

 lectura să fie interactivă (receptorul intră în dialog cu textul, pune întrebări, încearcă să 

formuleze răspunsuri personale. 

 Profesorul trebuie să pună în practică aceste principii pe care le regizează. Pentru a transforma 

elevii în cititori mai buni este nevoie de o ― punere în scenă‖ al cărei organizator este profesorul. 

 Scopul studiului literaturii în școală are la bază formarea unei abilități pentru diverse tipuri de 

lectură: lectura de informare, lectura instituționalizată. 

 Privind din această perspectivă menirea școlii este de a forma un lector competent, dar și un 

cititor care să-și formeze gustul propriu pentru lectură, fiind astfel un cititor activ de-a lungul vieții. 

Dacă nu sunt îndrumați și nu numai, dacă nu li se dă un exemplu spre lectură, elevii noștri se zbat 

într-un cerc vicios. Aceștia citesc greoi, nu-și formează puncte de vedere proprii pe care să știe să le 

susțină. 

 Motivarea elevilor pentru lectură, ține în primul rând de efortul pe care fiecare profesor îl face. 

Paul Cornea spunea în lucrarea sa „Introducere în teoria lecturii‖… că nici computerul, nici 

televizorul nu vor duce la dispariția cărții, că lectura va continua să joace un rol cordial în viața 

oamenilor,  că accelerarea progresului tehnic nu va fi mereu însoțită de remedierea compensatoare 

a unui spațiu liber  pentru închipuire, visare și căutare de sens…‘‘
25

 

 De asemenea Voltaire spunea că:  „Să citim și să dansăm, aceste două distracții nu vor face 

niciodată rău lumii.‖ 

 „Adevăratul cititor, la fel cu adevăratul drumeţ, e acela care citeşte de dragul de a citi, care-

şi face din satisfacţiile ce-i procură lectura deprinderi superioare şi care nu oboseşte niciodată.” 

Perpessicius (1891 – 1971), Memorial de ziaristică 

  „Lectura – spunea istoricul Nicolae Iorga – joacă un rol important în viața copiilor, un rol 

mai mare decât în viața celor vârstnici. Cartea citită din copilărie rămane prezentă în amintire 

aproape toată viața și influentează dezvoltarea ulterioară a copiilor. Din cărțile pe care le citesc, 

copiii își formează o anumită concepție asupra lumii, cărțile formează la ei anumite norme de 

conduită.‘‘ Lectura este cea care învolburează, îmbogăţeşte, recreează opera literară: „semnificaţia 

pe care o dă autorul textului este doar una din semnificaţiile experimentale ale operei în ansamblul 

ei, operă care cuprinde şi elemente de semnificaţie postulate în mod inconştient („implicate‖). 

Opera literară, ca realitate activă, receptată estetic reprezintă o contopire a intenţiei autorului cu 

receptarea cititorului;‖ în consecinţă, o interpretare axată pe autor este din capul locului exclusă‖.
26

 

 Așadar momentul cheie al formării cultului pentru lectură este copilăria. Copiii trebuie 

îndrumați către lectură încă de la vârstă fragedă. Însă alegerea cărților trebuie făcută în concordanță 

cu vârsta copilului. 

  Trebuie subliniat faptul că nu orice exercițiu este suficient pentru ca elevii să-și însușească 

instrumentele muncii cu cartea. Simpla exersare a actului citirii nu poate asigura formarea 

capacității elevilor de a se orienta într-un text dacă nu se are în vedere înțelegerea mesajului , 

realizarea pe baza  analizei  multiple a acestuia. 
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 Scriitorul român I. L. Caragiale  spunea în urmă cu un aproape un secol: „O carte bună de 

citire, în fragedă vârstă, este poate una din împrejurările cele mai hotărâtoare ale vieții unui om. 

Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei cărți căzute la vreme bună în 

mâinile unui copil, tot așa precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe 

pământ prielnic.‖ 

 În cazul de față  „pământul prielnic― este chiar perioada copilăriei. 
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TRAGISMUL CONDIŢIEI UMANE ÎN HAMLET 

 
Prof. Mănescu Camelia, Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

Cunoscutul monolog al lui Hamlet, cel care începe cu „To be or not to be˝ , îşi are punctul 

de plecare în filosofia sceptică, umanistă, cu profunde încărcături morale. Esența acesteia este 

cristalizată de Montaigne în gândul privitor la universalitatea condiției umane: „Chaque homme 

porte la forme entiere de l'humaine condition‖ (Fiecare om poartă forma întreagă a condiției 

umane). Independent de rangul său şi starea sa socială, fiecare om aparține omenirii şi dispune, în 

această calitate, de drepturi şi îndatoriri indiscutabile, diferențele de rang sunt sociale, egalitatea 

oamenilor fiind doar de ordinul ideatic al esenței divine.  

„Ce desăvârșit e omul! Ce aleasă e cugetarea! Şi cât de nemăsurate însușirile! Ce 

armonioase şi minunate îi sunt mișcările şi înfățișarea! În faptă ca un înger, şi ca un zeu în 

năzuințele lui. Podoaba lumii! Pilda vietăților!‖
27

 Acestea sunt cuvintele lui Hamlet, cuvinte 

zămislite în spiritul umanismului renascentist. Hamlet găsește admirabile la om mintea, talentul, 

puterea creatoare, însă nu este încântat de ținuta morală a omului. Omul e capabil de mărețe 

înfăptuiri ca şi de acțiuni stupide, de înfăptuirea binelui şi a răului deopotrivă: „Şi totuși, ce e pentru 

mine această mâna de lut? Omul nu mă încântă…‖
28

 Hamlet, ca un gânditor sceptic, vede însă, nu 

numai măreția, ci şi nimicnicia omului. Sensul existenței eroului tragic este lupta împotriva 

condiției umane. Tragismul lui Hamlet constă în încercarea de a depăși limitele unei lumi ostile și 

nedrepte, în care se simte prizonier.   

Conștiința tragică este conștiința caracterului problematic al condiției umane, conștiința    

confruntării ineluctabile cu moartea. Toate acestea îşi află expresia în monologul lui Hamlet ce 

expune dilema ființei şi neființei: 

         „ A fi sau a nu fi: iată-ntrebarea. 

           Mai nobil e să-nduri în cuget, oare, 

           Săgeți şi praștii ale-ursitei rele, 

           Sau apucând o armă tu să curmi al 

           Restriștilor noian ?‖
29

 

Aceasta este cea mai dureroasă întrebare a existenței umane. Omul este singura ființă conștientă de 

inevitabilitatea morții sale. Însă, modul în care îşi formulează Hamlet problema nu este numai de 

natură metafizică, ci și etică. Acesta nu se întreabă numai despre rădăcinile cosmice ale naturii 

umane ci și despre conținutul moral al acesteia. În viziunea sa, „noianul de restriști‖ ce însoțește 

viaţa omului nu ține doar de împrejurările abstract metafizice ale vieții, de conștiința apăsătoare a 

aruncării sale în lume, a singurătății sale inevitabile, ci și de vicisitudinile concrete ale existentei 

sale sociale. „Hamlet‖ este unul dintre cele mai complexe texte ale literaturii universale în care sunt 

oglindite sisteme filosofice și realități sociale etern valabile. 

         „ Cine-ar mai sta 

           Să rabde biciul şi disprețul lumii, 

           Despoticul bun-plac, zăbava legii, 

           Sfidările din partea celor mândri,  

           Durerea dragostei neîmpărtășite, 

           Trufia stăpânirii şi-njosirea 

           Prin cei nemernici, a destoiniciei…‖ 
30
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„Biciul lumii‖ este simbolul  sistemului social, care în viziunea hamletiană este inuman şi 

încalcă valorile umane autentice. Acesta generează răul, setea de putere, necinstea, corupția, 

violența şi cruzimea. Opunându-se sistemului, Hamlet este o conștiință tragică. Astfel, spiritul 

hamletian înclină spre moartea voluntară datorită amărăciunii resimțite în fața lumii, al cărei rost îi 

pare „trist‖ şi „de prisos‖: „Să mori, să dormi…/ Nimic mai mult. Şi printr-un somn să știi/Că pui 

sfârșit durerii sufletești/ Şi-atâtor mii de alte suferințe/ Ce sunt a cărnii parte. E-o-ncheiere Chiar 

foarte de dorit. Să mori, să dormi.‖ 
31

 

Frica de moarte, de neființă îl face pe om să suporte viaţa așa cum i se înfățișează cu 

suferințele și nedreptățile sale. 

„Să dormi, dar cine știe? Să visezi!/ Aici e greul! Căci în somnul morții,/Când ai scăpat 

vremelnicului caier,/ Ce vise-atunci ai să mai poți visa?/E tocmai ce ne-ndeamnă a șovăi, /Şi-aici e 

teama care dă năpastei/Un trai atât de lung.‖
32

 

Nu este vorba aici de frica de „lumea de dincolo‖ a credinței religioase ci de teama de acel „hotar 

necunoscut‖ pe care conștiința umană nu şi-l poate reprezenta. 

„Cine şi-ar mai duce/ Povara vieții-n geamăt şi sudori/ De n-ar fi groaza tainei ce urmează/ 

Şi-acel hotar necunoscut, de unde/ Nu-i călător să se fi-ntors vreodată,/ Şi  care zdruncină voința 

noastră/ Făcându-ne să suferim mai lesne/ Urgiile de-aici decât să tindem/ Spre altele pe care nu le 

știm.‖
33

 

Astfel, teama de moarte îl face pe om laș, îi taie „avânturile cele mai mărețe‖.
34

 Învingerea 

fricii de moarte este atitudinea curajoasă în viață și duce la o cunoaștere transcendentală, a tainelor 

de dincolo de fire. Hamlet, asemenea lui Nietzsche, a înțeles că tragedia condiției umane constă în 

încercarea de atingere a esenței divine a ființei. Prețul acestei aspirații este jertfirea sa.    

Răspunsul lui Hamlet la întrebarea „a fi sau a nu fi‖ trebuie căutat în faptele şi nu în 

cuvintele sale. El nu-şi propune dezertarea în moarte din fața luptei. Nu vede soluția problemelor 

vieții în curmarea ei. Cine e gata să privească moartea în față, poate lupta fără teamă, căci dacă e 

înfrânt, poate evita astfel robia, prin moarte asumată. Hamlet nu se sinucide, ci îşi duce lupta până 

la capăt. Monologul său este o expresie a acceptării destinului său tragic. Hamlet îl ucide pe 

Claudius, răsturnând astfel tirania şi deschizând posibilitatea unei lumi mai bune. Dar lumea nu se 

schimbă în bine niciodată total şi definitiv, trebuie luptat mereu pentru adevăr, bine şi dreptate. 

„Imaginea pe care ne-o elaborăm despre lume este totdeauna mai palidă decât lumea însăși. Oricât 

de ageră ar fi, mintea omului nu cuprinde totul. Cunoștințele sunt limitate, doar procesul de adâncire 

a cunoașterii este nelimitat (…) Sensul vieții şi al morții trebuie descifrat din nou şi din nou de către 

fiecare om,  

niciodată nu se destăinuiește complet şi definitiv. Viaţa şi opera individului este un întreg încheiat; 

viaţa omenirii este un proces deschis în veșnică desfășurare.‖
35

  

 Valoarea victoriei plătite cu viaţa de Hamlet, ca a oricărui erou tragic se află în puterea sa 

pilduitoare. Cu acest gând de sfârșit rimează ultimul cuvânt al nefericitului prinț al Danemarcei: 

„Restul e tăcere.‖ 
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SISTEMUL MANAGEMENTULUI DE MEDIU 

 
Prof.Manta Fănela 

Colegiul Tehnic Nr.2 

 

 În general un Sistem de Management de Mediu (SMM) trebuie să ofere toate detaliile 

necesare pentru evaluarea impactului asupra mediului a tuturor proceselor şi procedurilor, astfel 

încât să faciliteze: luarea deciziilor, previziunile strategice, conceptele de dezvoltare, proiectare, 

prelucrare, ambalare, distribuţie şi comercializare, fără efecte negative asupra mediului. În acest 

sens, alături de SMM există în prezent un cuprinzător set de instrumente ale managementului de 

mediu care ajută la soluţionarea problemelor în condiţiile respectării cerinţelor dezvoltării durabile. 
Instrumentele managementului de mediu se clasifică în trei mari categorii꞉ 

1. pentru analiză şi evaluare;  

2. pentru acţiune;  

3. pentru comunicare.  

1. Instrumentele pentru analiză şi evaluare sunt de tipul următor:  

 metode de comparare a performanţelor de mediu proprii cu realizările de vârf în domeniu;  

 analiza cost-beneficiu, utilă în ierarhizarea alternativelor de control al proceselor de poluare;  

 auditul de mediu, folosit pentru a verifica conformarea cu legislaţia specifică şi de a evalua 

practicile şi procedurile de mediu;  

 evaluarea impactului de mediu, aplicat în faza de proiectare cu scopul identificării impactului 

potenţial;  

 evaluarea cheltuielilor pentru protecţia mediului (contabilitate de mediu), evaluarea costului 

total -ajută la identificarea următoarelor patru tipuri de costuri pentru un produs, proces sau 

proiect: costuri directe; costuri ascunse, exemplu: monitoring, conformare); potenţiale 

răspunderi (plata unor remedieri în mediu) sau costuri mai puţin tangibile (cum ar fi relaţiile 

cu publicul, o bună imagine etc.);  

 evaluarea iniţială a calităţii mediului (diagnoză) - se realizează pentru a stabili punctul de 

plecare într-o acţiune ecologică;  

 evaluarea ciclului de viaţă, metoda prin care sunt evaluate consumurile de energie şi materii 

prime pe de o parte şi impactul asupra mediului, pe de alta, în fazele reprezentative ale 

desfăşurării proceselor pentru obţinerea unui produs şi ale utilizării lui (începând cu extracţia 

materiilor prime, prelucrarea, utilizarea, reciclarea, transportul, până la depozitarea produsului 

uzat);  

 evaluarea riscului asupra mediului şi a sănătăţii umane este realizată cu scopul stabilirii unor 

măsuri de prevenire a apariţiei unor incidente, accidente;  

 evaluarea tehnologiei - stabileşte efectele potenţiale ale unei noi tehnologii înainte de 

implementarea sa;  

indicatorii dezvoltării durabile - diferiţi de indicatorii economici convenţionali şi care integrează 

aspectele de mediu în aprecierea progresului economic. 

2. Instrumente pentru acţiune, precum:  

 sistem de management de mediu care stabileşte structura organizatorică, responsabilităţile, 

practicile, procedurile, procesele şi resursele, pentru a implementa politica de mediu a 

întreprinderii;  

 politica de mediu reprezintă obiectivele şi principiile ce stau la baza acţiunilor de protecţie a 

mediului, incluzând conformarea cu întreaga legislaţie de mediu specifică întreprinderii;  

 management total al calităţii mediului a fost acceptat ca un instrument vizând îmbunătăţirea 

performanţelor întregii activităţi incluzând şi managementul de mediu; 

 eco-marcarea (eco-emblema), termen care descrie o procedură devenită oficială în multe  
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ţări, conform căreia un produs cu un nivel acceptabil de impact asupra mediului poate primi o 

etichetă ecologică; 

 pârghii economice, al căror scop este de atingere a obiectivelor de mediu cu costuri cât mai 

mici. în acest sens alocarea optimă a resurselor pentru mediu reclamă utilizarea cantităţii 

optime a fiecărei resurse comparativ cu preţurile altor factori economici de producţie 

(exemplu: ecuaţia economică de optimizare între preţul materiilor prime - intrări -şi taxele pe 

emisii poluante - ieşiri);  

 înţelegeri voluntare - focalizate pe atingerea unor obiective de mediu dincolo de cerinţele 

legii;  

 parteneriat în favoarea protecţiei mediului, în general realizate pentru a transforma poziţiile 

de confruntare, dependenţă şi izolare în înţelegeri mutuale precum şi interdependenţa 

acceptată.  

3. Instrumente de comunicare în interiorul întreprinderii şi în afara ei 

Dintre acestea semnalăm:  

 rapoarte anuale;  

 informaţii pentru mass-media, pentru clienţi sau pentru proprii angajaţi;  

 rapoarte interne pentru  evidenţa SMM.  

Modelul pentru sistemul de management de mediu în viziunea standardului ISO 14001 este 

ilustrat în următoarea figură. 

 
 

 

Obiectivele Sistemelor de management de mediu 

Conform definiției introduse prin "Referințe normative" îmbunătățirea continuă(vezi figura de mai 

sus) reprezintă "procesul de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obținerea 

îmbunătățirii performanței globale în domeniul mediului în acord cu politica de mediu a 

organizației". 

Sistemul de management de mediu permite realizarea următoarelor obiective: 

 identificarea și controlul aspectelor de mediu,a impacturilor și riscurilor relevante din 

organizație; 

 satisfacerea politicii de mediu,a obiectivelor și țintelor ,inclusiv conformarea cu legislația de 

mediu; 
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 adoptarea principiilor de bază în scopul de a facilita orientarea activităților ulterioare privind 

responsabilitățile de mediu; 

 prognozarea unei creșteri a performanței de mediu corelată cu bilanțul costuri –beneficii al 

organizației; 

 alocarea resurselor necesare pentru atungerea obiectivelor de mediu ; 

 stabilirea atribuțiilor,autoritățiii și a procedurilor prin care se proiectează reducerea 

impactului negativ asupra mediului. 

 

 

Avantajele implementării sistemului managementului de mediu 

Standardele din seria ISO 14000 au reformulat în mod radical responsabilitățile conducerii unei 

organizații dezvoltarea este strâns legată de asigurarea protecției mediului. 

Avantajele acestei noi abordări: 

În primul rând trebuie menționată problema beneficiilor care pot fi obținute pe două căi 

 organizația identifică aspectele de mediu și stabilește legătura de tip cauză-efect care există 

în cazul impactului de mediu; 

 planifică resursele necesare pentru eficintizarea proceselor unde pot apărea aspectele de 

mediu. 

Un alt avantaj al implementării Sistemelor de management de mediu(SMM) apare în legătură cu 

instruirea personalului,care este motivat să cunoască mai profund procesul unde își desfășoară 

activitatea și astfel sunt mărite șansele evitării accidentelor. 

Standardul ISO 14004 menționează avantajele implementării unui SMM astfel: 

"Introducerea unui SMM poate ajuta o organizație să ofere încredere părților interesate referitor 

la faptul că: 

 exisă un angajament al conducerii privind îndeplinirea prevederilor propiei politici,a țintelor 

și obiectivelor sale de mediu; 

 accentul este pus mai degrabă pe prevenire decăt pe acțiunea corectivă; 

 poate furniza dovada unei preocupări rezonabile privind problemele de mediu și de 

conformitate la reglementări; 

 proiectarea sistemelor include procesul de îmbunătățire continuă." 
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TRATAREA DIFERENȚIATĂ CA PROBLEMĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Prof. Mergea Teodor 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 

 

Schimbarea de anvergură a şcolii, în acord cu evoluţiile societăţii contemporane, presupune 

inovări si redimensionări la nivel de macro şi microsistem. În noua perspectivă, o nouă ierarhie a  

obiectivelor urmărite şi regândirea situaţiilor de învăţare vor fi integrate unor noi modalităţi de 

structurare a conţinuturilor, de combinare a metodelor, procedeelor şi mijloacelor de predare - 

învăţare, evaluare, cât şi a modalităţilor de organizare şi desfăşurare a proceselor pedagogice. 

Inovarea autentică a şcolii, corelată cu prospectiva dezvoltării sociale, este interdependentă cu 

reprezentarea educaţiei viitorului. 

Între componentele care fundamentează acţiunea de perfecţionare a activităţii instructiv-

educative, instruirea diferenţiată se conturează cu destulă pregnanţă. În lumina "Declaraţiei 

drepturilor omului" (O.N.U. 1948) "fiinţele umane au drepturi şi sanse egale de dezvoltare şi 

manifestare". Dar este cunoscut faptul că fiinţele umane nu se nasc egal înzestrate cu posibilităţi 

psihofizice şi că nu au condiţii identice de dezvoltare si manifestare.  

Fiecare om se naşte şi se dezvoltă astfel încât ajunge să aibă unele particularităţi psihofizice, 

mai ales psihice, deosebite, particulare care alcătuiesc individualitatea fiecăruia. Pedagogia 

contemporană admite atât existenţa unor particularităţi psihologice individuale ce deosebesc în mod 

evident, persoanele de altele, cât şi existenţa unor particularităţi individuale relativ comune unor 

grupe de persoane. Din această perspectivă a apărut tratarea diferenţiată a elevilor în raport cu 

particularităţile lor de vârstă şi individuale. 

Ce presupune însă tratarea diferenţiată? Precizări terminologice În lucrările de pedagogie 

generală tratarea diferenţiată este considerată componenta esenţială a unor principii didactice sau 

condiţie a realizării lor sau este chiar ridicată la rang de principiu distinct. Astfel că, după Ioan 

Bontaş, "principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptarii dinamice a 

încărcăturii cognitive şi acţionale a conţinuturilor şi strategiilor instructiv - educative atât la 

particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune 

unor grupe de elevi, în vederea dezvoltării lor integrale ca personalitate şi profesionalitate" Marin 

Stoica numeşte acest principiu,"al diferenţierii procesului de instruire". Acesta presupune ca 

procesul de predare - învăţare să se desfaşoare în ritmul de muncă al elevilor printr-o tratare 

diferenţiată urmărind dezvoltarea la elevi atât a aptitudinilor şcolare, cât şi a aptitudinilor specifice 

(tehnice, matematice, sportive, literar - artistice, organizaţionale, etc. 

În "Dicţionarul de termeni pedagogici" tratarea diferenţiaţă este integrată principiului 

individualizării învăţământului. Acest principiu face posibilă tratarea diferenţiată şi diversificarea 

învăţământului în general asigurând rolul conducător al educaţiei în formarea personalităţii. În 

condiţiile actuale problema tratării diferenţiate este abordată într-o perspectivă mai largă, fiind pusă 

în relaţie nemijlocită cu sporirea eficienţei nu numai pedagogice, ci şi sociale, a sistemului de 

învăţământ. 

Sporirea eficienţei învăţământului vizează, în ultimă instanţă, integrarea rapidă, uşoară în 

viaţa şi activitatea socială. O asemenea integrare este rezultatul îmbinării organice şi echilibrate a 

intereselor generale ale societăţii cu cele personale, astfel încât fiecare individ să se realizeze în 

activitatea social - utilă la nivel maxim al posibilităţilor sale. Ca urmare, pregătirea elevilor este 

privită din ce în ce mai mult nu numai strict din punctul de vedere al necesităţilor economice, ci din 

perspectiva amplă a dezvoltării personalităţii fiecărui elev.  

E deosebit de important faptul că sarcina educaţiei şi instrucţiei trebuie să fie transformarea 

individualităţilor în personalităţi care să corespundă idealului educativ al societăţii noastre. 
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Tratarea diferenţiată înseamnă, în esenţă, adaptarea învăţământului la particularităţile 

psihofizice ale copilului, influenţa instructiv - educativă a acestuia în conformitate cu 

individualitatea sa, înlesnindu-i pregătirea la nivelul posibilităţilor şi intereselor, creându-i, în 

ultimă instanţă, o ambianţă favorabilă în cel mai înalt grad pentru formarea personalităţii în 

ansamblu. În acest sens ignorarea trăsăturilor individuale, datorită unei atitudini nivelatoare 

pedagogice echivaleaza cu un "act de miopie educativă" (V. Filipescu) şi, dimpotrivă, înţelegerea 

caracteristicilor individului, a reacţiei lui într-o anumită împrejurare este extrem de importantă 

pentru a putea prevedea şi influenţa comportarea sa. În viziunea didacticii moderne, tratarea 

diferenţiată este inclusă între modalităţile principale de perfecţionare a lecţiei.  

În acest sens, A. Chircev considera că teza fundamentală care deschide câmp larg de 

afirmare tendinţelor novatoare ale teoriei pedagogice şi practicii şcolare este aceea de a centra întreg 

sistemul de învăţământ pe elevul însuşi. Schimbarea amintită include şi tratare diferenţiată alături de 

celelalte modalităţi. (trecerea de la educativ la formativ , reevaluarea relaţiei profesor-elev şi 

predare-învăţare etc.). 

Tratarea diferenţiată este pusă în relaţie de complementaritate cu diversificarea şi 

individualizarea. Aceasta pentru ca tratarea diferenţiată a elevilor reclamă atât grupe de nivel 

apropiat, diferite forme şi strategii de lucru, cât şi adaptarea procesului instructiv - educativ chiar la 

individualitatea fiecărui elev. Diferenţierea activităţii didactice, a metodologiei aplicate şi a 

mijloacelor de învăţământ folosite. 

Necesitatea tratării diferenţiate Renovarea acţiunii pedagogice în direcţia diferenţierii 

instruirii se impune din multiple consideraţii, dintre care cele referitoare la obiectivele pedagogice 

ocupă un loc important. Este de înţeles că finalităţile acţiunii de învăţare, nivelurile pe care si le 

propune să le realizeze, devenind categoria fundamentală a teoriei contemporane asupra educaţiei să 

exercite funcţia sa de reglare a formelor, a metodelor de predare - învăţare, de desfăşurare a 

activităţii scolare. Dacă odinioară, valorile umane se apreciau în funcţie de fondul de cunoştinţe 

acumulate, societatea actuală solicită în primul rând spirit de investigaţie, aptitudinea de a se instrui 

continuu, capacităţi creatoare. 

În acest context, sarcina primordiala a şcolii constă în a-l învăţa pe elev cum să se 

instruiască şi să-i cultive nevoia de educaţie permanentă. De aceea, eficienţa acţiunii pedagogie se 

apreciază tot mai mult în funcţie de valoarea ei formativă, de măsura în care elevii şi-au format 

deprinderile de muncă necesare şi capacitatea de a le adapta la condiţii schimbătoare. Corelat cu 

obiectivele pedagogice, impactul asupra învăţământului actual, în perspectiva instruirii adaptive, se 

relevă asupra motivaţiei învăţării. 

În legatură cu aceasta, ca şi alţi pedagogi, Husen explică rezultatele nesatisfăcătoare ale 

şcolii tradiţionale prin aceea că procesul de instruire se bazează pe două premise nemărturisite: a) 

elevul învaţă pentru a evita o serie de neplăceri (note mici , dezaprobarea profesorului şi a familiei , 

repetenţia, etc.) b) profesorul este factorul hotărâtor, cel care asigură "mişcarea" elevului , acesta 

fiind un simplu receptor de cunoştinţe. Asociind la această constatare datele psihologiei referitoare 

la capacitatea de dezvoltare psihică a copiilor, îndeosebi ideea lui Bruner, potrivit căreia problema 

pedagogică ce se pune în legătură cu asimilarea unui conţinut nu este dacă elevul poate sau nu să-l 

înveţe, ci aceea a modului în care trebuie să se desfăşoare acest proces; se ajunge la concluzia că 

învăţarea trebuie să pornească de la însuşirile proprii elevului. 

Sarcina principală a activităţii şcolare constă în crearea unor condiţii care să contribuie în 

cea mai mare măsură la o învăţare eficientă din partea fiecărui elev. Pentru aceasta este necesar ca 

învăţarea să nu fie întemeiată pe motivări exterioare , ci să se desfăsoare sub impulsuri interioare , 

factorul hotărâtor de stimulare constituindu-l însăşi activitatea de învăţare , modul în care aceasta 

este organizată şi se desfăşoară. Unele mutaţii produse chiar în evoluţia sistemelor şcolare reclamă 

cu necesitate o instruire diversificată şi diferenţiată. 
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Reforma învăţămăntului pune în termeni noi problema adaptării activităţii didactice în 

conţinut, forme de organizare, metode la capacităţile elevilor determinată de inegala aptitudine a 

copiilor de a satisface exigenţele de învăţare în acelaşi grad. Diversitatea posibilităţilor elevilor, 

determinată de mulţi factori - dispoziţiile native, influenţa mediului socio-cultural, instruirea 

dobândită pe trepte anterioare de învăţământ etc. Nu este proprie doar primei perioade de şcolaritate 

ea aparând mai evidentă pe următoarele trepte ale sistemului şcolar. 

Tratare identică a unor situaţii diferenţiate ar duce la adâncirea inegalităţilor dintre elevi şi 

nu ar oferi condiţii favorabile pentru reuşita şcolară a tutror elevilor. Ca urmare, deosebirilor privind 

capacităţile elevilor trebuie să le corespundă o diferenţiere a activităţilor şcolare. În cadrul unui 

proces de instruire diferenţiat elevii nu mai sunt supuşi, în bloc, aceloraşi cerinţe, ci se poate opera o 

selectare a volumului şi gradului de complexitate a cunoştinţelor, a metodelor întrebuinţate, în 

concordanţă cu grupe de interese şi capacităţi. 
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L’EXIL DANS «LES LETTRES CHINOISES» 

 

Mihai Melania, Liceul de Arte «Constantin Brailoiu» 

 

Depuis les années 1970, le Canada a favorisé une politique d‘immigration multiculturelle, 

d‘où a résulté l‘éclosion d‘une littérature de langue française venant du monde entier. 

Ying Chen, écrivaine d‘origine chinoise, appartient au genre de la littérature migrante 

québé-coise. Elle manifeste une fascination respectueuse pour la langue française et son écriture est 

caractérisé par la maîtrise et la pureté de la langue française classique. «Les lettres chinoises », un 

de ses romans, en est la preuve, vus la syntaxe et le vocabulaire choisis. Ce roman est un épistolaire, 

il regroupe cinquante-sept lettres, qui raconte une période de charnière de la vie de trois 

personnages: Yuan, Sassa et Da Li. Yuan est un jeune homme d‘une vingtaine d‘année, qui choisit 

de quitter la Chine et de s‘installer à Montréal. Sassa, sa fiancée, est restée à Shanghai, en attendant 

l‘obtention du passeport. Mais elle a une santé fragile et, malgré son amour pour Yuan, elle redoute 

de le suivre. D‘ailleurs, au fil du texte, on pressent qu‘elle ne partira pas le rejoindre.  La première 

correspondance du roman s‘établit entre ces deux amoureux dont la séparation est très difficile à 

supporter . 

Da Li, une amie du couple, choisit également de quitter son pays pour aller vivre à Montréal. 

Là- bas elle tombe amoureuse d‘un chinois, mais celui-ci a une fiancée en Chine. A travers cette 

relation, on perçoit les traditions du pays d‘origine parce que Da Li corresponde avec Sassa. Malgré 

son res- pect pour la tradition chinoise, Sassa la comprend et la conseille. L‘œuvre est en fait un 

prétexte pour évoquer les différences culturelles et la situation de l‘exilé. Le problème épineux de la 

quête identitaire sillonne tout le livre. Chaque épistolier poursuit sa quête, qui est semblable à celle 

des autres. Le sentiment de déracinement est éprouvé avec acuité tant à l‘étranger (par Yuan et Da 

Li) que chez soi (par Sassa), ce qui fait que les trois déracinés le subissent dramatiquement, à leur 

façon. 

Yuan est le personnage romanesque le plus énigmatique. Il est déterminé, indépendant, un 

esprit voyageur et nostalgique. En être sensible, il écrit de beaux poèmes d‘amour. En être 

pragmatique, il apprend à utiliser les logiciels (lettre 51). Il a toujours les atouts  pour la réussite 

sociale, il parle bien shanghaien (lettre 38), il a du respect filial, il s‘intègre rapidement dans le 

système social canadien, Il suit des cours de langue et se met à apprendre la technologie 

informatique de pointe, conscient du fait que «pour pouvoir vivre dans un monde civilisé il faut s‘en 

identifier, c‘est cela» (lettre 1). Il é- crit aussi: «J‘ ai choisi de vivre tout cela, je me sens donc 

presque libre» (lettre 7). Sociable, il s‘acclimate, petit à petit, dans le paysage montréalais, mais non 

sans se révolter contre les confusi- ons raciales: «Généralement, les gens d‘ici ont tendance à mettre 

tous les Asiatiques dans le même sac en excluant les Japonais» (lettre 23). Il est le récepteur parfait 

de tous les chocs des cultures. Dès la lettre deux,  celle qui parle de son arrivée à Montréal, il 

exprime son éblouissement de trou- ver une autre réalité. Il lui faut un certain temps pour 

comprendre le fonctionnement d‘un télé- phone automatique, le fait qu‘ un étranger lui souhaite 

bonne chance( letter 2). Le malais lui vient de la difficulté de comprendre, de communiquer, de 

franchir la barrière linguistique. Malgré cet aspect, il éprouve le sentiment de la renaissance 

spirituelle: ―Je suis comme un nouveau- né‖ (lettre 5). Il dresse la liste des différences entre la vie à 

Shanghai et celle à Montréal (lettre13), avec le regard faussement naïf des Persans de Montesquieu. 

Par exemple, il est horripilé du fait que les Chinoix mangent du chien, animal de compagnie, noble, 

entouré d‘amour en Amériques.Yuan ne ressent aucune perte identitaire, mais l‘ émerveillement de 

la découverte. Chez lui, l‘exil est foncièrement extérieur. Il se compare aux oiseaux migrateurs 

apatrides, sachant se déposséder de leur origine et vivre pleinement leur courte vie, qui sont heureux 

en franchissant les frontières (let- tre 15) et ailleurs, il disserte sur la destinée des exilés: «Nous ne 

sommes que de pauvres petites herbes, qui naissent, survivent et meurent 
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où le vent nous mène. Le monde, le pays, le peuple, ce sont des choses trop grandes pour nous, qui 

ne comprenons même pas bien notre propre destin (let- tre 38).Il reste, cependant, fier de la culture 

chinoise, belle dans sa simplicité, pour sa quête jamais relâchée de la beauté de la vie, cette 

délicatesse toujours présente, malgré la misère quotidienne (lettre 33).  

Da Li commence son expérience canadienne comme femme d‘ouvrage chez son hôtesse et 

ser- veuse dans un restaurant chinois. Confrontée à des réalités différentes des siennes, elle essaie 

de « rester raisonnable». Ses premières observations portent sur des faits d‘anthropologie sociale: 

dans cette société de consommation, les gens sont pressés, marchent vite, mangent et cuisinent trop, 

font des stocks, s‘adonnent au plaisir du shopping, ont une nouvelle religion dans un monde qui a 

perdu sa religion (lettre 45). En s‘analysant elle-même, elle constate un changement de 

comportement alimentaire à cause de la manipulation médiatique (lettre 8). La lutte acerbe pour un 

emploi la déstabilise ainsi que l‘inconsistance de la notion de liberté dans les relations amoureuses. 

A ce dernier sujet, elle se livre à des commentaires ironiques, enchaînés, à partir de la différence 

entre la fidélité amoureuse et la fidélité gastronomique (lettre 16). Elle émigre parce qu‘elle déteste 

les racines laides, têtues, à l‘origine des préjugés coupables de conflits douloureux, destructeurs et 

vains (lettre 25). La famille est une racine qu‘elle coupe à bon escient, elle s‘érige contre les 

relations familiales traditionnelles, contre la tyrannie des mères chinoises jugées comme trop 

autoritaires (lettre 21). Les mariages mixtes, avec des étrangers, sont peu encouragés à Montréal. 

Même si à la limite, elle avait le courage d‘épouser un blanc, de renier ainsi une racine, elle n‘en a 

pas autant pour rompre les fiançailles chinoises de son amant (lettre 32). 

Au début de l‘échange épistolaire, Sassa défend à haute voix , les valeurs traditionnelles 

chinoises (la fidélité amoureuse, la patience à toute épreuve). Ensuite, il y a une rupture avec son 

milieu de travail et elle se détache écoeurée de sa famille trop protectrice, qui surveille et octroie la 

liberté de l‘enfant. Ame amputée, elle sympathise avec les orphelins, comme elle. Sassa est 

considérée  comme une étrangère par sa propre famille (lettre 32). Maintes fois, elle avoue son 

inadéquation foncière aux normes sociales chinoises (voir ses commentaires ironiques sur la 

bureaucratie, lettre 18) et à la mentalité qui les dictent. Elle travaille comme traductrice en français.  

Ses réflexions sur la vieillesse et la mort inéluctable des parents (lettre 10), sur les ouvertures 

dangereuses, offertes par la liberté occidentale, témoignent d‘une jeune fille sage et rêveuse (lettre 

24). Bien que Sassa reproche à son bien- aimé d‘avoir choisi l‘exil, elle avoue son malaise 

d‘éprouver l‘altérité en terre natale:  

«On n‘a pas besoin d‘aller à l‘étranger. On peut  très  bien l‘être  chez soi» (lettre 9). 

«On vit dans une époque d‘exil, le mal du pays est devenu le mal du siècle» (lettre 14). 

«Les charmes d‘une autre culture ne sont qu‘illusions pour les étrangers» ( lettre 17). 

«Au fond , je me sens aussi déracinée que toi-même si je reste encore sur cette terre où je suis née. 

Je dois faire des efforts pour parvenir à réagir à peu près correctement devant mes parents, mes 

voisins, mes collègues, mes supérieurs.  

[…..] Je suis née étrangère dans mon propre pays» (lettre 26).  

Sa terrible tristesse et sa santé fragile accusent son délitement identitaire à tel point qu‘elle perd la 

joie de vivre: «Mon corps s‘affaiblit depuis un certain temps et avec lui mon esprit, ma volonté» 

(lettre 10).  Elle perd l‘intérêt pour la fête de l‘arrivée du printemps, liant traditionnel des parents, 

«une routine vulgaire», dépourvue de mystère, dont il ne reste que l‘excès culinaire (lettre 12). Dans 

sa solitude cultivée à l‘excès, son caractère tatillon s‘accentue.  Insomniaque elle examine tout, 

prête trop  d‘attention aux détails (lettre 19). Chez elle l‘exil est intérieur, synonyme de la perte de 

soi: «Rien ne vaut plus que le bonheur d‘une disparition complète de soi. C‘est pourquoi je n‘ai pas 

peur d‘abandonner une langue pour l‘autre. Je n‘ai pas peur d‘être étrangère. En un mot, je n‘ai pas 

peur de m‘effacer aux yeux des autres ou des miens. Non, ce n‘est pas cela qui m‘effraie dans l‘exil. 

Au contraire, je crains de devenir trop visible dans un autre pays. C‘est affreux de vivre sous les 

regards quand on a déjà perdu toute fierté pour sa propre image et pour son pays. Et, s‘il faut 

mourir, il vaut mieux que ce soit dans les ténèbres tranquilles que dans les lumières curieuses (lettre 

14). 
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On identifie plusieurs antinomies qui traversent le texte : deux mondes, deux pays, deux 

villes, deux rues, s‘opposent trait pour trait dans tous les aspects qui tiennent tant à l‘organisation de 

la vie sociale qu‘à l‘évolution des mentalités. Le lecteur se forge une image complexe, fortement 

nuancée de la vie chinoise et canadienne en y ajoutant des éléments, en la ciselant. Cette image 

reste néan- moins miroitante. 

Pour Yuan et Da Li , Shanghai représente le passé. Yuan en garde, avant tout, des sensations 

olfactives: le mauvais goût inquiétant de l‘eau du robinet, l‘odeur étouffante dans les bus toujours 

pleins, ensuite des souvenirs impudiques (les voisins trop curieux, familiers et bruyants et la 

supériorité dictatoriale), comme on voit dans la lettre 3, l‘obligation de prendre sa douche dans un 

bain publique. A Montréal il a acquis d‘emblée le droit d‘avoir sa baignoire. Lorsque Da Li 

s‘installe à Montréal, sa première impression est défavorable : elle est gênée par les confidences des 

voisins montréalais, de la propriétaire chez laquelle elle loge (lettre 8). Sassa jette sur tout cela un 

regard chinois et s‘indigne des gens qui étalent leur vie privée, le secret des affaires personnelles 

(lettre 10).  

Pour Yuan, à Shanghai même la lune était pâle, fragile, assombrie par les nuages, mourante, 

à l‘opposé de la lune canadienne, qui est plus belle, plus grosse et plus claire (lettre 5). Avec toute 

leur laideur, leur complexité, leur finesse, leur intimité, leur émotion morte, les rues natales (Si –

Nan, par exemple) représentent l‘image d‘un passé révolu (lettre 36). Les rues montréalaises, Saint 

Denis, par exemple, ou Saint Laurent, où se regroupe la gent chinoise, sont plus colorées et plus 

musicales, plus vertes, animées par le commerce, avec des vitrines élégantes où les gâteaux allè- 

chent les promeneurs, Montréal est une ville exotique, pleine de curiosités,  même si les habitants,  

stressés par les contingents, sont intéressants, moins souriants, mais pas plus méchants pour autant 

(lettre 42). Le roman montre ce qu‘est la Chine, l‘immigration et la notion d‘étranger à des 

personnages qui sont censés ignorer cette culture. Ce roman s‘adresse donc à une population qui n‘a 

pas toujours conscience des problèmes que rencontrent les immigrants car il s‘agit d‘une population 

de „conquérant‖ (p. 59), selon Yuan. 

Après avoir posé les jalons de la notions d‘„étranger‖, bien relative aux yeux des 

personnages, Yuan conclut dans la lettre 29 qu‘être étranger ou pas, n‘empêche ni la solitude, ni le 

bonheur. La morale que tire Yuan est reprise par Da Li, qui s‘apprête à quitter Montréal, comme à 

Shanghai elle ne trouve ni le bonheur, ni l‘entourage, qui lui convient. Contrairement à Yuan, qui a 

su se sentir chez lui dans un pays étranger alors qu‘il ne ressentait pas cela en Chine, Da Li n‘a pas 

encore trouvé son chez soi et elle décide donc, de quitter Montréal pour Paris… façon d‘élargir les 

horizons pour le lecteur et de ne pas sceller les interprétations.  

«Les lettres chinoises», écrit par une de nos contemporaines, parle sans aucun doute de 

l‘exil, l‘émigration et l‘immigration dans une langue française familière, qui mérite d‘être lu au 

moins du point de vue des différences culturelles, religieuses et surtout traditionnelles .   
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TEATRUL ROMANESC  

DIN PERSPECTIVA UNUI PROFESOR DE ISTORIE 
 

Profesor Mustatea Doina, Colegiul Tehnic Nr. 2, Targu-Jiu 

 

 

Istoria teatrului romanesc 

Inca din vremuri imemoriale , locuitorii pamantului romanesc de astazi au simtit necesitatea 

jocului teatral practicand obiceiuri si rituri in ale caror forme de manifestare colectiva deslusim 

elemente cu un evident caracter spectacular . Aceste manifestari – cuprinse in ceea ce Mircea Eliade 

denumea ,, traditie folclorica ― si dintre care unele au razbatut pana in viata contemporana a 

taranului roman – erau menite sa determine , prin procedee de natura magica , fertilitatea 

pamantului (,,paparudele― , ,,caloianul ―, ,,dragaica‖), sa contribuie la imbelsugarea traiului zilnic , 

sa consemneze momente calendaristice sau ciclul evenimential al vietii si al mortii („brezaia‖, 

,,cucii‖, ,,calusarii‖, ,,unchiesii‖) .Ele se desfasurau , dupa imprejurari , in mijlocul naturii , mai ales 

primavara si vara, in sate ori in casele oamenilor, totdeauna in prezenta unui ,,public‖ interesat 

sufleteste de productiile respective (implicand adesea masti) , si erau practicate potrivit unor ,, 

scenarii ‖ constituite prin traditie orala , de catre ,, interpreti ‖ (barbati , femei si copii) anume alesi . 

Acestor practici li s-au suprapus in antichitate manifestarile cu caracter spectacular ale autohtonilor 

geto – daci , cele aparute pe tarmul Marii Negre prin intermediul coloniilor grecesti , precum si cele 

aduse de colonistii romani in Dacia ; in secolele II – VII ele au capatat trasaturile specifice noii 

spiritualitati romanesti atunci nascute , fiind imbogatite apoi cu adaosuri laice si religioase 

medievale , pentru a fi sintetizate treptat in asa numitele productii folclorice cu caracter teatral care 

aveau sa devina in secolele XVIII – XIX elemente formative ale fenomenului teatral national cult.  

Cea mai veche incercare dramaturgica originala cunoscuta pana astazi este cuprinsa intr-o 

scriere anonima (apartinand poate lui Samuil Vulcan), descoperita de Nicolae Densusianu in 

biblioteca Episcopiei romane din Oradea , datand probabil din anii 1778 – 1780 si intitulata Occisio 

Gregorii in Moldavia Vodae tragedice expressa (Uciderea lui Grigore Voda in Moldova exprimata 

in forma de tragedie ). Manuscrusul este alcatuit din scene disparate , cateva scrise in alte limbi (o 

predica in tiganeste, cantece in latina si maghiara) . 

Din primii ani ai secolului al XIX – lea exista in Moldova cele trei scene pentru teatrul de 

papusi ale lui Costache Conachi , intitulate: Giudecata femeilor , Amoriul ... si Comedie banului , 

Constantin Canta. Aceasta din urma , scrisa in colaborare cu Niculae Dimachi si Dumitrache 

Beldiman vadeste certele inclinatii pentru dramaturgie ale autorilor dar si neimplinirea lor . 

Intre cele dintai incercari dramatice romanesti enumeram: fragmentul dintr-o piesa in versuri 

intitulata Serdarul din Orhei descoperita de Vasile Alecsandri, care presupunea ca dateaza din 

1811, continand dupa parerea Bardului de la Mircesti, o incercare de satirizare a parvenitismului, 

apoi prelucrarea dupa Gessner si Florian Mirtil si Hloe a lui Asachi, dar mai ales pamfletele 

dramatice ale lui Iordache Golescu, intitulate Starea Tarii Rumanesti acum in zilele Mariei Sale lui 

Ioan Caragea – Voievod (1818) si indeosebi Barbul Vacarescu , vanzatorul tarii (probabil 1828).  

Cea dintai perioada de inflorire a dramaturgiei originale o gasim in legatura cu momentul 

revolutionar de la 1848, sub forma dezvoltarii comediei satirice, cand o serie de dramaturgi isi 

propun sa tintuiasca la stalpul infamiei, cu mijloacele comicului moravurile decazute ale societatii 

vremii: parvenitismul, casatoria din interes, moda imitarii cu dinadinsul a unor obiceiuri din lumea 

occidentala, stalcirea limbii romane, surprinse in structuri teatrale foarte simple si cu resurse literare 

inca modeste.  

Printre acesti dramaturgi trebuie amintiti Costache Facca ( 1800 – 1845 ) , autorul piesei 

Comodia vremii sau Frantuzitele (1833) , Alecu Russo (1817 – 1859 ) , autorul pieselor Jignicerul 

Vadra si Bacalia ambitioasa ( ambele in 1846 ) , Costache Balacescu (1819-1880) , autorul  
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comediei O buna educatie (1845), marele prozator Costache Negruzzi (1808 – 1868), autorul 

Carlanilor (1849) si al Muzei de la Burdujani (1851) . 

Principala contributie la dezvoltarea dramaturgiei originale o aduce Vasile Alecsandri 

(1821 – 1890), personalitate complexa si reprezentativa a culturii nationale: poet, prozator, 

memorialist si dramaturg , animator de viata literara si teatrala. 

Format in spiritul culturii franceze, el si-a incercat initial pana de dramaturg prin prelucrarea 

unor teme din literatura pariziana a vremii , gasindu-si insa in curand tonul original. 

Inceputul il constituie Iorgu de la Sadagura (1844) si Iasii in carnaval (1845). Ambele 

lucrari, impreuna cu Piatra din casa (1847) si O nunta taraneasca (1848) constituie ceea ce am 

putea numi prima faza de creatie a lui Alecsandri in domeniul comediei.  

Anii care au urmat ii aduc lui Vasile Alecsandri maturizarea talentului, dramaturgul 

sintetizand din creatiile anterioare un personaj nou – Coana Chirita. Cele doua realizari principale 

din aceasta serie Chirita in Iasi (1850) si Chirita in provincie (1852), releva pozitia critica a lui 

Alecsandri fata de viata sociala a vremii dar si perfectionarea mijloacelor sale de creatie (constructia 

decisa a personajelor , precizia replicii , efectele comice ) pana intr-atat incat personajul principal a 

ramas multa vreme legendar , iar piesele respective rezista inca reprezentarii in zilele noastre . 

Din aceeasi perioada dateaza si comediile Concina; Millo director; Agachi Flutur; Ginerele 

lui Hagi – Petcu sau operetele Scara matei si Crai Nou (aceasta din urma pe muzica lui Ciprian 

Porumbescu ) sau ,,feeria‖ Sanziana si Pepelea .  

Putem afirma ca Alecsandri reprezinta punctul cel mai inalt atins in dezvoltarea comediei 

satirice la jumatatea veacului al XIX – lea (1840 – 1879) calitatile (spiritul viu de observatie, 

pitorescul personajelor, verva , umorul) fiind proprii intregii dramaturgii premergatoare.  

A doua directie de dezvoltare a dramaturgiei originale o constituie drama istorica de 

inspiratie nationala. 

Astfel primii autori ce au scris drame istorice au fost: Gheorghe Asachi (Petru Rares , 

1837), Theodor Codrescu (Plaiesul Logofat mare, 1846), Nicolae Istrati (Mihul..., 1850), Al . 

Pelimon (Curtea lui Vasile Voda, 1852), C. Z. Halepliu (Moartea lui Mihai Viteazul la Turda, 

1854), Ioan Soimescu (Moartea lui Radu VII de la Afumati, 1854). 

Inceputul cel mai edificator in drama istorica romaneasca il face Vasile Alecsandri cu piesa 

Cetatea Neamtului tiparita in 1857 si al carei subiect, marturiseste autorul, ,,e tras din novela 

istorica a d-lui C. Negruti― (Sobieski si romanii , 1686). Incheindu-si pe la 1877 activitatea 

comediografica, Alecsandri creeaza drama in versuri, in cinci acte, Despot – Voda (1879).  

Momentul afirmarii dramei istorice in teatrul romanesc il datoram ilustrului carturar Bogdan 

Petriceicu Hasdeu (1838 – 1907). Dupa ce contribuise prin numeroase articole la indrumarea 

teatrului , pledand pentru un repertoriu original, pentru sinceritate si firesc in interpretarea scenica , 

el elaboreaza drama Domnita Ruxandra si tragedia Raposatul postelnic, exercitii teatrale fara valori 

deosebite. Le urmea insa in 1867 poemul dramatic Razvan si Vidra , rod al maturizarii artistice , as 

acumularilor importante la care ajunsesera cercetarile sale istorice. 

Dezvoltarea dramaturgiei autohtone romanesti din perioada 1877 – 1918 ne apare dominata 

de trei personalitati marcante: Ion Luca Caragiale, Alexandru Davila si Barbu Delavrancea.  

Ion Luca Caragiale (1852 – 1912) este considerat alaturi de Mihai Eminescu si Ion 

Creanga, unul dintre cei mai de seama scriitori romani.  

Valoarea operei sale rezulta , desigur , din ansamblul ei (teatru, proza, teorie si critica) dar, 

fara indoiala, in acest ansamblu predomina literatura dramatica. Elaborata in decursul a doisprezece 

ani, opera sa dramatica cuprinde , in ordine cronologica, comediile O noapte furtunoasa (1879) , 

Conu Leonida fata cu reactiunea (1882), O scrisoare pierduta (1884) , D’ale carnavalului 

(1885) si drama Napasta (1890). Daca dezvoltarea comediei satirice ajunge cu opera lui Caragiale 

in faza clasica a dramaturgiei romanesti , evolutia dramei istorice de inspiratie nationala atinge 

aceasta culme prin contributiile lui Alexandru Davila si Barbu Stefanescu Delavrancea. 
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Astfel Alexandru Davila (1862 – 1929) contribuie la in florirea dramei de inspiratie 

nationala prin opera sa de capetenie Vlaicu-Voda (1902) considerata cea mai valoroasa drama 

istorica autohtona.  

Au trecut numai sapte ani de la premiera lui Vlaicu-Voda si cortina Teatrului National din 

Bucuresti s-a ridicat s-a ridicat pentru a infatisa publicului un nou moment inaltatir in istoria 

romanilor, prin pana unuia dintre cei mai apreciati scriitori ai vremii Barbu Stefanescu – 

Delavrancea (1858 – 1918). Este vorba de poemul dramatic Apus de soare reprezentat pentru intaia 

oara la 4 februarie 1909 .  

Dramaturgia istorica a lui Delavrancea s-a bucurat de interpretari remarcabile inca de la 

premierele pieselor: C. I. Nottara a realizat in Stefan cel Mare si in Luca Arbore doua dintre cele 

mai importante creatii ale sale. In deceniile mai recente George Calboreanu apoi Gheorghe Cozorici 

si Teofil Valcu au reeditat emotionante interpretari in rolul lui Stefan . 

Inca de la inceputul secolului XX apar in literatura dramatica autohtona semnele unor 

innoiri care aveau sa semnifice in perioada dintre cele doua razboaie mondiale intrarea dramaturgiei 

intr-o epoca aparte, a unei complexe modernitati: in 1909 Mihail Sorbul scrie dramele istorice in 

cate un act Praznicul calicilor si Sarmanul popa, in 1911 se reprezinta poemul feeric Insir-te 

margarite de Victor Eftimiu, in 1915 din nou Mihail Sorbul scrie puternica drama istorica 

Letopiseti si un an mai tarziu, comedia tragica Patima rosie , pentru ca tot in 1916, Camil Petrescu 

sa dea prima varianta a Jocului ielelor .  

Alexandru Kiritescu (1888 – 1961) face parte din aceeasi generatie cu Eftimiu si Sorbul . 

Scriitor multilateral, el ataca problematica vietii sociale contemporane in ,,trilogia burgheza‖ – 

Marcel si Marcel (1923), Florentina (1925), Gaitele (1932) – atingand cu cea din urma linia de 

culme a virulentei satirice mostenite de la Caragiale. 

Camil Petrescu (1894 – 1957), una dintre personalitatile proeminente ale literaturii 

romanesti din prima jumatate a secolului XX, ocupa un loc de frunte si in istoria dramaturgiei din 

aceasta perioada. Camil Petrescu este cel care creeaza in teatrul romanesc drama de idei si implicit 

drama intelectualului in societatea vremii – Jocul ielelor (scrisa in 1916) . 

Alte creatii dramatice reprezentative pentru Camil Petrescu sunt: Suflete tari (1922), Mioara 

(1926), Mitica Popescu (1926), Act venetian (1919). 

Lucian Blaga (1895 – 1961) poet si filozof de un deosebit prestigiu in cultura nationala 

romaneasca si-a inchinat si el o buna parte din energia creatoare literaturii dramatice , oferind creatii 

de certa valoare: Zamolxe (1921), Tulburarea apelor (1923), Daria (1925), Mesterul Manole 

(1927), Cruciada copiilor (1930). 

George Mihail – Zamfirescu (1898 – 1939) este continuatorul speciei inaugurata in 

dramaturgia romana de Mihail Sorbul, comedia tragica, prin Domnisoara Nastasia (1927), Idolul si 

Ion Anapoda . 

Victor Ion Popa (1895 – 1946) , om de teatru si literat polivalent a adus prin opera sa 

dramatica, regizorala si pedagogica o contributie insemnata la evolutia teatrului romanesc dintre 

cele doua razboaie mondiale. Din variata lui creatie dramaturgica se desprind cateva lucrari care 

releva preocuparea pentru drama si pentru comedia sentimentala: Muscata din fereastra (1928) , 

Take , Ianke si Cadar (1933). 

Gheorghe Ciprian (1883 – 1968) actor de frunte al scenei romanesti isi revendica un loc 

aparte in istoria dramaturgiei autohtone prin izbutitele comedii Omul cu martoaga (1927) si Capul 

de ratoi (1940). 

Tudor Musatescu (1903 – 1970) s-a bucurat cel mai mult dintre confratii sai de aprecierea 

unanima si constanta a publicului spectator. Opera sa cuprinde aproape 60 de piese originale de 

toate genurile. In fruntea lor se situeaza neindoielnic Titanic – vals (1932) si ...Escu (1933) , satire 

virulente la aresa politicianismului , a parvenitismului si a farsei electorale . Dintre celelalte piese 

ale scriitorului citam: Sosesc deseara (1932) , Visul unei nopti de iarna (1937), Geamandura,  

Madona , Al optulea pacat , Tara fericirii . 
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Mihail Sebastian (1907 – 1945) exprima in opera sa dramatica , redusa cantitativ din cauza 

mortii premature , revolta in fata unei lumi nedrepte prin dorinta de evadare din aceasta lume: Jocul 

de-a vacanta (1938), Steaua fara nume (1944) . 

Mircea Stefanescu (1898 – 1982), remarcabil tehnician al scrisului dramaturgic a creat 

numeroase piese care se inscriu in aria dezbaterii problemelor de viata: Roba alba (1924), Comedia 

zorilor (1928), Reteta fericirii (1946) , Micul infern (1948) , Rapsodia tiganilor (1948), Caruta cu 

paiate (1951), drama Cuza – Voda (1959).  

Aurel Baranga (1913 – 1979) a dovedit mult talent in domeniul comediei satirizand 

birocratia (Mielul turbat, 1953), practica spertului (Adam si Eva ,1963), imoralitatea in viata de 

familie (Reteta fericirii, 1957; Fii cuminte Cristofor, 1964; Sfantul Mitica Blajinul, 1965; Opinia 

publica,1967). 

Teodor Mazilu (1930 – 1980) abordeaza comedia amara in Mobila si durere (1979). 

A doua varsta a comediei se manifesta sub condeiul noului val de dramaturgi aparut pe la 

mijlocul deceniului 7: Paul Everac (Viata ca un vagon – 1973, Un fluture pe lampa – 1972, 

Ordinatorul – 1980); Suto Andras (Formidabilul Ghedeon – 1967); Dorel Dorian (Ninge la 

Ecuator – 1964, Corigenta la dragoste – 1967); Valentin Munteanu (Hotel ,,Zodia Gemenilor”- 

1975); Ion Baiesu (Presul – 1972); Mihai Ispirescu (Concediu nelimitat – 1978; Trasura la scara 

– 1983); Tudor Popescu (Paradis de ocazie – 1979, Concurs de frumusete -1979, Milionarul sarac 

– 1983, Hotul de sentimente – 1988). 

Pretutindeni, teatrul romanesc – care i-a daruit artei universale pe Ion Luca Caragiale si pe 

Eugen Ionescu, pe Matei Millo, pe Grigore Manolescu, pe Aristizza Romanescu si pe Nottara, pe 

Maria Ventura si pe Elvira Popescu, pe Radu Beligan si pe Stefan Iordache, pe Ion Sava si pe Liviu 

Ciulei, pe Andrei Serban si pe Silviu Purcarete, ca sa ne limitam numai la cele mai rasunatoare 

nume – contribuie si va contribui neincetat, cu sinceritate si ardenta creatoare, la continua 

dezvoltare a relatiilor teatrale internationale, la cunoasterea reciproca a slujitorilor scenei, 

exprimand o vocatie traditionala.  
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O TEMĂ A POEZIEI PENTRU COPII – ELOGIUL PATRIEI 

 

 
Onea Emilia Tatiana, Şcoala Gimnaială Nr. 1, Văgiuleşti 

 

 

  Poezia constituie unul dintre sectoarele cele mai bogate ale literaturii pentru copii. Poezia 

presupune armonie, dar şi observaţie, meditare, interpretare într-un mod artistic şi transmiterea unei 

emoţii născută din această interpretare. Copiii au o anumită sensibilitate, o anumită dispoziţie 

poetică, care se dezvoltă treptat, pe măsură ce ei dobândesc cunoştinţe şi acumulează experienţă. 

Pentru declanşarea emoţiei poetice trebuie găsite acele elemente specifice care o pot provoca. 

Creaţii cu o muzicalitate perfectă, cu imagini clare şi simple, conţinând un joc al fanteziei care dă 

obiectelor şi fenomenelor valori poetice, poeziile găsesc ecouri în sufletul copiilor, aceştia reuşind 

să le memoreze cu destulă uşurinţă. Având o atitudine sinceră, deschisă faţă de viaţă, faţă de 

relaţiile umane, copiii se conectează total şi serios la ceea ce trăiesc, atât în planul realităţii, cât şi 

acela al lumii plăsmuite de literatură. Impresionaţi de culorile vii, de muzică şi joc, copiii caută în 

poezie imagini vizuale şi auditive simple, dar pline de dinamism şi forţă de sugestie, efecte 

muzicale realizate prin procedee variate: cuvinte onomatopeice, repetiţii, armonii imitative. Prin 

varietatea temelor, prin mijloacele specifice, poezia lărgeşte orizontul cognitiv, stimulează o serie 

de procese intelectuale şi afectiv-voliţionale, dezvoltă gustul estetic, sensibilitatea şi imaginaţia 

creatoare.  

  Patria, cu pitorescul locurilor, cu vitejia şi jertfa străbunilor, cu adânca identitate a graiului 

românesc, este o temă ce a revenit cu înnoită efervescenţă în creaţia poeţilor români. 

  De la creatorul anonim al „Mioriţei‖, care îşi definea locurile natale prin imagini 

tulburătoare – „picior de plai‖, „gură de rai‖ –, până la cei mai tineri  poeţi, spaţiul românesc, locuit 

din vremuri imemorabile „de cei mai deştepţi şi mai viteji dintre traci‖ a fost totdeauna un izvor al 

poeziei autentice. 

  Criticul şi istoricul literar, George Călinescu, considera că scriitorii trebuie să slujească cu 

abnegaţie „un singur bun solid şi obştesc, PATRIA‖, adăugând: „Dispreţuim profund pe scriitorii 

fără simţ naţional. Nici un mare creator (Dante, Hugo, Eminescu) nu s-a ruşinat să fie patriot.‖    

Universul edenic al patriei închipuie o adevărată „terra felix‖ (Ion Pillat, „De-o fi să fie 

raiul‖, Lucian Blaga, „Grădişte‖, „Ţară‖); un paradis pierdut (Lucian Blaga, „Timp fără patrie‖); 

sau recâştigat, ca urmare a unor experienţe de tip iniţiatic (Adrian Popescu, „O magică oglindă‖). 

Sentimentul locuirii „în/întru patrie‖ generează poezii ale „panegiricului euforic‖ unde „Ţara este 

cântată în chip de tărâm al nemaiîntâlnitului farmec, al deplinei perfecţiuni. Apare, astfel, ipostaza 

cea mai contemplativă a poezie patriei. Sentimentul patriotic este difuzat în masa muzicală a 

reveriei în faţa unui pământ a cărui frumuseţe perfectă simbolizează însuşi sufletul românesc.‖    

Aceste sentimente se amplifică când distanţa dintre eul liric şi paradisul elogiat creşte 

(„elogiul patriei din străinătate‖), ceea ce duce la hiperbolizarea cadrului evocat (Vasile 

Alecsandri, „Ţara‖; Mihai Eminescu, „Din străinătate‖). Absenţa patriei generează imaginile unui 

vid semantic de dimensiuni cosmice, având conotaţiile biblicei Apocalipse (Lucian Blaga, „Timp 

fără patrie‖; Mircea Dinescu, „Ţară‖). 

Urmând înalta pildă a înaintaşilor, poeţii tuturor generaţiilor elogiază patria în versuri de o 

profundă şi caldă simţire, prilej de rememorare a trecutului, de înţelegere a prezentului, de 

descifrare a viitorului. 

Construită între angajarea în politicul imediat şi formulele consacrate ale producţiilor 

literare de gen, poezia patriotică a vârstei premoderne oferă un evantai apreciabil de abordări ale 

temei, de la versurile de revoltă ale lui Iancu Văcărescu („Glasul poporului supt despotism‖, 1821) 

la convenţia clasicizantă din „Amor de patrie‖, a lui Gheorghe Asachi ori la necesarul filon  
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didacticist, ilustrat de acelaşi Iancu Văcărescu prin „Sfătuiri patriotice‖ sau de Gheorghe Asachi 

prin „Prolog. La patrie‖. 

Indiferent de modalitatea de expresie a temei patriotice, creaţiile în versuri ale epocii se 

întemeiază pe o realitate a mentalităţii omeneşti ce echivala dragostea de patrie cu „preţuirea limbii 

şi a calităţii de români a locuitorilor, fără a dobândi semnificaţia unei exacerbări a conştiinţei de 

sine.‖ 

Epoca de glorie a poeziei patriotice româneşti o constituie perioada paşoptistă. Sub semnul 

unei ideologii naţionale, decisă să „înrădăcineze‖, cu ajutorul literaturii, idealurile de libertate şi 

unitate naţională ale provinciilor româneşti, literatura care se scrie acum este una a patriotismului 

în cele mai variate forme de expresie. Analizâd literatura paşoptistă, scriitorul şi criticul literar 

Mircea Anghelescu observă filonul patriotic pe care se structurează întreaga literatură a epocii: 

„Toţi poeţii generaţiei de după 1821 sunt purtători ai unei conştiinţe patriotice însufleţite de 

sentimentul istoriei, al trecutului glorios; ideile de patrie şi de libertate, mândria naţională şi 

aspiraţia spre un viitor luminos şi independent, care nu tulburaseră seninătatea arcadiană a poeziei 

de la sfârşitul secolului precedent, irup într-o literatură plină de efervescenţă.‖     

Liniile de forţă pe care se va concretiza privilegierea temei patriotice în creaţia literară 

paşoptistă sunt două; cea dintâi are în centrul său filonul mesianic al ideologiei revoluţionare: 

chemare la luptă sau (pre)vestire a unui viitor de aur. Ea se desfăşoară în cadenţele unei retorici 

frecvent imperative, în texte pe motivul meditaţiei patriotice. Cea de a doua axă fundamentală a 

liricii patriotice paşoptiste se vede obiectivată în specia panegiricului eroic, evocând şi imaginând 

scenele unei istorii exemplare. 

Pentru epoca respectivă, maestrul neîntrecut al genului este Vasile Alecsandri. Poet 

inspirat, poet al cetăţii, Vasile Alecsandri este totodată un spirit pragmatic; el „vedea în literatură 

un foarte eficient instrument ideologic, şi cum afirmarea originalităţii (individualităţii) naţionale 

era premisa absolut necesară creării unui stat român unitar, literatura a dobândit  o importanţă 

propagandistică deosebită.‖   

Poezia „Ţara‖, construită pe tema frecventă la exilaţii paşoptişti a „întoarcerii în patrie din 

ţări străine‖, constituie un monolog al unei conştiinţe care se defineşte ca singularitate suferitoare. 

Ochiul înflăcărat al patriotului redescoperă un peisaj edenic:  

„O! cuib al fericirilor,/O! ţară luminoasă,/Comoară-a nălucirilor,/Grădina mea frumoasă!‖  

Frumuseţile ţării sunt acumulate strofă de strofă şi se referă la geografie, la oameni, la 

tradiţiile populare, la eroismul „roman‖ al bărbaţilor: „Întinderea câmpiilor/ În zări mai lin se 

perde/...//Aice-i ţara ţărilor/Ş-a doinelor de jale/...// Şi-n stâncele Carpaţilor/Cresc păsări 

năzdrăvane/Şi-n sufletul bărbaţilor/Mândriile romane.‖ 

 Între generaţia de la 1848 şi lirica modernă a secolului nostru, Eminescu reprezintă, şi în 

ceea ce priveşte poezia patriotică, un moment de cumpănă. Pentru poetul Mihai Eminescu, patria 

este adevărul ultim al al fiinţei poetice, ea este jumătatea eului, spaţiul său originar şi protector. 

Gesturile de adoraţie din scenariul patriotic eminescian sunt asemănătoare cu acelea ale eroticii 

sale. Ilustrativă în acest sens este poezia „Din străinătate‖, care dezvoltă una din temele liricii 

patriotice paşoptiste: elogiul patriei rostit de poetul exilat, atât într-un exil interior (el se află în 

antiteză cu „ceilalţi‖), dar şi într-un exil exterior, într-o străinătate a cărei respingere stă la baza 

constituirii imaginii patriei dorite. Spaţiul patriei este configurat arhetipal: „natala mea vâlcioară‖; 

reintegrarea în acest spaţiu este visată ca o regăsire a sinelui şi, implicit, o depăşire a suferinţei 

exilului. 

Tema înstrăinării este prezentă şi în „Doina‖. Centrată în jurul unui blestem adresat 

străinilor şi „înstrăinaţilor‖, „Doina‖ respectă modelul folcloric, atât la nivelul prozodiei, cât şi al 

construcţiei imaginarului: „Cine-au îndrăgit străinii/Mânca-i-ar inima câinii,/Mânca-i-ar casa 

pustia/Şi neamul nemernicia!‖ Patria este descrisă într-o ipostază pasivă, cotropită de străini. 

Duşmanul, „străinul‖, este reprezentat metaforic de elemente ale naturii cu conotaţii negative: „Au 

umplut omida cornii‖, „Numai umbra spinului/La uşa creştinului.‖ Mântuirea neamului este  
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posibilă, în viziunea poetului, doar prin acţiunea conjugată a marelui Ştefan, invocat a se ridica din 

mormânt, cu a codrului, substitut activ al poporului chinuit. 

Dacă în  „Doina‖, patria este descrisă ca înrobită, înstrăinată, poetul căutând soluţii pentru 

ca toţi duşmanii „...să piară/Din hotară în hotară‖, în „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie!‖ se 

exprimă o strălucitoare profeţie referitoare la viitorul glorios al ţării. Spaţiu de armonie absolută şi 

de puritate originară, patria se conturează ca o sinteză de imagini cu conotaţii antitetice, situabile 

pe două axe semantice fundamentale: „ţară de glorii‖ şi „ţară de dor‖. Identificarea patriei cu 

stânca sugerează continuitatea acesteia de-a lungul timpului, deşi a fost lovită mereu de valurile 

asupritorilor: „Căci rămâne stânca, deşi moare valul‖. Poetul, deşi mândru de faptele vitejeşti ale 

străbunilor, doreşte ca pacea şi liniştea să domnească pe plaiurile româneşti: „Îngerul iubirii, 

îngerul de pace/.../ El pe sânu-ţi vergin încă să coboare/Guste fericirea raiului ceresc...‖ Aspiraţiile 

individuale sunt în concordanţă cu cele generale şi au ca unic deziderat dăinuirea patriei în 

eternitate: „Fiii tăi trăiască numai în frăţie,/Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,/Viaţă în vecie, glorii, 

bucurie/Arme cu tărie, suflet românesc,/Vis de vitejie, fală şi mândrie,/Dulce Românie, asta ţi-o 

doresc!‖ 

Singurul loc care face posibilă existenţa românilor este pământul  strămoşesc, idee reliefată 

de Ioan Neniţescu în „Ţara mea‖: „Acolo este ţara mea/Şi neamul meu cel românesc!/Acolo eu să 

mor aş vrea,/ Acolo vreau eu să trăiesc!‖ Poezia este o „descriere‖ a patriei, realizată în paralel cu 

afirmarea (accentuată şi explicită) a sentimentelor autorului faţă de aceasta. Patria este în primul 

rând „acasă‖, spaţiul originar al fiinţei, al eului. Spaţiul ţării este identificat, localizat la modul 

absolut: „Acolo unde-s ‘nalţi stejari‖, „Acolo unde-s stânci şi munţi‖, „Acolo unde-i cer senin‖, 

dar şi descris pe coordonate complementare: eroică („Flăcăi cu piepturile tari/ Ce moartea-n faţă o 

privesc‖, „Şi ca şi munţii nu clintesc/Voinicii cei cu peri cărunţi/ În dor de ţară strămoşesc‖), 

maternă („Femei ce poartă l-al lor sân/Copii ce pentru lupte cresc‖), cosmică (elementele naturii 

sunt martori sau termeni de comparaţie a eroismului neamului românesc). 

George Coşbuc prezintă în poezia  „Patria română‖, în câteva imagini sugestive momente 

din lupta glorioasă a poporului împotriva cotropitorilor, amintind bătăliile de la Rovine, Neajlov şi 

Dumbrava Roşie astfel, „Patria ne-a fost pământul/Unde ne-au trăit strămoşii‖, dar şi pământul  

celor ce se iubesc „frăţeşte‖ şi îşi dau „mâna româneşte‖, împărtăşind bucuriile şi suferinţele. 

Prezicând patriei un viitor înfloritor, poetul ne spune că trebuie să fim demni de luptele eroice din 

trecut şi că suntem datori să contribuim la înflorirea continuă a pământului strămoşesc: „Patria   

ne-o fi pământul/Unde ne-or trăi nepoţii/... Şi vor face tot mai mare/Tot ce românismul are.‖ 

Ideea permanenţei de veacuri a poporului român pe aceste meleaguri este ilustrată prin 

sentimentul dragostei faţă de ţară, care constituie legătura strânsă şi veşnică între generaţiile 

trecute, prezente şi viitoare. Poezia este un avertisment adresat celor ce s-ar îndoi de frumuseţea 

morală a neamului românesc, de însuşirile sale alese, de istoria lui glorioasă şi de dorinţa 

permanentă de a-şi păstra neştirbită unitatea şi fiinţa naţională şi defineşte o anumită, singularizată 

patrie, a românismului, în care identitatea naţională se realizează sub semnul unei fericite 

fraternitaţi („Ne dăm mâna româneşte‖), al unei unităţi naţionale („Numai noi români pe lume‖), în 

locuirea unui spaţiu edenic – „O mândră Românie‖ – a cărui ordine este asigurată de „limba, legea 

românească‖. Creşterea viitoare a „patriei române‖ este echivalată, firesc, cu victoria 

românismului. Coşbuc defineşte patria pe trei axe fundamentale în poezia „Cântec‖: vechimea 

milenară,  „sfânta lege-a crucii‖, şi „limba ce-o vorbim‖.  

Universul patriei este sanctificat în poezia lui Octavian Goga, „Noi‖. Cuvântul „noi‖ 

semnifică nu numai fiinţa noastră naţională, ci însăşi ţara, spaţiul ei geografic şi etnic; la „noi‖ este 

locul de baştină, cu „codri verzi de brad‖, „câmpuri de mătasă‖, cu plaiuri scăldate în soare, „cu 

cântece şi flori‖. La „noi‖ e pământul străbun, sunt Crişurile şi Oltul, în apele cărora e glas de 

durere, durerea unui neam străin în propria ţară. Jalea unui întreg popor obidit este povestită de 

codri seculari şi ape curgătoare, natura plângând împreună cu oamenii. Motivul acestei dureri 

generale este „visul neîmplinit‖, „Copil al suferinţii‖, este visul eliberării sociale şi naţionale nutrit 
 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                        95 

 

de veacuri de poporul asuprit. Fiinţa poetului se contopeşte cu aceea a poporului său, „eu‖ devine 

„noi‖; „noi‖ înseamnă oameni şi ţară, iar poetul, conştiinţa şi inima îndurerată a ţării.  

Fără a fi în chip explicit o poezie a patriei, „Limba noastră‖, a lui Alexei Mateevici, 

circumscrie, prin elogiul adus limbii naţionale, un „loc al limbii‖, un spaţiu al fericitei locuiri şi al 

definirii identitare. A-ţi iubi limba maternă înseamnă a-ţi iubi patria, deoarece limba este 

coordonata principală a spiritualităţii poporului, componentă fundamentală prin care se defineşte 

orice naţiune; ea reprezintă actul nostru de identitate, prin care ne justificăm existenţa, demnitatea, 

personalitatea şi de aceea poetul o califică drept „sfântă‖. Suntem români, avem o patrie, cuvânt 

profund pe care-l rostim în limba strămoşilor noştri. „Vechile izvoade‖  reprezintă istoria neamului 

pe care, citind-o „Te-nfiori adânc şi tremuri‖. Ascunsă în adânc sau „Pe moşie revărsată‖, expresie 

a bogăţiilor patriei sau cale de comunicare cu transcendentul, în poezia „Limba noastră‖ coincid 

toate elementele definitorii ale identităţii naţionale. Poetul îşi face datoria de suflet şi de credinţă 

adresând îndemnul de a tezauriza „comoara‖ limbii, schiţând contururile unui viitor glorios al 

acesteia: „Strângeţi piatra lucitoare,/Ce din soare se aprinde,/Şi-ţi avea în revărsare/Un potop nou 

de cuvinte.‖ 
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MĂRGINIREA FIINŢEI UMANE 

 
Prof. Pătrășcoiu Ana-Maria 

Liceul de Arte Constantin Brăiloiu, Tg-Jiu 

 

Cunoaşterea umană este limitată, iar adevărul nu poate fi niciodată pe deplin revelat. Omul 

este prins între imediat si transcendenţă, iar prin cunoaştere încearcă să acceadă la un nivel superior. 

Tocmai aceasta limitare a omului este cea care defineşte cunoaşterea căci omul caută să cunoască 

cât mai mult, însă niciodată nu poate cunoaşte totul. Cunoaşterea sa este mărginită, omul nu este o 

fiinţă capabilă să descopere sensul ultim. În acest eseu voi aduce argumente în favoarea concepţiilor 

filosofice ale lui Blaise Pascal şi Lucian Blaga referitoare la mărginirea naturii umane. Voi 

argumenta faptul că omul este incapabil să cunoască totul, fiind, prin urmare, limitat. Întâi voi 

prezenta tezele celor doi filosofi privitoare la mărginirea fiinţei umane, apoi voi analiza cele două 

concepţii filosofice în paralel, subliniind asemănările şi deosebirile şi voi aduce argumente pro şi 

contra acestora, iar, în final, voi trage concluziile ce reies din problematica abordată. Prezentarea 

tezelor filosofice Blaise Pascal şi Lucian Blaga pleacă de la două concepţii diferite asupra naturii 

umane: pe de o parte, Pascal consideră că esenţa omului stă în cugetare ― Omul nu este decât o 

trestie, cea mai fragilă din natură, dar este o trestie gânditoare‖, iar Blaga afirmă că natura umană 

este definită prin existenţa omului întru mister şi pentru revelare. Totuşi, un punct comun ( exprimat 

de fiecare diferit) poate fi identificat. Şi anume: cel al imposibilităţii cunoaşterii absolute, al 

mărginirii intelectului uman. Pascal afirmă în mod clar acest lucru atunci când spune ―mărginiţi în 

toate, această mărginire se află în toate virtuţile noastre‖. Pascal consideră că omul nu trebuie să 

părăsească calea de mijloc, la fel cum obişnuinţa este natura omului. Prins între dependenţa, 

independenţă şi nevoie, omul trebuie să păstreze un drum al mijlocului. Singura soluţie a omului 

este reprezentată de mediocritate, de mijloc,, fapt ce ar putea aduce aminte, într-o oarecare măsură 

de gândirea aristotelică conform căreia‖ virtutea ţinteşte totdeauna mijlocul‖, acesta fiind punctul 

cel mai dificil de atins. Analiza comparativă a celor două concepţii filosofice Blaga impune ideea 

mărginirii, a limitării capacităţii de cunoaştere umane prin introducerea conceptului de censură 

transcendentă. Omului îi este îngăduit să-şi reveleze misterele, ţine de destinul său creator, din 

momentul mutaţiei ontologice produse în el, însă, această revelare a misterului nu este niciodată 

absolută. Omul se află în incapacitate de a atinge misterul suprem, căci dacă acest lucru ar fi posibil, 

ar însemna ca omul să se substituie divinităţii. De altfel, Marele Anonim însuşi, misterul suprem, 

este numit de către Blaga ―gardian al misterelor‖. Stă în natura omului să încerce să-şi reveleze 

misterele prin acte de cultură, însă această revelare nu poate fi niciodată totală. Prin intermediul 

censurii transcendente omului îi este înfrânată cunoaşterea totală.  Atât Pascal cât şi Blaga, văd în 

om o fiinţă superioară, căreia, într-un caz, gândirea îi conferă măreţie, distingând-o de animale, iar 

în celălalt caz, existenţa în orizontul misterului şi pentru revelare, ci nu întru imediat şi pentru 

securitate îi conferă specificitate. O fiinţă, însă, limitată, căreia i se impun bariere de către o forţă 

superioară necunoscută. Omul are datoria de a gândi, în concepţia lui Pascal, aceasta 

este―demnitatea şi profesia lui‖, de a gândi despre sine, despre faptele sale şi despre creatorul său, 

fiind, totuşi, mărginit la o cale de mijoc. Pe de altă parte, în viziunea blagiană, omul, fiinţă 

superioară, ontologic destinată revelării misterului accede la transcendenţă prin creaţiile de cultură 

datorate destinului său creator. Acesta nu dispune de posibilitatea revelării misterului absolute, cel 

al Marelui Anonim însuşi. Dacă pentru Jean Paul Satre omul este condamnat la libertate, Blaise 

Pascal şi Lucian Blaga condamnă omul la limitare, îi neagă posibilitatea de a descoperi Adevărul 

suprem, de a-şi depăşi limitele. Omul pascalian, la fel ca omul blagian este un om mediocritizat, un 

om căruia îi sunt stabilite de la început bariere. Pascal afirmă ― Nu pot concepe un om fără gândire. 

Ar fi o piatră sau o brută‖, insă nu spune la ce ţel suprem serveşte gândirea, ce adevăr este datoare 

să reveleze. Mai mult, Lucian Blaga susţine faptul că omul se află într-o situaţie de două ori precară, 

fiind prins între imediat şi transcendenţa, între lumea concretă şi orizontul misterului. Pe de o parte, 
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fiinţa umană nu se mulţumeşte cu lumea concretă ―pe care cu mijloacele structural disponibile nu o 

poate exprima―, iar pe de altă parte, trăieşte în orizontul misterului, pe care, însă, nu-l poate revela 

în mod absolut. Şi în viziunea lui Pascal omul este situat într-un punct median, de data aceasta între 

nimic şi tot. Acesta plaseză omul între două extreme : nimicul, neantul absolut şi infinitul. E 

adevărat că Pascal afirmă ―toate lucrurile au ieşit din nimic şi sunt sortite infinitului‖, omul este 

predestinat să caute la infinit, fără a putea atinge idealul (nu este ―actorul propriului ideal‖, cum ar 

vedea Nietzsche Supraomul). Pentru om, în viziunea pascaliană ―numai mediocritatea e bună‖, 

singura cale prin care omul şi-ar putea depăşi condiţia fiind ura, ura faţă de propria persoană, 

numită de Pascal virtute, căci a te urî înseamnă a-ţi urî condiţia, a nega mediocritate despre a cărei 

imposibilitate de depăşire eşti conştient. Umanitatea este adepta căii de mijloc, calea străbătută de 

majoritate este cea mai uşoară şi, în plus, majoritatea deţine forţa. Iar omul este întotdeauna 

constrâns de forţa celor mulţi. Cum omul nu poate niciodată revela un mister în mod total, actul 

creator al acestuia îl substituie pe cel revelator. Creaţia de cultură este act creator, de intenţii 

revelatorii în raport cu transcendenţa sau cu misterul, utilizând imediatul ca material, însă depăşeşte 

imediatul prin stilizare şi se distanţează de transcendenţă (de mister) prin frânele stilistice şi datorită 

metaforismului. Totuşi, Blaga nu îl condamnă pe om la mediocritatea totală. Acesta face distincţia 

între cei care participă la cultură în mod activ şi cei care participă în mod receptacular. De altfel, 

omul este înzestrat cu un destin creator, indiferent de felul în care acesta se manifestă. 

Destinul creator al omului este rezultatul unei ―traiectorii spirituale‖ în urmărirea unei ţinte 

statornice care I se refuză. Omul, prin actele sale creatoare încearcă să îşi depăşească destinul, să 

determine actul creator să devină act revelator, însă această intenţie a sa este mereu frânată. Omul 

nu poate cunoaşte transcendenţa, dar este dator să încerce. De aici derivă situaţia sa de două ori 

precară: imediatul nu îl mulţumeşte, ca fiinţă superioară, iar transcendenţa i se refuză ca rezultat al 

censurii transcendente impuse de Marele Anonim. Pascal formulează o idee asemănătoare. El 

susţine că datoria omului este de a gândi, iar această gândire trebuie să înceapă cu sine, să continue 

cu autorul său şi să continue cu scopul acestuia. Dar, cum omul nu se poate gândi la două lucruri în 

acelaşi timp, îl preocupă lumea şi nu Dumnezeu. Omul este mai preocupat de lumea concretă decât 

de transcendenţă. Omul, deci, construieşte în stilul ştiinţelor spiritului realitatea istorică. În primul 

rând, însă, nu există realitate istorică, ciclurile ei desfăşurându-se, cum spune Spengler, sub semnul 

entropiei. Apoi, realitatea nu se poate construi, ci constata util sau ipotetic. De altfel, este 

inaccesibilă spiritului cercetător, cunoaşterea ei îmbrăcând forma dogmatică a revelaţiei. 

Istoria, dacă nu se desfăşoară în mod necesar din primordii, la scară umană înseamnă devenirea 

omului şi a naturii. Şi, cum a spus Parmenide: „Tot ce devine nu este‖. Intuiţia,  acest contact 

nemijlocit cu lucrurile, nu permite analiza. Desigur, intuiţionismul – intuiţia pură e o iluzie, existând 

numai intuiţie sensibilă – nu duce la real, rămânând în „antecamera cunoaşterii‖ (Rickert), aceasta 

fiind scara omului. Realul este transimaginar, transraţional şi transintuitiv şi, aşa cum am mai spus, 

poate îmbrăca forma dogmatică a revelaţiei: spiritul uman poate participa la el prin har, cum poate 

participa la lumea ideilor platonice.Şi trăirismul prezent în ştiinţele spiritului, concepute de Dilthey, 

adică la scara omului, rămâne în „antecamera cunoaşterii‖, cu excepţia trăirii mistice ce stă sub 

semnul revelaţiei. Întregurile nu pot fi imaginate, gândite sau intuite ca atare. Postulatul metafizic al 

lui Aristotel: „Întregul premerge partea‖ nu poate fi demonstrat. El poate doar motiva creaţionismul, 

dacă este mutat în mistică. Ce poate face însă omul neinspirat? Necunoscând întregul, îl poate 

cerceta, descompune, fără a-l putea recompune, însă, cum spune Claude Bernard despre corpul 

omenesc, condiţionând valoarea cercetărilor fiziologice de plecare de la întreg la părţi. Întrebându-

se ce este corpul ca întreg, după ce l-a descompus, spune că este un fruct al evoluţiei. Deci nu 

comportă nici măcar o definiţie această formă a nivelului de jos al cunoaşterii logice. La fel se poate 

spune despre structuri. Ca întreguri, sunt date ontice, descrierea lor având un caracter constatator, 

nu explicativ. Implicaţiile axiologice în ştiinţele spiritului ne arată în plus că nu sunt ştiinţe propriu- 

zise şi că pot fi situate în domeniul artelor prin inutilitatea lor manifestă şi prin natura judecăţilor de 

valoare care situează spiritul în viitor, depărtându-l de aparentul imediat şi, cu atât mai mult, de 

realul propriu-zis. Ce se poate constata în ştiinţele spiritului concepute de Dilthey şi, deci, şi în  
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psihologie ca ştiinţă a spiritului? În afară de termenii om şi istorie, care relativizează tot, neclaritate, 

incongruenţă şi incompatibilitate în terminologia alcătuitoare. Omul este captivul eului – 

intelectului şi simţurilor şi noneului – al lucrurilor care tac. Din eu – nevoie, curiozitate, mirare, 

întrebare şi căutare. Or, din „pasiunea adevărului‖ (De Broglie) şi din noneu nu izvorăşte niciun 

adevăr. Nu se poate atinge intuitiv şi prin cercetări Adevărul, acesta neexistând în om şi în lucruri, 

fiind primit prin revelaţie în formă dogmatică. Aşa a făcut şi face omul filozofie, ştiinţă, artă, 

tehnică. Genealogic: mitologie, filozofie, ştiinţă, artă şi tehnică. Desigur, la nivelul spiritului 

autonom, plăsmuitor al acestor domenii ale culturii, nu se poate vorbi de Adevăr. La această 

repetare, însă, adaug: în dialogul Gorgias, Socrate, ostil lui Gorgias, se desfăşoară dialectic pe 

aceste perechi contrarii: just şi injust, bine şi rău, frumos şi urât. Binele este frumos şi răul este urât. 

Se serveşte şi de mitologie până se va găsi ceva mai bun. Nu ignorează valoarea morală a 

principiilor, având izvor raţional (W. Kapelle situează dialogul Gorgias pe acelaşi plan cu Pahedon). 

Este o situare nepotrivită. În Phaidon se vorbeşte despre sufletul gânditor şi nemuritor, iar în 

Gorgias se dezbate dialectic, pe perechile contrare mai sus amintite, în mod filozofic, utilul moral. 

Care este valoarea gnoseologică şi etică a perechilor contrare amintite? Fac posibilă definiţia 

utilului moral, individual şi colectiv. Nihilismul lui Gorgias, acest „joc neserios al celor trei teze 

care conchid în neant‖ (Gompertz şi Nestle, cit. W. Kapelle), este inutil.Toate poziţiile lui 

spirituale; spiritualism, idealism, criticism, materialism, raţionalism, empirism, empirio-criticism, 

fie că se pronunţă asupra constantelor existenţei, asupra devenirii, asupra scopurilor lui, sau 

finalităţii ultime, sunt neconcludente, nedepăşind utilul, comodul, gratuitul, ipoteticul şi rătăcirea.  

Aceasta este situaţia filosofiei, ştiinţei, artei şi tehnicilor omului. Cum a spus Alcmeon din 

Crotona, că „omul nu poate lega începutul şi sfârşitul; apoi, conştiinţe sigure despre lucrurile 

invizibile şi trecătoare au numai zeii, oamenilor fiindu-le permis să încheie neconcludent‖. La 

vremea lui era potrivit, iar astăzi, mutatis mutandis, faptul se petrece prin divinitate. Prima 

observaţie care se poate face asupra ştiinţelor spiritului este că denumirea lor nu este acoperită de 

conţinutul lor. 

Dacă „Geist‖ înseamnă intelect, atunci aceste ştiinţe ar trebui să conţină o poziţie 

constructivistă, adică proiectarea lumii interioare asupra ei înseşi şi asupra lumii exterioare, poziţie 

exclusă de Dilthey, care leagă sufletul intelectual de cultura epocii, de aşa-zisul spirit obiectiv, 

cultura singură având conştiinţa de sine şi a scopurilor sale. „Istoricul are de-a face cu impulsurile 

interne ale culturii pentru a se ridica la conştiinţa de sine şi a-i întări, astfel, mişcarea culturală în 

scopurile şi energia voinţei sale. El este creatorul gnoseologiei, ştiinţelor spiritului, a căror 

autonomie, după obiect şi metodă, este opus ştiinţelor naturii‖ (cit. Schmidt) psihologia ca ştiinţă a 

spiritului. Ţin să repet de la început o formulare pe care am făcut-o în alt context asupra spiritului 

omului autonom în lume şi extramundan. Toate poziţiile lui spirituale; spiritualism, idealism, 

criticism, materialism, raţionalism, empirism, empirio-criticism, fie că se pronunţă asupra 

constantelor existenţei, asupra devenirii, asupra scopurilor lui, sau finalităţii ultime, sunt 

neconcludente, nedepăşind utilul, comodul, gratuitul, ipoteticul şi rătăcirea. Prima observaţie care se 

poate face asupra ştiinţelor spiritului este că denumirea lor nu este acoperită de conţinutul lor. Dacă 

„Geist‖ înseamnă intelect, atunci aceste ştiinţe ar trebui să conţină o poziţie constructivistă, adică 

proiectarea lumii interioare asupra ei înseşi şi asupra lumii exterioare, poziţie exclusă de Dilthey, 

care leagă sufletul intelectual de cultura epocii, de aşa-zisul spirit obiectiv, cultura singură având 

conştiinţa de sine şi a scopurilor sale.  
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CARTEA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME 
 

 

Pătrășcoiu Vochița-Adriana,  

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg-Jiu 

 

Formele spirituale ale unui popor apar mai întâi pe cale orală și mai târziu îmbracă haina 

scrierii, a scrierii de mână la început și apoi a scrierii tipărite. Există în știința mondială o 

specialitate care atrage tot mai mulți cercetători: istoria scrisului și a tiparului. Specialitatea aceasta 

poate fi atașată istoriei culturii, dar mai cu mult temei o revendică Bibliologia, adică știința despre 

carte, sub toate aspectele ei. Este  natural ca știința despre carte să cuprindă și istoria ei, etapele ei 

de dezvoltare. Numai cunoscând această civilizație umană scrisă se poate trece la studiul organizării 

sistematice a cărțiilor în biblioteci, apoi la difuzarea lor în lumea cititorilor, până la extragerea 

esențelor din cărți și codificarea acestor esențe în creierul electronic al calculatorului. 

„Cartea îndeplinește nu numai minunea de a ne pune în contact cu semenii noștri depărtați în 

timp și spațiu; cartea îndeplinește fapta de mirare  de a ne face să trăim în afară de minciună, 

nedreptate și prejudecăți. În aceste urne sacre, în care poeții și cugetătorii și-au închis inimile, găsim  

acea putere fără moarte care mișcă umanitatea înainte în progesul ei necontenit...‖ Aceste fraze 

scrise de Mihail Sadoveanu elogiază cartea, definind exemplar  rolul ei în viața spirituală a 

omenirii, funcția ei socială superioară, menirea ei morală și culturală. 

Cartea este un text de mână sau tipărit, de dimensiuni considerabile, cu scopul de fi pus în 

circulație, înregistrat pe diferite materiale rezistente și, în același timp ușor de transportat. Sulurile 

de papirus din Egiptul antic și tăblițele de lut sunt strămoșii cărților actuale. Ambele sisteme datează 

din  anul 3000 î.Hr. Mai târziu, chinezii au inventat un sistem de educație bazat pe cărți, majoritatea 

făcute din fâșii de lemn de bambus legate cu nuielușe. Cerneala din negru de fum a fost introdusă în 

China în anul 400 d. Hr., iar în secolul VI d. Hr.,a fost realizat un tipar care imprima după bucăți de 

lemn. Grecii au adoptat sulurile de papirus, pe care le-au transmis și romanilor. Pergamentul sau 

manuscrisele au înlocuit papirusurile în jurul anului 400 d. Hr. Pergamentele medievale erau 

realizate din piei de animale. În secolul XV, manuscrisele de hârtie erau un lucru obișnuit. Tiparul 

s-a răspândit cu rapiditate la sfârșitul secolului XV. Descoperirile care au urmat în domeniul 

tipăririi de cărți au îmbunătățit multe dintre aspectele culturii cărților. Către sfârșitul anilor 1990, au 

fost inventate cărți electronice, care pot fi descărcate pe computer direct de pe internet.  

Pe teritoriul României cultura nu s-a întrerupt, iar civilizația scrisului numără peste două mii 

de ani, de la tăblițele de lut de la Tărtăria până la editurile moderne. Încă  din epoca primelor 

alfabete în care strămoșii și-au imprimat mesajele, pe teritoriul țării noastre ajungeau ecourile 

marilor culturi care au înflorit în spațiul european. Vechimea civilizației scrisului, pe teritoriul țării 

noastre, dovedește nevoia de cultură,  dragostea pentru lumină și rațiune, pentru toate formele vieții 

spirituale. O dovadă grăitoare  în acest sens este faptul  că la numai 50 de ani de la apariția tiparului 

– inventat de Gutenberg – pe teritoriul țării noastre se tipărea deja  prima carte. Cultura românească, 

receptivă față de progres, a adoptat tiparul mult înaintea altor culturi vecine europene. 

Una din primele cărți românești  manuscrise răspândite în epocă, în versiune românească, 

slavă, grecească, a fost Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, la începutul 

secolului al XV-lea. Întrucât era o lucrare cu vădit conținut pedagogic, circumscrisă vechii tradiții 

bizantine, ea a circulat mult în aria sud-estului Europei. O arie mai întinsă a fost acoperită de 

răspândirea unor traduceri de cronici românești, în limbile latină, slavonă, polonă, germană, sârbă, 

greacă și arabă.Tot printre primele cărți românești de circulație europeană se numără scrierile în 

limba latină ale umanistului transilvănean Nicolaus Olahus  a cărui personalitate a dobândit astfel  

faimă în epocă. 
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Secolele XVI – XVII au marcat trecerea de la răspândirea europeană a cronicilor românești la 

afirmarea dincolo de fruntariile țării a cărturarilor români, cunoscători de limbi străine, autori de 

lucrări în limbi de circulație europeană. Astfel, Miron Costin era cunoscut nu numai pentru cronicile 

sale românești, dar și ca autor al unei  Poeme polone și al unei cronici ale Moldovei și Valahiei în 

limba polonă. 

Foarte cunoscută a fost și cartea, care a circulat multă vreme în manuscris, Jurnalul 

călătoriei în China a spătarului Nicolae Milescu, în limbile rusă și greacă. 

Același Nicolae Milescu este autorul  primei cărți scrise de un român tipărită la Paris în două 

ediții, în anii 1699 și 1704. Lucrarea fusese scrisă  în limbile latină și gracă și a apărut sub titlul 

Ecrit d’un seigneur moldave sur la croyance des grecs. 

Dacă Nicolaus Olahus, Miron Costin, Nicolae Milescu au deschis drum, afirmarea lui 

Dimitrie Cantemir ca personalitate europeană are o mult mai mare anvergură. Cu eruditul principe 

Cantemir pentru difuzarea realizărilor spiritualității românești prin intermediul cărții se deschide o 

epocă nouă. Dimitrie Cantemir este savantul de talie europeană, membru al Academiei din Berlin, a 

cărui lucrare Descrierea Moldovei a fost publicată în anul 1769-1770 în limba germană. 

O altă carte de mare circulație a lui Dimitrie Cantemir a fost  Creșterea și descreștrea 

Imperiului Otoman, publicată în anii 1734-1735 la Londra, în versiune engleză, în versiune franceză 

în anul 1743, în versiune germană la Hamburg în 1747, apoi în rusă și italiană, făcând cunoscută 

lumii vulnerabilitatea colosului otoman, care de atâtea secole amenință Europa. Printre  cunoscătorii 

cei mai de seamă ai acestei lucrări aveau să se enumere Voltaire, Byron, Victor Hugo. Dimitrie 

Cantemir a scris dealtfel și alte  lucrări în limbile latină și rusă.  

Un alt principe erudit valah, Nicolae Mavrocordat, era autorul unei alte cărți tipărine în anul 

1722 la Leipzig, intitulată Despre datorii, în limbile greacă și latină. 

 Tot la Leipzig apare în anul 1765 lucrarea unui profesor de la Academia domească din Țara 

Românescă, N. Teotokis, Elemente de fizică, în limba greacă, iar la Veneția, în anul  1799, vede 

lumina tiparului cartea Despre educația copiilor, a unui alt profesor al aceleași instituții, Iosif 

Maesiodax. 

Un an mai târziu, Samuil Micu și Gheorghe Șincai  publicau la Viena celebra lor carte 

Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, prima gramatică tipărită a limbii române. 

Permanentele schimbări mijlocite de cărți între cultura românească și celelalte culturi ale 

Europei au făcut ca spiritualitatea romănească să se integreze fenomenului cultural european, 

păstrându-și nealterat specificul. Prin intermediul cărților cultura europeană era cunoscută în Țările 

Române, asimilată, sintetizată. Tot prin intermediul cărților cultura românescă se face cunoscută 

Europei, afirmându-se în tot mai mare măsură. 

Aceste schimburi nu au încetat niciodată, din secolul al XV- lea  până în prezent, iar evoluția 

lor a fost mereu ascendentă. 

Secolul al XIX-lea, activat de revoluțiile burgheze din Europa, secol în care ideile au început 

să circule mai repede prin intermediul cărților și ziarelor, a adus mari progrese în răspândirea 

europeană a cărții românești. 

Operele scriitorilor generației de la 1848 au cunoscut o largă răspândire, în aria franceză în 

mod deosebit, făcând cunoscute problemele românești. Cîntarea României a lui Alecu Russo a fost 

publicată în limba franceză. În anul 1875, la Paris, apar volumele Poezii și  A la Roumaniei de 

Cezar Bolliac, cărora le-a urmat un volum de versuri a lui Dimitrie Bolintineanu, sub titlul Brizele 

Orientului, apărut tot la Paris, în 1866. 

Circulația în aria franceză a cărții românești nu a însemnat numai răspândirea creației 

beletristice. Cartea publicată de autorii români în străinătate slujea interesele emancipării, ideile 

revoluției de la 1848. Astfel apare la Paris, în anul 1851, lucrarea   Memorii asupra istoriei 

renașterii  românești sau despre evenimentele de la 1848 în Valahia semnată de Ion Heliade 

Rădulescu. Acelorași nobile interese patriotice li se consacră și cărțile publicate în străinătate de 

Mihail Kogălniceanu: Moldova și Valahia. Limba și literatura română sau valahă, Berlin 1873 și 

Istoria Valahiei, a Moldovei și a valahilor transdanubieni, Berlin 1873. 
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Unul dintre scriitorii români ale cărui cărți au avut o mare circulație europeană a fost Vasile 

Alecsandri, tradus și publicat în limbile franceză, engleză, germană și italiană. 

Prin intermediul cărții românești traduse și difuzate în străinătate, creșteau deopotrivă 

prestigiul României și al personalităților ei culturale. Astfel, Bogdan Petriceicu Hașdeu și 

Alexandru I. Odobescu au fost printre cele mai cunoscute nume, chiar în timpul vieții lor. Poezia lui 

Mihai Eminescu, la rândul său, a cunoscut o răspândire europeană încă din 1881,  pintr-o ediție 

germană (Bonn), apoi prin ediții ulterioare, mai târzii(Berlin 1901, Jena- Leipzig 1937). 

Secolul XX a adus o răspândire deosebită a cărții românești, astfel încât toți marii scriitori 

clasici au devenit cunoscuți peste hotare. Numai câteva exemple sunt suficiente pentru a ilustra 

acest proces: Alexandru Macedonski, Cavalerul focului, Paris 1906, Duiliu Zamfirescu, Viața la 

țară, Torino, 1932, Mihail Sadoveanu, Baltagul, Munchen,1936, Liviu Rebreanu, Pădurea 

Spânzuraților, New York, Londra, 1930. Dar nu numai  lucrările beletristice au văzut lumina 

tiparului în limbi de  mare circulație. În 1899 apărea la Paris lucrarea lui A.D. Xenopol, Principiile 

fundamentale ale istoriei. Tot la  Paris apare cartea lui Ovidiu Densușianu Istoria limbii române în 

1901 volumul I și 1914 volumul II. Marele istoric Nicolae Iorga a publicat numeroase studii și 

sinteze în limbi străine. Vasile Pârvan  tipărea la Cambridge în 1928 lucrarea Dacia, civilizațiile 

antice din țările carpato-danubiene. 

Evoluția  difuzării cărții românești peste hotare a înregistrat o creștere fără precedent mai 

ales în ultimile decenii, fenomen care  corespunde afirmării ample a țării noastre pe toate planurile. 
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DEZVOLTAREA LA NIVEL EUROPEAN A COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN 

DOMENIUL MATEMATICII, ŞTIINȚELOR ŞI TEHNOLOGIEI 
 

Peptan Anca - Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

 

Necesitatea de a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa aptitudinilor şi competenţelor cu care 

tinerii europeni termină şcoala a fost recunoscută la nivel european şi naţional. Urgenţa de a aborda 

această problemă este accentuată şi mai mult de situaţia actuală în care Europa se confruntă cu un 

şomaj ridicat în rândul tinerilor şi, în unele cazuri, cu dezechilibre serioase în privinţa 

competenţelor. În ultimii ani, conceptul de competenţe cheie a câştigat importanţă în sistemele de 

învăţământ europene. 

Cele mai multe ţări europene au făcut progrese semnificative în încorporarea competenţelor 

cheie în curricula naţională şi în alte documente directoare. 

La nivelul UE au fost definite opt competenţe cheie reprezentând o combinaţie de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, care sunt considerate necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea 

personală, cetăţenia activă, incluziunea socială şi ocuparea forţei de muncă :  

• comunicarea în limba maternă; 

• comunicarea în limbi străine; 

• competenţe matematice şi competenţe de bază la ştiinţă şi tehnologie 

• competenţe digitale;  

• a învăţa să înveţi; 

• competenţe sociale şi civice; 

• spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat;  

• conştientizare şi exprimare culturală. 

Competenţa matematică reprezintă capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea 

matematică cu scopul de a rezolva un şir de probleme apărute în situaţii zilnice. În încercarea de a 

dezvolta competenţe în ceea ce priveşte lucrul cu elemente de bază matematice, accentul trebuie să 

cadă pe procesul în sine, pe activitate, precum şi pe cunoaştere. Implică, în diferite grade, 

capacitatea şi disponibilitatea de a folosi tipuri de gândire matematică (gândire logică şi spaţială) şi 

modalităţi de prezentare (formule, modele, constructe, grafice, scheme). Competenţa în ştiinţă se 

referă la capacitatea şi disponibilitatea de a folosi un număr de cunoştinţe şi metodologii cu scopul 

de a explica lumea naturală, de a identifica întrebări şi de a schiţa concluzii bazate pe dovezi. 

Competenţa în tehnologie este privită ca o aplicare a acelor cunoştinţe şi metodologii ca răspuns la 

nevoile sau dorinţele omeneşti. 

 Țările europene au adoptat diferite modalităţi de a ghida şi sprijini dezvoltarea abordării 

competenţelor cheie. O serie de ţări sau regiuni au lansat, sau sunt în proces de dezvoltare, strategii 

naţionale de îmbunătăţire a predării şi învăţării, fie în întreaga gamă de competenţe cheie, fie prin 

concentrarea pe abilităţi specifice. Majoritatea ţărilor au dezvoltat strategii naţionale pentru cel 

puţin trei competenţe cheie – aproape toate au pus în aplicare strategii naţionale care abordează 

dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi digitale.  

 În acelaşi timp, se pare că, în ciuda preocupărilor legate de nivelurile de calificare şi de 

angajament politic la nivelul UE pentru a ridica nivelul realizărilor, aproximativ o treime dintre 

ţările europene nu au dezvoltat o strategie naţională pentru niciuna dintre competenţele de bază 

(limba maternă, matematică şi ştiinţe), iar jumătate dintre ţări nu au o strategie naţională pentru 

limbile străine.  

 În absenţa unei strategii naţionale, aproape toate ţările au pus în aplicare iniţiative 

coordonate la nivel central pentru a promova competenţele cheie specifice. În general, iniţiativele 

pe scară largă sunt mai frecvent observate pentru limba maternă şi ştiinţe, în timp ce acestea sunt 

mai puţin frecvente pentru competenţele cheie rămase.  
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 Strategiile naţionale special dedicate matematicii sau ştiinţelor nu sunt foarte frecvente. 

Este mai obişnuit ca ţările să dezvolte strategii mai ample care să includă obiective pentru ambele 

domenii. În multe cazuri, aceste strategii au ca scop să încurajeze elevii să urmeze în continuare 

studii sau să aleagă cariere în domeniile MST cu scopul de a răspunde nevoilor de personal calificat 

în forţa de muncă.  

 În Portugalia, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a lansat în 2006/2007Planul de Acţiune 

pentru Matematică. În anul şcolar 2011/12, următoarele aspecte sunt încă abordate:  

1) generalizarea curriculum-ului la matematică;  

2) dezvoltarea unei baze de date de resurse educaţionale pentru matematică;  

3) evaluarea manualelor de matematică şi 

 4) dezvoltarea de proiecte şcolare axate pe îmbunătăţirea învăţării la matematică a elevilor (de la 

clasa 1 până la clasa a 9). 

  În Regatul Unit‗O agendă strategică pentru ştiinţă şi inovare în Ţara Galilor', abordează 

rolul ştiinţei în educaţie şi subliniază domeniile care sunt de interes special. Rolul pe care îl joacă o 

bună educaţie la şcoală în domeniul ştiinţelor în asigurarea faptului că tinerii merg în continuare la 

studii şi urmează cariere în domeniul ştiinţelor este în discuţie, aşa cum este şi problema scăderii 

numărului de elevi care adoptă disciplinele STEM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică) la 

GCSE (General Certificate of SecondaryEducation) şi la nivelul A.  

 În Olanda, Platforma BètaTechniek, comandată de către guvern, învăţământ şi mediul de 

afaceri, activează în sensul preîntâmpinării deficitului de competenţe în domeniile MST. Scopul 

iniţial a fost de a realiza o creştere de 15 % a elevilor la disciplinele de ştiinţe şi tehnice. Acest 

obiectiv a fost atins. Strategia a început în anul 2004, a fost evaluată în anul 2010 şi are o nouă 

durată până în 2016. Obiectivul nu este doar de a face carierele în domeniul ştiinţelor mai 

atrăgătoare, dar, de asemenea, de a introduce inovaţii educaţionale care îmbunătăţesc motivaţia şi de 

a-i provoca pe tineri. Există anumite linii de program pentru învăţământul primar şi secundar, 

profesional şi superior. Activităţile vizează şcolile, universităţile, afacerile, ministerele, 

municipalităţile, regiunile şi sectoarele economice. Obiectivul principal este de a asigura faptul că 

viitorii muncitori vor avea cunoștințe care vor întruni cererile viitoare, dar programul mai urmăreşte 

și să se asigure că profesioniştii talentaţi, aflaţi deja pe piaţa locurilor de muncă, sunt mult mai 

eficient utilizaţi. O deosebită atenţie este acordată fetelor/femeilor şi minorităţilor etnice. 

 În ultimii ani, rolul important pe care educaţia şi formarea trebuie să îl joace în susţinerea 

creşterii economice şi a locurilor de muncă a fost subliniat în mod repetat la nivel european . 

Învăţământul la matematică şi ştiinţe reprezintă două domenii ale educaţiei, care pot aduce o 

contribuţie semnificativă, dar care trebuie să se adapteze pentru a reflecta nevoile pieţei forţei de 

muncă şi cererea pentru anumite competenţe. În afară de necesitatea reducerii numărului de tineri 

cărora le lipsesc competenţele de bază în matematică şi ştiinţe o altă provocare importantă în unele 

ţări este de a menţine un număr suficient de absolvenţi de matematică, ştiinţă şi tehnologie 

Menţinerea competenţelor la nivel înalt în domeniul MST este crucială pentru economie şi, prin 

urmare, un procent ridicat de absolvenţi de MST reprezintă un obiectiv important în majoritatea 

ţărilor europene. Cu toate acestea, sistemele de învăţământ europene se confruntă cu provocări 

semnificative în încurajarea elevilor să urmeze studii şi cariere în domenii MST conexe. Potrivit 

informaţiilor Eurydice, autorităţile din educaţie din 15 ţări sau regiuni europene sunt îngrijorate din 

cauza numărului în scădere al absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile. Un număr şi mai 

mare, 21 de ţări sau regiuni, au evidenţiat deficite de competenţe în domenii care necesită un nivel 

ridicat de cunoştinţe MST. O altă problemă ridicată este necesitatea de a îmbunătăţi echilibrul între  

fete şi băieţi în rândul studenţilor din învăţământul superior la disciplinele MST. Autorităţile din 

învăţământ în Belgia (comunitatea franceză), Danemarca, Irlanda, Lituania, Olanda, Norvegia şi-au 

exprimat îngrijorările politice în fiecare dintre cele trei domenii. În acelaşi timp, şapte ţări sau 

regiuni nu au indicat faptul că vreunul dintre aceste aspecte ar fi fost o preocupare presantă şi, prin 

urmare, nu le identifică ca fiind o zonă de potenţiale probleme în viitorul apropiat. 

 In ultimul deceniu a existat o tendinţă de creştere a numărului de absolvenţi de MST în 

UE. Referinţa UE 2010 de creştere a numărului total de absolvenţi de MST cu cel puţin 15 %, a fost  
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atinsă cu câţiva ani mai devreme (Comisia Europeană, 2011a). Cu toate acestea, creşterea 

semnificativă a numărului de absolvenţi de MST în ultimii ani poate fi văzută parţial ca fiind 

urmarea creşterii generale a numărului de absolvenţi de învăţământ terţiar în UE, precum şi cumva 

ca o dublă contabilizare a absolvenţilor care rezultă din Reformele de la Bologna în structurile 

diplomelor universitare (Eurostat, 2011). Dacă se analizează ponderea absolvenţilor de MST în 

comparaţie cu toţi absolvenţii de universitate rezultă o imagine diferită. De fapt, procentajul 

absolvenţilor de MST în comparaţie cu numărul total de absolvenţi din Uniunea Europeană este în 

scădere, ceea ce măreşte îngrijorarea nu numai în rândul autorităţilor din domeniul educaţiei, ci şi în 

rândul companiilor. Potrivit datelor Eurostat (a se vedea figura 5.2), în Uniunea Europeană, în 

medie, ponderea absolvenţilor în domeniile MST este în scădere de la 24,4 % în 2001 la 21,4 % în 

2010. Faţă de anul 2001, mai mult de jumătate dintre ţări au cunoscut o scădere a cotei de 

absolvenţi de MST. Cel mai mic procentaj de absolvenţi de MST în 2010 (aproximativ 14 %) a fost 

în Cipru, Letonia, Luxemburg şi Olanda, în timp ce cele mai mari rate de absolvenţi de MST 

(aproximativ 30 %) au fost în Austria şi Finlanda (Eurostat, 2012). Din 2001, cea mai mare scădere 

a ponderii absolvenţilor MST a fost înregistrată în Irlanda, România şi Turcia, în timp ce cea mai 

mare creştere a fost în Portugalia. Măsurile comune luate pentru a remedia această situaţie se 

concentrează pe îmbunătăţirea predării şi învăţării la nivel şcolar prin introducerea de reforme 

curriculare, noi teste şi examinări naţionale şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. La 

nivelul terţiar, măsurile de creştere a atractivităţii cursurilor MST includ alocarea de locuri 

suplimentare finanţate de stat, fonduri guvernamentale speciale pentru facultăţile MST, inclusiv 

programe compensatorii la matematică şi diverse campanii de promovare. 

 Deşi cercetarea şi sondajele internaţionale nu înregistrează un decalaj semnificativ între 

rezultatele băieţilor şi ale fetelor, diferenţele de încredere în sine şi de eficacitate rămân, iar femeile 

continuă să fie subreprezentate în profesiile MST-conexe şi, în special, în discipline ca informatica, 

fizica şi ingineria. Totuşi, tendinţa este opusă pentru alte domenii de studiu, cum ar fi medicina şi 

biologia. Preocupările legate de echilibrul dintre fete şi băieţi în rândul studenţilor din învăţământul 

superior la disciplinele din domeniile MST-conexe au fost raportate de 12 ţări sau regiuni europene 

Conform datelor Eurostat, procentul fetelor ca procent din toţi absolvenţii MST în UE-27 a crescut 

doar puţin în ultimii ani, de la 30,8 % în 2000 la 32,1 % în 2009. Un procent de absolvenţi MST de 

sex feminin de aproximativ 40 % (în 2009) poate fi întâlnit doar în Estonia şi Islanda. Olanda, pe de 

altă parte, are cea mai mică pondere a absolvenţilor de sex feminin în MST (19,7 %), urmată de 

Austria (24 %). Cea mai mare creştere a procentajului de femei absolvente de MST în ultimii ani 

poate fi observată în Danemarca, Germania şi Islanda. 

 O serie de ţări indică un deficit de absolvenţi de înaltă calificare în domeniile MST, care au 

fost, de asemenea, obiectul de interes pentru organizaţiile europene ale angajatorilor. Analiza anuală 

a creşterii economice din 2012 a remarcat, de asemenea, un deficit de competenţe accentuat în 

anumite domenii, de exemplu în domeniul IT. În acest domeniu, numărul de absolvenţi de IT nu a 

crescut din 2008, iar în cazul în care această tendinţă persistă, UE poate înregistra o lipsă de până la 

700 000 de profesioniști IT până în 2015. 

 Ar trebui adăugat faptul că unele deficite în domeniile MST se referă la numărul insuficient 

de profesori de specialitate la matematică şi ştiinţe la nivel secundar. Astfel, conform datelor de la 

PISA 2009, aproximativ 15 % dintre elevii de 15 ani din Europa studiază în şcoli în care instruirea 

la matematică şi ştiinţe este afectată de lipsa cadrelor didactice calificate, situaţia din Belgia, 

Germania, Luxemburg, Olanda şi Regatul Unit (Anglia) fiind deosebit de gravă. 

 Nivelul motivaţiei de a învăţa matematica şi ştiinţele este un factor determinant important 

pentru rezultatele elevilor la şcoală. Încrederea elevilor în propriile abilităţi poate juca de asemenea 

un rol important în învăţare (Dovezile rezultate din cercetare arată, de exemplu, că autoeficacitatea, 

măsurată ca nivel de încredere a elevului, poate prezice performanţa. Sentimentele negative sau 

anxietatea faţă de matematică, pe de altă parte, pot deveni o barieră în calea rezultatelor bune. 

 În plus, există dovezi de cercetare referitoare la faptul că elevii cărora le place matematica 

îşi măresc motivaţia intrinsecă de a învăţa şi vice-versa. 
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 Atunci când elevii sunt motivaţi să înveţe matematica, ei petrec mai mult timp pe sarcini 

matematice şi tind să fie mai persistenţi în rezolvarea problemelor matematice. Ei pot fi, de 

asemenea, mai deschişi pentru a face un număr mare de cursuri de matematică şi de a urma o 

carieră în legătură cu matematica. Astfel, creşterea motivaţiei de învăţare a matematicii şi ştiinţelor 

este importantă nu numai pentru îmbunătăţirea generală a performanţelor la nivel primar şi 

secundar, dar şi pentru încurajarea alegerii disciplinelor MST la nivel terţiar. În ceea ce priveşte 

continuarea studiilor şi alegerea carierei,cercetarea atitudinilor şi percepţiilor elevilor duce la 

concluzia că elevii nu văd relevanţa studiilor lor de matematică şi de ştiinţe pentru activitatea lor 

profesională viitoare. În plus, ei au adesea opinii stereotipice şi înguste cu privire la aceste cariere 

sau, uneori, nu au nici o informaţie despre ceea ce înseamnă să fii om de ştiinţă sau inginer. 

Diferenţele dintre sexe afectează, de asemenea, aspiraţiile în carieră, fetele fiind mai puţin interesate 

în alegerea carierei în domeniul matematicii sau. La nivelul şcolii, unele dintre recomandările 

pentru abordarea acestor probleme includ predarea matematicii şi a ştiinţelor în context şi 

consolidarea de parteneriate cu centrele ştiinţifice unde profesioniştii din domeniul matematicii şi 

ştiinţelor ar putea oferi informaţii referitoare la carieră şi pot acţiona ca modele pozitive. Elevii pot 

beneficia, de asemenea, de oportunitatea de a aplica cunoştinţele dobândite în şcoală în situaţii reale 

de muncă sau în activităţi de cercetare. 

 În învăţământul secundar, o altă măsură importantă este furnizarea de orientare în carieră 

de înaltă calitate şi servicii de consiliere. A fost adesea subliniat faptul că, consilierii de cariere nu 

sunt bine informaţi cu privire la carierele în domeniul ştiinţelor şi, prin urmare, nu sunt bine dotaţi 

pentru a consilia elevii cu privire la aceste aspecte. Într-adevăr, orientările specifice pentru 

încurajarea carierelor ştiinţifice există în doar aproximativ jumătate dintre ţările sau regiunile 

europene studiate. 

 Ţările subliniază faptul că principalul motiv pentru dezvoltarea orientării specializate în 

carieră în domeniul ştiinţelor este necesitatea de a evita un eventual deficit de absolvenţi în 

domeniul ştiinţelor. În majoritatea cazurilor, programele naţionale care sunt în vigoare reunesc o 

serie de părţi interesate. Activităţile tipice includ vizite la universităţi şi companii şi interacţiuni cu 

profesorii universitari, studenţi şi/sau angajatori. Şcolile şi profesorii sunt, de asemenea, ajutaţi să 

introducă inovaţii educaţionale care să încurajeze elevii să ia în considerare carierele ştiinţifice. 

Câteva exemple de iniţiative coordonate la nivel naţional pentru a promova alegerile de carieră în 

domeniile MST sunt prezentate mai jos. În Spania, mai multe programe la nivel naţional 

funcţionează în paralel cu acţiunea de la nivelul comunităţilor autonome. De exemplu, programul 

Campus Científicos de Verano (Tabăra de Ştiinţe de Vară – SummerScience Campus) (37) implică 

zece universităţi din şase comunităţi autonome. Granturile sunt disponibile pentru elevii care au 

demonstrat aptitudini deosebite în domeniul ştiinţelor în al patrulea an (ultimul) din învăţământul 

secundar inferior şi în primul an de învăţământ secundar superior ştiinţific (Bachillerato). 

Activităţile propuse în cadrul acestui program permit elevilor să aibă prima lor experienţă de 

cercetare prin participarea la proiecte ştiinţifice concepute şi coordonate de cadre universitare în 

colaborare cu profesorii de şcoală secundară. Proiectul RutasCientíficas (Rute ştiinţifice), implică 

elevii de nivel secundar superior care participă la stagii de o săptămână în laboratoare, centre de 

cercetare, industrii tehnologice, parcuri naturale sau muzee de ştiinţă. Obiectivul este de a completa 

cunoştinţele ştiinţifice dobândite în clasă prin descoperirea aplicării şi utilităţii sale în viaţa de zi cu 

zi.  

 În Olanda, în cadrul Platformei BètaTechniek (38), companiile ajută şcolile să-şi sporească 

atractivitatea curriculum-ului în domeniul ştiinţelor folosind o varietate de activităţi, precum şi 

permiţându-le elevilor să obţină o mai bună înţelegere a perspectivelor lor viitoare de carieră în 

industrie şi tehnologie. Evenimentele majore naţionale includ Ziua Carierei JetNet, Ziua Naţională a 

Profesorilor Jet-Net şi Ziua fetelor. În plus, a fost dezvoltată o gamă de programe mai mici, de 

exemplu, activităţile de mentorat, cercetarea asistată de companii, prelegeri ale unor invitaţi, 

reuniuni ale experţilor şi workshop-uri pentru profesori. 
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 În Polonia, programul guvernamental 'Programe contractate', lansat în 2008, vizează în 

principal elevii din departamentele de ştiinţe, matematică şi tehnologie (ISCED 4 şi 5). Cu toate 

acestea, instituţiile de învăţământ superior organizează activităţi de promovare în domeniile legate 

de ştiinţe pentru elevii din învăţământul secundar inferior şi superior. În timpul zilelor deschise ale 

universităților, potenţialii studenţi sunt informaţi despre cursurile oferite de instituţie şi participă la 

întâlniri, conferinţe şi workshop-uri cu profesorii şi studenţii. Un exemplu de bună practică este 

Şcoala de Fizică de Vară (39) organizată de Universitatea din Varşovia. 

  În Regatul Unit (Irlanda de Nord), în anul 2008, Departamentul de Educaţie a lansat 

programul pentru învăţământul, informarea, consilierea şi îndrumarea pentru Carierele STEM 

(STEMCareersEducation, Information, AdviceandGuidance – CEIAG), care vizează îmbunătăţirea 

cunoştinţelor tinerilor şi înţelegerea oportunităţilor de alegere a carierelor care necesită cunoştinţe la 

disciplinele STEM. Această activitate este axată pe dezvoltarea de materiale de informare a tinerilor 

cu privire la carierele STEM şi pe beneficiile cautării de locuri de muncă în aceste domenii. În 

Norvegia, programul de motivaţie la nivel national ENT3R (40) este implementat şi evaluat de către 

Centrul Naţional de Recrutare pentru Ştiinţă şi Tehnologie (RENATE). În cadrul acestui program, 

tineri cu vârste între 15 şi 18 ani întâlnesc mentori, care sunt studenţi la universitate şi la colegiu. 

Mentorii sunt meniţi să fie modele având capacitatea şi misiunea să facă ştiinţa şi tehnologia mai 

atractive şi să inspire tinerii în alegerea educaţiei şi a carierelor lor. În plus, site-ul RENATE 

furnizează baza de date 'Role Models' (Modele de Rol), care conţine profilurile multor persoane cu 

pregătire ştiinţifică şi tehnologică. Există, de asemenea, prezentări lunare pentru elevi făcute de 

companii bazate pe ştiinţă şi tehnologie referitoare la relevanţa şi importanţa învăţământului la 

matematică şi ştiinţe. De asemenea, permite elevilor să întâlnească posibili viitori angajatori. 

 Interesul tinerilor la matematică şi ştiinţe este un factor determinant puternic de alegere a 

carierei în domeniile conexe MST. Analiza detaliată a iniţiativelor susţinute la nivel central pentru a 

îmbunătăţi motivaţia învăţării la matematică şi ştiinţe relevă faptul că acţiunile rar acoperă toate 

nivelurile de învăţământ şcolar, de la primar la secundar superior şi nu includ întotdeauna o gamă 

largă de activităţi.  
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CUM NE AJUTĂ CĂRŢILE SĂ PRIVIM LUMEA 

 
 

Profesor Pîrvu Rodica 

 Colegiul Tehnic Energetic, Craiova, Dolj 

 

Copil fiind, auzeam mereu glasul mamei dragi care-mi spunea că trebuie să citesc pentru a-

mi îmbogăţi vocabularul. Tot ea mi-a cumparat cartea ―Amintiri din copilărie‖de Ion Creangă. Pe 

prima filă era portretul autorului, iar în continuare erau poveşti care mai de care mai atrăgătoare, te 

rugau parcă să le citeşti. Am început să citesc şi nici nu mi-am dat seama ce repede a trecut timpul. 

Din acea zi am descoperit o lume fantastică a cărţilor. Era o lume în care puteai intra şi te puteai 

transforma în orice personaj doreai. În poveşti ca şi în amintiri trăieşte aceeaşi lume ţărănească 

harnică şi curată sufleteşte mişcată de instincte simple, uneori şireată, plină de umor. Aşa am 

început să aflu că lumea cărţilor este o lume frumoasă în care poţi să evadezi ori de câte ori vrei. 

Când eram tristă citeam o carte, devenind astfel personajul principal şi dintr-o dată mă  simţeam 

mult mai bine. Am pătruns rapid în ‖Lumea Cărţilor‖, iar cartea a devenit cel mai bun prieten al 

meu, căci ea „nu te jigneşte, nici nu te urăşte, nici nu te vorbeşte de rău, în orice condiţie şi în orice 

loc te învaţă―. Cărţile trebuie să ne înconjoare zi de zi. Cartea de pe noptieră să nu ne lipsească, cele 

din bibliotecile casei să ne stea şi ele alături, ca şi cele de pe raftul din demisol, puse la uscat, căci 

trecerea timpului a lăsat urme pe paginile firave şi astăzi au nevoie de recondiţionare. 

Adolescența de mai târziu avea să descopere, citind, cum viaţa, sub toate formele ei, este o 

formă de chimie de vreme ce consumă, transformă şi produce materie şi energie. Această formă de 

chimie auto-replicantă, specifică planetei noastre (cel putin în faza de până astăzi a cercetărilor), nu 

a "apărut într-o bună zi" (sau noapte), ci evoluează împreună cu planeta de mai bine de trei miliarde 

de ani, judecând după urmele chimice. Evoluţia vietăţilor este o realitate observată şi chiar 

experimentată de oamenii de ştiinţă, iar noţiunea de "specie" este o definire omenească, o denumire, 

nu o realitate biologică; în realitatea biologică există doar populaţii de organisme mai mult sau mai 

puţin înrudite, hibridările (numeroase) reducând diferenţele între ele, în timp ce izolările (adesea din 

cauze geografice) accentuează aceste diferenţe şi produc astfel noi varietăţi şi specii. În paralel cu 

acestea, există şi grupuri de credincioşi care consideră Tora, Biblia, Coranul, Bhagavad-Ghăta ş.a. 

ca fiind nu numai cărţi de morală şi religie, ci de asemenea relatări literale ale "facerii lumii". 

Pentru aceste grupuri, aparitia şi evoluţia vieţii, aşa cum reiese din cercetările ştiinţifice, sunt doar o 

"teorie", în ochii dânşilor mincinoasă, şi din acest motiv, controversa nu este încheiată. În viitor, 

ştiinţa şi religia trebuie să-şi dea mâna, să se întâlnească la jumătate de drum, pentru a ajunge la o 

singură teorie care explică lumea. 

Tinereţea mi-a dat curajul ca şi eu să contribui prin cercetări personale la răspunsuri aduse 

întrebărilor care nu-mi dădeau linişte. Sute şi mii articole de specialitate din reviste româneşti sau 

străine au constituit hrana spirituală a câtorva ani buni de studiu, în care cititul într-o limbă străină a 

trebuit să devină o obişnuinţă, iar personajele au fost înlocuite cu formule şi structuri de înaltă 

fineţe. Nu este uşor când citeşti cărţi sau reviste tehnice, dar cu siguranţă este la fel de palpitant. În 

acest context am observat cum dincolo de strategii, de soluţii eficiente de calcule economice, 

tehnologiile informatice sunt expresia unei schimbări impresionante ce se desfăşoara chiar sub ochii 

noştri. Am cunoscut astfel multă literatură de specialitate, din pacate excesiv de teoretică, pe care a 

trebuit să o însuşesc şi să o adaptez propriei gandiri. 

Maturitatea stă sub semnul unei maxime celebre, conform căreia "e mai necesar să studiem 

oamenii decât cărţile"; deşi Miron Costin ne aminteşte că nu "este alta mai frumoasă şi mai de folos 

zăbavă decîtu cetitul cărţilor". Tare demult, chiar şi Machiavelli,  descria vraja serilor petrecute ore 

în şir în tovărăşia cărţilor cand uita de sărăcie, mâhnire şi chiar de moarte. Dacă pentru mulţi dintre 

titanii literaturii cartea era pătrunsă de spiritul sacralităţii, filele ei şi-au păstrat farmecul şi înspre  
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zilele noastre. În vremurile de dinainte de revoluţie, sărăcia programelor TV şi chiar şi cea a marelui 

ecran te direcţionau spre carte, singurul refugiu în care puteai „fenta‖ „sublima‖ liniaritate a 

cotidianului. După revoluţie am devenit liberi şi de acest drept ne-am folosit pentru a trece graniţa 

până la epuizare sau pentru a trăi din surogate existenţiale oferite de telenovele, totul dublat de 

noianul de pornografii auditive şi vizuale pe care ni-l oferă  societatea actuală. În tot acest timp, 

bogăţia scrisă pe care au gândit-o înaintaşii noştri e acoperită de praful uitării sau al celui de zi cu 

zi. 

Ne ajută cărţile să privim lumea? 

Cunoaşterea nu întotdeauna este bună; ea trebuie să se dezvăluie încet, pe măsură ce 

capacitatea noastra de a absorbi creşte. 

În ultimul timp se pune în balans cititul unei cărţi sau primirea informaţiilor prin intermediul 

televiziunilor. Cu siguranţă este mult mai comod să stai în fotoliu şi să foiletezi programe TV, să 

primeşti informaţii rapide şi mult mai greu să urmăreşti meandrele ascunse într-o carte. În plus, 

documentarele bine realizate, simplificate şi oferite rapid doritorilor sunt de luat în calcul astăzi 

când timpul nu ne permite să culegem, să sistematizăm informaţia şi s-o adaptăm într-un alt context. 

Cu toate acestea, nu trebuie uitat că ignorarea accentuată a cărţilor creează dezumanizare şi 

incultură, motiv pentru care se impun căutate, asiduu, acele comori pe care numai cartea le conţine 

şi care ar putea prilejui  reaşezări într-o lume în care scara valorilor este cert răsturnată. 

Pentru a avea o cultură solidă cei interesaţi trebuie să manifeste o rigurozitate extremă în lectură: un 

cititor avizat trebuie să-şi fixeze în memorie titlul cărţii, autorul, unii memorând chiar detalii din 

prefaţă, semnătura celui care a scris-o sau editura "responsabilă" de apariţia volumului. Citind cât 

mai multe cărţi ne formăm propria noastră părere despre lume şi viaţă. 

În societatea noastră, televiziunea se dovedeşte un tovarăş aproape ideal. Ea oferă, chiar şi celor mai 

exigenţi, împlinirea unui noian de aşteptări, este ca o casă cu mii de ferestre deschise spre lume. 

Şi totuşi, lumea cărţii rămâne pe mai departe una dezirabilă. Mulţi oameni nu renunţă la citit 

pentru că au descoperit că o carte îţi dezvoltă imaginaţia, te învaţă să vorbeşti, pe mulţi obligându-i 

chiar să gândească. Cartea este "o formă pură  a culturii" iar literatura cel mai sigur drum spre 

liniştea existenţială şi spre o viaţă mai plină.  

Există nenumărate cărţi scrise în urma multor ani de experienţă practică a unor oameni şi 

împărtăşită apoi la un nivel accesibil pentru toţi.  

Televiziunea ar trebui privită ca o completare de informatii şi nu ca o bază a acestora, altfel pentru 

tânăra generaţie existând riscul înlocuirii cărţii, „risc ce nu va afecta, din fericire, oamenii formaţi în 

spiritul cărţii". 

Atât timp cât evoluţia omenirii e o sumă infinită de schimbări, trebuie luată în calcul 

perspectiva adăugării la actualele CD - uri sau prezentări de carte pe Internet şi formule din ce în ce 

mai inedite de suport. 

Cu siguranţă că o listă cu zece beneficii ale cititului nu ar acoperi în totalitate motivele pentru care 

ar fi util să citim mai mult şi mai des. Dacă ne gândim la evoluţia tehnologiei din ultimii ani, putem 

afirma că modul în care citim astăzi cărţi s-a schimbat considerabil. Suntem mai practici şi mai 

adaptaţi vremurilor moderne, preferăm să citim pe terminale mobile portabile oricând şi oriunde.‖ 

Ca o forţă a naturii, era digitală nu poate fi interzisă, nici oprită... Este aproape generic în natura sa 

ca fiecare generaţie să devină şi mai digitală decât precedenta‖ (Nicholas Negroponte). 

Fie că citim o carte fizică sau ne folosim de tehnologie şi apelăm la e-book-uri, tabletă sau 

laptop, această activitate se dovedeşte a fi în continuare una esenţială pentru dezvoltarea personală 

şi profesională, abordarea diferitelor provocări ale vieţii din perspective diverse, visare conştientă 

(sau nu), umanizare şi lista poate continua cu multe alte argumente solide. 

Există multe studii efectuate pe cititori de carte care ne arată şi alte beneficii ale cititului. 

Astfel că, cercetătorii de la Universitatea Emory, SUA, coordonaţi de neurologul Gregory Berns, au 

descoperit că cititul unei cărţi poate influenţa activitatea cerebrală. În concluzie, potrivit cercetărilor 

ştiinţifice efectuate, după ce citeşti o carte în creier apar unele noţiuni care rămân câteva zile în 

memorie. Schimbările din creier pot persista, susţin experţii americani. 
 

http://www.portalhr.ro/paul-balogh-cartile-tiparite-vor-supravietui-precum-vinilurile/
http://www.theatlantic.com/national/archive/2013/06/how-reading-makes-us-more-human/277079/
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„Povestirile ne modelează vieţile şi, în unele cazuri, ne defineşte ca persoane―, afirmă 

neurologul Gregory Berns. În această lucrare despre cărţi reiese clar că acestea pot schimba lumea 

şi pot fi o resursă vitală pentru a ne construi un vis nou. Trebuie doar să cunoşti cât mai multe cărţi, 

unele şi în limbi străine, căci te ajută să cunoşti două abordări distincte sau să descoperi conotaţii 

diferite ale unor cuvinte. Concret, cărţile  reprezintă o punte de legătură cu personaje din trecut şi 

prezent şi ne ajută să ne regăsim şi să avem o viziune asupra vieţii, chiar dacă nu toate visele din 

copilărie nu se împlinesc. „Cartea este trebuinţa de singurătate a omului neliniştit şi curios, o 

făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi!‖ asa cum bine mai spunea 

Tudor Arghezi. 

Magia cărţilor ne ajută să fim fericiţi şi să trăim cu un scop clar, precis. 

Este minunat să citeşti, fiindcă te simţi cu-adevărat liber, trăieşti cu pasiune fiecare clipă, ai 

curajul să-ţi învingi teama şi să poţi spune că exişti. Doar lectura îţi poate da această putere magică, 

aşadar dacă vrei să simţi că exişti, acceptă cartea în viaţa ta, deoarece este un dar pe care nu-l poţi 

refuza. 
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IMPORTANȚA CĂRȚII. CULTIVAREA GUSTULUI PENTRU LECTURĂ 

 

Prof. Pîrvulescu Minodora Constanța;  

Colegiul Auto ―Traian Vuia‖-Tg-Jiu 

 

Când am citit prima mea carte, îmi amintesc cu încântare cum alegeam cărțile în bibliotecă, 

după culorile coperților și mirosul inconfundabil al timpului care a trecut peste ele, atunci când le 

țineam în mână, vedeam doar propoziții fără sens, eram dornică să descopăr ce se află în zecile de 

pagini scrise mărunt. Îmi amintesc cum mama, îmi citea seara povești care mă răscoleau, mă 

vrăjeau și eram captivată de locurile descrise în poveste ce mă purtau ca într-un vis printre 

personajele fantastice. Când am început să descopăr lumea literelor și am început să citesc, eram 

curioasă să văd dacă ele erau așa cum îmi citea mama și dacă mai existau şi altele pe care ea uita să 

mi le citească. Dorința și pofta pentru lectură se dobândește din fragedă copilărie, cu ajutorul 

părinților și mai târziu cu îndrumarea dascălilor, începând de la basme și pe măsură ce înaintam în 

vârstă, ajungeam la intrigi și acțiuni mai complicate, personaje complexe, din ce în ce mai 

captivante și mai pline de mister.  

Un dascăl bun nu pierde niciodată din vedere importanța deosebită pe care o are lectura în 

formarea și dezvoltarea imaginației copiilor. Dascălii și în special cei de literatură sunt cei mai în 

măsură să orienteze mințile tinere, în tainele alegeri cărților. De multe ori se crede că lectura 

elevilor se limitează la beletristică. Profesorii se interesează prea puțin ce citesc elevii în afara 

manualelor școlare. Elevii ar trebuie să fie mai conștienți și să aleagă cărți mai variate care să 

cuprindă toate domeniile de activitate: istoria, fizica, geografia, informatica, chimia, matematica, 

limbile moderne și clasice, etc. Profesorul trebuie să fie informat cu tot ce apare nou în domeniul 

lui, să aducă la cunoștința elevilor pentru a preîntâmpina situația în care elevul să nu știe ce să 

cumpere, să afle noutățile editoriale din librării. Un profesor poate să recomande anumite cărți, însă 

nu trebuie să ducă la obligarea procurării și a lecturării lor. Să nu se ajungă la o suprasolicitarea a 

elevilor și transformarea interesului pentru lectură, într-o anumită corvoadă, de care elevii se achită 

fără prea mare interes. Lecturarea unei cărți interesante își pierde din farmec atunci când este 

impusă. 

În general se consideră că îndrumarea şi controlul lecturii îi revin în exclusivitate 

profesorului de limba romană. Nimic mai fals şi mai eronat decât acest fel de a privi lucrurile. 

Controlul lecturii și îndrumarea sunt acţiuni cu multe consecinţe și dificile asupra educaţiei. 

Managerul, personalul biblioteci școlare și întregul colectiv al şcolii au datoria de a se îndruma ceea 

ce vor lectura elevii. Părinții au o mare răspundere în educaţia copiilor lor. În familie elevul își 

petrece cel mai mult timp, timpul este mult mai mare decât cel petrecut în şcoală. Părinții pot devin 

un model pe care fiul, fiica să-i imite în ţinută, gesturi, comportament și limbaj,etc... Ideal este ca 

părinţii să devină o parte integrantă în procesul instructiv-educativ de orientare și model pentru 

elev. 

A sugera părintelui să devină un partener pentru promovarea lecturii la elevi,  nu este o 

atribuţie facilă, el fiind și așa destul de ocupat cu serviciul și îndatoririle părintești. Dezvoltarea unei 

strategii, sau găsirea unor activităţi și metode care să atragă în mod activ părintele în acest proces. 

Problemele intervin atunci când părinţii la rândul lor,  au nevoie de formarea și dezvoltare a 

gustului pentru lectură. 

Cartea este motorul spiritual în viaţa noastră, un izvor nesecat de informație, care instruiește 

și descoperă o lume fascinantă  a unei culturi generale, poate fi ajutorul în cazul unei decepții, este 

uneori ceva mai mult decât un profesor deoarece cu ajutorul ei putem să adunăm gânduri frumoase. 

Cartea ne ajută să fim mai buni, să vedem sensul vieţii  în alt mod, într-un cuvânt ne informează și 

ne împărtășește o mulțime de informații. 
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Este un mod de comunicare care ordonează cuvintele și propozițiile în formele cele mai 

frumoase. A scrie o carte este o artă, deoarece trebuie să ai inspirație și imaginație pentru a putea 

realiza ceva de calitate. Trebuie să aranjezi, să împleticeşti propozițiile în aşa fel, încât cititorul să 

fie ―vrăjit ― atras de intriga  acțiunii, să aibă posibilitatea să învețe ceva din conținut lecturat. 

Sentimentele pot fi exprimate prin cuvinte dar nu oricare dintre ele ci doar acelea care provin din 

inimă și în care se poate regăsi cititorul. Cartea ne ajută să pătrundem în tainele lumii să înțelegem 

universul cuvintelor. În paginile ei putem culege înțelepciune, vorbe de duh, sfaturi și ne putem 

―adăposti‖ în imaginația scriitorului de lumea rea și crudă. Carte este o mângâiere, un suflu ce ne 

alină necazurile și grijile, care ne atrage cu ajutorul subiectelor ei și ne face să ne deconectăm de la 

viața cotidiană. 

 Cartea este o lume imaginară, un îndemn pentru a descoperi acțiunea, imaginația scriitorului 

și un îndemn de a citi altele, astfel reușim să găsim anumite răspunsuri la întrebările noastre. Cartea 

―ne face să trăim înafara de minciună, nedreptate și prejudecăți‖ (M.Sadoveanu). Vorbele acestea 

sunt ale unui mare scriitor al țării noastre, prin care ne atrage atenția asupra unei calități a cărții, 

adică imensa puterea de influențare, puterea de a ne transpune într-o altă lume o lume a 

fantasticului. Toţi cei care au intrat într-o bibliotecă se vor simți mai puternic sufletește, mai 

superiori. Aceștia sunt cei care vor putea descurca mai ușor viața de zi cu zi, vor fi cu un vocabular 

mai bogat și adecvat, pot lua parte cu ușurința la orice conversație.O lecție valoroasă primită de la 

profesorii mei, este că și cartea are vârsta ei. Pentru fiecare vârstă, există o cartea potrivită; sunt 

cărți al căror farmec îl trăim doar la anumite vârste, sunt cărți al căror valoare crește odată cu timpul 

ce trece asupra ei și pe măsură ce vremea trece, devine ca un vin din ce în ce mai bun cu fiecare an 

ce trece 

Profesorul are astfel dificilă misiune de a-l întoarce pe elev la carte, folosind diverse metode 

atractive, mai active și mai antrenante. Datoria profesorilor este de a  rămâne promotorul unor 

soluții directe de stimulare a lecturii și prin acest proiect, să încerce să optimizeze demersul 

educativ, prin realizarea unui schimb de idei, de activităţi, de metode și materiale didactice în 

sprijinul dezvoltării motivaționale a elevului. Cunoștințelor noastre în cea mai mare parte provin din 

cărțile lecturate. Nu există astăzi domeniu de activitate care să nu solicite oamenii la un efort de 

împrospătare a cunoștințelor și îmbogățire profesională, în ceea ce se înfăptuiește prin acumularea 

de cunoștinte. Principala bază a instrucției o constituie cartea, cercetarea cărților presupune 

priceperea de a le descifra, de a acumula noi cunoștințe, cu alte cuvinte de a le răsfoi și citi.  elaţia 

omului cu cartea dăinuia din trecut, era modul de a transmite și a păstra tradițiile. Cititul a fost, este 

și va rămâne o activitate de îmbelșugare cognitivă și spirituală specifică cititorului, care va aprecia 

pe deplin un text literar, când va renunța pentru o clipă la prejudecățile sale culturale, la diversele 

probleme subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care 

se scrie. Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogățirea sinelui cu o nouă cunoaștere, cu o 

modalitate nouă de receptare a lumii interioare și exterioare. Cititul este o hrană care te 

metamorfozează și scoate din om tot ceea ce te reprezintă. Cel mai important lucru este și calitatea 

cărților de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de sirenă, să o citești, cum 

vrei și ori de câte ori vrei. Cartea este un prieten tăcut îți oferă ori de câte ori ai nevoie același 

răspuns fidel la fiecare întrebare și-l repetă cu nesfârșită răbdare până ce l-ai înțeles deplin. Ea este 

atât de înțelegătoare, încât atunci când n-ai înțeles-o nu se supără, nu jignește, ci te așteaptă să o 

redeschizi. Cartea este învățătorul care te ghidează la bine, te face să râzi şi să plângi, te face să te 

bucuri … 
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CARTE  FRUMOASĂ, CUM  SĂ TE CITESC ? 
 

 

Prof. înv. primar, Popescu Ana-Maria,  

C.N. ,,Spiru Haret‖, Tg. Jiu 

 

           Într-o zi, am văzut în mâna fiului meu de trei ani o carte pe care eu însămi o primisem de la 

mama, când aveam trei ani: ,,Căsuţa din pădure‖ de Fraţii Grimm… Cum trece timpul… 

           M-au învăluit într-o clipă nostalgii,  calde bucurii, amintiri… Am imortalizat întâlnirea cu 

cartea mea şi am postat fotografia pe reţeaua de socializare: două generaţii, aceea şi Carte! 

          Cartea ne aşteaptă mereu, Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o, nu 

se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii.  

          Uitate în bibliotecă zeci de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume 

nebănuită. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi de câte ori vrei.  

           Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi,eu sunt 

învăţătorul care îşi conduce elevii să citească şi să iubească slova cărţii . 

           Lectura este, totuşi, ―pe cale de dispariţie‖ , în plină eră a vitezei; deşi se cunosc beneficiile 

lecturii asupra copiilor, se pot număra tot mai puţini cititori în devenire, elevii mei citesc şi ei, puţin. 

 Cauzele sunt multiple. Se constată că invazia mass-mediei şi a tehnologiei performante ne 

ţine departe de CARTE ,deşi nu vor putea înlocui CARTEA niciodată.  

            În activitatea didactică, un rol deosebit îl are învăţătorul în a-i ,,împrieteni‖ pe elevi ,din nou, 

cu Cartea. În şcoală ,elevii nu trebuie doar să răspundă la întrebări , ci să şi înveţe să iniţieze o 

conversaţie,să-şi exprime punctele de vedere, să se implice în rezolvarea de probleme, să-şi 

argumenteze ideile şi atitudinile, să exerseze convenţiile unei comunicări civilizate şi să 

interiorizeze valoarea comunicării.  

      De aceea , activităţile didactice trebuie să cuprindă o varietate de experienţe de comunicare 

orală şi scrisă. 

       La clasele I-IV se alocă o oră de lectură distinctă în orarul săptămânal. 

       În clasele I –  II, citirea zilnică a diferitelor texte de către cadrul didactic alternează cu citirea 

independentă a elevului ,iar în clasele a III-a şi a IV-a elevii sunt încurajaţi să citească atât texte 

literare, cât şi texte nonliterare.   

      Lectura este exersată atât în mod tradiţional atât la orele de citire ,cât şi la fiecare disciplină 

de  studiu(matematică, istorie, geografie etc.) în diferite registre: citirea tabelelor, a graficelor, 

schemelor, hărţilor ,cât şi a regulilor şi problemelor. 

         Învăţătorul încurajează procesul comunicării şi activitatea de citire cu talent şi măiestrie 

pedagogică prin: utilizarea conversaţiei, a povestirii, a cititului cu voce tare, a jocului de rol şi a 

prezentării orale, discutarea cu elevii despre propriile lor experienţe ,  observarea felului  în care se 

exprimă oral fiecare elev, acceptarea întrebărilor şi a comentariilor elevilor, practicarea regulilor 

unei comunicări civilizate (ascultarea și respectarea opiniilor celorlalţi şi nu respingerea lor). 

          În activitatea sa didactică, învăţătorul ajută elevii: să se exprime clar,  să facă asocieri, să 

ţină cont de sentimentele celorlalţi, să aprecieze relaţiile de prietenie , să aibă în vedere că pot exista 

soluţii diverse pentru o anumită problemă, să înţeleagă felul în care oamenii folosesc limbajul ca să 

obţină ceea ce doresc, să exprime ceea ce simt sau ceea ce gândesc,ceea ce au înţeles din ceea ce au 

citit. 

         Învăţătorul este cel care evaluează felul  în care se exprimă  un elev, observând: siguranţa cu 

care se exprimă elevul în diferite scopuri, situaţiile de comunicare în care exprimarea orală a 

acestuia este eficientă, capacitatea elevului de a fi un bun ascultător, impactul pe care îl are 

exprimarea orală a unui elev asupra auditoriului, modul în care vorbitorul ţine cont de reacţiile 

auditoriului sau dacă aceste reacţii afectează prestaţia vorbitorului, cum se descurcă elevul în viaţa 
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cotidiană în ceea ce priveşte comunicarea orală, ce convenţii sociale ale comunicării orale înţelege 

şi foloseşte elevul, cum poate reda conţinutul unui text. 

      În  asidua, dar nobila sa activitate, învăţătorul îşi planifică, asemenea unui bun strateg, mijloace, 

metode şi conţinuturi, în vederea realizării competenţelor specifice: 

-    formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

-    familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

-    cunoaşterea instituţiilor care se ocupă cu apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor; 

-    cultivarea gustului estetic şi a preferinţelor literare; 

-    exprimarea preferinţelor literare în conexiuni interdisciplinare; 

-    raportarea emoţiilor afective la mesajul textelor literare; 

-    cultivarea sensibilităţii artistice prin lectură; 

-    împărtăşirea experienţei personale; 

-    dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare orală, spontană, corectă, expresivă; 

-    îmbogăţirea şi activizarea vocabularului; 

-    stimularea capacităţii creatoare. 

Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. Lectura e un instrument care dezvoltă 

posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Importanţa lecturii este dată de aspectele educative pe care le implică: 

-   aspectul cognitiv: prin lectură elevii îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre lume, despre realitate; 

-   aspectul educativ: lectura contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice şi estetice; 

- aspectul formativ constă în faptul că lectura are drept consecinţă formarea şi consolidarea 

deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de exprimare 

corectă şi expresivă. 

      Pentru ca unui copil să îi placă să citească , titlurile lecturilor  îi vor fi indicate în funcţie de 

următoarele criterii: 

-  gradul dezvoltării psihice : gândire, limbaj, imaginaţie, emoţii, sentimente etice şi estetice; 

-  sfera de interese şi preocupări ; 

-  capacitatea de înţelegere a mesajului conţinut în opera literară; 

-  calităţile educative şi estetice ale cărţii indicate; 

 - calităţile stilului - simplitate, naturaleţe, proprietate - să permită o înţelegere uşoară a mesajului 

lecturii. 

„Problema principală a educaţiei, spunea Freinert, rămâne nu atât conţinutul învăţământului, 

cum s-ar crede astăzi, cât modul de a provoca setea de cunoaştere a copilului …‖. Aceasta înseamnă 

ca noi, dascălii, să găsim cele mai potrivite modalităţi de eficientizare a demersului  didactic, astfel 

încât să stimulăm apetitul pentru lectură al elevilor. 

          Pentru a realiza noul model comunicativ-funcţional, învăţătorul trebuie să-şi formeze modelul 

operaţional-strategic al predării limbii române care va avea drept premise: 

-formarea şi perfecţionarea deprinderilor de citire; 

- îmbogăţirea, precizarea, activizarea şi nuanţarea vocabularului elevilor; 

- însuşirea ortoepiei, ortografiei şi punctuaţiei, în limitele prevăzute de programa şcolară pentru 

clasele I – IV; 

- redactarea compunerilor; 

- însuşirea elementelor de construcţie a comunicării de către elevi, în limitele programei. 

 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de citire, au drept scop exprimarea succintă sau amplă, 

redarea experienţelor şi trăirilor personale, îmbogăţirea vocabularului,  trezirea interesului elevilor 

faţă de limbă ca mijloc de comunicare şi dorinţa de a citi . 

Pentru a-şi însuşi deprinderea cititului  până la nivelul la care el să poată construi „o metoda 

de lucru care să-i facă pe elevi în stare să-şi completeze singuri  instruirea elementară  pe care au 

primit-o în şcoală‖, elevii trebuie să parcurgă două etape: 

- însuşirea  tehnicii  cititului  cu tot ce implică aceasta; 
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- însuşirea capacităţii de a  se orienta în textul citit  în scopul folosirii cărţii în mod independent, ca 

izvor de informaţie şi de formare.  

Însuşirea de către elevi  a tehnicii cititului se realizează prin exerciţii. Pentru a asigura un 

randament maxim acestei activităţi, se impune, ca ea să fie realizată,  aşa cum am subliniat, cu 

efortul personal al fiecărui elev în parte.  

     Lectura explicativă este  metoda fundamentală şi specifică pentru însuşirea tehnicii muncii 

cu cartea. Prin intermediul acestei metode elevul va trece de la lectura pasivă (cantitativă) la lectura 

activă a unui text. 

      Lectura explicativă este un complex de metode: lectura, explicaţia, conversaţia, povestirea, 

demonstraţia, exerciţiul, toate conducând la înţelegerea textului analizat. 

       Textul în proză şi textul liric au, la rândul lor, căile care să faciliteze elevilor înţelegerea 

conţinuturilor;  

Textul în proză: 

-Conversaţia introductivă; 

-Citirea integrală a textului (lectura model); 

-Citirea pe fragmente; 

-Povestirea acestora; 

-Desprinderea ideilor principale; 

-Recitirea integrală; 

-Povestirea integrală; 

Textul liric: 

       -Conversaţia introductivă; 

 -Lectura model; 

 -Citirea pe strofe; 

 -Extragerea cuvintelor, expresiilor cheie, a ideii poetice; 

 -Recitirea integrală, expresivă; 

       -Memorizarea 

   Învăţătorul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu documentele şcolare de proiectare, 

dar şi părinţii trebuie să ştie , la rândul lor , ce trebuie să citească un elev din clasele I –IV: 

-   texte literare - studiate în manualele de citire ale fiecărei clase; 

-    texte literare şi nonliterare - intercalate între textele de citire; 

-    lecturi suplimentare extraşcolare. 

            Misiunea mea de dascăl şi părinte este să învăţ Copilul să citească, să iubească şi să respecte 

Cartea. 

  Citim, pentru că literatura ne ajută să trăim ca oameni…adevăraţi oameni, pentru a simţi 

acea emoţie specială pe care o carte poate să o ofere.  

Citim, pentru că am învăţat de la dascălii noştri să iubim Cartea… 

Nu-i poţi spune unui copil „Citeşte!‖ sau „Iubeşte!‖…Trebuie să-şi dorească singur asta!                 

Verbul „a citi‖ nu suportă imperativul… 
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CONSILIERUL SPIRITUAL UMAN 

 
Prof. Laurenţiu Popovici  

 
Deşi fiecare creştin trebuie să devină un consilier spiritual pentru ceilalţi creştini, lucrarea de 

consiliere spirituală, ca o chemare specială, îi este încredinţată în mod deosebit preotului şi nu 

numai.  Din punct de vedere biblic, nu există nici o justificare pentru recunoaşterea existenţei unei 

discipline separate şi distincte, numită psihiatrie. În Scripturi sunt prezentate numai trei surse 

specifice de probleme personale în trăire: activitatea demonică (în principal, posedarea demonică), 

păcatul personal şi boala organică. Acestea trei sunt legate una de alta. Toate posibilităţile sunt 

cuprinse sub aceste trei titluri, nelăsând loc pentru o a patra: boala mintală neorganică. Prin urmare, 

în schema biblică nu există loc pentru psihiatru, ca o poziţie separată. Această castă care s-a stabilit 

singură a apărut odată cu lărgirea umbrelei medicale pentru a cuprinde şi bolile neorganice (noţiune 

nu prea clară). Un nou practician, în parte medic (o foarte mică parte) şi în parte preot necreştin (o 

foarte mare parte), a apărut pentru a servi mulţimea de oameni care înainte fuseseră consiliaţi de 

pastori, dar acum au fost smulşi de la aceştia şi aşezaţi sub umbrela largă a „bolilor mintale". Nu 

vreau să susţin că ideile moderne cu privire la bolile mintale nu sunt valide. Mulţi alţii au făcut cu 

mult efect acest lucru.  

Este neîndoielnic faptul că psihiatrul poate face mult din punct de vedere medical ca să ajute 

persoanele care suferă de pe urma unor probleme de viaţă a căror etiologie este organică. Domeniul 

acesta este în dezvoltare. Desigur, înţelegerea influenţei chimiei organismului asupra 

comportamentului şi emoţiilor este doar la început. Preotul creştin s-ar bucura să vadă psihiatria 

părăsind domeniul neorganic, pentru a deveni ceea ce (în America, dar nu şi în Europa) ea a pretins 

în mod fals că este, şi anume o specialitate medicală. Cu alte cuvinte, funcţia legitimă a psihiatriei 

este să-i servească pe aceia care suferă de boli organice. Existenţa psihiatrului este justificată numai 

atunci când se specializează ca medic, pentru a-i trata pe aceia ale căror probleme au o etiologie 

organică. Dar chiar şi atunci este foarte probabil că va fi nevoie de ajutor din ambele părţi. În timp 

ce medicul tratează problema fizică, consilierul spiritual creştin trebuie să pedaleze în acelaşi ritm 

cu el. În acelaşi fel în care consilierul spiritual lucrează împreună cu un medic care tratează un 

ulcer, rolul lui fiind acela de a se ocupa de tiparele de trăire care au dus la apariţia ulcerului, tot aşa 

s-ar putea să fie nevoie să lucreze împreună cu un medic care utilizează terapia megavitaminizării. 

Rolul preotului este acela de a-l ajuta pe pacient să schimbe tiparele de trăire păcătoase care s-ar 

putea să se fi dezvoltat ca urmare a dezechilibrului chimic. Aceste tipare păcătoase de trăire pot fi 

relaţii umane deteriorate datorită suspiciunii, închiderii în sine etc.  

Consilierea spirituală aparţine pastorului  
Preotul, trebuie să fie gata (şi în stare) să-şi asume întreaga sarcină la care l-a chemat 

Dumnezeu: aceea de a trata bărbaţi şi femei care suferă dureri şi nefericiri care îşi au originea în 

păcate personale. Tema Sf. Scripturi este dragostea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Hristos 

pentru Biserica Lui, iar răspunsul Bisericii trebuie să fie dragoste pentru Dumnezeu şi pentru 

semenii noştri (rezumatul Legii). Preotul este chemat la slujba specială de a propovădui Evanghelia 

şi de a le da Cuvântul lui Dumnezeu acelora pe care Duhul Sfânt îi regenerează. Pe el îl preocupă în 

mod vital răspunsul de dragoste pe care creştinul îl dă dragostei lui Dumnezeu. El are chemarea de a 

fi un preot/învăţător care conduce cu credincioşie turma lui Dumnezeu pe cărările dreptăţii şi îi 

hrăneşte cu orice cuvânt care iese din glasul lui Dumnezeu. Îndatorirea lui este prin excelenţă aceea 

de a le da Cuvântul lui Dumnezeu prin predici şi consiliere spirituală, în aşa fel încât oile obosite, 

chinuite, flămânde, rătăcitoare să fie păstrate în siguranţă în mijlocul turmei. Cele două funcţii ale 

lui, consilierea spirituală şi misionarismul său, corespund denumirilor de preot şi învăţător. A spune 

că preotul creştin este consilier spiritual şi propovăduitor prin excelenţă înseamnă a spune că  
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aceste lucrări sunt esenţa funcţiei şi a slujbei lui în biserică. Aceasta nu exclude faptul că fiecare 

creştin trebuie să dea multă învăţătură, multe îndrumări şi să facă consiliere spirituală, după darurile 

şi chemarea fiecăruia . Toate acestea ridică întrebarea dacă creştinii pot să-şi asume în mod legitim 

poziţia de consilieri spirituali, ca o îndatorire şi o chemare pentru toată viaţa, dacă nu sunt ordinaţi 

pentru lucrarea creştină, întocmai cum toţi creştinii pot să depună mărturie despre credinţa lor, ceea 

ce implică o proclamare neoficială a Cuvântului (vezi Faptele Apostolilor 8:1- 4; întreaga biserică a 

anunţat mesajul Sf. Evanghelii), tot aşa toţi creştinii pot (de fapt trebuie) să facă consiliere 

spirituală. Totuşi, nu toţi creştinii au fost puşi deoparte în mod solemn pentru lucrarea de „a 

confrunta în mod noutetic pe orice om şi a da învăţătură oricărui om" , aşa cum a fost pus deoparte 

preotul creştin. Într-un mod cu totul special el a fost numit şi pus deoparte de către Dumnezeu şi 

Biserică, pentru aceste două lucrări de slujire, prin chemarea lui Dumnezeu şi a Bisericii, şi prin 

punerea mâinilor. Nu există nici o indicaţie în Sf. Scriptură că altcineva în afară de cei care au fost 

recunoscuţi în mod special trebuie să ia asupra lor în mod oficial (ca funcţie, lucrare sau chemare de 

o viaţă) lucrarea de consiliere spirituală sau de proclamare a Cuvântului. Aceasta înseamnă că 

persoanele care au chemarea de a face consiliere spirituală trebuie să se pregătească pentru lucrarea 

de slujire creştină şi să ceară să fie ordinaţi, deoarece Dumnezeu descrie chemarea de a fi consilier 

ca o chemare de a fi preot.  

În ultimii doi ani mi-au scris şi m-au vizitat mulţi tineri creştini care doresc să devină 

consilieri spirituali de profesie, dar care nu s-au gândit să facă această lucrare ca misionari, sub 

egida Bisericii lui Iisus Hristos. Am încercat să le arăt din Scripturi ce spune Dumnezeu despre 

această problemă. Am subliniat faptul că, cu cât un consilier spiritual devine mai creştin în lucrarea 

lui de consiliere, cu atât seamănă mai mult cu un pastor; adică, activităţile lui sunt exact acelea la 

care este chemat un pastor care face consiliere spirituală. Cea mai bună pregătire pentru consilierea 

spirituală creştină se obţine prin studii serioase la un seminar teologic, prin care se acumulează 

cunoştinţe solide biblice şi teologice. Resursele pe care se bazează un consilier spiritual cu adevărat 

creştin sunt Cuvântul, Duhul şi Sf. Biserică. Există diferenţe majore între preot şi consilierul 

spiritual care lucrează în afara Sf. Biserici. Preotul are posibilitatea să facă lucrare preventivă prin 

predici şi prin alte activităţi pastorale. Consilierul spiritual care lucrează în afara Bisericii nu are 

posibilitatea să modeleze o adunare de oameni făcându-i să fie un organism armonios, plin de 

dragoste, în care persoanele consiliate să fie asimilate şi de la care acestea pot primi un ajutor 

substanţial. Şi, poate mai important decât orice, este faptul că acţiunile de disciplinare, care sunt de 

cea mai mare importanţă pentru consilierea spirituală biblică, nu sunt la dispoziţia consilierului 

spiritual creştin care operează din afara bisericii. De aceea, el optează numai pentru o parte din toate 

resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziţia pastorului creştin; în consecinţă, el poate să 

îndeplinească numai o parte din întreaga lucrare pe care trebuie să o facă un consilier spiritual. Nu 

există nici un motiv să credem că un pastor care este în mod deosebit talentat în consilierea 

spirituală nu poate să-şi petreacă cea mai mare parte a timpului făcând lucrarea de consiliere 

spirituală, poate ca pastor asociat într-o biserică sau ca membru în comitetul Comunităţilor (a 

asociaţiilor zonale de biserici) care îi ajută pe pastorii mai multor biserici dintr-o anumită zonă. 

Autoritatea lui Hristos, dată acelora care sunt „mai marii noştri" (Evrei 13:7,17; 1 Tesaloniceni 

5:13), nu trebuie să fie dispreţuită. Consilierul spiritual creştin neordinat, care lucrează în afara 

bisericii organizate a lui Hristos, nu a primit şi nu poate să exercite o astfel de autoritate. Totuşi, 

această autoritate este din multe puncte de vedere de mare importanţă pentru lucrarea de consiliere 

spirituală. Şi, pe lângă aceasta, el trebuie să se confrunte cu faptul că făcând această lucrare singur, 

nu s-a pus pe el însuşi sub autoritatea lui Dumnezeu, învestită în Biserica Sa. Toţi consilierii 

spirituali creştini în devenire trebuie să se gândească la această problemă şi să-şi ia în serios darurile 

şi chemarea.  
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COMUNICAREA. 

BARIERELE DE COMUNICARE 
 

Purdescu Elena, Colegiul Tehnic Nr.2 

 

Din totdeauna au existat discipline care au întâmpinat dificultăţi în circumscrierea şi 

explicarea obiectului de cercetare.  

Pe măsura progreselor ştiinţifice, se ivesc necesitatea definirii unor noi domenii şi discipline 

şi cerinţa reconsiderării periodice a raporturilor reciproce dintre cele existente. În ceea ce priveşte 

teoria comunicării, denumirea acestei noi discipline pare clară, dar ascunde o capcană, datorită 

ambiguităţilor şi conotaţiilor acumulate în timp de termenul „comunicare‖.  

Conceptul de comunicare derutează prin multitudinea ipostazelor sale şi se constituie într-o 

sursă de confuzii şi controverse. FRANK E.X. DANCE şi CARL E. LARSON - cercetători 

americani: acum 20 de ani au încercat să adune într-o carte definiţiile comunicării, propuse de autori 

diferiţi, limitându-se la cele mai reprezentative 126 de formulări. Înainte de publicare, specialişti de 

diferite formaţii au început obiecţiile, fiind nesatisfăcuţi de nici una din propunerile reţinute de 

autori. Cu acest prilej s-a evidenţiat faptul că în aproape fiecare subdomeniu al biologie, sociologiei 

sau ştiinţa informaţiei, termenul de comunicare este utilizat într-o accepţie particulară, specializată.  

Pentru biologul EDWAR D O. WILSON comunicarea este o acţiune a unui organism sau a 

unei celule care alterează modelele prealabile de comportament ale altui organism sau celule, într-o 

manieră adaptativă pentru unul sau ambii participanţi. Această definiţie îi nemulţumeşte pe 

informaticianul interesat de comunicarea dintre organisme, celule nevii, anorganice în al căror 

comportament criteriul adaptării la mediu este inoperant şi pe psihologul şi sociologul care nu 

concep comunicarea fără un subiect dotat cu conştiinţă. 

CARL I. HOVLAND, IRVING I. JANIS şi HAROLD H. KELLEY: aceştia propun o 

definiţie cu care sunt de acord psihologii şi sociologii: Comunicarea este un proces prin care un 

individ – comunicatorul – transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba comportarea 

altor indivizi – auditoriul. Această definiţie intră în contradicţie cu cercetările din câmpul 

kinestezicii, potrivit cărora persoanele aflate în interacţiune directă îşi transmit cu precădere mesaje 

non-verbale – gesturi şi parametrii verbali (intonaţie, ritm, înălţime, volum) care însoţesc expresia 

verbală. Nu trebuie uitată gama de situaţii în care oamenii sunt nevoiţi să comunice exclusiv prin 

mijloace non-verbale, ca în cazul mutismului sau al surdităţii unuia dintre parteneri sau al unor 

situaţii particulare ca distanţă excesivă, zgomot de fond puternic, interdicţii cu caracter magic sau 

constrângeri de ordin ludic / artistic – pantomima. Această definiţie nu acoperă nici domeniul 

comunicării animale care este foarte vast. De asemenea, nu orice comunicare are scopul de a 

provoca modificări comportamentale, cum enunţă această definiţie. Muzica, artele plastice, 

mijloacele de influenţare a cunoştinţelor şi a afectivităţii nu au ca scop modificări comportamentale. 

Definiţia exclude şi zona importantă a comunicării intrapersonale – dialogul interior. Au existat 

încercări de a lărgi cadrul definiţiei, dar care nu au dus la rezultate fericite: 

CHARLES MORRIS – filosof american: Comunicarea este punerea în comun, împărtăşirea, 

transmiterea unor proprietăţi unui număr de lucruri. Orice mediu care serveşte acestui proces de 

punere în comun e un mijloc de comunicare: aerul, drumul, telefonul, limbajul. Această extindere a 

definiţiei cuprinde tipuri de interacţiuni ce nu nimic de-a face cu informaţia. C.Morris îşi ilustrează 

definiţia cu exemplul unui radiator care îşi comunică căldura către obiectele din jur. Postulatul 

IPOTEZA SAPIR – WHORF potrivit acestei ipoteze, imaginea pe care ne-o formăm asupra 

realităţii depinde esenţialmente de limba pe care o vorbim. În limba română este marcată distincţia 

dintre comunicare şi comunicaţie. În limba engleză sau franceză nu există un cuplu de cuvinte care 

să marcheze această distincţie; în limba engleză se foloseşte acelaşi termen pt. comunicare / 

comunicaţie = communication. Morris numeşte drumurile „means of communication‖, referindu-se 

la calitatea lor de căi de comunicaţie, noţiune diferită de cea de mijloc / cale de comunicare.  
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În limba română distincţia este clară:  

- marfa se transportă pe o cale de comunicaţie – drum, apă, aer;  

- ştirea se transmite pe o cale de comunicare – ziar, radio, tv, internet.  

- aerul poate fi şi o cale de comunicaţie – serveşte transportului de mărfuri şi pasageri – dar şi o cale 

de comunicare – serveşte difuzării în spaţiu a cuvintelor pe care le rostim.  

Distincţia aceasta este importantă pentru că atrage atenţia asupra erorii de a discuta despre 

transmiterea mesajelor, adică despre comunicare, în termenii metaforei transportului. Din acest 

punct de vedere vorbele nu îşi conţin sensurile, acestea există doar în mintea celor care le utilizează. 

Cuvântul rostit nu este decât un semnal care ajuns la receptor poate sau nu să provoace un înţeles în 

mintea lui, însă condiţionat de cunoaşterea unui cod anume, în absenţa căruia comunicarea este 

imposibilă. Există o non-identitate a codurilor lingvistice. Definiţia lui Morris este mult prea largă şi 

inoperantă, încurajând confuziile privind natura reală a proceselor de semnificaţie şi semnificare. 

COLLIN CHERRY profesor de telecomunicaţii, autorul uneia din primele lucrări de teoria 

comunicării dă o definiţie deficitară, din punct de vedere al pertinenţei, inoperantă şi mult prea 

încăpătoare – „Comunicarea este ceea ce leagă organismele între ele‖- este o definiţie. remarcabilă 

prin concizie, dar foarte vagă. 

Nici DEX-urile, nici pseudo-rezolvările care mută problema în altă parte nu oferă definiţii 

satisfăcătoare. 

DEX-ul – defineşte pleonastic comunicarea: ‖Comunicarea este acţiunea de a comunica şi 

rezultatul ei.‖ 

WARREN WEAVER – oferă o pseudo-rezolvare: „Comunicarea reprezintă totalitatea 

proceselor prin care o minte poate să o influenţeze pe alta.‖ Această definiţie înlocuieşte un impas 

cu altul, „mintea‖ fiind şi el un termen greu de definit. Dificultăţile formulării unei definiţii a 

comunicării se datorează şi vechimii termenului, care are conotaţii şi trăsături care îi îngreunează 

explicarea conţinutului. Restituirea semnificaţiei iniţiale printr-un demers etimologic poate 

contribui la luminarea sensului de bază al cuvântului : 

a comunica < lat.  vb. communico, -are este format prin derivare cu prefix din: pref. com + lat. adj. 

munis, -e = serviabil, îndatoritor; lat. adj. munis, -e a dat naştere unei familii de derivate; lat. adj. 

immundis = scutit de sarcini, exceptat de la îndeplinirea unei datorii  sensul de astăzi = exceptat 

de la contactarea unei boli  imunitar; lat. adj. communis = care îşi împarte sarcinile cu altcineva; 

= ce aparţine mai multora sau tuturor, accepţie din sintagma „trăsături comune‖,sursă a sensului 

derivat „obişnuit‖, banal‖. 

S-a emis ipoteza că în paralel cu adj. lat. munis a circulat forma municus, cuvânt neatestat în 

texte, dar reconstituit. Franz Bopp a observat ideea reconstituirii; el a studiat familia limbilor indo-

europene. A identificat în lb. oscă – se vorbea în Italia în perioada fondării Romei – cuv. muniku. 

Dacă municus a existat în latină, acesta a fost derivat cu prefix  communicus, din lat. communicus 

s-a format lat. communicare;  

Lat. communicare: a însemnat la început punerea în comun a unor lucruri, de orice natură; după 

răspândirea creştinismului s-a conturat sensul sacramental, însemnând împărtăşirea credincioşilor 

în cadrul agapelor, slujbe care stau la baza serviciului liturgic; din această ultimă accepţie s-a 

dezvoltat antonimul excommunicare = interdicţie de a primi împărtăşania, echivalentă cu 

excluderea din comunitate şi punerea în afara legii. 

În limba română, lat. communicare a dat naştere unui dublet etimologic – 2 cuv. cu sensuri 

diferite, dar cu acelaşi etimon: lat. communicare  cuminecare = împărtăşanie   comunicare – 

neologism, împrumutat pe cale savantă. Cele 2 cuvinte cuminecare / comunicare < lat. 

communicare evidenţiază ambivalenţa procesului de comunicare, dubla sa dimensiune sacră şi 

comunitară. Astfel, cuvântul comunicare are 2 componente: 

- componenta verticală – cuminecarea – care reprezintă încercarea omului de a aspira la un nivel 

superior, transcendental; 

- componenta orizontală – comunicarea – comunicarea ca liant social, care stă la baza organizării 

sociale, controlând şi coagulând raporturile dintre oameni.  
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Este important dublul statut al cuvântului : 

- „cuvânt‖ – în comunicarea socială, are înţelesul comun, situat în sfera semantică a comunicării; 

-„Cuvânt‖–Logosul Divin, apropiat prin cuminecare 

Astfel comunicarea capătă o rezonanţă metafizică, refuzată, din păcate, de definiţiile uzuale. 

Definiţia mai completă şi mai flexibilă–LOUIS FORSDALE: Comunicarea e procesul prin care un 

sistem este stabilit, menţinut şi modificat prin intermediul unor semnale comune, împărtăşite, care 

acţionează potrivit unor reguli. 

Barierele de comunicare reprezintă toate acele perturbaţii care pot intervenii de-a lungul 

procesului de comunicare şi care reduc fidelitatea sau eficienţa mesajului transmis. Important este 

însă impactul pe care aceste bariere le au asupra mesajului transmis care, în unele situaţii, poate fi 

perturbat atât de puternic încât informaţia ajunsă la destinatar să fie cu totul diferită faţă de cea 

transmisă de emitent 

În studiile de specialitate sunt semnalate patru mari categorii de bariere ale comunicarii: 

1.Bariere de limbaj - apar dificultăţi de exprimare care duc la expresii sau cuvinte confuze 

ori cu sensuri diferite pentru persoanele implicate în actul de comunicare. Nivelul de pregătire al 

celor care comunică poate fi un impediment în înţelegerea mesajului de specialitate emis de unul 

dintre ei şi imposibil de decodificat de celălalt. De asemenea, şi starea emoţională a receptorului 

poate influenţa negativ comunicarea, conţinutul mesajului transmis fiind deformat. O altă cauză este 

produsă de folosirea unor cuvinte ori expresii confuze sau idei preconcepute.  

2.Bariere de mediu - cele mai des întâlnite sunt cele care ţin de climatul de muncă 

necorespunzător, caracterizat prin poluare fonică ridicată. De asemenea, suporţi informaţionali 

necorespunzători pot cauza perturbări ale mesajelor transmise.  

3.Bariere determinate de poziţia emiţătorului şi receptorului - de cele mai multe ori acestea 

intervin atunci când imaginea pe care emiţătorul sau receptorul o are despre sine sau interlocutor 

este una falsă, însoţită de idei preconcepute sau sentimente mult prea puternice. Percepţia eronată cu 

privire la subiectul sau situaţia în care are loc comunicare poate produce, de asemenea, confuzii.  

4.Bariere de concepţie - presupunerile, bănuielile, concluziile pripite dar şi rutina în procesul 

de comunicare, exprimarea greşită a mesajului, lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj pot 

produce disfuncţii în procesul de comunicare eficientă. 

Cum aceste bariere nu sunt de neevitat, specialiştii propun un set de metode de îndepărtare a 

acestora pornind de la câteva aspecte esenţiale: 

- în primul rând comunicarea trebuie planificată;  

- determinarea precisă a scopului este impetuos necesară;  

- momentul în care trebuie desfăşurată comunicarea trebuie atent ales;  

- ideile ce urmează a fi comunicate trebuie mai întâi clarificate;  

- limbajul folosit trebuie să fie unul adecvat situaţiei dar şi partenerului de comunicare. 

Factorii care pot influenţa, la rândul lor, comunicarea pot proveni din arii diferite. 

Identificarea la timp a acestora, precum şi minimalizarea efectelor pe care le pot avea în procesul de 

comunicare sunt importante pentru asigurarea unei comunicări corecte. Întreaga noastră experienţă 

poate influenţa uneori calitatea mesajelor emise sau receptate. 

Cultura, de exemplu, poate fi uneori un factor perturbator al comunicării, făcând greoaie sau 

ineficientă înţelegerea unui mesaj nou care nu se încadrează în contextul culturii de bază.  

Propria persoană - când într-o discuţie unul dintre parteneri este vădit focusat pe propria 

persoană, acesta "ratează" ceea ce spune cealaltă persoană, ajungându-se într-un final la confuzii 

sau conflicte. Factorii care pot produce o astfel de situaţie sunt: autoapărarea (avem senzaţia că în 

discuţia respectivă partenerul de conversaţie ne atacă), superioritatea (avem senzaţia că noi ştim mai 

mult şi mai bine decât celalalt) şi ego-ul (avem senzaţia că noi suntem centrul discuţiei). 

Fond sonor - unele echipamente sau chiar ambientul pot produce perturbări ale comunicării. 

Atât cel care emite un mesaj cât şi cel care îl primeşte vor fi nevoiţi să facă un efort suplimentar 

pentru a comunica eficient. De cele mai multe ori aceştia fie obosesc, fie nu au forţa de a înlătura 

bruiajele şi atunci comunicarea este compromisă. 
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Stresul - se ştie faptul că stresul influenţează puternic procesul comunicaţional în sensul că o 

persoană stresată nu mai percepe sau interpretează un mesaj la fel ca în situaţiile normale. 

Percepţia - Atunci când o persoana vorbeşte prea repede, nu are fluenţă în discurs, nu 

articulează corect cuvintele etc. suntem tentaţi să nu-i mai acordăm toată atenţia. Astfel, atitudinea 

noastră preconcepută ne va afecta abilitatea de a asculta. 

Ideal ar fi ca procesul de comunicare să fie impecabil şi să existe un limbaj universal neutru 

care să asigure acurateţea procesului. Din păcate însă, aşa ceva nu există decât în situaţii particulare 

(comunităţi restrânse ca număr de indivizi, specializaţi într-un anumit domeniu, cum ar fi, de 

exemplu, laboratoarele ştiinţifice, departamentele de IT etc.). În situaţiile comune, factorii 

perturbatori sunt omniprezenţi numai că, printr-un efort susţinut şi comun, cei care participă la actul 

comunicaţional îi pot îndepărta sau le pot minimiza influenţele asigurându-se în final o comunicare 

eficientă, ceea ce se doreşte de la început. 
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CASĂ LA DRACULA 
 

Prof. Rusu Cristina, 

 Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa 

 

 Apărută la Editura Nova Didactica Bistriţa, în anul 2011, cartea subsemnatei ,,Acasă la 

Dracula" încearcă să facă lumină în jurul singurului mit românesc recunoscut în întrega lume, 

respectiv Mitul Dracula. Acest mit s-a născut odată cu publicarea romanului de ficţiune ,,Dracula" 

al scriitorului irlandez Bram Stoker care plasează prima parte a capodoperei în Munţii Bârgăului, 

unde rafinatul conte-vampir îşi avea castelul şi care era: ,,un ţinut din ce în ce mai sălbatic şi mai 

pustiu. Multe prăpăstii mari şi ameţitoare, multe cascade, de parcă natura ar fi serbat cândva un 

carnaval"
36

. 

 ,,Acasă la Dracula" este o carte dedicată lui Alexandru Misiuga, pionierul turismului 

draculist în România, cel care a fost ctitorul Hotelului-castel ,,Dracula" din Pasul Bârgăului, 

construit după însemnările din paginile romanului lui Bram Stoker şi a hotelului Coroana de Aur 

din Bistriţa, amintit, de asemenea, în romanul ,,Dracula". Cartea este structurată pe cinci capitole, la 

care se adaugă argumentul, bibliografia, anexă şi este prefaţată de fostul meu profesor de istorie din 

liceu, Ioan Seni, preşedinte al Despărţământului Năsăud al ASTRA; aceasta conţine fotografii 

originale, hărţi cu localizarea resurselor draculiste din Bistriţa-Năsăud şi grafice (întocmite pe baza 

datelor statistice preluate de la Hotelul-castel Dracula). 

 Argumentul cărţii scoate în evidenţă faptul că Munţii Bârgăului constituie ,,centrul lumii 

draculiste în înţeles mondial", după cum precizează unul dintre pliantele de prezentare ale 

Hotelului-castel ,,Dracula" întocmit de Societatea Transilvania Dracula, atribut derivat din romanul 

lui Bram Stoker care, fără să fii vizitat vreodată Transilvania, descrie din imaginaţie ţinuturi din 

judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv Pasul şi Munţii Bârgăului şi oraşul Bistriţa, unde poposeşte 

prietenul lui Dracula, înainte de a ajunge la castelul acestuia din munţi. De aici derivă titlul cărţii, 

dar şi îndemnul autoarei de a-l căuta pe contele Dracula acolo unde l-a întâlnit creatorul său, 

respectiv în Munţii Bârgăului, nicidecum la Bran sau Sighişoara. 

 Primul capitol al cărţii se numeşte: ,,Mitul Dracula - istorie, folclor, literatură şi ..practică" şi 

în cadrul acestuia se face o trecere în revistă a surselor de inspiraţie pe care le-a avut la dispoziţie 

Bram Stoker la conceperea celui mai cunoscut personaj real sau imaginar din istorie, Dracula, 

veşnic viu şi după sute de ani. Astfel, la conturarea mitului Dracula a participat în primul rând, 

prinţul valah Vlad Ţepeş, cunoscut sub numele de ,,Drăculea" (,,fiul Dracului"), nume dat de 

apartenenţa tatălui său, Vlad al II-lea, la Ordinul Dragonilor al cărui simbol era un dragon care îşi 

mănâncă coada; din acest considerent, poporul l-a numit pe Vlad al II-lea, ,,Dracul", iar pe fiul său 

,,Drăculea". Apoi, scriitorul irlandez s-a inspirat din legendele populare despre vampiri şi din unele 

scrieri despre aceştia pentru a definitiva mitul contelui vampir.  

 Spre sfârşitul acestui capitol am reliefat trecerea mitului Dracula de la teorie la practică în 

judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv de la descrierile din romanul Dracula la punerea în practică a 

mitului, prin construirea celor două hoteluri care apar descrise în roman, respectiv Hotelul -castel 

Dracula din Munţii Bârgăului (inaugurat în anul 1983, iniţial sub numele de Tihuţa, rebotezat 

Dracula după Revoluţia din 1989) şi Hotelul Coroana de Aur din Bistriţa (inaugurat în 1974), în 

cadrul căruia există un salon botezat cu numele personajului principal din romanul Dracula 

(Jonathan Harker). 

 Capitolul al doilea constituie o prezentare succintă a resurselor turistice draculiste din 

judeţul nostru, atât cele materiale, cât şi cele imateriale (activităţi cu specific draculist). Desigur 

piesa de rezistenţă a acestora este Hotelul-castel Dracula din Munţii Bârgăului construit după 

descrierile din roman şi aflat la 1200 m pe şoseaua ce leagă Transilvania de Moldova. 
 

                                                 
36

 Stoker, B., (2009), Dracula, Ed. Adevărul Holding, Bucureşti, pag. 29.  
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Dintre curiozităţile acestui hotel-castel, enumăr: la construcţia lui au participat cu mâinile 

membri ai Societăţii Dracula din Londra, clădirea are aspectul unui castel medieval cu turn şi curte 

interioară, în apropiere se află microcimitirul unde sunt îngropate victimele lui Dracula, în faţa 

muzeului a fost amenajat un spaţiu verde sub formă de inimă (aluzie la procedeul prin care se 

omoară vampiri, prin înfingerea unui ţăruş în inimă), în spaţiul verde cresc doi mesteceni, Adam şi 

Eva şi tot aici se află bustul scriitorului care l-a creat pe Dracula.  

 În capitolul trei, am analizat succint starea actuală a valorificării resurselor turistice 

draculiste prezente în judeţ, inclusiv prin intermediul unei analize swot. Deşi resursele turistice 

draculiste sunt foarte sugestive şi diversificate, totuşi numărul de locuitori este mult sub potenţialul 

atractiv, din cauza unor factori analizaţi în lucrare, printre care: concurenţa cu Branul şi Sighişoara 

mult mai bine promovate şi cu un potenţial de localizare mai bun, starea actuală a economiei ţării 

care influenţează negativ circulaţia turistică internă, localizarea destul de izolată a hotelului-castel 

Dracula în munţi, la distanţe mari de localizăţi urbane, principalele generatoare de turişti etc. 

 Cel de-al patrulea capitol explică succint titlul cărţii, respectiv de ce Munţii Bârgăului 

constituie locul din lume cel mai îndreptăţit să revendice paternitatea lui Dracula: pentru că însuşi 

creatorul celui mai cunoscut vampir din toate timpurile, a ales acest loc pentru a stabili reşedinţa 

acestuia, într-o zonă în care: ,,toate  toate superstiţiile cunoscute în lume s-au adunat în potcoava 

Carpaţilor, ca şi cum aici ar fi fost centrul tuturor vârtejurilor imaginaţiei"
37

. Tot în cadrul acestui 

capitol, am prezentat câteva date referitoare la Alexandru Misiuga, ctitorul celor două hoteluri 

cuprinse în oferta turismului draculist din judeţ, care a primit din partea Societăţii ,,Dracula" din 

Londra titlul de Baronul Casei Dracula şi care a trecut în nefiinţă în februarie 2009.  

 Capitolul cinci este rezervat concluziilor lucrării şi propunerilor de valorificare turistică 

superioară a ofertei turistice draculiste din judeţul Bistriţa-Năsăud, cea mai reprezentativă din ţara 

noastră, aflată cu mult înaintea celor de la Bran sau Sighişoara, dar insuficient valorificată în 

prezent. În anexa prezentă la sfârşitul lucrării, am redat câteva dintre propuneri de artizanat 

draculist, imaginate de Baronului Dracula, printre care: ecuson sculptat în lemn – cu lanţ de bronz, 

pe o parte cu efigia contelui Dracula, iar revers, imaginea stilizată a hotelului din Pasul Bârgăului, 

cu inscripţia „România‖; ace de păr Dracula; ecusoane cu câini lupi; basorelieful cu hotelul 

„Dracula‖; cheia hotelului cu efigia contelui Dracula; ecuson cu stema Drăculeştilor; Ceasuri 

Dracula; cravate roşii cu efigia neagră a lui Dracula; calendare cu ştampila datei când turistul a fost 

la castelul Dracula etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lansarea cărţii ,,Acasă la Dracula‖, iulie 2011, 

                                   toţi invitaţii purtând haine în culori draculiste: roşu şi negru 
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Cea mai mare parte a cunoştintelor noastre provine din cărţi. Nu există astăzi domeniu de  

activitate care să nu solicite oamenii la un efort de împrospătare şi îmbogăţire a cunoştinţelor, 

tehnice, profesionale, ceea ce se înfăptuieşte prin instrucţie. Dar baza instrucţiei o constituie 

cartea. Acumularea de cunoştinţe prin cercetarea cărţilor presupune priceperea de a le decodifica, 

de a le descifra, cu alte cuvinte de a le citi. 

Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o 

activitate de îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un 

text literar, când va renunța pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme 

subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. 

Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate 

nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează şi 

scoate din tine tot ceea ce te reprezintă. Un lucru important este şi calitatea cărţilor de a nu face 

zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec de sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, 

produc seisme culturale şi ştiintifice, dând naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale. Fără  

îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului nostru cultural, continuând să 

modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind  la îndestularea culturală a umanităţii. 

În ultimii ani, tehnologia a remodelat modul de petrecere a timpului liber, a reorientat 

atenţia către mediul on-line, către televiziune sau către presa scrisă. Astfel, în special tinerii şi mai 

ales copiii au fost îndepărtaţi de minunata lume a cărţilor. Toate aceste poveşti au fost date uitării 

şi elevii au pierdut obiceiul de a citi. 

Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, pe care nu 

trebuie să-l considerăm un simplu „sac‖ de cunoştinte, ci un factor activ şi creator în procesul 

propriu de învăţare şi formare, educatorul şi părintele trebuie să ştie că „tot ce e mai frumos este, 

mai presus de orice, rezultatul  unui calcul exact‖(Charles Baudlaire). Este o realitate astăzi  că 

mijloacele de comunicare în masă pot exercita o mare influenţă negativă, pot ajuta la o involuţie 

a principiilor, a normelor de viaţă, în general a civilizaţiei, pot frâna procesul intelectual şi 

cultural al omului sau a unei societăţi. Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării lecturii 

elevilor se impune o colaborare strânsă între şcoală şi familie. Este necesar să se ia în  discuţie  

problema lecturii elevilor şi să se scoată în evidenţă imensul ei rol în formarea personalităţii 

copilului, să se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta să 

înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură. 

Lectura cărţilor este un proces complex, care se însuşeşte treptat, într-o perioadă de timp 

relativ îndelungată, începând cu primele săptămâni ale perioadei de şcolarizare, când se învaţă 

literele alfabetului şi continuând apoi cu exersarea deprinderilor de a citi curent, corect, conştient şi 

expresiv. Privit în sine, actul lecturii este o operaţie psiho- fiziologică, care constă în  transpoziţia  

simultană a  unor  semne  din  registrul  vizual,  imprimate  într-o  pagină,  în semnificaţii mintale. 

Se consideră pe deplin formată deprinderea de a citi, când transpoziţia se realizează în tăcere. În 

clasa I elevul va desluşi taina cititului, cheie cu care va pătrunde pe tărâmul cunoaşterii. O 

frumoasă lecţie din abecedar este cea cu titlul „O casă a cărţilor‖, a cărei valoare se poate 

completa cu o vizită la o librărie, unde copiilor li se explic lucruri interesante.Multitudinea şi 

varietatea cărţilor frumos colorate îi transpune într-o fermecătoare lume şi le va stimula interesul 

cu care să revină în acest loc mirific  însoţiţi de părinţi sau singuri pentru a cumpăra sau pentru a 

afla noutăţi despre ultimele apariţii editoriale. 
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Cărţile oferă modele de conduită, le dezvoltă simţul critic, îi informează, le îmbogăţeşte 

cultura. Din cărti vor citi legende  şi povestiri istorice, poezii despre plante, animale şi faptele 

oamenilor,  vor afla lucruri minunate despre personalităţile marcante ale poporului nostru, 

univers, planetă, alte popoare, despre tradiţii, obiceiuri, sărbători, grădinărit, gătit, condus şi altele. 

Cel mai sigur şi sincer prieten e cartea.  Dacă vrei, te încântă cu descoperirile ei, îţi dă o mai 

largă vedere, te întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai găseşti atâtea foloase, o 

fire mai lăudabilă, o veselie mai neschimbătoare atât de tăcută? 

Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre viaţa celorlalţi oameni şi 

despre noi înşine. 

Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează 

sufletul cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului 

nostru muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de 

amurg a unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă. 

Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le 

stimuleze interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. 

Contribuie într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui 

vocabular activ, bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor 

estetice. 

„„Lectura nu devine plăcere decât dacă intră în joc creativitatea, decât dacă textul ne 

oferă şansa de a ne pune aptitudinile la încercare” (Wolfgang Iser). Ea implică dialogul cu 

textul, în care elevii fac predicţii, îşi pun întrebari şi încearcă să răspundă la ele, parafrazează, îşi 

imaginează, fac deducţii, integrează noile  elemente  în cadrul schemelor proprii despre lume şi 

viaţă, despre cunoaştere, citesc si recitesc textul, fac pause de gândire. La explorarea textului 

literar elevilor trebuie să li e permită să speculeze, să creeze, să afirme diferite lucruri. Când elevii 

înţeleg că acest comportament este acceptabil, că ei îşi  pot împărtăşi convingerile în legătură cu 

mesajul textului, se angajează mai activ în analiza critică. Frumuseţea textului literar autentic, fie  

că este narativ sau descriptiv trebuie să speculeze trăirile adevărate ale copilului. Atitudinea 

elevilor faţă de mesajul artistic trebuie să fie deschisă, comprehensivă, exploratoare, iar  

receptarea trebuie să se sprijine pe angajarea acestui spaţiu de libertăţi bazat pe interpretări 

personale, creatoare. 

Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, trebuie apelat la o 

metodă ce  urmează calea parcursă de citirorul cu experienţă atunci când citeşte. Această 

metodă este lectura explicativă. Ea este o îmbinare a  lecturii (a cititului) cu explicaţiile 

necesare împreună  ducând  la  înţelegerea  mesajului  textului.  Etapele  sau  componentele 

lecturii explicative prin care se face receptarea  mesajului textului sunt următoarele: citirea 

integrală a textului, citirea pe fragmente şi analiza acestora,  întocmirea planului de idei a 

textului,  conversaţia  generalizatoare,  reproducerea  textului  pe  baza  planului,  citirea  de 

încheiere. Un cititor interesat să pătrundă sensul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, nu trece mai 

departe când dă peste pasaje pe care nu le-a înţeles. El caută în dicţionare, enciclopedii, sau 

consultă pe alţii în legătură cu sensul cuvintelor necunoscute, şi numai după ce le-a înţeles, 

merge mai departe. În timpul lecturii cititorul gândeşte fără înterupere, îşi aminteşte ceea ce a 

învăţat până atunci, compară vechile cunoştinte cu cele  asimilate acum, descoperă ceea ce este 

comun şi ceea ce este propriu numai textului nou, sintetizează ceea  ce  citeşte, judecă valoarea 

lucrării parcurse, calităţile ei, apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu nu i-a plăcut, 

l-a indispus, plictisit, revoltat. Este  foarte  important  ca  elevul  să  conştientizeze  faptul că  în  

lectură  nu  viteza contează, ci înţelegerea  justă şi deplină a textului, memorarea fidelă a 

elementelor esenţiale, capacitatea de reproducere a lor ori de câte ori este nevoie. 

Când cititorul caută să pătrundă înţelesul fiecărui cuvânt, al  fiecărei fraze, să descopere 

profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el face o lectură activă. Cel care „aleargă‖ cu ochii 

pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să pătrundă sensul şi valoarea lor, întreprinde o 

lectură superficială 
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Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa 

unei dileme: ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, 

aidoma pergamentului  sau a altor materiale? Oricare ar  fi răspunsul la această întrebare, adică 

indiferent de suportul cărţilor, putem spune împreună cu Miron Costin că "nu este alta, şi mai 

frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor". 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în 

filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între 

file de sute de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. 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. Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi 

şi să plângi. 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 tehnice. 
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Jean-Claude Carriere: La ultima întâlnire la vârf de la Davos, în 2008, ca răspuns la 

întrebarea ce fenomene vor zdruncina omenirea în următorii cincisprezece ani, un futurolog 

propunea să ne oprim la următoarele patru, inevitabile, după părerea lui. Mai întâi, un baril de 

petrol va costa 500 de dolari. În al doilea rând, apa va deveni un produs comercial de schimb, ca 

petrolul, şi va fi cotată la Bursă. A treia predicţie priveşte continentul african, care în următoarele 

decenii va deveni cu siguranţă o putere economică, lucru pe care îl dorim cu toţii. 

 Al patrulea fenomen, potrivit acestui profet de profesie, este dispariţia cărţii. 

 Întrebarea e dacă dispariţia definitivă a cărţii, în caz că într-adevăr se produce, poate avea 

pentru omenire aceleaşi urmări ca anunţata penurie de apă, de pildă, sau ca un petrol inaccesibil. 

Trăim într-o lume a vitezei, a comunicării on – line în care principala sursă de documentare 

şi informare este internetul. În acest caz, probabil că mulţi dintre noi se întreabă ce rost mai are să 

citim  cărţi sau de ce să mai deschidem uşa unei biblioteci pentru a împrumuta o carte? Sau în 

tumultoasa evoluţie a lumii în care trăim cartea îşi va păstra virtuţile? Va dăinui ea? 

Pornind de la textul de mai sus doresc să-mi exprim punctul de vedere legat de „dispariţia 

cărţilor‖ care se bazează pe experienţa mea de când am învăţat să citesc şi până în prezent când sunt 

profesor. 

Oare câte cărţi am citit? Cum ar fi fost viaţa mea fără cărţi? Pot să trăiesc fără cărţi?  

De ce mă simt atât de bine într-o instituţie de cultură? Ce altă profesie aveam dacă nu existau 

cărţile? O singură întrebare naşte alte zeci de întrebări, totul se transformă. De la efectul produs 

asupra vieţii mele pot să întreb:  Oare câte cărţi sunt pe Pământ? Cât spaţiu ocupă ele? Cum ar fi 

viaţa oamenilor fără cărţi? Ce ar fi omenirea fără instituţii de cultură, biblioteci, muzee sau biserici? 

Dacă încerc să-mi răspund la cea din urmă întrebare , mă cuprinde un soi de teamă, pentru 

că omenirea nu ar fi fost azi ceea ce este fără cultură, fără biblioteci , fără cărţi. Mă sperie această 

posibilitate, nu vreau să o gândesc. Categoric ele sunt cele care îţi aduc cunoaşterea, apoi o 

transformă în putere. Ce datorăm cărţii? Aproape totul. Ştiinţa şi cultura universală  nu există decât 

în volumele aflate în biblioteci.  

Cărţile sunt importante dacă are cine să le citească şi sunt folositoare în măsura în care 

servesc prezentul. Există multe cărţi care nu au importanţă decât într-o foarte mică măsură sau chiar 

deloc. În sensul acesta,am citit nu mai ştiu unde, o poveste reală despre un boier care şi-a comandat 

o bibliotecă după modelul văzut acasă la Stolnicul Constantin Cantacuzino. Era frumoasă şi 

biblioteca lui, care imita întru totul biblioteca stolnicului, doar că la el şi cărţile erau tot din lemn 

deoarece nu ştia să citească.  

Astfel, aş putea spune că pentru acest boier frumuseţea interioară a cărţii nu a ajuns la 

sufletul lui, întrucât faptul că şi-a construit o bibliotecă nu l-a determinat să înveţe să citească. De ce 

spun acest lucru? Deoarece cărţile dacă nu sunt citite ele sunt lipsite de viaţă. Şi-atunci pentru ce să 

ne construim biblioteci imense dacă, în această lume cuprinsă de febra virtualului, prea puţină lume 

îşi mai face timp să deschidă o carte?.  

Dacă fac o comparaţie între cărţile tipărite în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu şi 

o singură zi a anului 2013 în acealaşi spaţiu ( Ţara Românească) rezultatul este uimitor. Cele 90 de 

cărţi tipărite  în cei 26 de ani de domnie contrastează  cu aproximativ câteva sute de mii de cărţi din 

zilele noastre sau milioane în 26 de ani. Putem face o comparaţie în ceea ce priveşte şi costurile 

unei cărţi sau timpul în care se tipărea. 

O carte costa cât două perechi de boi pe vremea lui Brâncoveanu şi se tipărea poate într-un 

an şi infinit mai puţin în zilele noastre.  

Povestea cărţii  
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           Cu siguranţă mulţi dintre noi ne-am întrebat deseori cum şi când a apărut cartea? Cum şi 

când s-a născut ea?  

  Pentru mine zămislirea ei începe odată cu apariţia tiparului, într-o vreme când oamenii 

cunoşteau realizările din Renaştere şi trăiau Reforma religioasă, atunci când s-au zguduit multe 

principii, concepţii şi obiceiuri. S-a născut o altă lume, cea a cunoaşterii experimentale, a creaţiei 

literare şi artistice.  

Tot acum îl întâlnim pe Johannes Gutenberg cel care a inventat tiparul, el a deschis o nouă 

epocă  în istoria omenirii, deschizându-i totodată noi orizonturi şi noi posibilităţi, epocă care  îşi va 

trăi sfârşitul probabil în secolul XXI sau în mileniul III. Cred că acest lucru se va întâmpla, în cele 

din urmă...  

Când spun acest lucru  mă refer la cartea tipărită şi nu la ideea de carte. Schimbările sunt 

legate de  invenţiile şi îmbunătăţirile aduse tiparului şi de tot ce ţine de suportul cărţilor. De la 

inventarea scrierii (Sumer, mileniul IV î. Hr. ) şi până în prezent au fost folosite o multitudine de 

materiale pentru scriere: piatra, lutul, papirusul, lemnul, pielea de animale, hârtia etc. Instrumentele 

cu care s-a scris au fost: dalta, stiletul, peniţa, tiparul şi chiar maşina de scris până la imprimanta 

zilelor noastre.  

Ce a fost înainte de apariţia tiparului? A existat o tradiţie orală – POVESTEA spusă din  

generaţie în generaţie. Şi astăzi există acest fenomen, martorii la marile evenimente care au sau nu 

posibilitatea să-şi transpună în scris ceea ce au trăit, văzut şi auzit.  

Ajungem astfel la rădăcină şi anume cele cinci simţuri: văzul, auzul, mirosul, tactil şi 

gustativ importante pentru a povesti altora şi la dorinţa omului de a nu fi singur. Vrem să 

împărtăşim cu alţii ceea ce am trăit şi cunoscut şi vrem recunoaşterea sau nemurirea.  

Prima scriere literară ajunsă până la noi este Epopeea lui Ghilgameş în care eroul doreşte 

nemurirea. Şi mă gândesc, totuşi, nu a rămas el nemuritor cu ajutorul cărţii?  

Revelator pentru această temă este şi comparaţia cu alte invenţii din istoria omenirii:  

lampa cu petrol a fost înlocuită cu becul electric, scrisoare clasică cu SMS-ul, trăsura cu 

automobilul, telefonul  clasic cu telefonul mobil şi mai recent discheta cu DVD-ul într-un timp 

extrem de scurt. Dacă analizăm evoluţia fotografiei  prin prisma etapelor prin care a trecut putem 

vedea atât instrumentele (filmul, fotografia digitală, holograma) cât şi calitatea ei. Avem astăzi 

fotografii digitale prelucrate, dar şi fotografi amatori. Există posibilitatea de a face fotografii 

inclusiv cu telefonul mobil. 

Cinematograful este o altă invenţie care a cunoscut numeroase transformări şi a ajuns astăzi 

la un nivel incredibil Home-cinema. Dacă acum 30 de ani un film nu puteai să-l vezi decât la 

cinema acum el circulă pe o sumedenie de canale tv, DVD-uri, internet etc.  

Revenind la carte, cred că şi ea cunoaşte o evoluţie asemănătoare. În timp s-a diversificat 

suportul, tirajul, autorii,tematica, cititorii. Astfel,cititorii au cunoscut şi ei o evoluţie şi o 

diversificare de-a lungul timpului. De la călugării sumerieni cu preocupări administrative şi faraonii 

preocupaţi de Viaţa de apoi la călugării din mănăstirile medievale şi regii interesaţi de consolidarea 

stăpânirii lor până la epoca modernă când lucrurile au cunoscut o schimbare radicală - preocuparea 

pentru învăţământ a avut drept rezultat reducerea majoră a analfabetismului.  

Timpurile noastre au adus o altă provocare - alfabetizarea digitală. Nu o putem ignora şi nici 

nu trebuie să ne agăţăm cu disperare de obiceiurile generaţiilor trecute. Autorii, cititorii, cărţile şi 

modalităţile de lectură s-au schimbat radical. Editurile, bibliotecile sau alte instituţii de cultură şi 

educaţie ar trebui să se adapteze la schimbările produse de tehnologia înaltă.  

De fapt, chiar vedem astfel de transformări: servicii informatizate în biblioteci, copierea 

manuscriselor în format electronic(scanarea), cărţi sub forma DVD-urilor, carte audio, librării în 

care se oferă spaţiu de lectură, dar şi posibilitatea să bei o cafea sau un ceai, librăriile online, 

biblionet, organizarea unor evenimente: lansări de carte, târguri de carte  (ex. Book-fest ). 

Aşa cum tiparul pentru vremea lui Brâncoveanu era o inovaţie şi domnitorul a acceptat să 

sprijine tipărirea cărţilor, întemeierea şcolilor sau a bibliotecilor, tot aşa acum ar trebui să vedem 

care sunt inovaţiile vremurilor noastre şi să le sprijinim.  
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Cartea a cunoscut o perioadă lungă şi prolifică, autorii au cunoscut şi ei succesul sau eşecul. 

Care a fost cartea care a cunoscut cele mai multe traduceri sau a fost cea mai tipărită? Posibil să fie 

Biblia. Nu ştiu dacă a preocupat pe cineva câţi autori au cunoscut succesul maxim, transpus 

probabil într-un best-seller, dar cred că au fost mulţi. 

Modul în care s-a făcut lectura este şi el diferit: de la Iliada lui Homer citită de Alexandru 

cel Mare despre care se spune că dormea cu ea sub pernă la Biblioteca din Alexandria, Scriptoriile 

mănăstirilor, Saloanele literare englezeşti şi franţuzeşti la Sala de lectură a bibliotecilor din zilele 

noastre.  

Ţările comuniste au cunoscut cenzura aşa cum Antichitatea a avut parte de distrugeri ale 

cărţilor sau Evul Mediu arderea cărţilor şi întocmirea unor liste cu cărţi interzise.  

Mă gândesc la perioadele din istoria României pe care le-am trăit, perioada comunistă în care am 

suportat cenzura şi la perioada de după 1989 când am văzut explozia culturală.  

Aşa cum Ghilgameş a dorit nemurirea şi nu a putut să o primească aşa şi cărţile nu vor putea 

fi nemuritoare, doar vor trăi mereu un ciclu al morţii şi renaşterii. De la povestea transmisă oral la  

e-book Reader din prezent şi viitorul suport al cărţii.  

Omenirea a păstrat toate lucrurile importante lăsate de generaţiile trecute (inscripţii în piatră, 

manuscrise, codexuri, cărţi) şi aşa s-au născut colecţiile particulare, muzeele şi bibliotecile. Cred că 

aceste instituţii vor dăinui şi se vor diversifica în strânsă legătură cu nevoile societăţii.  

 Autorii, cărţile şi cititorii au crescut în acelaşi ritm şi vor evolua în acelaşi timp.  
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FORMAREA COMPETENȚELOR ELEVILOR  PRIN APLICAREA 

METODELOR ŞI TEHNICILOR  INTERACTIVE DE GRUP ÎN LECŢIA DE 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

- METODA HĂRŢILOR CONCEPTUALE- 

 

 
Dr. ing. prof. Sergentu Delia,  

Şcoala Gimnazială Drăgăneşti de Vede, Teleorman 

 

 

―Organizarea activităţii şcolare fie în formă frontală ori colectivă, fie în echipe (microgrupuri) 

sau individuală, ori combinatorie, ca cea sugerată de experimentul team teaching (bazată, între 

altele, pe o grupare flexibilă şi mobilă a elevilor cu treceri de la activităţi cu grupuri mari, la acţiuni 

în grupuri mici, omogene şi apoi la activităţi individuale) reclamă în mod inevitabil o metodologie 

adecvată acestor forme organizatorice.‖ (Ioan Cerghit, 1997, p. 36). 

―Hărţile conceptuale oglindesc reţelele cognitive şi emoţionale formate în cursul vieţii cu privire 

la anumite noţiuni.‖ (Horst Siebert, 2001, p. 92) 

 

HĂRŢILE CONCEPTUALE 

 

Hărţile conceptuale (―conceptual maps‖) sau hărţile cognitive (―cognitive maps‖) pot fi 

definite drept oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le elaborează. 

Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru 

predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele. 

Modul de realizare a hărţii conceptuale poate să fie unul strict-dirijat sau lăsat la alegerea 

elevului. Astfel profesorul poate să impună ce concepte să fie folosite, care sunt trimiterile 

(legăturile) sau cum relaţionează acestea între ele; sarcina elevului poate fi una fie de completare a 

spaţiilor eliptice din structura hărţii (fie nodurile, fie trimiterile). 

În extrema opusă strictei dirijări, elevul poate fi lăsat să-şi aleagă singur atât conceptele cât 

şi să stabilească singur relaţiile dintre acestea. Cererile cognitive în cazul unei libere alegeri sunt 

mai mari faţă de cazul strictei dirijări. 

Deşi a fost recunoscută ca o potențială metodă de evaluare a structurii cognitive a elevului, 

hărţile conceptuale sunt mai des folosite ca instrumente de instruire decât ca procedeu de estimare. 

Formal, harta conceptuală este un grafic constând în noduri şi trimiteri prin săgeți. 

Nodurile corespund termenilor importanţi (se trec conceptele) dintr-un domeniu. Trimiterile 

exprimă relaţia dintre două concepte (noduri); indicaţia de pe linia săgeţii relevă modul cum cele 

două concepte relaţionează, modul cum sunt legate între ele. 

Combinaţia dintre două noduri conceptuale incluzând şi indicaţia săgeţii constituie o 

afirmaţie logică, elementul de bază al hărţii conceptuale şi cea mai mică unitate folosită pentru a 

judeca validitatea relaţiei exprimată între două noţiuni. Astfel hărţile conceptuale reprezintă 

importante aspecte ale sistemului conceptual pe care elevul îl deţine într-un anumit domeniu. 

Harta conceptuală poate fi definită drept acel grafic care include concepte (centrale – 

localizate în centrul hărţii sau secundare – localizate către marginea hărţii), ierarhizări pentru a 

determina locul acestora, conexiuni stabilite între concepte (prin care se comunică felul în care este 

înţeleasă relaţia între concepte) şi interpretări ce relevă relaţiile dintre diferite părţi ale hărţii. 
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ETAPELE CONSTRUIRII UNEI HĂRŢI CONCEPTUALE: 

 

Pentru a construi o hartă conceptuală mai întâi se realizează o listă cu 10-15 concepte cheie 

sau idei despre ceea ce ne interesează şi câteva exemple. Plecând de la o singură listă se pot realiza 

mai multe hărţi conceptuale diferite în funcţie de aranjamentul ales pentru reprezentarea hărţii 

conceptuale. Sunt 7 etape în crearea unei hărţi cognitive. 

Crearea unei hărţi conceptuale solicită efort mental susţinut din partea subiectului în 

realizarea legăturilor între concepte. Cadrele didactice care utilizează hărţile conceptuale pentru a-şi 

organiza şi a-şi planifica instruirea, familiarizându-i în acelaşi timp pe elevi cu această tehnică, 

promovează învăţarea activă şi conştientă deoarece ambii parteneri, atât profesorul cât şi elevul pot 

înţelege mai bine organizarea conceptuală a unui domeniu şi propria lor cunoaştere. 

 

TIPURI DE HĂRŢI CONCEPTUALE : 

 

Sunt patru mari categorii de hărţi conceptuale. Ele se disting prin forma diferită de 

reprezentare a informaţiilor: 

1. Hărţi conceptuale sub forma ―pânzei de păianjen‖ 

În centru se află un concept central, o temă unificatoare de la care pleacă legăturile sub 

formă de raze către celelalte concepte secundare. 

2. Hartă conceptuală ierarhică 

Prezintă informaţiile în ordinea descrescătoare a importanţei. Cea mai importantă se află în 

vârf. În funcţie de gradul de generalitate, de modul cum decurg unul din celălalt şi de alţi factori, 

sunt aranjate celelalte concepte. 

Această aranjare în termenii unei clasificări începând de la ceea ce este mai important şi 

coborând prin divizări progresive către elementele secundare se mai numeşte şi hartă conceptuală 

sub formă de copac. 

3. Harta conceptuală lineară 

Informaţiile sunt prezentate într-un format linear: 

4. Sisteme de hărţi conceptuale 

Informaţia este organizată într-un mod similar celor anterioare în plus adăugându-se 

INPUTS şi OUTPUTS (intrări şi ieşiri): 

 

AVANTAJELE UTILIZĂRII HĂRŢILOR CONCEPTUALE: 

 

• Folosirea hărţilor conceptuale în învăţarea conceptelor, duce la uşurarea reprezentării procesului 

de învăţare şi în evaluarea sistemelor de cunoştințe; 

• Alte avantaje sunt legate de modul în care harta conceptuală poate fi folosită în organizarea 

cunoştinţelor deja existente în mintea elevului şi în pregătirea noilor asimilări; 

• Hărţile conceptuale pot fi folosite pentru organizarea planificării sau proiectării unei activităţi, a 

cercetărilor desfăşurate în grup sau individual; 

• Acordând o importanţă majoră creării de legături între concepte, hărţile conceptuale vin să 

detroneze învăţământul bazat exclusiv pe memorizare şi simplă reproducere a unor definiţii sau a 

unor algoritmi de rezolvare a problemelor, promovând concepţia conform căreia elevul trebuie să 

fie conştient de modul în care se leagă conceptele unele de altele. Creând hărţi conceptuale se 

deschid perspective către un proces de învăţare activ şi conştient; 

• Teoria constructivistă a învăţării argumentează faptul că noua cunoaştere trebuie integrată în 

structura existentă de cunoştinţe. Hărţile conceptuale favorizează acest proces prin stimularea celui 

care învaţă să acorde atenţie relaţiilor existente între concepte; 

• Prezentându-se ca nişte reţele de cunoştinţe facilitează înţelegerea şi cunoaşterea, dar şi uşoara 

aplicabilitate a cunoştinţelor teoretice în practică, deoarece conceptele nu există singure în mod 
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izolat, ci în relaţie cu celelalte. Ele nu pot fi nici învăţate nici evaluate fără a fi puse în legătură; 

• Permit vizualizarea relaţiilor dintre cunoştinţele elevului şi nu numai, iar schematizarea se 

realizează în folosul sintetizării şi al evitării folosirii expresiilor explicative lungi; 

• Evaluarea performanţelor este uşurată de această tehnică pentru că ea relevă modul cum gândesc 

participanţii şi cum folosesc ceea ce au învăţat; 

Dezavantajele s-ar înscrie în rândul celor referitoare la timpul solicitat, la nivelul ridicat al 

standardizării, la rigoarea şi ordinea în care subiectul lucrează. 

 

APLICAŢIILE HĂRŢILOR CONCEPTUALE: 

 

Harta conceptuală poate fi folosită pentru: 

� a stimula generarea de idei, similar brainstormingului; 

� a proiecta o structură complexă (aparţinând unui text lung de exemplu sau a unui web site); 

� a comunica sau a prezenta idei complexe; 

� a explica modul cum noile cunoştinţe se integrează în sistemul celor vechi într-un domeniu de 

studiu; 

� a crea soluţii alternative unei probleme date; 

� a explica managementul cunoaşterii; 

� a analiza şi evalua rezultatele; 

� a uşura înţelegerea şi a accesibiliza cunoaşterea; 

� a ilustra modul de percepţie, reprezentare şi gândire a unei realităţi, fapte, lucruri; 

� a reprezenta reţelele între concepte şi a diagnostica lacunele şi lipsa legăturilor între acestea; 

� în desfăşurarea activităţilor de grup; 

Avantajele elaborării hărţilor conceptuale în grup: 

• concentrează grupul asupra sarcinii; 

• încurajează organizarea coezivă a grupului şi spiritul de echipă; 

• rezultatele apar relativ repede; 

• reprezentarea grafică vizuală a produsului care oferă simultan informaţii despre ideile majore şi 

interrelaţiile dintre ele asigură accesibilitatea pentru toţi participanţii implicaţi; 

Procesul elaborării hărţilor conceptuale în grup cuprinde 6 etape: 

Etapa 1: PREGĂTIREA 

− selectarea partenerilor; 

− stabilirea temei de lucru (prin brainstorming); 

Etapa 2: GENERAREA IDEILOR, A AFIRMAŢIILOR 

− definirea conceptelor; 

Etapa 3: STRUCTURAREA AFIRMAŢIILOR 

− selectarea ideilor; 

− clasarea lor; 

Etapa 4: REPREZENTAREA GRAFICĂ 

− elaborarea hărţii conceptuale; 

Etapa 5: INTERPRETAREA, EVALUAREA 

− verificarea listei de concepte; 

− analiza relevanţei conceptelor pentru scopurile propuse; 

− analiza legăturilor şi a afirmaţiilor ce leagă conceptele; 

Etapa 6: UTILIZAREA HĂRŢII CONCEPTUALE 

− pentru planificarea, proiectarea activităţii, a proiectelor de dezvoltarea şi evaluare; 

Folosite în planificarea activităţii, hărţile conceptuale ajută la conceptualizarea scopurilor şi 

a obiectivelor de îndeplinit, a nevoilor materiale şi umane, a resurselor şi capacităţilor necesare şi 

alte variabile implicate în buna desfăşurare a activităţii. Folosite în evaluare, cu ajutorul hărţilor 

conceptuale se pot conceptualiza programe de ameliorare, recuperare sau de accelerare, probe de 

evaluare. Hărţile conceptuale pot fi întocmite la începutul unui demers didactic pentru a putea  
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evalua situaţia cognitivă şi emoţională iniţială. Ele pot fi analizate şi comparate între ele şi pot 

constitui un punct de plecare pentru activităţile instructiv-educative următoare. 

Într-o fază ulterioară, după parcurgerea etapelor instruirii se pot reface hărţile conceptuale şi 

se pot efectua comparaţii cu cele iniţiale. Se pot deduce astfel carenţele hărţii, conceptele lipsă, 

elementele asupra cărora trebuie insistat, reţelele de cunoştinţe (orientate mai degrabă spre realitatea 

empirică sau care ilustrează realitatea teoretică, abstractă). 

Evaluarea hărţilor (prin compararea celor iniţiale cu cele finale) va evidenţia progresul 

învăţării şi gradul de complexitate a structurilor cognitive; se poate observa dacă pe parcursul 

activităţii constructele au fost completate sau au devenit mai variate. 

Într-o hartă conceptuală se pot înlănţui atât concepte cât şi sentimentele determinate de ele.  

O altă metodă de elaborare a hărţilor conceptuale, eficientă, este cea prin care un text este 

transpus în reţele cognitive. Se pot face evaluări prin compararea textului cu harta elaborată şi a 

hărţilor elevilor între ei. Conceptele nu trebuie predate neapărat direct, ci profesorul îl poate ajuta pe 

elev să-şi construiască propriile concepte. Reţelele conceptuale iau naştere ca urmare a experienţei 

individuale, dar îşi au sursa şi în stocurile de informaţii istorice, culturale şi ştiinţifice. 

 

EXEMPLIFICAREA APLICĂRII METODEI 

 

Pentru tema de studiu: "Nevoi şi dorinţe" la disciplina Educaţie Tehnologică, clasa  a 

VI-a, Modulul - Economia familiei, am realizat cu elevii harta conceptuală a temei dezbătute ora 

anterioară. 

Realizarea hărţii conceptuale a avut ca scop atât sistematizarea cunoştinţelor dobândite cît şi  

dezvoltarea capacităţii elevilor de a realiza obiecte de lucru pentru dosarul de portofoliu al elevului 

la disciplina educaţie tehnologică. 

Etapa 1.: Se transcrie fiecare concept/idee şi fiecare exemplu pe o foaie de hârtie (se utilizează 

hârtie de o anumită  culoare pentru concepte şi hârtie de o altă culoare pentru exemple). 

Conceptele utilizate au fost: nevoi, dorinţe, resurse, venituri, cheltuieli, economii. 

Exemplele au fost pentru categorii de nevoi, dorinţe şi resurse, alese din cele evidenţiate de 

către elevi în cadrul activităţii în care s-a utilizat metoda "Schimbă perechea". 

Etapa 2.: Se aranjează mai întâi conceptele pe o foaie mare (un poster) astfel: conceptele generale 

(abstracte) se situează în susul foii, iar celelalte mai jos. Nu se includ încă şi exemplele. 

Etapa 3.: Dacă este posibil se vor aranja conceptele astfel încât să decurgă unul din celălalt. La un 

moment dat se pot adăuga şi alte concepte pentru a uşura înţelegerea şi a le explica pe cele existente 

sau a le dezvolta. 

Etapa 4.: Se trasează linii de la conceptele de sus către cele de jos cu care relaţionează şi pentru 

conceptele de pe aceleaşi nivele. Aranjamentul poate fi modificat continuu. 

Etapa 5.: Următoarea etapă este cea mai importantă şi poate cea mai grea: pe liniile de 

interconectare se scrie un cuvânt sau mai multe care să explice relaţia dintre conceptele conexate. 

Se pot în continuare rearanja bucăţile de hârtie, astfel încât relaţiile dintre concepte/idei să fie uşor 

de vizualizat. 

Etapa 6.: Se trec şi exemplele sub conceptele de care aparţin şi se conectează de acestea printr-un 

cuvânt de genul: exemplu  

Etapa 7.: Se copiază rezultatul obţinut, realizând harta conceptuală pe o foaie de hârtie. În locul 

bucăţilor de hârtie se reprezintă câte un cerc în jurul conceptului. Pentru exemple e alege o formă 

geometrică diferită de cea a conceptelor. 

                 Elevii au realizat hărţi conceptuale diferite ca formă şi concepţie grafică, evidenţiindu-şi 

capacitatea de creaţie. Am ales, spre exemplificare, harta conceptuală de tip "pânză de păianjen". 

O variantă de hartă conceptuală poate fi utilizată sub formă de poster, ca material didactic 

completând astfel baza de mijloace utilizate în cadrul procesului de învăţare din dotarea cabinetului 

de educaţie tehnologică. 
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      definiţie 

 

 

 

       clasificare 

 

       Exemple        Exemple  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Economiile: veniturile>cheltuielile 

 

       definiţie 

 

 

 

                        Exemple 

 

 

 

       definiţie 

 

 

 

                                                      Elemente                   necesare 

 

 

În construirea şi aplicarea strategiilor de instruire – învăţare – evaluare, în lecţia de educaţie 

tehnologică, se utilizează cu succes metodele şi tehnicile de grup deoarece această disciplină are un  

caracterul dual fiind o disciplină de cultură tehnică generală care impune o terminologie specifică 

modulelor studiate şi o valorificare a acestei terminologii în comunicare. 
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NEVOI 

Necesităţi ale oamenilor, manifestate sub diverse forme; ele sunt 

satisfăcute prin consumul de bunuri şi servicii 

fiziologice 

spirituale 

sociale 

de bază 

 

particulare 

 

colective 

 

DORINŢE 

Stări sufleteşti ale oamenilor spre care ei aspiră 

RESURSE 

Elementele folosite pentru satisfacerea nevoilor 

Venituri 

 
Cheltuieli Economii 

hrană 

educaţie

ee 

convieţuire 

în grup 

hrană 

igienă 

colegialitate 

alimente 

cărţi 

echipament 

sportiv 
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PLEDOARIE PENTRU LECTURĂ 

 

 

Prof. învățământul primar Trandafir Filofteia 

Școla Gimnazială Budești, județul Vâlcea 

 

Motto: ”Literatura se face prin cultură, iar cultura prin lectură‖ 

(Seneca) 

În ultima perioadă informatizarea a pus stǎpânire pe un numǎr tot mai mare de activitǎţi şi 

oameni. Astfel se poate observa cǎ se citeşte din ce în ce mai puţin. Principalul motiv invocat este 

lipsa timpului liber, care existǎ totuşi atunci când este vorba despre televizor, jocul pe calculator sau 

navigarea pe internet. Lectura este pusǎ adesea la colţ şi pe motiv cǎ nu aduce mari beneficii, cǎ este 

pierdere de timp. Realitatea virtuala și imaginile de sinteza au ajuns să ne cucerească definitiv și 

irevocabil copiii, „reușind― să îi îndepărteze de filele cărților. Totul a devenit prea comod. De ce să 

te chinui să mergi la bibliotecă, să cauți o carte și apoi să mai pierzi încă ore bune să o citești când 

poti să dai un singur „search― pe Google și îți apar sute de pagini cu rezumate. O altă explicatie 

comodă ar fi faptul că astăzi cărtile nu mai sunt atractive pentru tineri deoarece nu mai prezintă 

realitatea actuală, pentru că viața tinerilor din „zodia― cărții nu este similară cu viața din ziua de 

astăzi. 

Mircea Cărtărescu spunea că „Lectura nu are ca inamic ceva din afară. Nu televizorul, 

computerul, ritmul vieţii ne face să nu mai citim (cum trebuie), ci slăbirea interesului pentru viaţa 

interioară”.  

Potrivit unui studiu realizat de Mindlab International de la University of Sussex, lectura este 

cea mai ușoară metodă de relaxare, doar șase minute fiind suficiente pentru a reduce nivelul 

stresului cu peste două treimi. S-a observat că lectura este o metodă mai eficientă pentru calmarea 

nervilor decât ascultatul muzicii, plimbările sau servitul unei cești de ceai. Psihologii susțin că 

aceste efecte benefice apar prin concentrarea centrilor nervoși din creier asupra lecturii, iar 

plonjarea cititorului în universul literar contribuie la scăderea tensiunii din mușchi și de la nivelul 

miocardului. 

Lectura cărţii oferă cititorului prilejuri unice de reflecţie. Ea îndeamnă la introspecţie, 

angajează valori formativ educative care îşi pun amprenta asupra întregului comportament al 

cititorului. Puterea cărţii este mare. În faţa cărţii trebuie să stai cu inima deschisă, căci ea te 

instruieşte chiar şi fără i-o ceri, sau poate chiar atunci când nici nu te gândeşti. Spre deosebire de 

celelalte surse de informaţie–televizorul, radioul, cinematograful, internetul, -cartea are un mare 

avantaj –ea este un prieten tăcut şi discret, căci îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns la 

fiecare întrebare şi-l repetă până ce l-ai înţeles. O carte o citeşti când vrei, cum vrei şi ori de câte ori 

vrei. Cartea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la 

altul pe care l-ai parcurs în grabă, să o reiei oricând doreşti. O găseşti oricând, la fel de discretă şi de 

credincioasă, ea este foarte înţelegătoare chiar şi atunci când tu n-ai înţeles-o şi te aşteaptă să revii. 

Lectura este o metodă economică și eficientă de îmbogățire a cunoștințelor, care încurajează 

reflecția personală a elevilor, asigură individualizarea învățământului și premisele pentru 

autoinstruire și educație permanentă. Lecturile antrenează cultivarea aptitudinilor şi atitudinilor 

cognitive deschise, identificarea unor noi probleme şi situaţii de problemă. Putem vorbi chiar despre 

o competenţă în cea ce privește lectura și analiza postlectorală, deoarece angajează formarea şi 

perfecţionarea continuă, cultivarea interesului faţă de învăţare, favorizând dezvoltarea intelectuală şi 

psihologică. 
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Competenţa de lectură şi analiză postlectorală se formează începând cu clasele primare, apoi 

în ciclul gimnazial se perfecţionează, ca să ajungă la performanţă în clasele de liceu. În era 

internetului elevii (dar şi maturii) citesc puţin, dar asta se poate schimba atât prin educaţia corectă în 

familie, cât şi prin intermediul profesorului de limba şi literatura română. Dacă mama, tata, fratele 

citesc o carte seara, în loc să privească televizorul sau să se „joace‖ la calculator, fiica va lua o 

carte, o va răsfoi mai întâi, apoi, poate o va citi. 

„Sunt un vicios al lecturii… Nu mă pot închipui fără să ţin o carte în mână” spunea Nicolae 

Manolescu. 

Copilul, atunci când citeşte o carte, se identificǎ cu personajele literare care-i apar în poveste 

şi astfel, treptat,treptat, îşi formeazǎ un tipar de personalitate. Primul contact cu cartea este foarte 

important,de aceea el trebuie încurajat şi îndrumat în permanenţǎ. Uneori, copilul, din proprie 

iniţiativǎ doreşte sǎ studieze o carte, dar de cele mai multe ori învǎţǎtorul este cel care îl îndrumǎ sǎ 

facǎ acest lucru. Este foarte important ca şi pǎrinţii sǎ-l încurajeze pe micuţ în acest demers, nu 

numai prin faptul cǎ îi cumpǎrǎ cǎrţi sau îi prezintǎ importanţa acestora, ci şi prin simplul fapt cǎ 

însuşi pǎrintele citeşte o carte, puterea exemplului fiind mult mai mare, deoarece cunoaştem faptul 

cǎ elevii îşi copiazǎ pǎrinţii şi dascǎlii. 

La vârsta şcolarǎ micǎ lecturile literare sunt foarte importante. Acestea  au un mare impact 

asupra dezvoltǎrii personalitǎţii copilului din toate punctele de vedere:  

 îmbogǎţirea orizontului de culturǎ al elevilor; 

 oferirea de exemple de conduitǎ moralǎ superioarǎ, 

  prezentarea de cazuri de comportamente pentru a-i învǎţa sa distingǎ binele de rǎu, 

  dezvoltǎ gândirea,imaginaţa,capacitatea de comunicare. 

Astăzi foarte puţini copii citesc de dragul de a descoperi lumea, de a gǎsi mai multe 

informaţii sau pentru cultivarea unor trǎsǎturi morale. Cei mai mulţi citesc pentru cǎ le este impus 

acest lucru, având poate, în cel mai bun caz,  temǎ sǎptǎmânalǎ câte o lecturǎ de studiat. 

Ca și cadre didactice este important sǎ respectǎm anumite exigenţe atunci când facem o 

recomandare de lecturǎ. Textul literar trebuie sǎ se potriveascǎ gradului de dezvoltare din punctul 

de vedere al experienţei de viaţǎ, al gândirii, al limbajului, al trǎirilor psihice, al imaginatiei, sǎ 

deţinǎ valori estetice şi etice, sǎ se refere la universul de viaţǎ propriu copiilor sau un univers 

inteligibil lor. 

Dacǎ dascǎlul ştie sǎ îndrume bine lectura, cartea devine partener de viaţǎ al elevilor, acel 

prieten devotat, ca un vehicul plǎcut, gratuit care îi poartǎ prin toatǎ lumea, prea mare pentru a fi 

strǎbǎtutǎ altfel.  

Pentru că lectura tinde să devină mai puţin atractivă pentru elevi, trebuie găsite modalităţi de 

stimulare a interesului şi gustului elevilor pentru lectură, în vederea îmbogăţirii vocabularului şi a 

deprinderilor de exprimarea fluentă. 

Astfel, la clasă pot fi aplicate foarte multe metode: 

 lista de lecturi - metodă utilă în stârnirea interesului pentru lectură suplimentară, 

elevul având posibilitatea să aleagă pentru sine şi pentru colegi cărţi pe care el le 

consideră captivante, motivându- şi alegerea în funcţie de elementele paratextuale 

oferite de listă şi de experienţa proprie 

 copacul valorilor-  se desenează un copac al eroilor, pe frunze se scrie numele 

eroului, iar pe fructe , valorile după care se manifestă. Este o metodă care îi ajută să 

descopere şi să conştientizeze valorile personajelor 

 metoda cadranelor- se împarte tabla în 4 părţi şi se dau elevilor următoarele cerinţe: 

în primul cadran să realizeze un desen al personajului, în cadranul al doilea sa noteze  
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 sentimentele trezite de personaj, în al treilea cadran, să dea un sfat personajului, iar în 

ultimul, să dea un alt nume personajului, pornind de la trăsăturile acestuia 

 posterul- copiii au sarcina de a realiza un poster cu prezentarea figurată a 

conţinutului desprins din text  

 recenzia- prezentarea lucrǎrilor recomandate, şi, mai ales, formularea propriile lor 

pǎreri despre creaţiile citite. Ȋnvǎţǎtorul va dirija cu atenţie ―comentariul‖ respectiv 

prin întrebǎri adecvate. Elevii pot fi solicitaţi sǎ-şi formuleze  pǎrerile asupra operei 

respective în scris, dupǎ un plan bine stabilit,care poate cuprinde: 1)autorul, titlul 

cǎrţii; 2)despre ce se povesteşte în cartea respectivǎ-conţinutul foarte pe scurt; 3)ce 

episod sau fragment i-a atras atenţia în mod deosebit şi de ce. 

 lecţiile de popularizare a cǎrţilor unor scriitori constituie,de asemenea,un mijloc de 

îndrumare a lecturii suplimentare, în cadrul acestora se analizeazǎ o anume creaţie a 

unui scriitor cunoscut. Copiii îşi reamintesc fragmente din operele lui cunoscute fie 

din manual, fie din alte surse. 

 Lecţiile în cadrul bibliotecii din şcoalǎ vin sǎ-i relaţioneze pe elevi în mod direct cu 

lumea fascinantǎ a cǎrţilor. Este de dorit ca biblioteca sǎ ofere spaţiul necesar bunei 

desfǎşurǎri a lecţiei şi un numǎr suficient de exemplare din volumul în care se aflǎ 

opera studiatǎ. La activitate poate participa cu completǎri şi bibliotecarul şcolii. 

Nicolae Iorga spunea un mare adevǎr despre carte:,, Cultura unui om se formeazǎ,în primul 

rând, prin lecturǎ. De aceea, din fragedǎ copilǎrie, e bine sǎ iubim cartea, sǎ o citim, sǎ o pǎstrǎm 

cu grijǎ, ca pe un bun de preţ.‖  

,,A înţelege literatura -remarca Ioan Şerdean - înseamnă a avea puterea de a raporta 

impresiile, trăirile autorului la propria ta experienţă de viaţă, a stabili legături nu numai cu 

cunoştinţele cunoscute, ci şi cu emoţiile, simţămintele pe care le-ai trăit‖. 

 

Bibliografie: 
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EX – LIBRIS-URILE 

CA DOCUMENTE DE BIBLIOTECA 

 
Ţacu Manuela Mihaela-  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Jiu 

 

Dicţionarul ne spune că ex-libris-ul este o marcă de proprietate aplicată pe carte de posesorul 

ei sub forma de iscălitură autografă, sigiliu, stampilă, timbru sau etichetă. Într-o exprimare mai 

largă, ex-libris-ul este un fel de formulă care identifică proprietarul unei cărţi, termenul tradus ad 

litteram însemnând ,,din cărţile mele, din biblioteca mea” (E meis libris). 

 Ex-libris-ul este unul din elementele care asigură cărţii valoarea bibliofilică. 

 Dacă s-ar studia cu atenţie evoluţia acestui însemn pe carte de-a lungul veacurilor am obţine 

imaginea evoluţiei însăşi a istoriei cărţii, am fi martorii destinului ei. Prin ex-libris putem privi 

oglinda personalităţii posesorului şi deducem gusturile şi aspiraţiile sale, profesia şi preocupările 

sale, am pute ,,citi‗‘ trăirile, senzaţiile şi sentimentele celui ce şi-a dus viaţa alături de cărţi într-o 

ideală comuniune şi comunicare. De obicei, ex-libris-ul redă numele, iniţialele sau simbolul 

heraldic al posesorului. 

 Cel mai vechi ex-libris românesc este datat 1692 şi a aparţinut lui Pantaleon Calliarchi, 

medicul lui Constantin Brâncoveanu. Vechile codexuri conţineau blazonul, monograma sau numele 

posesorului. O serie de manuscrise şi tiparituri româneşti, includ în epilog numele aceluia care a 

comandat cartea şi, nu de puţine ori, pe acela al persoanei căreia i-a fost destinată.  

 De exemplu, din epilogul Tetraevanghelului din 1502 rezultă că manuscrisul a fost lucrat la 

porunca lui Stefan cel Mare pentru Manastirea Borzeşti. 

Se cunosc mai multe tipuri de ex-libri-suri cum ar fi: 

- heraldic (este cel al lui Cuza Voda); 

- monogram (textul este limitat la iniţialele numelui); 

- profesional (cu referiri la ocupaţia posesorului); 

- cel de sigiliu (prin imprimarea unei matrice sigilare cu exemplul sigiliului domnesc pe cărţile 

dăruite Mănăstirii Horezu de către Constantin Brâncoveanu); 

- timbru; 

- ştampila, etc. 

Prin secolul 15 au aparut ex libri-suri figurative constituind de la bun început creaţii artistice 

autentice. Valoarea acestora este conferită de conţinutul documentar, de vechimea lor, de 

personalitatea proprietarului cărţii cât şi de artistul care le crează. 

De pildă, pictorul şi gravorul german Albrecht Durer a desenat o serie de asemenea ex-

libris-uri capodopere ale geniului. De-a lungul timpului în colecţiile unor biblioteci s-au adunat 

numeroase ex-libris-uri de tip etichetă, care se găsesc în două situaţii distincte : 

a) Se află plasate pe partea interioară a coperţii din faţă a cărţii, prin urmare sunt integrate în 

unitatea documentului respectiv, care în cea mai mare parte a cazurilor este de tip monografic. 

b) Se află colecţionate  ca unităţi fizice distincte, în cutii, dosare, albume sau mape, formând astfel 

un fond tematic special de documente non-carte, aparţinând bibliotecii respective. 

În aceeaşi situaţie se pot afla ex-libris-urile din colecţiile particulare. Toate acestea, în 

măsura în care prin formele achiziţiei se adună în bibliotecă, urmează să parcurgă procesul de 

prelucrare biblioteconomică şi, după caz, să primească o notiţă catalografică, devenind unitate 

bibliografică, respectiv sa dobândească un numar de inventar, devenind unitate de bibliotecă .  

 Ca obiect de bibliotecă, ex-libris-ul etichetă poate fi definit ca fiind un document non-carte 

şi care ar urma să poată fi descris după Schema generală, respectiv dupa STAS (Materiale audio 

vizuale), ca un tot, care în forma sa fizică transmite un mesaj intelectual coerent şi poate face 

obiectul unei descrieri bibliografice, avand, deci, unitate fizică distinctă şi entitatea sa de conţinut 

pe un anume subiect. 
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 Deoarece acest tip de document are adesea o dominantă a imaginii în economia spaţilui sau, 

care, se desfăşoară pe o suprafaţă mică, normată ca atare (înalţimea de14 cm.), ex-libris-ul poate fi 

de asemenea încadrat în categoria documentelor grafice de bibliotecă şi descris potrivit 

normativului, care priveşte documentele grafice.  

 Stabilirea unui format bibliografic uniform de tip I.S.B.N. pentru descrierea ex-libris-urilor 

se cuvine să pornească de la realitatea acestora, în situaţia în care se găsesc, lipite pe carte sau ca 

unitate fizică independentă, în colecţiile specifice. 

În primul caz, putem conveni că ex-libris-ul lipit pe coperta interioară a unei cărţi este un 

material adăugat exemplarului cărţii respective, pe care o particularizeaza din punct de vedere 

juridic, cultural şi artistic. Astfel ex-libris-ul devine parte integrantă a acelui document, din a cărui 

unitate bibliografică face parte. El urmează a fi descris în zona a şaptea, zona notelor, cu toate 

infoelementele caracteristice şi vedetele uniforme secundare pe care le exprimă.  

O alta variantă de rezolvare a unei astfel de situaţii poate urma calea descrierii ex-libris-ului ca 

parte componentă a unei unităţi bibliografice gazdă, utilizând normativul I.S.B.D.( PC), după 

varianta sa românească din anul 1994, produsă de către Biblioteca Naţională a României. 

Pentru a putea realiza o notiţă catalografică, este necesar să facem culegerea infoelementelor de pe 

document şi echivalarea lor cu criteriile şi cerinţele normativului I.S.B.D. general şi a celui pentru 

documentele monografice de tip non-carte. 

  Descrierea unui ex-libris se face în mod obligatoriu pe baza documentului. Schema 

descrierii acestuia trebuie să fie aplicabilă la prelucrarea documentelor atât în sistem manual, cât şi 

în sistem automatizat. Descrierea ex-libris-urilor poate fi : principală, definitivă şi aproape 

completă, când conţine toate infoelementele care se pot culege de pe acest tip de document primar 

de bibliotecă. 

 Descrierea poate fi prescurtată cu condiţia respectării ordinii zonelor, a menţiunilor de zona 

şi a punctuaţiei specifice formatului descriptiv I.S.B.D. Notiţa catalografică pentru ex-libris-uri se 

constituie din formatul compact al descrierii I.S.B.D, în jurul căruia se ordonează elementele non-

I.S.B.D., cu ajutorul cărora se determină ordonarea şi regăsirea înregistrării respective, prin vedete, 

titluri uniforme, descriptori, coduri numerice sau alfa-numerice. 

Regulile de limbă şi scriere folosite, ca şi cele de punctuaţie sunt aceleasi ca în standardul 

general de descriere. 
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VALENȚE METODOLOGICE 

 ALE PREDĂRII POEZIEI LUI NICHITA STĂNESCU 

 LA CLASELE DE LICEU 
 

 

Prof. VERDEȘ MARIA-ROCSELANA 

Colegiul Tehnic ―General Gheorghe Magheru‖ Târgu-Jiu 

 

De câțiva ani curriculum-ul liceal cunoaște un proces continuu de schimbări profunde. 

Programele pun accentul pe latura formativă a învățării, având ca scop modelarea unor elevi 

capabili se să raporteze la cultura autonomă, reflexive, critic și creative. 

 Actualele programe propun ca finalitate cultivarea plăcerii de a citi, cultivarea sensibilității 

estetice, dezvoltatea abilității de a recepta și de a produce o gamă variată de texte. 

 Prevederile programelor pun la îndemâna profesorilor un  cadru flexibil de organizare a 

muncii la catedră, oferind libertate în privința alegerii textelor, a integrării conținuturilor și a 

proiectării demersului didactic. 

 Studiul limbii și literaturii are o contribuție esențială la formarea personalității autonome a 

elevilor, capabili de discernământ și de spirit critic, apți să-și argumenteze punctele de vedere, 

dotați cu sensibilitate estetică, având conștiința propriei identități culturale și manifestând interes 

pentru varietatea formelor de expresie artistică. 

 La liceu, pentru realizarea competențelor specific disciplinei limba și literatura română, 

trebuie să se facă apel la cercetările de specialitate, la studiile critice, pentru a se putea acționa 

asupra formării la elevi a deprinderilor de apreciere a operelor literare. 

 Noile programe au în vedere adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să fie 

evidentă deplasarea accentului de pe simpla achiziționare a cunoștințelor, pe formarea de 

competențe și atitudini. 

 Textul reprezintă pentru elevi o realitate deschisă, iar profesorul trebuie să fie doar un 

mediator care să stabilească punți de legătură între textul inițial, plin de mister, de încifrare, și elev. 

Un comentariu eficient este cel care acordă prioritate textului, specificului său, apelând la gândirea 

și la imaginația creatoare a elevilor. 

 În condițiile unei didactici care așază în central ei elevul și nu informația, rolul profesorului 

nu mai este acela de a ―spune‖ elevilor ceea ce aceștia trebuie ―să reproducă‖. 

 Acest nou rol a fost caracterizat de filosoful american John Dewey, el descriind calitatea 

fundamentală a dascălului, astfel: ―Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se 

mișcă în armonie cu mințile elevilor săi, trăind împreună dificultățile și victoriile intelectuale 

deopotrivă.‖ 

 În conformitate cu noile programe școlare, autorii manualelor alternative au în vedere 

studierea operei lui Nichita Stănescu din perspective abordării tematice (clasa a IX-a) și 

caracteristicilor de gen (clasele a X-a, a XII-a). Abordarea tematică și cea după gen nu implică în 

mod necesar criteriul istoric. Astfel, profesorul trebuie să identifice și contextual cultural, să 

furnizeze informațiile necesare de istorie literară. 

 În manualele alternative pentru clasa a IX-a, opera nichitiană se studiază în cadrul temei 

―Iubirea adolescentină‖. Se oferă spre studio poezia ―Vârsta de aur a dragostei‖. Înainte de a trece la 

studiul operei, profesorul va prezenta date bio-bibliografice ale autorului încadrat în curentul 

Neomodernism, va prezenta teme și motive literare stănesciene. 

 În manualul editurii Corint se studiază poezia ―Vârsta de aur a dragostei‖. Elevii se 

familiarizează cu structura poemului, manualul oferă pentru studiul textului întrebări-problemă care 

le dezvoltă elevilor gândirea și imaginația creatoare. 

 Pentru ca lecția de literatură să devinăcât mai atractivă, se pot utilize mijloace moderne, cum 

ar fi computerul etc. 
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Profesorul mai poate face apel în cadrul acestei teme Iubirea la fragmente din poeziile aparținând 

volumelor ―Sensul iubirii‖ și ―O viziune a sentimentelor‖, elevii având apoi sarcina să redacteze o 

scrisoare de dragoste. 

 Dascălul îi poate îndruma pe elevi să realizeze în cadrul evaluării portofolii care să cuprindă 

date biografice însoțite de imagini, etapele și temele de creație stănesciene, precum și citate ale unor 

critici precum: Ion Pop, Lucian Raicu, Ion Buzera, Corin Braga, Eugen Simion, Ștefania Mincu, 

Alex Ștefănescu, Ioana Em. Petrescu, Marin Mincu, Nicolae Manolescu. 

 În manualele alternative pentru clasa a X-a, operele stănesciene se studiază în cadrul unității 

de învățare Poezia, capitol în care profesorul trebuie să le ofere elevilor informații cu privire la 

genul liric, instanțele comunivării, eul liric, specii literare ale genului liric, versificsție, figuri de stil 

utilizate în poezie. 

 În manualul de clasa a X-a al Editurii Art, se studiază poezia ―Cu o ușoară nostalgie‖. În 

demersul didactic am considerat necesar să ofer elevilor un tablou al evoluției poeziei de până la 

Nichita Stănescu, începând cu Dosoftei, ceatorul poeziei culte. Am evidențiat, de asemenea, 

perioadele importante în dezvoltarea poeziei, prezentând caracteristicile literare și reprezentanții. 

Deși manualul nu oferă informații cu privire la curentul Neomodernism, la temele și motivele 

literare stănesciene, am considerat prezentarea acestora absolut necesară pentru receptarea de către 

elevi a textului. 

 Se pot face trimiteri la textul eminescian ―Scrisoarea III‖. În cadrul creației nichitiene, 

Elegiile ar putea ocupa locul pe care îl are, în creația eminesciană, ―Luceafărul‖ și ―Scrisorile‖, 

cuprinzând acel miez profund de idei ce joacă rolul unui punct de sprijin în orice sistem poetic, 

putând devenila rigoare ―scrisori/ scripturi‖ esențiale adresate posterității. 

 Pentru fixarea cunoștințelor, elevii pot realiza eseuri pe diferite teme: ―Poetica zborului în 

opera lui Nichita Stănescu‖, ―Nichita Stănescu – un alt Pigmalion‖ sau ―De la Eminescu, la Nichita 

Stănescu‖. 

Manualele alternative constituie doar un suport didactic, cadrul didactic având libertatea să-și 

organizeze demersul în funcție de posibilitățile psiho-individuale ale elevilor. 

 Pentru a evita învățarea comentariilor ―pe de rost‖, probele de evaluare sumativă pot 

cuprinde texte la prima vedere din lirica stănesciană, în care se poate cere elevilor să identifice 

anumite figuri de stil, să găsească sinonimele contextuale ale unor cuvinte, să identifice tipurile de 

lirism (obiectiv sau subiectiv), să precizeze elementele sau să comenteze anumite versuri, pe baza 

relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice. 

 În clasa a XII-a se va realiza o evaluare permanentă a competențelor acumulate în anii 

anteriori, profesorul având în vedere o serie de texte nereceptate din creația poetului, în vederea 

examenului de bacalaureat. Unele dintre cerințele date pentru textele la prima vedere sunt destul de 

dificile pentru nivelul de înțelegere al elevilor, drept care profesorul va recomanda spre studiu cărți 

de critică literară și să interpreteze/ discute (sunt împotriva termenului ―să rezolve‖, nediscutând de 

problem de matematică, ci de receptatea textelor poetice!) cât mai multe teste cu texte la prima 

vedere. 

 Profesorul este cel care va elabora strategia didactică în funcție de curriculum, de nivelul de 

pregătireal elevilor, de mijloacele didactice de care dispune, de obiectivele pe care trebuie să le 

urmărească. În cadrul lecțiilor de literatură se vor utilize metode active-participative. 

 Obiectivele afective urmărite și realizate prin mai multe activități didactice vizează 

dezvoltarea gustului pentru lectură, simțul estetic, sensibilitatea în fața creației literare. 

 Metodele didactice care pot fi utilizate în cadrul lecțiilor de receptare a textuluipoetic 

nichitian sunt: prelegerea, explicația, conversația euristică, problematizarea, descoperirea, 

exercițiul, brainstormingul. 

 Opera literară reprezintă o expresie a ceea ce este mai profund, caracteristic și durabil în 

ființa umană, astfel poezia trebuie înțeleasă ca interioritate și muzică. 

 În poezie, cuvântul se deblochează de sensul unic pe care îl are limbajul cotidian, 

îmbogățindu-se cu noi valențe. 
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Structurile lirice sunt susținute de un univers lingvistic adecvat temei, motivelor șicurentelor 

literare. Poetul realizează o selecție lingvistică, având intuiția acelor registre lexicale cu ajutorul 

cărora expresia înveșmântează ideea poetică.      
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CARTEA - IZVOR NESECAT DE INFORMAŢIE 

 
ZAHARIA ELENA 

Gradinita Cu P.P.Nr.2 Barlad 

 

«Carte frumoasă cinste cui te-a scris Încet gândită, gingaş cumpănită ; Eşti ca o floare anume 

înflorită Mâinilor mele, care te-au deschis » (Tudor Arghezi, Ex libris) 

Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe parcursul şcolarizării. Este necesar să-l apropiem pe 

copil, în mod conştient de universul cărţii. El trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „ o 

călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi‖ ( Mihail Sadoveanu ). Elevul trebuie să citească: textele 

din manual, lecturi suplimentare. Pentru a-i familiariza pe elevi cu instrumente ale muncii cu cartea, 

trebuie apelat la o metodă ce urmează calea parcursă de cititorul cu experienţă atunci când citeşte. 

Această metodă este lectura explicativă. Ea este o îmbinare a lecturii (a cititului) cu explicaţiile 

necesare împreună ducând la înţelegerea mesajului textului. Etapele sau componentele lecturii 

explicative prin care se face receptarea mesajului textului sunt următoarele: citirea integrală a 

textului, citirea pe fragmente şi analiza acestora, întocmirea planului de idei a textului, conversaţia 

generalizatoare, reproducerea textului pe baza planului, citirea de încheiere. Grădiniţa este instituţia 

unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele  de debut ale copilului în domeniul limbajului, 

locul în care se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul scris. 

Curiozitatea copilului mic legată de cuvântul tipărit şi de limbaj este punctul de plecare în 

stabilirea conţinutului Programului „Să citim pentru mileniul III‖, program care respectă eforturile 

timpurii ale copilului în a citi, a scrie şi vorbi. 

Lectura oferă posibilitatea omului de-a explora cu ochii minţii lumea nevăzută a cărţilor şi 

de a trăi experienţe de viaţă remarcabile fără a fi nevoie să trăiască mai multe vieţi. La vârsta 

preşcolară când imaginaţia zburdă nestingherită pe pajiştile fanteziei, cititul deschide copilului noi 

orizonturi pentru a fi cucerite şi noi căi de străbătut. 

Familiarizarea copilului cu lectura, cu cartea, cu valorile literare naţionale şi internaţionale 

este vitală într-o lume cucerită de audio-vizual. Fără a neglija importantul procent al copiilor 

preşcolari care manifestă tipuri diferite de inteligenţă, a oferi posibilitatea de lucru cu cartea pune la 

dispoziţia preşcolarului noi instrumente de exlporare a lumii înconjurătoare. 

Principiile învăţământului de calitate presupune integrarea conţinuturilor, activarea tuturor tipurilor 

de inteligenţă, de aceea într-o lume dominată preponderent de imagine, se impune cu imperiozitate 

formarea copiilor în domeniul investigaţiei profunde a fenomenelor, dezvoltarea gândirii critice şi 

abilitarea cu instrumente de învăţare. 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute 

de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. 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 7 l-ai înţeles. Cartea este atât de 

înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea 

este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. 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 tehnice.Cartea este considerată ca fiind un adevarat izvor de 

inţelepciune, pentru că prin intermediul ei aflăm multe lucruri interesante, ne imbogaţim 

vocabularul, ne dezvoltam  spiritual,moral şi multilateral. Cartea a avut dintotdeauna o semnificaţie 

aparte pentru că anume în carţi sunt scrise cuvintele sfinte ale Domnului, anume în carţi este 

păstrată istoria neamului, şi tot filele din carţi sunt martore a progresului tehnologic, stiintific si 

creativ. Totuşi, odată cu trecerea timpului şi odată cu dezvoltarea tehnologiilor cartea a rămas pe 

ultimul plan. 
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Astfel dintr-un izvor de întelepciune cartea s-a transformat într-o fîntână la cumpăna căreia 

vin să-si potoleasca setea de cunoştinţe din ce în ce mai puţini oameni, din ce în ce mai puţini se 

încumeta să privească în adâncuri, majoritatea oamenilor cautând să vadă doar ceea ce este la 

suprafaţă. O data cu dezvoltarea internetului tradiţionala carte a rămas în umbră. Copiii nu mai 

caută cărţi cu poveşti, ci jocuri pe calculator, nu mai vor jucării, ci notebook, iar în loc de maşinuţe 

îşi doresc pistoale Kalaşnikov virtuale. Adevărul e că nu doar micuţii s-au reorientat, ci şi cei 

maturi. Acum sunt excepţii cei care dacă au nevoie de o informaţie în ceea ce privește istoria unui 

stat, biografia unui poet sau orice alte date caută răspunsul în cărţi. ―De ce să mă chinui căutând 

prin cărţi o grămadă de informaţii, când doar cu un click pot să accesez o pagină online şi să îmi 

aleg doar informaţiile de care am nevoie şi nimic mai mult‖. 

Dac-ar fi să facem un sondaj despre unde merg mai des studenții: la bibliotecă sau la internet 

cafe, atunci putem să afirmăm cu certitudine că este a doua varianta. Internet Cafe-urile sunt tot 

timpul arhipline, în timp ce în bibliotecă trebuie să cauţi cu luminarea în miezul zilei ca să găseşti 

pe cineva. 

„De obicei sălile bibliotecii sunt goale, dacă avem 10 -20  de cititori în sala. Doar în ajunul 

examenelor situaţia se schimbă, acestea devenind neîncăpătoare‖.Totuşi sunt persoane care citesc 

cărţi online, nu pentru că le este lene să mearga la bibliotecă, ci pentru că nu le gasesc nicăieri 

altundeva decât în format electronic.  
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ERA DOCUMENTĂRII ŞI A INFORMĂRII 
 

Zestroiu Simona, 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu 

 

„INFORMÁ vb. 1. v. documenta. 2. a se interesa, (înv. şi reg.) a cerca. (Se ~ de tot ce-a mai 

apărut.) 3. a cerceta, (Transilv., Ban. şi Bucov.) a ştirici. (S-a ~ peste tot.) 4. a anunţa, a aviza, a 

încunoştinţa, a înştiinţa, a vesti. (A ~ pe cineva despre ceva.) 5. v. comunica. 6. v. preveni.‖(DEX-

Dicţionarul explicativ al limbii române, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998) 

Documentarea reprezintă studierea informaţiilor provenind din cărţi, reviste de specialitate, 

documente tipărite, mass-media, internet şi softuri educaţionale. Este o activitate care se desfăşoară 

cu un scop precis: aflarea de informaţii despre un scop anume. Documentarea este o etapă necesară 

a cercetării şi are drept scop cunoaşterea experienţei ştiinţifice în domeniul supus investigaţiei, în 

domeniile afiliate şi în celelalte domenii de cunoaştere a realităţii. În procesul cercetării o 

importanţă deosebită îi revine documentării cât mai complete în informaţiile deja existente pe 

fiecare domeniu. Ca urmare a creşterii volumului informaţional, a diversificării ştiinţelor, a apariţiei 

mai multor sisteme de cunoştinţe, problema documentării devine din ce în ce mai dificilă şi în acest 

moment continuă să capete o importanţă din ce în ce mai mare, iar informatica documentară se 

transformă într-un sistem de cunoştinţe la procesul emiterii, înmagazinării, prelucrării şi transferului 

de informaţie. 

Etapele documentării: 

- informarea generală asupra temei de cercetare: identificarea surselor, realizarea accesului la surse, 

procurarea materialelor bibliografice, adnotarea superficială a materialelor şi ordonarea acestora; 

- cercetarea surselor: parcurgerea atentă şi listarea ideilor, argumentelor, demonstraţiilor, ipotezelor, 

sistemelor conceptual-metodologice, enunţurilor, explicaţiilor şi concluziilor; 

- prelucrarea şi interpretarea ideilor din bibliografia utilizată: ordonare, sistematizare, analiza 

comparativă şi de conţinut. 

Surse posibile pentru documentare: 

- documente primare periodice (reviste, anuare, editoriale, ziare) sau neperiodice (manuale, 

monografii, tratate, publicaţii aplicate, standarde, brevete, cataloage comerciale, prospecte, rapoarte 

de cercetare, teze de doctorat, evidenţe contabile, rapoarte statistice, analize specia le etc.); 

- documente secundare – rezultate din prelucrări sistematizoare asupra documentelor primare 

(reviste de referate, reviste de titluri, enciclopedii, dicţionare, bibliografii, indexuri bibliografice, 

cataloage bibliografice, sinteze documentare, ghiduri bibliografice, sinteze de traduceri, sinteze de 

referate etc.); 

- microformate: filme, fotocopii, benzi şi discuri magnetice propriu zise etc.; această ultimă sursă 

devine foarte puternică prin facilităţile de comunicare informaţională oferită de diferite sisteme 

naţionale şi internaţionale de computere conectate (E-mail, Internet etc.). 

Forme ale documentării: 

- informare directă (biblioteci, E-mail, Internet, arhive, tezaure etc.) ; 

- prin mediere (coordonator cercetare, specialişti din domeniu, bibliografie şi indexuri tematice ale 

lucrărilor deja studiate etc.). 

Prelucrarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor relevante joacă un rol cheie în toate 

domeniile ştiinţei, în economie, politică şi societate. 

 Informaţia este elementul esenţial al oricărui progres. Ritmul progresului depinde de viteza 

şi aria de vehiculare a informaţiilor. Societatea viitorului este cea informaţională. Astăzi, cel mai 

important factor al societăţii umane este informaţia. Acest lucru este evident. Civilizaţia secolului 

nostru se bazează mai mult decât oricare alta dinaintea ei pe informaţie, învăţământ, cultură, ştiinţă, 

într-un cuvânt: pe cunoaştere. Rolul informaţiei este, fără îndoială, mai important decât în epocile 

anterioare, deşi aceasta este inegal răspândită în lume. Orice activitate umană, ca şi dezvoltarea  



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                          145 

civilizaţiei noastre, are la bază transmiterea de informaţii. Termenul de informaţie are pe lângă 

înţelesurile obişnuite (descrise în DEX) şi înţelesuri aparte atunci când este utilizat în procesele de 

învăţare şi cunoaştere, şi anume: un ansamblu de date, ordonate raţional în legătură cu un fapt, 

subiect sau eveniment şi care se află în formă comunicabilă. Adică este conceptul ce leagă datele, 

definiţie care conferă termenului o semnificaţie intrinsecă. 

Având în vederea această definiţie, informaţiile pot fi: informaţii orale, scrise sau 

audioavizuale. Modalităţile de informare se pot împărţi în canale sau sisteme formale şi canale sau 

sisteme neformale. Apariţia sistemelor moderne de comunicaţie asistată de calculatoare a permis 

apariţia unor sisteme mixte (evidenţiate de către Van Slype) prin care se pot apela şi utiliza în 

funcţie de necesităţi cele două tipuri clasice de informare. 

În ultimii ani volumul de date şi informaţii generale s-a mărit atât de mult, încât specialiştii 

nu-şi mai pot satisface necesităţile de informare, nici rapid şi nici mulţumitor, numai cu ajutorul 

bibliotecilor. Această cerinţă a condus la apariţia unităţilor de informare documentară. 

Informarea documentară urmăreşte trei activităţi distincte:  

- cercetarea ştiinţifică (teoretică şi aplicativă),  

- dezvoltarea şi proiectarea unor sisteme moderne de informare documentară, 

- elaborarea şi difuzarea materialelor de informare şi documentare.  

Obiectul informării documentare (informaticii documentare) îl reprezintă procesul în cursul 

căruia informaţia trece de la generator la benficiar, precum şi sistemul în care se desfăşoară acest 

proces. Obstacolul cel mai important pentru dezvoltarea comunicării informaţionale constă în 

necunoaşterea posibilităţilor pe care le oferă serviciile de informare şi în incapacitatea de ale utiliza. 

Principalele surse de informare sunt documentele scrise, ele fiind cel mai important mijloc 

de transmitere a informaţiilor în spaţiu şi timp. Din punctul de vedere al extinderii sferei de 

difuzare, documentele pot fi publicate sau nepublicate. Dacă se consideră forma documentelor, 

acestea pot fi: texte, documente grafice, documente audiovizuale. Dacă se consideră gradul de 

prelucrare documentară documentele pot fi primare, secundare şi terţiare. 

Documentul primar este, prin definiţie, o lucrare originală, publicată sau nu, care fixează 

direct conţinutul şi rezultatele unor demersuri din sfera activităţilor umane. Ele sunt nivele diverse 

de generalizare ale cunoştinţelor existente şi nou create deoarece sunt rodul unor activităţi creatoare. 

Din această categorie fac parte: cărţi, broşuri, monografii, tratate, manuale, cursuri, publicaţii ale 

congreselor, conferinţelor, consfătuirilor, simpozioanelor, standarde, brevete de invenţii, rapoarte 

ştiinţifice şi tehnice de cercetare-dezvoltare, teze de doctorat şi disertaţiile, ziarele, revistele 

ştiinţifice şi tehnice. 

Documentele secundare rezultă în urma prelucrării analitice şi sintetice a documentelor 

primare. Documentele secundare sunt: enciclopediile, bibliografiile, indexurile bibliografice, sinteze 

documentare, revistele de referate, revistele de titluri. La elaborarea şi utilizarea acestor documente 

secundare s-a ţinut şi se ţine cont de sistemele moderne de calcul care pot realiza căutări de ―cuvinte 

cheie‖ în volume informaţionale gigantice. Mai mult, au apărut cerinţe speciale pentru elaborarea 

documentelor primare, prin introducerea unor standardizări şi impunerea unui capitol distict cel al 

„cuvintelor cheie‖ utilizate în lucrare şi care sunt caracteristice pentru conţinutul ei. 

Documentele terţiare provin din prelucrarea documentelor secundare. In această categorie 

intră: bibliografii de bibliografii, culegeri de traduceri şi prelucrări, buletine şi culegeri de informaţii 

faptice. Noţiunea de sistem de informare şi documentare (SID) este folosită generic pentru a 

desemna orice instituţie sau structură dintr-o instituţie, organizaţie, firmă etc. care se ocupă cu 

activitatea de informare şi documentare de orice tip. Rezultatul activităţii constă în produsele şi 

serviciile de informare; ele sunt concepute şi realizate de sistemele de documentare şi informare. 

Un sistem de informare şi documentare este un ansamblu organizat de proceduri 

manuale/informatizate (în care este inclusă resursa umană), care are ca obiectiv principal colectarea 

de documente şi informaţii, prelucrarea, organizarea şi valorificarea acestora către beneficiarii săi. 

Caracteristica principală a sistemelor de informare şi documentare rezidă în faptul că ele operează 

cu documente şi informaţii, producând documente şi informaţii. 
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În sistemele de informare şi documentare tradiţionale informaţia colectată cât şi cea produsă 

au ca suport hârtia. În sistemele de informare şi documentare automatizate, informaţia electronică 

este preponderentă, iar produsele de informare pot fi reprezentate atât pe suporţi clasici, tradiţionali, 

cât şi pe suporţi electronici. 

Complexitatea sistemelor de informare actuale impune cadrelor didactice, cercetătorilor, 

studenţilor,dar şi elevilor de asemenea bibliotecarilor profesionişti acumularea de noi cunoştinţe şi 

abilităţi în utilizarea surselor de informare. Bibliotecarii au devenit între timp experţi în informaţii, 

navigatori ce trebuie să funcţioneze în reţele informatice şi sisteme tehnice complexe. Ei trebuie să 

evalueze, să interpreteze şi să garanteze calitatea şi relevanţa ofertelor de informaţii electronice. La 

acestea se adaugă transmiterea competenţelor mediatice corespunzătoare prin formare şi consiliere, 

sarcina centrală în procesul ştiinţific de predare şi învăţare. Internetul, bazele de date şi revistele 

electronice, piaţa mondială de informaţii ca şi internaţionalizarea ştiinţei sunt exemple foarte bune 

pentru a înţelege că structurile naţionale existente nu mai pot face faţă cerinţelor actuale. 

Cartea, computerul, mass-media construiesc în lumea contemporană plajă de informaţii greu 

de desluşit pentru semenii noştri fără orientarea bibliotecarului şi documentaristului specialist. 

Pregătirea viitorilor utilizatori contribuie şi ea la eficientizarea activităţilor sistemelor de informare. 

Deşi aceste activităţi se adresează specialiştilor cu studii superioare, pregătirea trebuie realizată cât 

mai timpuriu posibil, copilul trebuind să fie iniţiat în arta de a utiliza în mod inteligent, selectiv şi 

constant documentele imprimate. Numai prin această aptitudine se poate ridica nivelul pregătirii 

generale, să se stimuleze curiozitatea intelectuală şi să se pregătească autonomia şi gândirea 

independentă. 
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SECȚIUNEA A II-A 
Teoria instruirii. Aspecte metodice ale formării competenţelor elevilor – lucrare metodică 

  
 

 

UTILIZAREA MIJLOACELOR DE CONSOLIDARE A CUNOŞTINŢELOR 

DE FIZICĂ/OPTICĂ GEOMETRICĂ ÎN LECŢIA DE RECAPITULARE 

 
Prof. ANTONIE DUMITRU,  

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg.- Jiu 

 

Motto: „Procesul de învăţare începe când tu, profesor, înveţi de la elev; când tu, situându-te în 

locul lui, înţelegi ceea ce a înţeles el în felul în care a înţeles.” 

(Kirkegaard ) 

„Socrate spunea că acei care ştiu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice şi celorlalţi, pe când 

cei care nu ştiu este firesc să se înşele şi pe ei şi să înşele şi pe alţii.” 

(Xenofon) 

 

Experienţa la catedră arată că, orele destinate recapitulării sunt nu numai necesare, ci şi extrem 

de utile, atât pentru elevi cât şi pentru  profesori, oferind primilor numeroase posibilităţi de 

autocontrol, iar profesorului o mai obiectivă evaluare a muncii sale, concretizată în bogăţia 

cunoştinţelor elevilor săi. 

Ora de recapitulare, ca oră de bilanţ: 

a) permite sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite de elevi, ajutându-i să-şi 

formeze o viziune unitară şi de profunzime asupra materiei studiate; 

b) permite completarea lacunelor elevilor sau chiar corectarea unor eventuale greşeli 

strecurate în înţelegerea sensului fizic al fenomenelor; 

c) repetarea sistematică a cunoştinţelor, cu o valoare de generalizare, asigurând o 

temeinică însuşire a acestora, prin conectarea lor la realităţile tehnicii. 

Introducerea unor elemente de “noutate” în desfăşurarea lecţiilor cu acest caracter, nu trebuie 

să transforme repetarea în predarea unor noi cunoştinţe, ci să dea elevilor posibilitatea de a 

recunoaşte dintr-un alt unghi, fenomenele şi legile studiate anterior; prin aceasta se atrage atenţia 

asupra complexităţii problematicii puse în discuţie pe de o parte, iar pe de alta, se stimulează 

interesul elevilor eliminându-se riscul unei lecţii marcate de monotonie. 

Nu îmi propun să prezint metodologia lecţiei de recapitulare, considerând că aceste este un act 

de creaţie, de profesionalism care poate lua forme concrete dintre cele mai variate şi originale, atât 

în funcţie de concepţia proprie a profesorului cât şi de nivelul de pregătire al elevilor. 

Învăţarea fizicii reprezintă un proces pedagogic pe parcursul căruia elevii, sub supravegherea 

profesorului, asimilează cunoştinţe sistematizate, deprinderi şi capacităţi de aplicare a cunoştinţelor 

în practică, deprinderi de utilizare a aparaturii. 
Pentru organizarea ştiinţifică corectă a procesului de predare-învăţare, profesorul are nevoie nu 

numai de cunoştinţe solide de specialitate şi de metodica predării fizicii, dar şi de psihologie 
privind legităţile procesului de învăţare şi de asimilare de cunoştinţe, de formare a deprinderilor, de 
dezvoltare a gândirii.  

O condiţie necesară pentru formarea unor cunoştinţe profunde şi stabile o reprezintă 
sistematizarea lor, care necesită din partea profesorului un efort deosebit. 

Prin sistematizare în acest context, se înţelege activitate intelectuală prin care noţiunile studiate 
se organizează într-un anumit sistem pe baza unui principiu ales.  

Rezultatele şcolare reprezintă indicatorul cel mai concludent pentru aprecierea eficacităţii 

didactice. Cele mai multe modele taxonomice privind obiectivele educaţionale pornesc de la  
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considerarea a trei tipuri de obiective, corelate cu principalele laturi ale personalităţii umane, 
cognitive, afective şi psihomotorii. 

Un anumit rezultat al acţiunii instructiv-educative, exprimat în schimbări provocate în 
comportamentul şi în formarea elevilor, aparţine unuia din aceste obiective, incluzând în proporţii 
variabile şi elemente din celelalte domenii. Delimitarea aspectelor cognitive de cele afective sau 
psihomotorii ale comportamentului nu poate fi netă. Nici un obiectiv nu se raportează exclusiv la o 
categorie de comportamente. 

În marea varietate a aspectelor pe care le prezintă produsele activităţii de predare-învăţare 
se pot distinge mai multe categorii a căror evaluare prezintă trăsături specifice. 

 1.) Nivelul cunoştinţelor acumulate reprezintă unul din obiectivele importante ale 
rezultatelor instruirii, oricare ar fi nivelul de şcolarizare. Instrucţia dobândită reprezintă unul din 
parametrii principali ai personalităţii. în prezent, datorită progresului rapid al ştiinţei şi tehnicii, 
precum şi marii mobilităţi a vieţii sociale, dobândesc o importanţă deosebită dezvoltarea 
facultăţilor intelectuale, formarea capacităţii de autoinstruire şi alte abilităţi.  

Acţiunile de evaluare a cunoştinţelor însuşite de elevi se referă in special la: 

 volumul informaţiei acumulate, cu referire specială la informaţia esenţială; 

 nivelul de însuşire a acestei informaţii, concretizat în tipuri de comportamente care dovedesc 

învăţarea lor şi capacitatea de a le reproduce, continuând cu comportamente dovedind capacitatea 

de aplicare, de transfer, până la comportamente corespunzătoare capacităţii de a efectua operaţii 

logice asupra conţinutului asimilat - analiză, sinteză, comparaţii, clasificări, sistematizări, etc; 

 caracterul  structurat, sistematizat, precis şi durabil al cunoştinţelor însuşite. 

 2.) Dezvoltarea capacităţilor intelectuale a devenit în prezent un obiectiv 

primordial al activităţii de predare-învăţare, reprezentând un criteriu de bază al aprecierii 

eficienţei acesteia. A-i învăţa pe elevi să gândească şi cum să gândească, a le forma capacitatea de 

autoinstruire, înseamnă a le crea acea disponibilitate pentru instruire continuă, condiţie  

esenţială pentru integrarea eficientă în activitatea profesională şi adaptarea la schimbările 

rapide în ştiinţă şi tehnică, în viaţa socială. 

Evaluarea sub acest aspect a rezultatelor activităţii de predare-învăţare este mai puţin reuşită în 

practica şcolară decât evaluarea cunoştinţelor însuşite, datorită faptului că progresele înregistrate de 

elevi în direcţia dezvoltării capacităţilor intelectuale sunt mai greu de cuantificat şi deci, este mai 

dificilă măsurarea lor. 

 3.) Capacitatea de aplicare a cunoştinţelor. Valoarea învăţării se dezvăluie, pe lângă 

cunoştinţele acumulate, în capacitatea elevilor de a-şi însuşi noi  cunoştinţe din ce în ce mai 

complexe, în creşterea capacităţii de investigare şi cu deosebire de a folosi cunoştinţele 

asimilate în rezolvarea unor probleme teoretice sau în activităţi practice. 

Principiul  referitor la legătura strânsă dintre teorie şi practică relevă însemnătatea formării 

capacităţii de a aplica cele învăţate. 

Scopul lucrării de faţă este prezentarea câtorva modalităţi de completare, fixare şi consolidare a 

cunoştinţelor de fizică ale elevilor de clasa a IX-a, la capitolul Optica geometrică, mai precis 

Stigmatismul lentilelor,  reliefând în special acele aspecte pe care manualul le tratează sumar sau 

le omite. 
În capitolul Optica geometrică  se studiază legile propagării luminii şi formării imaginilor în 

instrumentele optice având la bază principiile opticii geometrice, făcându-se abstracţie de natura 
duală a luminii. 

Reamintim că un instrument optic este un ansamblu de 

lentile, oglinzi şi diafragme cu ajutorul căruia se obţin imagini 

ale diverselor obiecte. Pe de altă parte, funcţia ideală a 

instrumentelor optice de format imagini constă în  

(claritatea imaginii realizate) dirijarea fasciculului de raze în 

aşa fel încât fiecărui punct P din spaţiul obiectului să-i 

corespundă un singur punct P’ în spaţiul imaginii. 

Stigmatismul reprezintă conceptul fundamental al teoriei 

geometrice a imaginilor optice. 
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Denumirea provine din cuvântul grecesc στιγμα  care înseamnă punct. Prin definiţie, un 

sistem optic este stigmatic sau punctual pentru perechea de puncte P, P’ dacă un fascicul conic de 

raze cu vârful în P este transformat într-un  

fascicul conic de raze cu vârful în P’. Punctul P’ poartă numele imagine stigmatică a 

punctului P( este necesar deci ca orice fascicul conic să rămână conic şi după trecerea sa prin 

sistemul optic). Evident, dacă schimbăm sensul de propagare a razelor de lumină, punctul P 

reprezintă imaginea stigmatică a punctului P’. Perechea de puncte obiect şi imagine astfel definite 

formează o pereche de puncte stigmatice  sau puncte conjugate ale sistemului optic considerat. 

După cum razele de lumină se intersectează efectiv sau numai prin prelungirile lor  (rectilinii, în 

mediile omogene) punctul obiect sau imagine poartă numele de punct real, respectiv virtual. 

Referitor la acestea. elevii cunosc lentilele care funcţionează pe principiul refracţiei luminii şi 

propagării luminii în linie dreaptă prin mediile optice omogene. 

Folosind noţiunea de stigmatism a sistemelor optice centrate ne propunem să în cadrul unei 

lecţii de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, să-i învăţam pe elevi să gândească şi cum să 

gândească, încercând să le dezvoltăm  capacităţilor intelectuale care aşa cum spuneam a devenit 

în prezent un obiectiv primordial al activităţii de predare-învăţare-evaluare, reprezentând un 

criteriu de bază al aprecierii eficienţei acesteia. 

Momentul provocator este următorul: 

‖Cunoscând mersul unei singure raze de lumină printr-o lentilă (convergentă / divergentă), 

determinaţi mersul altei raze de lumină. 

(OBS. Nu se cunosc focarele lentilei, dar după ce construiţi mersul razei invocate, determinaţi 

/construiţi  şi focarele principale ale lentilei respective)”. 

 

 Stigmatismul riguros 
Optica geometrică s-a dezvoltat în strânsă legătură cu construirea şi perfecţionarea 

aparatelor optice, care formează imagini ale obiectelor. Imaginile trebuie să fie cât mai clare şi mai 

asemănătoare cu obiectele. Pentru ca imaginea să fie perfect asemănătoare obiectului, trebuie ca 

unui punct din obiect să-i corespundă un singur punct din imagine. Aceste puncte se numesc 

puncte conjugate.  

Satisfacerea acestor proprietăţi conduce la o corespondenţă biunivocă între punctele 

spaţiului - obiect şi punctele spaţiului-imagine (care se numeşte omografie optică ) şi duce la 

formarea unei imagini perfecte, numită imagine stigmatică.  

 Stigmatismul aproximativ  

În practică se dovedeşte a fi  dificilă  realizarea unor sisteme optice care să asigure un 

stigmatism riguros. În general, unui punct luminos îi corespunde o pată luminoasă.  

Datorită structurii discontinue a retinei ochiului sau a plăcii fotografice, pata luminoasă va fi 

considerată punctiformă dacă dimensiunile sale rămân sub o anumită limită, impusă de structura 

receptorilor.  

În cazul ochiului uman, două puncte alăturate nu se mai văd distinct dacă distanţa dintre ele 

este mai mică decât 5 10
-6

 m. Aşadar o imagine nepunctiformă va fi percepută de ochi ca fiind 

punctiformă dacă dimensiunile sale sunt în această limită. Se realizează astfel un stigmatism 

aproximativ.  

Dacă unui punct al obiectului nu-i corespunde un singur punct în imagine, sistemul optic nu 

realizează imagini stigmatice, acestea prezentând aberaţii.   
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În general, puterea separatoare a receptorilor (ochiul, placa fotografică, receptorul 

fotoelectric) este limitată şi se realizează un stigmatism aproximativ. (Distanţa dintre două elemente 

fotosensibile ale retinei este mai mică decât 5  μm). 

Stigmatismul aproximativ se realizează prin utilizarea fasciculelor paraxiale. 

 CONCLUZII: Aproximaţia gaussiană sau paraxială 

Aşadar, sistemul optic efectuează o transformare, sau o reprezentare, a spaţiului -obiect în 

spaţiul-imagine. Pentru ca această reprezentare să se efectueze în mod univoc şi reciproc, adică între 

spaţiul-obiect şi spaţiul-imagine să existe o corespondenţă perfectă, formarea imaginilor prin 

sistemele optice  trebuie  să  prezinte  următoarele proprietăţi principale: 

 Stigmatismul:  Unui punct-obiect să-i  corespundă un singur punct-imagine. Aceasta 

înseamnă că toate razele ce pornesc dintr-un punct-obiect ies din sistemul optic trecând prin 

punctul-imagine. În practică se dovedeşte a fi dificilă realizarea unor sisteme optice care să asigure 

un stigmatism riguros. Se constată, însă, că datorită posibilităţilor limitate ale receptorilor de lumină 

de a distinge detalii este suficientă realizarea unui stigmatism aproximativ. 

 Aplanetismul: Un obiect plan aşezat perpendicular pe axa optică principală are o  imagine 

plană, de asemenea, perpendiculară pe axa optică. 

 Ortoscopia: Imaginea este asemenea cu obiectul,  adică se păstrează similitudinea figurilor. 

Această proprietate se mai exprimă şi prin constanţa raportului între mărimea imaginii şi a 

obiectului.  

Satisfacerea acestor proprietăţi conduce la o corespondenţă biunivocă între punctele 

spaţiului-obiect şi punctele spaţiului-imagine, care se numeşte omografie optică. 

Teoria generală a sistemelor optice a fost formulată, în anul 1841, de către 

matematicianul, fizicianul şi astronomul german Karl Friedrich Gauss (1777-1855), arătând că 

poate fi realizat, cu o aproximaţie suficient de bună, un sistem optic ideal pentru care are loc 

omografia optică. Aceasta implică, însă, ca sistemul optic să fie centrat, iar fasciculele de lumină 

utilizate să fie suficient de înguste, învecinate cu axa optică principală şi foarte puţin înclinate (cu 

aproximativ 2°—3°) faţă de axa optică principală. Astfel de fascicule se numesc  paraxiale, iar 

aproximaţia respectivă se numeşte  aproximaţie gaussiană sau  paraxială.   

 RECREAŢII  FIZICE: STIGMATISMUL LENTILELOR 

Vom trece la rezolvarea celor trei probleme.  În rezolvare ne vom folosi de mersul razelor de 

lumină (importante şi proprietăţile lor) ce traversează lentilele (subţiri!) şi al căror drum geometric / 

optic este cunoscut (din definiţia focarelor principale ale unei lentile şi proprietatea centrului optic 

O al lentilei).  

Lentilele sunt sisteme optice stigmatice (ne chinuim să le realizăm aşa).  

Mersul razelor  de lumină ce se folosesc la construcţia imaginilor în lentile: 

 1.) orice rază de lumină ce vine paralel cu axa optică principală, după ce traversează 

lentila, trece prin focar (ea însăşi sau prelungirea ei); 

 2.) orice rază de lumină ce trece prin focar (ea însăşi sau prelungirea ei), iar după ce 

trece prin lentilă, devine paralelă cu axa optică principală; 

 3.) orice rază de lumină  trece nedeviată prin  centrul optic O al lentilei. 

 LENTILA CONVERGENTĂ/DIVERGENTĂ: Lentilele sunt sisteme optice 

stigmatice (ne chinuim să le realizăm aşa). Razele ce trec prin centrul optic O al lentilei sunt 

singurele raze de lumină nedeviate. Urmăriţi soluţia grafică (am trecut pe desen  ordinea în care 

se fac descoperirile: 1, 1’, 2, 3, 4). 
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APOI CONSTRUIM FOCARELE PRINCIPALE ALE LENTILEI 

Odată determinate cele două puncte conjugate A şi A’ se pot determina relativ simplu cele 

două focare (principale), focarul obiect Fo sau F1 respectiv imagine Fi sau F2 , ducând raza de 

lumină prin A (sau pe direcţia lui A) paralelă cu axul optic principal, care după ce traversează 

lentila aceasta trecând prin A’ (ea însăşi sau prelungirea ei), conform condiţiei de stigmatism,  iar 

intersecţia ei cu axul optic reprezentând focarul imagine Fi → la lentila convergentă / divergentă. 

Simetric faţă de centrul optic O, pe axul optic principal se găseşte focarul obiect Fo , respectiv 

folosind principiul reversibilităţii drumului razelor de lumină, se trimite o rază de lumină prin A’ 

paralelă cu axul optic principal care după ce traversează lentila aceasta trecând prin A, conform 

condiţiei de stigmatism,  iar intersecţia ei cu axul optic reprezentând focarul obiect Fo . 
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CALCULATORUL - RESURSĂ MODERNĂ PENTRU INSTRUIRE 

 
Antonie Oana-Daniela, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu-Jiu 

 

 Numită de unii ca ―inovația tehnologică cea mai importantă a pedagogiei moderne‖, 

instruirea asistată de calculator (IAC) contribuie cert la eficiența instruirii și este un rezultat al 

introducerii treptate a informatizării în învățământ și o etapă superioară a utilizării învățământului 

programat. Diversificarea strategiei didactice este posibilă pe baza interacțiunii elev-calculator, cu 

facilitarea accesului acestuia la informații mai ample, mai logic organizate, structurate variat, 

prezentate în modalități diferite de vizualizare. Ca mijlocitor între programul informatizat, profesor  

şi elev, calculatorul este distinct faţă de celelalte mijloace de învăţământ prin funcţiile sale, 

complexitate, posibilităţi de utilizare. Dar nu calculatorul în sine, fizic (hardware), chiar prezent 

astăzi în stadiul de sistem multimedia (sistem hipermedia) produce efecte pedagogice pe măsură, ci 

calitatea programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor informatice(software), 

integrate după criterii de eficienţă metodică în activităţile de instruire. El devine deci un auxiliar, nu 

un scop în sine. Acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează formarea intelectuală 

a elevilor, prin: 

 - Stimularea interesului faţă de nou. Legea de bază ce guvernează educaţia asistată de 

calculator o reprezintă implicarea interactivă a elevului în acţiunea de prezentare de cunoştinţe, 

captându-i atenţia subiectului şi eliminând riscul plictiselii sau rutinei. 

 - Stimularea imaginaţiei. De la jocurile pe calculator care dezvoltă abilităţi de utilizare, 

imaginaţie şi viteza de reacţie într-o prezentare grafică atractivă, maturizându-se elevul, studentul 

începe să folosească calculatorul să creeze propriile produse soft. 

 - Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei teme în etape de elaborare 

organizate secvenţial, organizarea logică a raţionamentului reprezintă demersuri cognitive ce aduc 

câştig în profunzimea şi rapiditatea judecării unei probleme. 

 - 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 

 - Cerinţe pentru realizarea IAC: 

  a) dotarea cu echipament; 

  b) profesorul trebuie să aibă şi cunoştinţe de informatică 

 - Elevul învaţă ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul 

 - Aprecierea obiectiva a rezultatelor şi progreselor obţinute 

  Speranţa de modernizare pedagogică depinde însă de îndeplinirea a trei condiţii de bază: 

existenţa hardware, a software şi a capacităţii de adaptare a lor, de receptare în mediul instrucţional. 

Probleme legate de hardware aparţin industriei calculatoarelor şi deja constatăm că s-a ajuns la a V-

a generaţie, bazată pe aplicarea principiilor inteligenţei artificiale, pe includere în sisteme 

multimedia, în reţele ample de comunicare. Mai dezvoltate, diversificate sunt cercetările privind 

cooperarea programelor, produselor informatice în variante, potrivit concepţiei psihopedagogice 

asupra învăţării. Astfel, asistăm deja la depăşirea soft-urilor bazate pe concepţia behavioristică 

asupra învăţării (prin condiţionare operantă, concretizată în anii ‘70 în învăţământul programat, pe 

paşi, în sistem linear sau ramificat, pe bază de algoritmi, în situaţii tipice,  structurate. În momentul 

actual, cercetarea pedagogică asupra IAC semnalează mai multe direcţii de abordare, 

experimentare, generalizare, validare: 

- stadiul dotării unităţilor şcolare cu calculatoare şi promovarea achiziţionării de sisteme 

multimedia, plasarea între mijloacele de învăţământ şi cercetarea în diverse situaţii combinative; 

- alcătuirea bibliotecii de programe şi sistem-expert, în acord cu curriculum-ul şcolar în curs de 

reformare, pe discipline etc., prin dotare, schimburi de produse informatice între şcoli, profesori; 
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      - promovarea pătrunderii spiritului informatic în şcoli; 

      - iniţierea de cercetări metodice privind utilizarea IAC. 

  Pătrunderea informaticii în şcoală a început cu microcalculatorul.  Dar, progresiv , a crescut 

şi capacitatea acestuia  de a vehicula soft-uri tot mai complexe, de la stocarea şi reluarea 

informaţiei, la învăţarea de tip algoritmic, până  la învăţarea prin rezolvarea de probleme şi chiar 

creaţie. Sistemele multimedia de astăzi dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare, să fie 

utilizat sau regrupat, pe un singur mijloc (calculatorul), un set de media variate – sunete, voci, texte, 

imagini fotografice, imagini video animate, desene, grafice, mesaje, etc., asociate în aplicaţii, după 

obiective, in mod interactiv. Preocuparea de dotare a şcolii cu sisteme electronice tot mai 

performante, pentru vehicularea informaţiilor, sub aspect fizic (aparate, instalaţii, dispozitive), 

cunoscute sub denumirea de ―hardware‖, cuplate acum şi cu  alte mijloace audiovizuale, are nevoie 

de o preocupare pe măsură şi pentru elaborarea unei suite de limbaje şi programe (soft-uri), care să 

le pună în valoare capacităţile, operaţiile posibile. Calculatorul este un mijloc, un instrument pentru 

vehicularea unui sistem de produse informatice, alcătuit din mulţimea de echipamente, metode, 

tehnici, conţinuturi pentru colectarea, înregistrarea, regăsirea, afişarea de informaţii variate, în 

diferite moduri şi combinaţii. Potrivit nevoilor educaţiei, obiectivelor instruirii, ale particularităţilor 

procesului de învăţământ, sistemul IAC evoluează în diferite configuraţii hardware şi permite 

elaborarea de soft-uri adecvate scopurilor, conţinuturilor, timpului, modului de integrare în lecţii, 

modurilor de transmitere a mesajelor, de construire şi afişare a răspunsurilor, de reacţie a 

calculatorului la răspunsurile elevilor, numărului de utilizatori, disciplină şcolară, etapă de instruire. 

 Pentru corecta utilizare a calculatorului, o pregătire tehnică informatică anterioară a elevilor 

şi a profesorilor se referă la cunoaşterea şi manevrarea manualului electronic-îndrumător, a 

dicţionarului de termeni specifici, a programelor tematice variate, a textelor, mesajelor, comenzilor, 

meniurilor, modulelor pentru studii grafice, deschiderilor de scenarii, prezentărilor de imagini 

statice sau dinamice, a suporturilor de editare, casetelor video şi de dialog, cursoarelor, şirurilor de 

caractere, machetelor, butoanelor interactive, etc. Literatura pedagogică tematică, până în prezent, 

inventariază produse informatice, create sau adaptate în diverse cercetări, însă încercări de 

clasificare a lor sunt puţine. Corelând datele acumulate, putem construi un posibil tablou al 

acestora, utilizabile în IAC sau în învăţarea independentă, evoluţia lor continuând. 

Cel puţin alte două consecinţe se conturează apoi: 

- conceperea, elaborarea unui ghid  metodologic pentru profesori; 

- alcătuirea unui inventar, a unei biblioteci pentru IAC, mereu actualizată după progresele 

tehnologice şi metodice înregistrate, pentru utilizare generală, pe discipline, pe etape de formare, pe 

obiective, ca auxiliare pentru manualele şcolare. 

În biblioteca IAC, fiecare produs informatic va avea o fişă specifică de prezentare, 

catalogare: denumire, autor, informaţii tehnice (tip de calculator, limbaj, durata de utilizare, mod de 

încărcare, salvare şi explorare), informaţii didactice şi metodice (tip de soft, domeniul de utilizare, 

disciplină, nivel), mod de integrare în lecţie şi utilizare concretă, suportul de livrare (lista 

programului, prin imprimantă, înregistrare pe casetă), criterii de evaluare, posibilităţi de combinare 

cu alte programe, posibilităţi de dezvoltare creativă. Trebuie reţinut faptul că prin răspândirea şi 

diversificarea IAC rolul dascălului va suferi modificări. Profesorul se va degreva treptat de 

activitatea de rutină, dar sarcinile lui se amplifică prin faptul că va trebui să realizeze programe sau 

să  elaboreze proiecte de programe şi să le adapteze la cerinţele procesului educativ. Procesul 

educaţional se va descentraliza, transformându-se dintr-un sistem centrat pe profesor, într-unul 

centrat pe subiecţi. Dar, oricât de complete ar fi programele, profesorul rămâne maşina perfectă de 

învăţat 
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Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se încadreze în contextul „legilor 

obiective" care acţionează în societate la momentul respectiv. Conţinutul, scopul, sarcinile 

concrete ale predării informaticii pot fi deduse din planurile de învăţământ, precum şi din alte 

activităţi specifice (şcolare sau chiar extraşcolare). Aceasta corespunde stadiilor (ciclurilor) de 

învăţare fixate în conformitate cu dezvoltarea intelectuală a elevilor, o atenţie prioritară trebuind 

să fie direcţională spre adaptarea la nou, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale. 

Principiile didactice reprezintă normele generale care orientează conceperea, organizarea şi 

desfăşurarea procesului de predare/ învăţare. Aşa cum este normal, începem prin a puncta câteva 

dintre caracteristicile generale ale principiilor, după care va urma o clasificare şi o descriere mai 

detaliată a acestora. Deoarece din punct de vedere metodic principiile didactice nu sunt 

independente, am preferat să grupăm exemplele (puţine) într-o secţiune separată. Principiile 

didactice au: 

• caracter logic, ceea ce înseamnă că ele exprimă raporturile esenţiale şi globale care 

orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;  

• caracter obiectiv, adică se asigură o orientare a procesului de învăţământ nefalsificată şi 

detaşată de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective ; procesul de învăţământ este de dorit a fi 

orientat în concordanţă cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum şi cu legile evoluţiei 

societăţii; 

• caracter algoritmic - se exprimă cerinţe şi soluţii prin utilizarea unui sistem precis de 

reguli, care trebuie cunoscute şi respectate cu exactitate dacă se doreşte o orientare eficientă a 

procesului de învăţământ; 

• caracter dinamic - principiile didactice sunt elemente legice, dar deschise înnoirilor şi 

creativităţii. Ele trebuie să fie în pas cu schimbările şi mutaţiile care pot interveni în actul 

didactic; 

• caracter sistematic - fiecare principiu (ca entitate în sine) intră în relaţie cu celelalte 

principii, alcătuind un ansamblu unitar de legităţi ale cărui componente se condiţionează 

reciproc. 

Pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, profesorul trebuie 

să respecte şi să aplice corect măcar următoarele principii didactice clasice : 

1. Principiul intuiţiei 

2. Principiul legării teoriei de practică 

3. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor 

4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor 

5. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor 

6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor 

7. Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării. 

Vom descrie pe scurt latura aplicativă a fiecărui principiu  în zona noastră de interes. 

 1. Principiul intuiţiei 

Acest principiu exprimă necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor, proceselor cu ajutorul 

simţurilor, ţinându-sc cont de importanţa realizării unităţii dintre senzorial şi raţional. A transmite 

cunoştinţe de tehnică în mod intuitiv înseamnă a porni de la contactul direct cu realitatea, pentru  

ca apoi (prin perceperea acestora) să se ajungă la generalizări. De cele mai multe ori putem face 

apel la memorie, reprezentări grafice, asemănări, analogii. 
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Instrumentele de tip multimedia moderne au deschis deja căi nebănuite. Folosind acest 

principiu, este posibil să nu putem descrie exact şi complet o problemă, într-o singură fază. 

Putem deschide însă o cale spre înţelegerea acesteia, putem stabili un drum cât de cât sigur 

spre reveniri ulterioare. 

1. Principiul legării teoriei de practică 

  Raportul dintre teorie şi practică depinde în ultimă instanţă de dificultatea noţiunilor 

implicate, de mijloacele tehnice avute la dispoziţie, de cunoştinţele anterioare, precum şi de 

capacităţile intelectuale ale clasei de elevi avute la dispoziţie, de abilitatea şi experienţa cadrului 

didactic, în informatică, conştientizarea necesităţii utilizării performante a unor tehnici folosite 

frecvent astăzi în viaţa cotidiană (coduri de bare, telefonie mobilă, transmisie audio -video prin 

satelit, poştă electronică, scanări etc.) este esenţială. Mai mult, importanţa verificării faptului că 

elevii sunt în stare să aplice în practică cunoştinţele teoretice acumulate este cu adevărat vitală.  

• Laboratoarele (cu caracter didactic), precum şi sălile de curs/seminar trebuie dotate 

(inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de lucru) la nivelul cerinţelor moderne, anticipându-se 

condiţiile posibile a fi întâlnite la viitoarele locuri de muncă.  

• Activităţile practice ale elevilor trebuie să aibă o finalitate şi o aplicabilitate imediată 

(manifestată, de exemplu, prin lucrul în echipă la contracte ferme cu unităţi economice, gen 

coaching, sau prin elaborarea unui raport cu contribuţii personale, publicabil în reviste şcolare). 

Ar fi benefic ca atât recompensele, cât şi pedepsele să fie similare cu cele aplicate într-o 

activitate reală şi nu doar reprezentate de note sau calificative. 

• Activităţile serioase cer o fundamentare teoretică, conştientizându-se faptul că partea de 

teorie este efectiv utilă, ba chiar indispensabilă dacă se doreşte o adaptare „din mers" la cerinţe 

ulterioare. 

• Asistenţa cadrelor didactice trebuie corelată cu apelarea la specialişti „lucrativi" din 

sfera producţiei directe, precum şi cu o testare pe cât posibil individualizată şi specifică a 

elevului. 

3. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor 

Acest principiu exprimă necesitatea ca procesul de instruire (acumulare de cunoştinţe) să se 

facă organizat, prin fixarea unor scopuri, finalităţi şi termene precise, înţelegerea semnificaţiilor şi 

conexiunilor esenţiale pentru studiul obiectului vizat (informatica) trebuie realizată printr-un 

efort de gândire acţional. Profesorul trebuie să delimiteze încă de la începutul lecţiei scopul şi 

utilitatea practică şi teoretică a temei respective, folosind un bogat material exemplificativ. Se 

urmăreşte trecerea de la intenţie la gândirea abstractă, de la treapta senzorială la treapta raţională şi 

favorizarea formării de noi structuri informaţionale. Pentru evitarea unei însuşiri mecanice, se va 

pune accentul pe metodele active de învăţare, pe asigurarea participării permanente şi conştiente 

a elevilor la desfăşurarea lecţiilor, pe stimularea muncii creatoare şi independente, însuşirea 

conştientă şi activă a cunoştinţelor determină formarea unor atitudini sau condiţii favorizante 

pentru învăţare cum ar fi : 

• obţinerea unei motivaţii favorabile şi a satisfacţiei învăţării;  

• asigurarea credibilităţii adevărurilor şi transformarea lor în convingeri şi deprinderi 

ştiinţifice; 

• sporirea posibilităţilor de a utiliza în mod concret şi profitabil informaţia asimilată, 

oferind potenţialului intelectual individual şanse superioare de reuşită, atât pe plan 

practic/constructiv, cât şi pe plan creativ. 

4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor 

Scopul oricărei activităţi de predare este de a înarma elevii cu un sistem armonios şi corect de 

cunoştinţe. Logica internă a obiectului de predat şi legile generale ale dezvoltării capacităţilor de 

cunoaştere individuale impun asigurarea continuităţii, dar şi necesitatea sistematizării materiei. 

Noile informaţii relevante vor fi legate de cele deja introduse şi vor prefigura informaţiile 

ulterioare (respectându-se programa şcolară). Principiul sistematizării se concretizează deci prin 
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expuneri organizate asupra cunoştinţelor de asimilat, respectându-se un anumit plan. Pentru a 

dezvolta continuu gândirea logică a elevilor, pentru a încuraja participarea lor activă, pentru a le 

crea deprinderi de sistematizare şi generalizare a celor învăţate, profesorul trebuie să-şi 

folosească la maximum disponibilităţile creatoare şi talentul pedagogic în pregătirea expunerilor. 

Activitatea individuala conştientă a elevului ar trebui să fie esenţială. Cunoştinţele nu se pot 

asimila în salturi, iar deprinderile nexersate se pierd.  Dacă dorim un învăţământ de masă eficient 

şi asigurarea unei pregătiri ritmice a elevilor, trebuie să se accepte şi un control permanent şi 

riguros al profesorului asupra modului şi stadiului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi. Putem 

recomanda aplicarea câtorva reguli generale : 

• Secvenţele de cunoştinţe transmise trebuie să fie coerente şi unitare, ordinea fiind 

determinată de conexiuni logice clare. 

• învăţarea trebuie făcută ritmic, la intervale optime, asigurându-se simultan restruc 

turarea şi reorganizarea „pachetului" de cunoştinţe. 

• în privinţa instrumentelor specifice pentru controlul realizării acestor obiective putem 

cita: utilizarea de rezumate, conspecte, sinteze, planuri de perspectivă, clasificări, 

tabele, scheme, statistici etc. 

• Controlul şi evaluarea periodică a calităţii receptării trebuie să fie o modalitate de 

reglaj, dar şi de autoreglaj. 

5. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor 

Cunoştinţele predate pot fi asimilate de elevi numai dacă sunt accesibile ca volum şi conţinut. 

O temă este accesibilă atunci când corespunde particularităţilor psihologice de vârstă ale elevilor 

cărora le este adresată, este o continuare firească a celor acumulate anterior şi corespunde capacităţii 

lor reale de muncă. Conform acestui principiu, respectarea programei şcolare, în ideea că ea a fost 

„civilizat" construită, apare ca fiind esenţială. De asemenea, demersul instructiv-educativ trebuie 

adaptat condiţiilor concrete ale clasei, stabilindu-se un raport optim între efortul solicitat elevului şi 

ajutorul care i se acordă în procesul de învăţare. După cum am evidenţiat deja, în informatică, acest 

aspect este cu atât mai important cu cât condiţiile de lucru se pot schimba cu rapiditate chiar pe 

parcursul unui aceluiaşi semestru. Respectarea particularităţilor psihologice de vârstă nu înseamnă a 

scuti elevii de efortul intelectual necesar dezvoltării gândirii abstracte, în acest scop recomandăm: 

• folosirea unor demersuri gradate de predare/învăţare, de genul: de la simplu la 

complex, de la uşor la greu, de la particular la general, de la concret la abstract;  

• conştientizarea elevilor asupra faptului că efortul personal este absolut esenţial pentru 

înţelegerea corectă şi de durată a celor studiate; 

• asigurarea unui studiu ritmic pentru a evita golurile de cunoştinţe şi eforturile 

ulterioare de înţelegere şi asimilare ; 

• asigurarea unui control activ şi a unei evaluări permanente, în scopul eficientizării 

maxime a actului didactic. 

  6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor 

Acest principiu reclamă cerinţa fixării materialului de specialitate studiat, astfel încât elevii să-1 poată 

reproduce şi utiliza creator atât în rezolvarea temelor şcolare curente, cât şi în activitatea practică 

viitoare. Expunerile trebuie făcute intuitiv, accentuându-se esenţialul şi evitându-se supraîncărcarea. 

Fixarea cunoştinţelor nu trebuie realizată printr-o repetare succintă a celor expuse, ci trebuie să se 

bazeze pe o receptare logică, raţională, cu ajutorul căreia să se poată identifica esenţialul. O 

asemenea însuşire temeinică poate fi obţinută prin diverse modalităţi de recapitulare: curentă, de 

sistematizare şi sinteză, de preîntâmpinare a uitării celor deja învăţate, de asigurare a fixării în 

memorie a sistemului de cunoştinţe fundamentale. Putem din nou recomanda respectarea 

- predarea să fie intuitivă şi accesibilă ; 

- însuşirea cunoştinţelor trebuie direcţională spre o asimilare logică şi conştientă, urmându-sc un 

studiu sistematic ; 

- elevii trebuie stimulaţi în idcca participării active şi continue la lecţii; 

- este de dorit să se asigure motivaţia învăţării, în strânsă legătură cu anumite aspiraţii individuale. 
 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                         157 

                 7. Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării 

Exprimă necesitatea adaptării strategici instructiv-educativc atât la particularităţile 

psihofiziologice ale fiecărui elev în parte, cât şi la particularităţile (relativ comune) ale unei grupe 

omogene de elevi, în vederea dezvoltării lor ca personalitate şi profesionalism. Individualizarea 

învăţării se referă la valorificarea cât mai bună a posibilităţilor şi eforturilor individuale, atât pentru 

persoanele înzestrate, cât şi pentru cele mai puţin înzestrate. Se recomandă: 

• Elaborarea de sarcini instructive (teme, lucrări ele.) individualizate pentru fiecare elev în 

parte (în funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul de dezvoltare intelectuală, coeficientul 

de inteligentă). 

• Cerinţa ca oricare dintre sarcinile anterior specificate să fie identificată prin fişe de lucru 

individuale, cum ar fi: 

• fişe de recuperare (pentru cei rămaşi în urmă); 

• fişe de dezvoltare (pentru elevii foarte buni); 

• fişe de exerciţii, destinate tuturor, în scopul formării unor priceperi şi deprinderi 

aprofundate; 

• fişe de autoinstruire, destinate în special însuşirii unor tehnici de învăţare individuală şi 

independentă; 

• fişe de evaluare generală, pentru constatarea nivelului general de pregătire. 

Consultaţiile speciale, individualizate, nu pot fi evitate. Diferenţierea învăţării exprimă însă 

necesitatea de a adapta conţinutul strategiilor educaţionale in funcţie de particularităţile 

comportamentului individual (sau de grup) al elevilor (cum ar fi promovarea aptitudinilor specifice 

pentru anumite materii). Această diferenţiere va răspunde atât satisfacerii nevoilor destinate tratării 

unor particularităţi psihologice individuale, cât şi satisfacerii unor cerinţe sociale privind 

pregătirea şi utilitatea existentei unor specialişti. Aici ar fi utile: crearea de şcoli şi/sau profile 

specializate ; relaxarea învăţământului prin introducerea mai multor discipline opţionale şi facultative ; 

intensificarea activităţilor de coordonare directă profesor - elev (consultaţii, discuţii, mese rotunde, 

cercuri de profil ctc.); cunoaşterea cât mai completă a fiecărui elev, atât ca individualitate, cât şi ca 

fiinţă socială; îmbinarea judicioasă a tratării individuale şi diferenţiate cu cea globală, de grup, în 

care se rezolvă sarcini de echipă; utilizarea învăţământului asistat; conştientizarea elevilor privind 

posibilităţile proprii de formare/ dezvoltare intelectuală. 
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PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ-ETAPĂ 

IMPORTANTĂ ÎN FORMAREACOMPETENŢELOR ELEVILOR 

 

 
Prof. Bălașa Flori 

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, Dolj 

 

 

Nu putem înţelege importanţa curriculumului centrat pe competenţe, dacă nu înţelegem 

termenul de competenţă. Conceptul de competenţă a fost definit în diverse moduri. 

Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei 

persoane de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale etc. pentru a 

realiza o serie de sarcini sau de situaţii problemă. 

În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu 

integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de învăţare. 

Competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete.    

 Desprindem concluzia că o competenţă este un potenţial; se poate afirma că un elev deţine o 

competenţă anume numai dacă acel potenţial este probat/demonstrat/verificat în situaţii concrete ce 

aparţin unei familii de situaţii; pentru a proba o competenţă, un elev trebuie să mobilizeze resursele 

necesare. 

„A mobiliza‖ resursele înseamnă a le identifica, a le combina şi a le activa în situaţii 

concrete. Resursele necesare unei competenţe se compun din: cunoştinţe (a şti), deprinderi (a face), 

atitudini, valori (a deveni). 

 

Obiectivele educaţiei centrate pe competenţe: 

1. Să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul fiecărui an 

şcolar şi la sfârşitul şcolarităţii obligatorii. Din această perspectivă, accentul cade pe ceea ce trebuie 

să ştie, dar mai ales să facă elevul cu ceea ce ştie. Rolul profesorului trebuie să fie acela de a 

organiza învăţarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la nivelul aşteptat.   

2. Să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el în şcoală. Pentru aceasta 

trebuie să se depăşească listele de conţinuturi – materii ce trebuie reţinute/învăţate pe dinafară. Din 

contră, abordarea prin competenţe îl învaţă pe elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii care 

au sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii. 

3. Să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete şi nu în termenii unei 

sume de cunoştinţe şi de deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie cum să le utilizeze în 

viaţa activă. Abordarea prin competenţe de bază este un răspuns la problematica analfabetismului 

funcţional. 

Avantaje ale curriculum-ului centrat pe competenţe: 

� răspunde exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa socială 

şi profesională; 

� instruirea este orientată către rezultatele finale; 

� se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale; 

� oferta educaţională câştigă în structuralitate, funcţionalitate şi actualizare, răspunzând cerinţelor 

profesionale; 

� elevii sunt implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor; 

� permite valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării 

performanţelor elevilor; 
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� asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea sistemuli modular, sistem care 

debutează şi se finalizează cu evaluarea competenţelor, este orientat către cel care învaţă, respectiv 

către disponibilităţile sale, urmând să le pună mai bine în valoare; 

� poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice; 

� la modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru formarea continuă, ceea ce răspunde 

imperativului educaţiei permanente; 

� profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate – 

reconstruiesc oferta de curs din perspectiva competenţelor intenţionate, stabilesc nivelurile de 

complexitate ale competenţelor, asociază teme suport care susţin şi asigură formarea competenţelor, 

creează situaţii practice de învăţare implicând activ clasa, stabilesc criteriide evaluare privind 

dobândirea competenţei, evaluează elevii într-un mod complex, precum şi oferta educaţională; 

� elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului (teoretic şi practic) de dobândire a 

acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este 

evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei. 

În ultimii ani, învăţarea bazată pe interdisciplinaritate a câştigat teren, impunând noi cerinţe 

didactice. Metodele de predare - învăţare s-au diversificat, au apărut noi tehnici educative bazate pe 

colaborare, pe interactivitate şi comunicare.  

Didactica limbii şi literaturii romane oferă o multitudine de metode, mijloace, procedee şi 

strategii educative care, aplicate cu succes, pot aduce satisfacţii şi rezultate participanţilor la actul 

educativ.  

In procesul educativ, la limba şi literatura romană pot fi utilizate cu succes toate metodele, 

procedeele şi strategiile didactice tradiţionale. Studiul gramaticii limbii române şi al literaturii 

presupune cumularea mai multor tehnici şi abordări. La ora de limba romană nu există metodă 

universal valabilă; pentru fiecare scriitor, curent literar, lecţie de limbă şi comunicare trebuie 

adoptate metode potrivite de predare în vederea obţinerii succesului şcolar. 

Nu este corect să ne imaginăm, în situaţia actuală, că apariţia şi implementarea tehnologiilor 

moderne vor face să dispară cărţile sau tabla din sălile de clasă. Studiul unei opere literare va 

presupune întotdeauna lectura unei cărţi şi formarea deprinderilor pentru interpretarea ei. 

Tehnologiile viitorului propun, alături de modalităţile tradiţionale de studiu, şi alte abordări care au 

o bază conceptuală nouă, însă nu exclud nimic, ci completează, oferind noi puncte de vedere asupra 

unei anumite probleme sau direcţii de studiu. 

Modalităţile diferite de abordare a conţinuturilor şi de structurare a sarcinilor didactice ne 

obligă să facem o distincţie clară în cadrul disciplinei intre orele de limbă şi comunicare şi orele de 

literatură. Distincţia este necesară deoarece anumite resurse informatice pot fi folosite numai la 

literatura romană, altele numai la limba romană. Ideea de bază este aceea că, pentru a exista un 

proces real de invăţare, nu este suficient să petreci timp în universuri virtuale, să utilizezi CD-uri 

multimedia sau să comunici cu softuri inteligente. Este necesar ca aceste operaţii să fie realizate de 

un subiect cu scopul de a realiza o sarcină didactică, ataşată unui proiect şcolar.  

Sarcina trebuie să fie insoţită de ghidarea subiectului in căutările sale pe Internet. Elaborarea 

unei sarcini trebuie să aibă in vedere: obiectivele pedagogice, situaţia iniţială, tipul activităţii, 

participarea (rolurile) subiectului şi profesorului şi dispozitivul. De asemenea, trebuie să facem apel 

la activităţi care presupun situaţii-problemă, creativitate, interacţiuni cu diverşi factori, atât în 

timpul, cât şi după executarea sarcinii. Cel care doreşte să utilizeze produse multimedia în scopul 

invăţării şi aprofundării disciplinei limba şi literatura romană dispune de resurse pedagogice precum 

CD-uri şi site-uri Internet.  

Este necesar să avem in vedere că:  

- orice sarcină didactică vizează dezvoltarea şi dobândirea de competenţe;  

- presupunem deja existentă competenţa utilizării unui calculator, întrucât elevii studiază 

informatica;  

- pentru fiecare sarcină didactică propusă, vom enumera competenţele dobândite.  
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Sarcinile didactice bazate pe T.I. au în vedere competenţe privind:  

a). Informarea, culegerea şi procesarea datelor (portofoliul, eseul, referatul, diverse proiecte);  

b). Redactarea şi prezentarea lucrărilor folosind resurse ale T.I. (redactarea de documente, realizarea 

de prezentări in Power Point);  

c). Utilizarea de softuri educaţionale in cadrul realizării unor teme.  

Informarea, culegerea şi procesarea datelor sunt acţiuni complexe executate in scopul 

executării unei sarcini. Astfel, ţinând cont de faptul că predau la clase din ciclul liceal, m-am oprit 

la o metodă interactivă interdisciplinară utilă pentru orele de literatură la clasele a VII-a şi a VIII-a, 

metoda proiectului fiind exemplul clasic de sarcină didactică şi comportă multiple forme şi 

modalităţi de realizare.  

Proiectul ca instrument de evaluare:  

- se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni;  

- începe în clasă prin precizarea temei, definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă 

şi acasă şi se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre rezultatul obţinut şi expunerea 

produsului realizat;  

- poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup;  

- trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare;  

- facilitează transferul de cunoştinţe prin conexiuni interdisciplinare;  

Metoda proiectului presupune parcurgerea unor paşi, de la pregătirea acestuia, la evaluare:  

1. Pregătirea proiectului;  

2. Stabilirea ariei de interes şi a tematicii proiectului;  

3. Stabilirea premiselor iniţiale;  

4. Identificarea şi selectarea resurselor materiale;  

5. Precizarea elementelor de conţinut ale proiectului (pentru prezentarea in scris sau orală):  

- pagina de titlu (tema, autorii/autorul, clasa, şcoala, perioada de elaborare);  

- cuprinsul (titlurile capitolelor, subcapitolelor, subtemelor, etc.);  

- argumentul;  

- dezvoltarea elementelor de conţinut (pliante, postere, diagrame, citate, desene, cântece);  

- concluzii (elemente de referinţă desprinse din studiul temei);  

- bibliografia;  

- anexa (toate materialele importante rezultate).  

  In cadrul realizării unui proiect, este bine ca elevii să colaboreze in vederea schimburilor de 

idei, a dezvoltării creativităţii. Metoda este utilă în cadrul lecţiilor de literatură, unde se face apel la 

creaţie, imaginaţie şi opinii personale.  

Proiectul poate avea în vedere la ora de literatura romană redactarea unor eseuri, a unor 

creaţii literare pe diferite teme care vizează activitatea literară a unui scriitor, interpretări, critica 

criticii etc. Profesorul poate propune aici realizarea unui portofoliu virtual care să conţină o 

abordare monografică a operei unui scriitor.  

Avantajul acestei metode este acela că pot fi cooptaţi în realizarea unui proiect şi elevi de la 

alte şcoli, din alte localităţi, din alte ţări chiar. Se pot realiza eseuri pe o anumită temă, simpozioane 

virtuale, colaborări intre şcoli, concursuri. In final, rezultatele proiectelor efectuate in colaborare se 

afişează pe Internet, realizând feed-back-ul virtual. 
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LA DIDACTIQUE DE L’ARGUMENTATION EN CLASSE DE FLE 

(DIDACTICA ARGUMENTĂRII LA ORA DE LIMBA FRANCEZĂ, CA 

LIMBĂ STRĂINĂ) 

PREZENTARE LUCRARE METODICO-ȘTIINȚIFICĂ DE GRADUL I 

 
Prof. Bengescu Otilia, 

Colegiul Tehnic Nr. 2,Tg. Jiu 

 

 

De ce tematica argumentării? 

 

Răspunsul îl găsim în cele trei mari contexte care definesc universul învățării limbii străine: 

-contextual social; 

-contextul școlar; 

- CADRUL EUROPEAN COMUN DE 

REFERINŢĂ PENTRU LIMBI. 

 Trăim într-o lume guvernată de 

imperativul comunicării, într-o eră a 

supremației tehnologiei mijloacelor de 

comunicare, în care, în mod paradoxal, 

comunicarea interumană devine din ce în ce 

mai superficială. Între oameni s-a interpus 

tehnologia. 

Este contextul social în care s-au 

născut și trăiesc elevii mei. 

Curriculum-ul școlar este bazat pe 

competențe care sunt legate de anumite 

practici sociale, constituindu-se drept 

răspuns la nevoile concrete ale comunităţii. 

 Competențele de comunicare și 

argumentare sunt necesare elevului pentru a 

înțelege lumea în care trăiește, pentru a 

interacționa și contribui activ și conștient la 

dezvoltarea ei. 

 În CECRL, competența de argumentare definește utilizatorul independent, capabil să 

interacționeze, să-și organizeze discursul și să-și susțină opiniile.Noua abordare  a cadrului, axată pe 

acțiune,conferă elevului rolul de actor al propriei învățări.  

 În strânsă legatură cu Cadrul European, examenul de bacalaureat  la limba străină solicită, 

pentru nivelul superior al competențelor lingvistice, atât capacitatea  de  a argumenta și de a-și 

susține opiniile în cadrul interacțiunilor, cât și  pe cea de a dezvolta eseuri pe tematici diverse. 

 

Structura lucrării 

 

Lucarea este structurată în trei capitole. 

În primul capitol, L’argumentation, cadre théorique (Argumentarea, cadrul theoretic) este 

propusă o clasificare a tipurilor de texte, relevarea, definirea și prezentarea caracteristicilor 

discursului argumentativ 

Subcapitole 

o Noțiuni generale, Tipologia textelor 
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o Structura discursului argumentativ 

 Definiția argumentării 

 De la textul argumentativ la argumentare 

 Caracteristicile argumentării 

 Caracteristicile frazei argumentative 

 Strategii argumentative 

 Tipurile de argumente 

 Conectorii logici 

 Tipurile de  raționamente 

Următoarele două capitole, Vers une didactique de l’argumentation (Spre o didactică a 

argumentării) și Valorisation didactique de l’argumentation (Valorizarea didactică a argumentarii), 

constituie partea metodică a lucrării și abordează tematica din punct de vedere didactic. 

Capitolul 2/subcapitole 

 Locul argumentării în CECRL 

 Argumentarea în programele și manualele de FLE  

 Studiul textului argumentativ  

 Metodologia argumentării 

Acest capitol cuprinde o analiză a  modului în care este tratată argumentarea în  documentele 

curriculare, programmele pentru filiera tehnologică, în manualele de studiere a limbii franceze ca 

limbă străină  și în Cadrului European. 

În cea de-a doua parte a capitolului, cercetarea se extinde asupra organizării, funcționării 

textului argumentativ (situație de enunțare, mijloace lingvistice) și metodologiei argumentarii 

(principalele puncte ale argumentării, dobândirea competențelor de argumentare, eseul 

argumentativ la ora de limba franceză). 

Ultimul capitol, Valorizarea didactica a argumentării est centrat pe  experimentul didactic 

realizat, analiza rezultatelor și concluzii. 

Cercetarea didactică  întreprinsă a inclus doua clase experimentale, formate din grupuri 

eterogene de elevi care se aflau în cel de-al șaptelea an de  studiu al  francezei, ca  a doua limbă de 

învățare. 

Ipoteza de la care s-a pornit: este posibilă formarea competențelor de argumentare prin 

abordarea unei stategii care pune accent pe comunicarea orală și privilegiează interacțiunea la 

ora de limba franceză. 

S-a pornit de la ideea că interacțiunea orală și exercitiul argumentativ progresiv și susținut 

reduc teama elevilor de a se exprima în limba straină și creează dorința de comunicare. 

Pentru demonstarea ipotezei, s-au ales doua metode diferite de studiu, manualul Corint 

centrat pe comunicarea scrisă și manualul Connexions, Niveau 3 – o metodă de studiu care 

favorizează interacțiunea și abordeaza tematici de interes pentru adolescenți. 

În etapa finală, s-a implementat la cele doua grupuri experimentale secvența didactică 

Argumenter et interagir à partir d’un thème. 

Competența vizată – exprimarea în scris 

Nivelul B 1 + conform Cadrului European Comun de Refererință pentru Limbi 

 Elevul este capabil să scrie un eseu sau un raport care dezvoltă o argumentaţie, aducând 

justificări pro sau contra unui punct de vedere specific și explicând avantajele sau dezavantajele 

diferitor opţiuni. 

Poate sintetiza informaţii și argumente provenite din surse diferite. 
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Concluzii 

 

Experimentul realizat a demonstrat eficacitatea metodelor moderne de învățare a limbii 

străine, care pun accentul pe interacțiune în clasă și cea a stategiilor bazate pe  abordarea acțională a 

învățării, orientată spre rezolvarea de sarcini în situații concrete. S-a dovedit că printr-un exercițiu 

argumentatif progresiv și susținut, pe de o 

parte de metode eficiente, pe de alta de 

strategii, tehnici și suporturi de învățare 

motivante, actorii educației depășesc teama 

de a se exprima în limba străină și barierele 

socio-lingvistice, reușind să-și dezvolte și 

să-și amelioreze continuu competențele de 

comunicare și argumentare. 

Argumentările realizate de către 

elevi, fie ele orale sau scrie, sunt mai bine 

structurate, închegate în texte fluide și 

coerente, conținând puncte de vedere 

personale, elemente de originalitate, 

argumente și luări de poziție convingătoare, logice și exemple relevante. 

Totdodata, temele de interes și suporturile de învățare autentice i-au antrenant pe elevi în 

discuții în care și-au prezentat, susținut și argumentat punctele de vedere, într-un cadru nesimulat. 

 Plasat în centrul învățării, exercițiul argumentativ trezește interesul elevilor și întreține 

dinamica orelor, creând cadrul învățării experimentale care facilitează exprimarea liberă, întreține 

interacțiunea, formează și consolidează exprimarea orală și scrisă în limba franceză. 

 

Condițiile succesului: 

 

- menținerea interesului prin tematici de actualitate și diversificarea  tipologiei suporturilor 

necesare integrării conținuturilor învățării limbii;  

- introducerea și ameliorarea continuă a stategiilor și tehnicilor de învățare participativă; 

- reinterpretarea metodelor și adaptarea la nevoile de formare ale tinerilor. 
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MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE 

 

 
Prof. Bîzocu Codruţa Nicoleta 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG. JIU 
 

 

Resursa umană a organizaţiei este adesea denumită "cel mai valoros activ", deşi nu apare în 

evidenţele contabile. Succesul organizaţiei depinde însă de modul în care membrii săi pun în 

practică obiectivele acesteia; de aceea capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii 

pentru rezultatele organizaţiei. Dar a lucra cu oamenii presupune a ţine cont de sensibilităţile si 

caracteristicile emoţionale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiţii şi năzuinţe, au nevoie de o 

măsură a rezultatelor lor şi au o complexitate de nevoi. 

Cariera este o succesiune de activități și poziții profesionale pe care o persoană le atinge, ca 

și atitudinile, cunoștințele și componentele asociate, care se dezvoltă de-a lungul timpului. Sunt trei 

elemente importante pentru a înțelege ce este aceea o carieră: 

A. Cariera este un proces dinamic în timp, care are două dimensiuni: 

•   Cariera externa – succesiunea obiectivă de poziții pe care individul le parcurge în timp; 

• Cariera interna – interpretarea pe care o dă individul experiențelor obiective prin prisma 

subiectivității sale. 

B. Cariera presupune interacțiunea între factorii organizaționali și cei individuali. 

Percepția postului ca și poziția adoptată de către individ, depind de compatibilitatea între ceea ce 

concepe individul potrivit pentru sine (aptitudini, nevoi, preferințe), și ceea ce reprezintă postul de 

fapt (constrângeri, oportunități, obligații). 

C. Cariera oferă o identitate ocupaționala; profesia, poziția ocupată, organizația în care lucrează fac 

parte din identitatea individului. 

Cariera și managementul carierei trebuie abordate prin prisma progreselor înregistrate în 

domeniul managementului resurselor umane din care face parte integranta și managementul 

carierei. Resursele umane – prin abilități, creativitate și spirit de angajare – au devenit elementul 

esential al competitivității, atât la nivelul organizațiilor cât si la nivel național.  

Resursele umane sunt cele care fac diferența dintre succesul și eșecul organizației.  

Există o serie de termeni ce descriu activitatea ce se desfăşoară pentru a ajuta organizaţia să-

şi folosească la întreaga capacitate resursele umane. 

Cel mai utilizat termen în prezent este cel al "managementului resurselor umane". Acest 

concept se referă la trei aspecte legate de resursele umane: 

 utilizarea resurselor umane; 

 motivarea resurselor umane; 

 protecţia resurselor umane. 

Dezvoltarea resurselor umane este una din opţiunile strategice ale oricărei organizaţii 

interesate în creşterea sa. Capacitatea acesteia de a se adapta schimbărilor mediului, de a evolua, 

depinde în mare parte de modul în care organizaţia îşi alege angajaţii, îi pregăteşte, îi direcţionează 

judicios, ţinând cont de aspiraţiile şi potenţialul lor. 

Gestiunea carierelor sau dezvoltarea potenţialului uman al întreprinderii vizează atingerea 

celui mai bun echilibru între nevoile personalului, aşteptările cu privire la munca în sine, potenţialul 

şi aspiraţiile acestuia. 

Privit din punct de vedere al celor doua categorii de interese, managementul carierei trebuie 

sa răspunda celor trei scopuri generale: 

• să asigure satisfacerea necesităților organizatiei în ceea ce privește succesiunea managerială; 

• să ofere angajatilor cu potențial instruire și experiență practică pentru a-i pregăti pentru nivelul de 

responsabilitate pe care ar putea să-l atingă; 
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• să ofere angajaților cu potențial îndrumarea și încurajarea de care au nevoie pentru a și-l fructifica 

și pentru a face o carieră de succes în cadrul organizației sau nu, conform talentului și aspirațiilor 

proprii. 

Într-o asemenea abordare, managementul carierei este înțeles ca un proces de proiectare si 

implementare a scopurilor, strategiilor și planurilor care să asigure organizației satisfacerea 

nevoilor de resurse umane, iar indivizilor atingerea scopurilor propuse pentru carieră . 

Punerea la punct a unui program de dezvoltare a resurselor umane trebuie să fie considerată 

drept o investiţie din partea întreprinderii, ale cărei rezultate viitoare vor putea fi măsurate în 

termenii creşterii productivităţii muncii, îmbunătăţirii climatului social, creşterii stabilităţii 

personalului, creşterii eficienţei muncii.  

Cariera individului este determinată de totalitatea poziţiilor, strategiilor, schimbărilor urmate 

de acesta de-a-lungul vieţii sale. Aceasta depinde în foarte mare măsură de experienţele sociale şi 

educaţionale care o preced sau o însoţesc.  

Planificarea carierei prezintă importanţă deosebită atât pentru individ cât şi pentru 

organizaţie. Un plan realist al carierei îl face pe individ să privească oportunităţile în relaţie cu 

propriile posibilităţi; el va fi mai motivat şi probabilitatea de a fi satisfăcut va fi mult mai mare. 

Din punctul de vedere al organizaţiei, planificarea carierei poate reduce costurile generate de 

fluctuaţia personalului. Dacă organizaţia îşi ajută angajaţii în dezvoltarea planurilor de carieră, 

aceste planuri vor fi strâns legate de nevoile sale, iar salariaţii vor fi mai fideli. Chiar simplul fapt că 

organizaţia îşi manifestă interesul în dezvoltarea carierei propriilor angajaţi are un efect pozitiv 

asupra motivării şi antrenării acestora. 

 Pentru organizaţie, planificarea carierei are trei obiective majore: 

 să ofere o bază pentru gestiunea previzională a personalului; 

 să ofere informaţii privind posibilele "etape" ale carierei angajaţilor în cadrul organizaţiei; 

 să integreze activităţile de alegere, stabilire, dezvoltare şi dirijare a carierelor individuale în 

planurile generale ale organizaţiei. 

Succesul planificării şi dezvoltării carierei necesită acţiuni din trei direcţii: a organizaţiei, a 

şefului ierarhic al angajatului şi a salariatului însuşi. 

a) Responsabilitatea angajatului  

Planificarea carierei nu este un serviciu pe care cineva îl face pentru altul, ea trebuie să 

pornească de la cel interesat. Numai el poate şti ceea ce doreşte cu adevărat şi, de aceea, lui îi 

revine, în primul rând, responsabilitatea planificării propriei cariere. 

Totuşi, experienţa a arătat că fără o încurajare sau direcţionare din partea organizaţiei, individul 

reuşeşte mai greu să-şi planifice şi să-şi dezvolte cariera. 

b) Responsabilitatea conducătorilor 

Deşi nu i se poate cere să fie un consilier profesional, managerul poate şi trebuie să joace un 

rol important în sprijinirea carierei colaboratorilor săi; el trebuie să le indice cum trebuie să-şi 

planifice cariera, să-i ajute să se dezvolte profesional, să-i evalueze corect pentru a le da 

posibilitatea să-şi cunoască mai bine punctele tari şi slăbiciunile. 

Deşi depinde de foarte multe variabile, putem spune că dezvoltarea unui plan de carieră în 

cadrul organizaţiei presupune patru etape de bază: 

1. evaluarea de către individ a propriilor abilităţi, interese şi etape ale carierei; 

2. aprecierea de către organizaţie a abilităţilor şi potenţialului propriilor salariaţi; 

3. comunicarea opţiunilor de carieră şi a oportunităţilor în cadrul organizaţiei; 

4. sfătuirea angajaţilor pentru stabilirea unor ţeluri realiste şi pentru planificarea carierei în scopul 

îndeplinirii acestor ţeluri. 

Pentru a-şi stabili ţeluri realiste în carieră, individul trebuie să ştie care sunt oportunităţile 

oferite de propria organizaţie. În acest sens, pot fi utilizate mai multe mijloace de comunicare: 

afişarea (şi anunţarea) posturilor vacante este una din activităţile care îi poate ajuta pe angajaţi să 

opteze; clarificarea posibilităţilor de avansare în cadrul organizaţiei poate fi, de asemenea, de ajutor, 

la fel ca şi implicarea salariaţilor în stabilirea planurilor viitoare de resurse umane. 
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Sfătuirea angajatului în dezvoltarea carierei se realizează de către şeful ierarhic, de către un 

specialist în resurse umane sau de către amândoi. În general, este de preferat ca şeful ierarhic să 

desfăşoare această activitate, deoarece are o experienţă practică şi este într-o poziţie care-i permite 

să facă aprecieri realiste cu privire la oportunităţile oferite de organizaţie. 

De regulă, managerii care au succes în relaţiile interumane reuşesc să-i sfătuiască pe colaboratori în 

dezvoltarea carierei, chiar fără o pregătire specială în acest sens. O cerinţă obligatorie este aceea de 

a fi receptivi la problemele acestora; în plus, recunoaşterea limitelor acestui act, respectarea 

confidenţialităţii, onestitatea, sinceritatea vor asigura îndeplinirea scopului consilierii în carieră. 

 

STRATEGII DE CARIERĂ 

 Strategiile de carieră îşi propun anticiparea problemelor şi planificarea pe termen lung. 

Câteva din aceste strategii sunt: 

 A. Cunoaşte-te pe tine însuţi – şi care propune o analiză atentă a orientării carierei, a 

punctelor slabe/tari, a locului în companie. 

 B. Cunoaşte-ţi mediul profesional – cunoscând mediul, problemele economice, companiile 

competitoare, se pot anticipa atât evenimentele neplăcute cât şi ocaziile. Urmărind semnalele din 

domeniul de activitate şi culegând un permanent feed-back nu poţi fi luat prin surprindere. 

 C. Îngrijeşte-ţi reputaţia profesională – înseamnă să îţi evidenţiezi abilităţile şi realizările, 

tot ceea ce te individualizează, ce demonstrează calităţi speciale, posibilitatea de a investi şi 

capacitatea de a finaliza proiecte. 

 D. Rămâi mobil, vandabil, mereu în evoluţie – înseamnă să urmăreşti corespondenţa între 

competenţele personale şi cele căutate pe piaţa forţei de muncă, a celor uşor transferabile. 

 E. Fii atât specialist cât şi generalist – trebuie dezvoltat un domeniu de expertiză, de 

specialitate dar trebuie păstrată o anume flexibilitate şi nu trebuie să te plafonezi. Stăpânirea unui 

domeniu foarte restrâns te face inflexibil şi vulnerabil. 

 F. Documentează reuşitele proprii – înseamnă să poţi oferi dovada a ceea ce ai realizat, 

rezultatele şi realizările identificabile sunt mai valoroase în piaţa forţei de muncă. 

 G. Pregăteşte întotdeauna un plan de rezervă şi fii gata să acţionezi – care se leagă foarte 

bine cu celelalte indicaţii de a fi mereu activ. 

 H. Menţine-te în formă financiară şi psihică – înseamnă să ai mereu asigurată o bază, un 

confort şi un echilibru în plan psihic şi material. 

 Aceste strategii privesc pe individ; de cealaltă parte se af1ă organizaţia care trebuie să se 

preocupe atât de nevoile sale interne cât şi de cariera angajaţilor. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE  

ALE ELEVILOR 
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Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu‖ Tg-Jiu 

 

 

1. Comunicarea şi problematica sa specifică  

1.1.Definirea conceptului de comunicare  
Nevoia şi posibilitatea de comunicare sunt atribute ale oamenilor. Comunicarea are o 

mulţime de înţelesuri, scopuri şi tot atâtea forme de manifestare şi exprimare. Din punct de vedere 

cronologic, comunicarea este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale. 

Trebuie precizat de la început că vorbăria nu este comunicare. Există numeroase diferenţe între ,,a 

spune” şi ,,a comunica” sau între ,,a auzi” si ,,a asculta”. ― A spune‖ este un proces într-un singur 

sens, iar ,, a comunica‖ presupune transfer de informaţie în ambele sensuri, adică feed-back. 

Comunicarea reprezintă ştire, veste, înştiinţare, relaţie, raport, legătură.  

Etimologic conceptul comunicare provine din latinescul ,,comunis” însemnând stăpânit în 

comun sau aşa cum preciza Noica, din latinescul ,,comunico”, însemnând a uni, a împărtăşi. În 

esenţă, ,, a comunica” înseamnă ,,a fi împreună cu “, ,,a împărtăşi şi a te împărtăşi”, ,,a realiza o 

comunicare de gând, simţire, acţiune”. Această viziune analitică asupra comunicării reprezintă una 

din cele mai valoroase direcţii teoretice contemporane . Nu există o definiţie concretă a comunicării, 

tocmai de aceea Ross oferă un inventar al definiţiilor comunicării: 

-,,comunicarea reprezintă o interacţiunea socială prin sistemul de simboluri şi mesaje” (George 

Gerbner);  

-,,comunicarea se petrece în clipa în care persoanele atribuie semnificaţie mesajelor referitoare la 

comportament” (C. David Mortensen);  

-,,comunicarea este o funcţie socială…,o distribuţie a elementelor comportamentului sau un mod de 

viaţă alături de existenţa unui set de reguli …Comunicarea nu este răspunsul însuşi, dar este într-

un mod esenţial, un set de relaţionări bazate pe transmiterea unor stimuli şi evocarea 

răspunsurilor. ‖(C. Cherry);  

-,,comunicarea este un proces de vehiculare a informaţiei în vederea reducerii incertitudinii” 

(Berger);  

-,,comunicarea este dobândirea, transmiterea şi ataşarea unui înţeles informaţiei” (Roberts, Hunt);  

Comunicarea nu este echivalentă cu ceea ce avem noi în minte, cu gândurile, sentimentele, 

ideile, visurile, valorile noastre, ci ea se referă la ceea ce suntem noi în măsură să împărtăşim altora, 

deci este un act dinamic prin care două lumi interioare interacţionează. Comunicarea este ceea ce 

trăim împreună cu altul, adică relaţia interumană. Actul comunicării, atât în societate cât şi în 

şcoală, se bazează pe următoarea ecuaţie: Comunicarea = informaţie x relaţie .Studiind conceptele 

teoretice şi diversele definiţii ale comunicării, pentru mine comunicarea este o activitate umană de 

socializare, inevitabilă, extrem de importantă şi complexă, care presupune transmiterea unor 

conţinuturi şi semnificaţii (informaţii, mesaje, opinii, idei, decizii etc.), în vederea producerii unor 

efecte generatoare de feed-back şi de schimbări cu scopul atingerii anumitor obiective. 

1.2. Funcţiile comunicării  
Comunicarea este cheia individului spre societate. Lipsa comunicării determină o 

îndepărtare iminentă faţă de grup, echipă, societate. Grupul înseamnă reguli, reputaţie, ţel, muncă în 

echipă. Atâta timp cât există o bună comunicare există şi un randament maxim.  
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Comunicarea interpersonală este vitală deoarece poate fi un mijloc eficient de soluţionare a 

problemelor, prin funcţiile pe care le îndepineşte. 

Prima funcţie se referă la înţelegere şi cunoaştere. Astfel, comunicarea sprijină atât o mai 

bună cunoaştete de sine, cât şi cunoaşterea celorlalţi. Mai mult aceste două tipuri de cunoaştere sunt 

interdependente: atunci când îi cunoaştem pe ceilalţi în procesul de comunicare, ne cunoaştem 

simultan propria fiinţă, învăţăm cum ne influenţează ceilalţi şi măsura în care îi influenţăm, la 

rândul nostru, putem spune că ne privim în ochii celorlalţi ca într-o oglindă.  

O a doua funcţie a comunicării vizează dezvoltarea unor relaţionări consistente cu ceilalţi. 

Nu e suficient să ne dezvoltăm propriul eu în relaţie cu alţii şi să-i cunoştem. Avem nevoie de 

comunicare, avem nevoie de relaţii prin care să împărtăşim celorlalţi realitatea noastră, să construim 

împreună semnificaţiile realităţii care ne înconjoară. Prin aceasta, comunicarea îndeplineşte, 

evident, şi o funcţie de socializare a persoanei.  

Cea de-a treia funcţie priveşte dimensiunea de influenţă şi persuasiune a comunicării. În 

comunicare putem influenţa prin argumente pro şi contra deciziile interlocutorului, dar şi 

comportamentul acestuia pentru a atinge anumite scopuri. Această funcţie dezvoltă ideea de 

colaborare şi de efort comun, în interacţiunea umană.( ,,Hai la teatru că tot n-ai ce face! E o piesă 

foarte interesantă, care ţi-ar folosi la limba română‖). 

1.3. Comunicarea didactică  
Scopul principal al şcolii este acela de a forma elevi cu o cultură comunicaţională care să 

faciliteze transferul de la comunicarea în spaţiul şcolar la comunicarea în societate. Demersul 

didactic trebuie să urmărească dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor prin acte de 

limbaj, dar şi a competenţelor specifice de ascultare/receptare a unui mesaj, de exprimare şi 

participare la un dialog.  

Comunicarea didactică este o ,,comunicare instrumentală, direct implicată în susţinerea unui 

proces de învăţare‖. (Iacob, 1998, p. 235) Scopul său este de a produce, a provoca sau de a induce o 

schimbare în comportamentul „receptorului‖. În comunicarea didactică se operează în acelaşi timp 

în două registre: cognitiv–informaţional şi afectiv- interpersonal. Orice act de comunicare 

presupune prezenţa obligatorie a câtorva componente: un emiţător, care transmite un mesaj către un 

receptor, prin intermediul unui cod cu ajutorul unui canal de comunicare. Cel mai frecvent model 

de comunicare întâlnit în tratatele de pedagogie este cel al lui Meyer-Eppler. Mesajul porneşte de la 

emiţător, care îl codează, e trecut – printr-un canal – receptorului, care îl decodează. Asupra 

canalului acţionează agenţi perturbatori, denumiţi generic ―zgomot‖. 

Limbajul reprezintă codul comunicării, este liantul între cel ce transmite informaţia, 

eminţător, şi cel ce primeşte informaţia, receptor. În procesul didactic, intersecţia dintre repertoriul 

emiţătorului (profesorul) şi repertoriul receptorului (elevul) contribuie la o bună înţelegere a 

lecţiilor. Acest repertoriu comun este mic în primii ani de şcoală, dar creşte odată cu avansarea în 

achiziţionarea cunoştinţelor. Este unul din factorii care demonstrează caracterul dinamic al 

procesului de învăţare. Comunicarea poate fi influenţată şi de factori de natură fizică (zgomot, 

lumină, temperatură etc.) şi psihică (starea profesorului şi elevilor, factori de personalitate etc.). 

Comunicarea didactică este parte fundamentală a procesului de învăţâmânt în care elevii, 

sub îndrumarea profesorului dobândesc noi cunoştinţe, reguli, formule, legi. Aceasta are mai multe 

caracteristici, care o deosebesc de alte forme de comunicare interumană: - se desfăşoară între doi 

sau mai mulţit agenţi: profesor-elev, având ca scop comun instruirea acestora, folosind comunicarea 

verbală, scrisă, nonverbală, paraverbală şi vizuală; - mesajul didactic - este conceput, selecţionat, 

organizat şi structurat logic de profesor, pe baza unor obiective didactice precise, prevăzute în 

programele şcolare; - comunicarea se reglază şi autoreglează prin feed-back şi feed-forward. 

Selectarea şi asigurarea continuă a informaţiilor, transferul de cunoştinţe, abilitatea de a lua decizii 

corecte, capacitatea de a evalua deciziile luate, iniţiativa şi independenţa gândirii, creativitatea, 

perseverenţa, capacitatea de autoreglare sunt doar câteva dintre trăsăturile de personalitate 

indispensabile elevului zilelor noastre.  
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Pentru a da rezultate, comunicarea didactică trebuie să îndeplinească anumite caracteristici : 

- claritate şi accesibilitate – utilizarea de termini şi expresii scurte, familiare elevilor; - expresivitate 

- adaptarea şi reglarea volumului vocii în funcţie de ambianţă şi de necesitatea evidenţierii unor 

idei; - intensitate - utilizarea intonaţiei ca pe un ,,comutator de sens‖, vorbirea are farmec şi stil; - 

ritm - evitarea unei vorbiri monotone care favorizează comunicarea intrapersonală, sau a vorbirii 

prea rapide care împiedică receptarea corectă a mesajului; - puritate - evitarea bâlbelor, a vorbirii 

nazalizate, răguşite care distrag interesul de la ceea ce se comunică; - logica mesajelor transmise ; - 

prezentarea interesantă a conţinutului instruirii; - interactivitate - menţinerea unui contact vizual 

permanent cu elevii, utilizarea mimicii şi a gesturilor cât mai naturale; - asigurarea unui climat 

adecvat comunicării; Nu e suficient ca mesajul didactic să fie susţinut doar de profesor pentru a 

deveni eficient, el necesită atenţie sporită şi din parte elevilor care trebuie: - să aibă capacitate de 

concentrare, să asculte activ şi critic; - să posede cunoştinţe necesare învăţării ce urmează; - să fie 

motivaţi pentru a învăţa; - să cunoască limbajele utilizate (de profesor sau de calculator).  

Folosindu-ne de empatie şi persuasiune, factori importanţi în a relaţiona eficient, cred că 

putem afirma că misiunea noastră de educatori şi-a atins scopul. Vă propunem câteva întrebări care 

ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi, profesorii, şi la care să reflectăm adesea: Îi tratez pe 

toţi elevii mei ca persoane unice? Îmi cer scuze când greşesc? Pot să râd alături de elevii mei? Le 

permit elevilor mei să facă sugestii în ceea ce privesc activităţile şi conţinuturile? Am răbdarea să 

redescopăr lumea prin ochii lor, de copil? 

 

Bibliografie:  

1. Băban, A., (coord.), (2001), Consiliere educaţională. Ghid metodic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere, Editura Imprimeria Ardealul, Cluj-Napoca.  

2. Bocoş, M., (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  

3. Bocoş, M., Gavra, R., Marcu, S.,(2008), Comunicarea şi managementul conflictului, Editura 

Paralela 45, Piteşti.  

4. Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi.  

5. Ciascai, L., (2010), Metode şi strategii de instruire, Suport de curs ;  

6. Dulamă, M. E. ,(2009), Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe, Editura Clusium, Cluj-Napoca.  

7. Ezechil, L., (2002), Comunicarea educaţională în context şcolar, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti.  

8. Lacombe, F., (2005), Rezolvarea dificultăţilor de comunicare, Editura Polirom Iaşi.  

9. Pânişoară, I.O., (2008), Comunicarea eficientă, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura 

Polirom, Iaşi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                         170 
 

 

METODE ŞI STRATEGII DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV 

ÎN ACTIVITATEA DE  REDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 
 

Prof. consilier Catalan Florentina,  

Liceul Tehnologic nr.2, Roşiorii de Vede  

 

Învăţarea  centrată pe elev reprezintă o abordare  care presupune un stil de învăţare activ şi  

integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul 

trebuie să fie  implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria lui 

educaţie. 

Avantajele învăţării centrate pe elev: 

 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de 

învăţare; 

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări 

folosesc învăţarea activă; 

 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

 Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, 

de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice. 

Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi 

de substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care sa fie capabili sa le 

aplice în viaţa reală. 

Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează 

productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact 

extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare 

cu ,,priză‖ la copii. 

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 

strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un 

nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. 

Strategiile de învăţare reprezintă căile folosite în şcoală de profesor în a-i sprijini pe elevi să 

descopere viaţa, lumea, lucrurile, ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se 

dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi 

roadele cunoaşterii, transformând exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi 

dezvoltându-i personalitatea.  

Potrivit strategiilor didacticii moderne, rolul profesorului este de a facilita învăţarea, de a 

ajuta pe elevi să înţeleagă şi să expună puncte de vedere proprii, de a deveni un partener de învăţare. 

Toate acestea determină ca modul de învăţare să se realizeze prin cooperare, învăţarea având un loc 

predominant în formarea de competenţe şi deprinderi practice.  

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei în direcţia folosirii mai   

frecvente a metodelor interactive de predare –învăţare – evaluare. Ele schimbă rolul profesorului în 

clasă, acesta devenind un moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi 

interesului elevilor, ghid al elevilor în procesul de dobândire de noi competenţe, deprinderi şi 

cunoştinţe. Odată cu deplasarea accentului de pe activitatea profesorului pe cea a elevului, noile 

metode îi determină pe elevi să înţeleagă mai bine logica fenomenelor şi faptelor, stimulează 

formarea de opinii personale, argumentate, încurajează munca individuală, însă, în funcţie de 

situaţii şi spiritul de echipă, contribuie la formarea de deprinderi şi atitudini durabile.  

Fără a nega metodele de însuşire tradiţională (expunerea, conversaţia, demonstraţia, 

modelarea) în prim plan apar metodele active, productive, formative (descoperirea, cercetarea, 

observarea, experimentarea, lucrul în grup, algoritmizarea, asaltul de idei etc.). Acestea sunt metode 

care valorifică procesele de cunoaştere, înţelegerea şi receptarea mesajelor.  
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Opţiunea profesorului pentru o metodă sau alta constituie o decizie de mare complexitate. 

Alegerea unei anumite metode se face în funcţie de obiectiv, de conţinutul procesului instructiv, de 

particularităţile de vârstă şi cele individuale ale elevului, de experienţa şi competenţa didactică a 

profesorului; pentru elevi, metodele activ –participative utilizate constituie o cale mai eficientă de 

acces spre cunoaştere.  Astfel, elevii capătă noi deprinderi intelectuale şi capacităţi cognitive, 

atitudini, sentimente şi comportamente. 

Consider că utilizarea alternativelor metodologice moderne în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ – 

participativ şi o reală valoare educativ – formativă asupra personalităţii elevilor. 

Manualul şcolar este un important instrument de lucru pentru elevi. El ar trebui sa urmeze 

îndeaproape programa analitica, folosind un limbaj adecvat, necesar pentru ca elevii să poată atinge 

obiectivele pedagogice stabilite prin programa şcolară în condiţiile definite prin principii 

pedagogice generale.  

Strategia didactică este un mod de  îmbinare a metodologiei didactice şi a mijloacelor de 

învăţământ prin care se asigură proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unei secvenţe de instruire. 

În procesul de modernizare a tehnologiei didactice s-au impus câteva tendinţe de care 

profesorii trebuie să ţină seama:  

 valorificarea deplină a metodelor în  direcţia activizării elevilor; 

 accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor utilizate în predare - învăţare-

evaluare; 

 aplicarea cu prioritate a metodelor activ participative, centrate pe elev; 

 imprimarea caracterului euristic tuturor metodelor, favorizându-se astfel învăţarea prin 

problematizare şi descoperire.  

Tehnica fotolimbajului  

  Tehnica fotolimbajului (Peretti, 2001) este utilizată pentru abordarea unui subiect prin 

intermediul unor suporturi fotografice. Membrii unui grup sunt invitaţi să aleagă una sau mai multe 

fotografii dintr-un set mai mare. Participanţii prezintă apoi fotografiile alese şi explică motivul 

alegerii. Tehnica fotolimbajului poate fi utilizată în etapa de evocare sau în cea de reflecţie.  

Comunicarea sarcinii de lucru  

Timp de 3 minute, din setul de fotografii de pe masă, alegeţi una care să ilustreze cel mai bine 

poluarea mediului.  

Alegerile individuale  

Fiecare participant trece în linişte prin faţa mesei cu fotografii şi alege una. Dacă o fotografie e 

ţintită de mai mulţi elevi, ea va trece din mână în mână pe la aceştia.  

Activitate frontală  

Grupul formează un cerc şi fiecare elev prezintă fotografia aleasă. Ceilalţi participanţi comunică 

impresiile, pun  întrebări referitoare la motivele sau semnificaţia alegerii. Nu sunt acceptate criticile 

şi interpretările.  

  Activitate frontală de evaluare sau de sinteză  

Elevii analizează trăirile din etapele anterioare şi formulează concluziile referitoare la subiectul 

explorat. 

Utilizarea tehnicii fotolimbajului este eficientă din mai multe motive: 

 facilitează receptarea mesajului exprimat de o fotografie; 

 facilitează înţelegerea unor aspecte din realitate prin concentrarea atenţiei asupra unor 

detalii; 

 stimulează creativitatea şi sensibilitatea fată de simbolurile vizuale.  

Turul galeriei 

Prin tehnica „Turul  galeriei‖ (Tagan, 1992) clasa devine un mediu care stimulează 

gândirea, creativitatea, învăţarea eficientă. Elevii elaborează în grup un produs care exprimă opinia 

tuturor, îşi împart sarcinile, caută soluţii pentru rezolvarea problemelor. Când fac „turul galeriei‖ 

analizează şi evaluează produsele realizate de colegi, le compară cu produsul lor, identifică greşeli 

şi lacune, formulează comentarii şi observaţii în scris.  
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Această tehnică are mai multe etape:  

       Comunicarea sarcinii de lucru  

Veţi lucra în grupuri de câte 5 timp de 20 minute. Fiecare grup va realiza un poster despre animale 

în mediul lor de viată: grupa 1 – „Peştii în mediul lor de viaţă‖, grupa 2- „Păsări şi insecte în mediul  

lor de viată‖, grupa 3 – „Animalele sălbatice în mediul lor de viată‖, grupa 4 – „Animalele 

domestice în mediul lor de viată‖.Aceste postere trebuie să conţină atât imagini, cât şi informaţii 

despre animalele prezentate, pe care le puteţi obţine din manual.  

  Activitate în grupuri  

În timp ce elevii lucrează, profesorul monitorizează activitatea, oferind sprijin.  
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ROLUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE ÎN FORMAREA 

PERSONALITĂŢII COPILULUI 
 

Chitigiu Elena-Loredana 

CJRAE GORJ 

 

Educaţia este factorul care mijloceşte interacţiunea dintre premisele ereditare şi condiţiile de 

mediu, orientând procesul formării şi dezvoltării personalităţii în perspectiva unor finalităţi 

formative explicite. Educaţia este, în ultimă instanţă, un proces sistematic şi organizat de socializare 

şi umanizare, de asimilare şi interiorizare  progresivă a elementelor socio-culturale din mediul 

ambiant. Prin intermediul educaţiei, copilul asimilează şi interiorizează – transferându-le în 

comportamente – modele, norme, valori, atitudini, cunoştiinţe ce asigură trecerea de la realitatea pur 

biologică, la cea socială, umană. Pe această bază – având ca premisă predispoziţiile ereditare – se 

edifică personalitatea copilului. Schimbările din societate, rapiditatea informaţiilor care trebuie 

implementate în sistemul educaţional, ne fac pe noi, cadrele didactice să căutăm noi modalităţi, care 

să asigure o mai mare adaptare la realităţile sociale. În ideea de a obişnui copiii să trăiască în relaţie 

cu cei din jur, să-si dezvolte stări afective pozitive, să manifeste interes, să-şi formeze atitudini, să-şi 

completeze aria de preocupare, ne-am propus să lărgim sfera noastră de activităţi prin proiecte 

educaţionale desfăşurate la nivelul comunităţii locale, cât şi prin implicarea în programe şi proiecte 

pe plan naţional şi internaţional. 

Probleme fundamentale ce trebuie urmărite în design-ul proiectului educaţional: 

 De ce se iniţiază proiectul? 

 Cine sunt beneficiarii? 

 Care sunt rezultatele pe care le produce proiectul? 

 Proiectul este parte componentă a planului strategic de dezvoltare a organizaţiei şcolare? 

 Există resurse umane necesare pentru realizarea proiectului? 

 Sunt necesare relaţii de parteneriat? 

 Se pot dezvolta strategii alternative de intervenţie? 

 Care sunt costurile proiectului raportate la resurse? 

  Ce proceduri de monitorizare şi evaluare pot fi prevăzute? 

 Care este contextul realizării proiectului – oportunităţi, constrângeri, riscuri? 

 Care este durata de desfăşurare a proiectului? 

Teoriile privind învăţarea sau dezvoltarea copilului la vârstele timpurii promovează conceptul 

de profesor cu rol de ghid. În acest context proiectul stimulează şi, în acelaşi timp satisface 

curiozitatea firească a copiilor, implicându-i în propriul proces de dezvoltare, în care învăţătorul nu 

este decât un ghid atent, o persoană – resursă care sprijină respectarea rutei individuale a învăţării, a 

copilului şi a ritmului propriu al acestuia. Proiectul este o strategie de învăţare şi evaluare a cărei 

caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor 

legate de tema propusă. Proiectul ca  metodă a fost iniţiată de John Dewey, care, la sfârşitul secolului 

al XIX –lea, bazându-se pe teoria interesului, a elaborat o programă fundamentată pe necesităţile şi 

posibilităţile copilului. În al doilea deceniu al secolului XX, W. Kilpatrick popularizează ideile lui 

Dewey –aplicând în şcolile americane metoda proiectelor, al cărei scop principal era armonizarea 

şcolii cu societatea.  

Metoda răspundea cerinţelor educaţiei pragmatice americane, punând accent pe acţiune, 

eficienţă şi independenţă în gândire. Actualele orientări în învăţământul românesc, dar mai ales 

schimbarea abordării de la curriculum centrat pe disciplină la unul centrat pe elev, care este situat în 

centrul organizării procesului de predare – învăţare, au atras după sine necesitatea găsirii acelor 

soluţii didactice care să stimuleze performanţa elevului cel puţin la nivelul descris de potenţialul 

său.Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii de la catedră este şi acesta al exerciţiului 

transdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă didactică interactivă, cu rol instructiv – educativ.  
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Văzut, în plan teoretic, ca o metodă globală, cu un puternic caracter transdisciplinar, ca o 

metodă care stimulează şi dezvoltă multilateral personalitatea în curs de formare a copilului, în 

planul practic el se defineşte ca un efort deliberat de cercetare al copiilor, concentrat pe depistarea 

detaliilor şi înţelegerea subiectului în întreaga sa amploare şi nu pe găsirea de răspunsuri corecte la 

întrebările puse de adult. Societatea modernă prin dinamismul său, prin flexibilitatea sa şi 

deschiderea spre inovaţii solicită un model al personaităţii umane care să fie capabilă să facă faţă 

cerinţelor secolului XXI care s-a anunţat a fi un  mileniu  al  schimbărilor  continue. 

Educaţia devine în acest context imboldul progresului social, exigenţele timpului an de an 

suscită noi abordări şi valorificări ale ştiinţelor pedagogice, psihologice, politice, sociale, 

economice în scopul formării unei generaţii tinere capabile să asigure în continuare un nivel de 

bunăstare a vieţii, o interacţiune socială sporită, condiţii optime pentru dezvoltare şi progres. 

Prezentul solicită afirmarea unei personalităţi competitive, capabile să-şi modeleze viitorul și de 

aceea educaţia este considerată o dimensiune-cheie în formarea ființei umane. Comunitatea de 

învăţare este mediul de formare a atitudinilor, capacităţilor şi competenţelor elevului. Participînd şi 

cooperând, demonstrând interes pentru studii, pentru propria autodezvoltare, pentru viaţa 

comunitară, elevul trăieşte o  continuă  schimbare  de  comportament, acumulează experienţe  prin 

care  îşi  racordează  existenţa personală la dinamismul vieţii sociale actuale şi viitoare în interesul 

propriu şi al societăţii. În aceste condiții școala este aceea care trebuie să găsească noi și diverse 

modalități de formare și dezvoltare  plenară  a  copilului, iar în cadrul acestora  un  rol  deosebit 

revine  activității extrașcolare, proiectelor educaționale defășurate.  

Aceste acţiuni au un impact puternic asupra formării elevilor. Se stimulează şi susţine 

curiozitatea, interesul şi entuziasmul lor în cadrul proiectelor de cercetare, satisfacţia generată de 

activitățile deosebite desfășurate și se  consolidează relaţia cu comunitatea prin sesizarea opiniei 

publice faţă de problemele şcolii. De asemenea, proiectele educaționale și în special proiectele 

internaționale derulate la nivelul școlii contribuie în mod deosebit la dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice, prin exersarea competențelor lingvistice, organizatorice și prin stimularea 

spiritului inovativ în demersul întreprins.  

Activitatea  extraşcolară ocupă un loc foarte important în ansamblul influenţelor educative. O 

personalitate armonioasă  are nevoie de un mediu favorabil în care să crească fericit, să edifice 

împreună cu semenii săi o societate modernă şi prosperă. Şcoala de astăzi este ziua de mîine a ţării 

noastre şi efortul nostru de astăzi este fundamentul realizărilor viitoare. Zilnic fiecare dintre noi 

suntem bombardaţi cu foarte multă informaţie, fapt care, în pedagogie, este reflectat cu ajutorul 

conceptului de forme generale ale educaţiei, concept care reprezintă o modalitate de realizare a 

activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii prin intermediul unor acţiuni şi/sau influenţe 

pedagogice desfăşurate în cadrul sistemului de educaţie/ învăţământ în condiţiile exercitării 

funcţiilor generale ale educaţiei. 

Proiectele educative extracurriculare (şi chiar extraşcolare) au de asemenea o importanţă tot 

mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene. 

Şcoala trebuie să se afle în dialog autentic şi permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze 

punţi de legătură între nevoile educaţionale, resursele/disponibilităţile intelectuale ale copiilor / 

tinerilor şi perspectivele de dezvoltare economică a societăţii. În acest sens, colaborarea dintre elevii 

diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, 

direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii.  

Proiectarea şi implementarea unor activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în şcoală şi în 

comunitate, pe baza proiectelor şi parteneriatelor dintre elevi, profesori şi membri ai comunităţii 

locale este o necesitate a activităţii didactice.  

Multitudinea activităţilor extraşcolare desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea 

personalităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi factori din 

societatea din care face parte.  

Ştim cu toţii că elevii noştri sunt interesaţi de ceea ce facem la şcoală, mai ales pentru faptul 

că aducem întotdeauna ceva nou în viaţa cotidiană. 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                          175 

 

Proiectul educaţional este unul din cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane, un concept 

şi o atitudine în câmpul educaţiei şi tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 

curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative-nevoia cunoaşterii, respectării şi valorizării 

diversităţii.  Întregul complex al activităţilor extraşcolare organizate în şcoală sau în afara şcolii, sub 

atenta şi priceputa îndrumare a dascălilor aduc o importantă contribuţie la formarea şi educarea 

elevilor, în modelarea sufletelor acestora, are profunde implicaţii în viaţa spirituală şi educativă a 

comunităţii. Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se 

bucure, să acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut 

celor din jur. Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-

o activitate plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale 

educaţiei. Elevii devin capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască 

pe sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi 

sentimentele fie prin comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat şi nuanţat, fie prin creaţie 

plastică. 
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN PROCESUL 

INSTRUCTIV- EDUCATIV 

 
 Prof. Ciobanu Elena, 

 Liceul Energetic Târgu Jiu 

 

În învăţământul românesc, în ultima perioadă  se poate constata o regândire a procesului de 

predare-învăţare în sensul axării pe metode interactive care includ o reconsiderare a demersului 

educaţional al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi, 

respectiv, pe cel care învaţă. 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare susţinută 

între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor obiective 

prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe 

rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. 

Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev. 

Rolul profesorului rămâne unul capital, însă, renunţând la vechile practici educaţionale rigide şi 

uniforme, el devine organizator al unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor 

beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor. Proiectând şi realizând 

activităţi de predare-învăţare-evaluare bazate pe strategii didactice interactive, cadrul didactic oferă 

elevilor multiple ocazii de a se implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber 

ideile, opiniile şi de a le confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele 

metacognitive. 

Pentru a asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale, 

pentru a-i „instrumenta‖ în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio-profesional, este 

esenţială construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare, experimentare. 

Astfel, li se va crea elevilor ocazia de a practica o învăţare de calitate, de a realiza achiziţii durabile, 

susceptibile de a fi utilizate şi transferate în diverse contexte instrucţionale şi nu numai.  

Beneficiind de o îndrumare competentă, având suportul unor profesori care îi respectă şi 

sunt interesaţi continuu de ameliorarea nivelului lor de achiziţii şi competenţe, elevii vor avea 

posibilitatea să realizeze obiectivele învăţării şi să finalizeze cu succes această activitate. În plus,şi 

şansele lor de reuşită socială vor spori considerabil. 

 

Notele definitorii ale strategiilor didactice interactive  
 sunt „strategii de grup, presupun munca în colaborare a elevilor organizaţi pe microgrupuri 

sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective preconizate (soluţii la o problemă, 

crearea de alternative)‖ (Oprea, 2006, 26); 

 „presupun crearea unor programe care să corespundă nevoii de interrelaţionare şi de răspuns 

diferenţiat la reacţiile elevilor‖ (Oprea, 2006, 26); 

 „au în vedere provocarea şi susţinerea învăţării active în cadrul căreia, cel ce învaţă 

acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală, proprie‖ 

(Oprea, 2006, 27); 

 „stimulează participarea subiecţilor la acţiune, socializându-i şi dezvoltându-le procesele 

cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de înţelegere şi (auto)evaluarea 

valorilor şi situaţiilor prin folosirea metodelor active‖ (Oprea, 2006, 28). 

Competențele generale pe care trebuie să le dețină elevii după studiul chimiei sunt: 

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi  

2. Investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice  

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând 

raţionamente deductive şi inductive  
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4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea 

explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea rezultatelor  

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei 

persoane şi asupra mediului. 

Cele mai importante strategii interactive utilizate pentru formarea competențelor prevăzute în 

programa școlară sunt: 

- strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare  

- metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme  

- metode şi tehnici bazate pe experienţă  

a. Strategii didactice interactive bazate pe învăţarea prin colaborare (mozaicul, fishbowl 

(tehnica acvariului), turul galeriei, interviul în trei trepte, creioanele la mijloc) conduc la  

ameliorarea relaţiilor interpersonale realizarea unor interacţiuni sociale multiple, dezvoltarea 

competenţelor cognitive şi sociale și dezvoltarea competenţelor de comunicare. 

Astfel, învăţarea prin colaborare permite: 

realizarea unor interacţiuni sociale multiple; 

ameliorarea relaţiilor interpersonale;  

dezvoltarea competenţelor cognitive şi sociale; 

dezvoltarea competenţelor de comunicare; 

dezvoltarea inteligenţei interpersonale; 

ameliorarea calităţii învăţării; 

participarea activă, implicarea în realizarea sarcinilor de învăţare (auto)propuse; 

împărtăşirea experienţelor; 

realizarea transferului de cunoştinţe; 

confruntarea ideilor; 

analiza, compararea modurilor de a învăţa, a achiziţiilor realizate; 

reformularea ideilor, opiniilor; 

asimilarea unor noi valori, modele culturale; 

dezvoltarea responsabilităţii individuale; 

dezvoltarea autonomiei; 

asumarea şi interpretarea unor roluri variate în cadrul grupului; 

cultivarea toleranţei, a respectului pentru diversitate; 

formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă; 

dezvoltarea gândirii critice; 

dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare; 

dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării; 

consolidarea încrederii în propriile forţe; 

consolidarea stimei de sine,etc. (Drăghicescu, Petrescu, 2007) 

b. Metode şi tehnici bazate pe rezolvarea de probleme (problematizarea, cubul, 

brainstorming-ul, tehnica 6/3/5 (brainwriting-ul). Rezolvarea de probleme constituie o rezultantă a 

funcţionării interactive a tuturor mecanismelor cognitive. Problema cu care se poate confrunta 

elevul „se asociază cel mai frecvent cu bariera, obstacolul, semnul de întrebare, dificultatea 

teoretică sau practică, lacuna cognitivă – toate intervenite pe traseul gândirii -, care se ce a fi 

înlăturate, depăşite, rezolvate‖ (Zlate, 2006, 316) 

principalele procese rezolutive cu care elevii trebuie familiarizaţi sunt, în concepţia lui m. zlate, 

următoarele: 

 interpretarea situaţiei sau reprezentarea problemei; 

 elaborarea scopurilor şi planificarea; 

 memorarea evenimentelor critice; 

 evaluarea rezultatelor acţiunii. 
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c. Metode şi tehnici bazate pe experienţă (experimentul , studiul de caz, simulările, 

modelarea) reprezintă metode care plasează elevii în situația de a trăi o experiență de învățare 

similară celei reale, fără ca prin aceasta să se producă și consecințele negative pe care experiența 

reală le poate avea. 

Fixarea în centrul procesului instructive-educativ a elevului presupune și utilizarea unor metode 

moderne de evaluare, evaluarea reprezentând  o componentă fundamentală a procesului de 

învăţământ,statutul ei în cadrul acestuia fiind reconsiderat ,mai ales în ultimele decenii,datorită 

numeroaselor cercetări,studii, lucrări elaborate pe această temă.  

Evaluarea şcolară este percepută astăzi ca fiind organic integrată în procesul de învăţământ, 

având rolul de reglare, optimizare, eficientizare a activităţilor de predare-învăţare. Valenţele 

formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare  sunt: 

 stimularea activismului elevilor; 

 accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe; 

 evidenţierea progresului în învăţare al elevilor şi facilitarea reglării/autoreglării; 

 formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de prelucrare, 

sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor; 

 formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii; 

 formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  

 dezvoltarea creativităţii, a gândirii critice, creative şi laterale; 

 dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol; 

 dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare; 

 formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive; 

 cristalizarea unei imagini de sine obiective; 

 cultivarea autonomiei în activitate;  

 dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;formarea unui stil de învăţare eficient etc. 

Câteva metode, tehnici şi instrumente moderne de evaluare ar fi:hărţile conceptuale, metoda 

R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul . 

Rolul profesorului este foarte important, având de jucat mai multe roluri: 

 DASCĂL MODEL Profesorul oferă elevului reperele necesare pentru a atinge 

țintele propuse. Elevul acceptă provocarea și pornește în 

călătorie alături de învățător. 

 DASCĂL PRIETEN Profesorul este un prieten la care elevul poate apela atunci 

când are  nevoie. Profesorul sprijină, ascultă și ajută 

elevul. 

 DASCĂL CĂLĂUZĂ În călătoria cunoașterii, profesorul cunoaște reperele și-i 

prezintă elevului alternativele și soluțiile optime pentru 

atingerea unei ținte. Relația se bazează pe respect reciproc. 

Învățătorul nu dictează răspunsuri, ci oferă direcții pentru 

ajungerea la destinație. 

 DASCĂL MAGICIAN Pregătirea temeinică a profesorului îi oferă această postură 

prin care îl îndrumă pe elev să folosească obiectele și 

instrumentele pentru  învățare. 

 DASCĂL MAESTRU Profesorul oferă imaginea standardelor de cunoaștere și 

acțiune, îl asteaptă pe elev să obțina cunoștințe, abilitățăți, 

competențe. 

 DASCĂL SUSŢINĂTOR Profesorul este alături de elevii săi, este sprijin pentru 

depășirea dificultăților întâmpinate în învățare. 

 DASCĂL 

FACILITATOR 

Profesorul nu oferă cunoaștere ci face posibil accesul 

copilului la cunoaștere. 

 DASCĂL CONSILIER Profesorul e cel de la care elevii așteaptă sfatul cel bun. 
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Comportamente fundamentale 

Profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 

Cercetătorii au izolat urmatoarele comportamente fundamentale ale cadrului didactic în activitatea 

instructiv-educativă cu clasa de elevi: 

• planifică activitățile cu caracter instructive-educativ, determină sarcinile și obiectivele pe variate 

niveluri, își structurează conținuturile esențiale și alcătuiește orarul clasei, etc; 

• organizează activitățăile clasei, fixează programul muncii instructiv-educative, structurile și 

formele de organizare. Cousinet a atribuit educatorului sarcina de a constitui și determină climatul 

și mediul pedagogic; 

• comunică informațiile științifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabilește canalele de 

comunicare și repertoriile comune. Activitatea educativă implică de altfel și un dialog perpetuu cu 

elevii ilustrat prin arta formulării întrebărilor dar și prin libertatea acordată elevilor în structurarea 

răspunsurilor. Dialogul elev-profesor necesiăa un climat educațional stabil, deschis și constructiv; 

• conduce activitatea desfășurată în clasă direcționând procesul asimilării dar și al formării elevilor 

prin apelul la normativitatea educațională. Durkheim definește conduita psiho-pedagogică a 

educatorului prin intermediul noțiunii de "dirijare" care facilitează elaborarea sentimentelor și 

ideilor comune; 

• coordonează în globalitatea lor activitătile instructiv-educative ale clasei, urmărind în permanență 

realizarea unei sincronizări între obiectivele individuale cu cele comune ale clasei, evitând 

suprapunerile ori risipa și contribuind la întărirea solidarității grupului; 

• îndrumă elevii pe drumul cunoașerii prin intervenții punctuale adaptate situațiilor respective, prin 

sfaturi și recomandări care să susțină comportamentele și reacțiile elevilor; 

• motivează activitatea elevilor prin formele de întăriri pozitive și negative; utilizează aprecierile 

verbale și reacțiile nonverbale în sprijinul consolidării comportamentelor pozitive; orientează 

valoric prin serii de intervenții cu caracter umanist tendințele negative identificate în conduitele 

elevilor; încurajează și manifestă solidaritate cu unele momente sufletești ale clasei; 

• consiliază elevii în activitățile școlare dar și în cele extrașcolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin 

orientarea culturală și axiologică a acestora. Un aport deosebit il are intervenția educatorulu iîin 

orientarea școlară și profesională dar și în cazurile de patologie școlară; 

• controlează elevii în scopul cunoașterii stadiului în care se află activitatea de realizare a 

obiectivelor precum și nivelel de performanță ale acestora. Controlul nu are decât un rol reglator și 

de ajustare a activității și atitudinii elevilor 

• evaluează măsura în care scopurile și obiectivele dintr-o etapă au fost atinse prin instrumente de 

evaluare sumativă, prin prelucrări statistice ale datelor recoltate și prin elaborarea sintezei 

aprecierilor finale. Judecățile valorice pe care le va emite vor constitui o bază temeinică a 

procesului de caracterizare a elevilor. 
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FORMAREA DE COMPETENȚE  

LA ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE 
 

Prof. Ciurea Viorica,  

Școala Gimnazială ‖Anton Pann‖ Craiova 

 

Astăzi, educația modernă promovează învățământul centrat pe competențe, iar avantajele 

curriculumului centrat pe competențe sunt date de principiile pe care acesta este întemeiat și de 

funcțiile pe care el le îndeplinește în viaţa cotidiană utilizând în timp real cunoștinţele si atitudinile 

dobândite. Analizând funcțiile în parte, se pot evidenția avantaje de ordin normativ, științific, 

metodologic, procesual, valoric și evaluativ. Definirea competenţelor lasă un anumit loc şi unei 

părţi factuale, informative, precum şi unei dimensiuni atitudinale, pe lângă dimensiunea 

metodologică ce accentuează rezultatele instruirii în forma lor acţională, demonstrabilă. 

Competenţa școlară este definită în curriculumul naţional ca „un ansamblu/ sistem integrat 

de cunoștinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini dobândite de elevi prin învăţare și mobilizate în 

contexte specifice de realizare, adaptate vârstei elevului și nivelului cognitiv al acestuia, în vederea 

rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.”. Competenţele şcolare 

sunt de mai multe tipuri: competențele generale se definesc pe obiect de studiu și se formează pe 

durata învățământului gimnazial sau liceal. Ele au un grad ridicat de generalitate si complexitate și 

au rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale dobândite de elev prin învăţare. 

Competențele specifice se definesc pe obiect de studiu și se formează pe parcursul unui an şcolar. 

Ele sunt derivate din competențele generale, fiind etape în dobândirea acestora. Competențelor 

specifice li se asociază, prin programă, unităţi de conţinut care sunt mijloace prin care se urmăreşte 

îndeplinirea competențelor. Conţinuturile și competențele sunt într-o strânsă legătură, pentru a 

îndeplini obiectivele stabilite în atingerea competențelor specifice se pune accentul pe învăţarea 

centrată pe elev care îl ajută pe acesta să îşi dezvolte abilităţile de comunicare, gândire critică, de 

analiză si comparare. Acum elevul îşi exprima propriile puncte de vedere, argumentează, pune 

întrebări pentru a înţelege si cooperează in realizarea sarcinilor de lucru. O definiţie mai puţin 

formală poate stabili competenţa ca fiind capacitatea de a rezolva problemele din viaţa cotidiană 

utilizând în timp real cunoștinţele si atitudinile dobândite. Curriculum-ul centrat pe competențe 

oferă avantajul de a structura continuțurile în viziune modulară, interdisciplinară, original și creativ, 

dând posibilitatea fiecîrui elev să desfașoare activități in ritm propriu, în funcție de interese și 

particularități de vârstă și individuale, motivând în același timp elevul pentru învățare. Proiectat 

astfel, întregul demers didactic va motiva și condiționa caracterul sistematic al procesului de 

învățământ. Nu putem înţelege importanţa curriculumului centrat pe competenţe, dacă nu înţelegem 

termenul de competenţă.  

Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei 

persoane de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale ,etc. pentru a 

realiza o serie de sarcini sau de situaţii problemă. În termeni pedagogici, competenţa este 

capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori 

pentru a realiza familii de sarcini de învăţare. Competenţa este un potenţial care trebuie probat/ 

demonstrat de elev în situaţii concrete. Învățarea centrată pe dezvoltarea competentelor nu este o 

metodă de predare, ci o abordare de predare extinsă. Poate presupune o gamă largă de metode, iar 

unele dintre acestea pot îmbrăca forma predării tradiţionale. Aspectul esenţial este că pune accentul 

în principal pe satisfacerea nevoilor elevului. Elevii în procesul instructiv-educativ capătă  mai mare 

autonomie,  apare responsabilitatea elevilor și aceștia devin manipulatori activi de cunoştinţe, în 

timp ce profesoriul îndeplinește rolul de instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, 

sfătuitor, consultant, transmiţător de cunoştinţe, cel care face lucrurile posibile pentru tine, 

formator, supraveghetor, diriginte, coordonator, cercetător critic, brokerde cunoştinţe, model 

facilitator, colaborator.  
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În procesul de învățare tradițională, instruirea este centrată pe professor, cu predare de 

informaţii, era factuală și bazată pe cunoştinţe și se circumscrie predării bazate pe disciplinele 

tradiţionale, în care elevii primesc informaţii, accentul punându-se pe învăţare în vederea amintirii, 

evaluarea în mare parte se realizează prin examene, învăţarea este pasivă, organizare formală în 

clasă și este văzută ca fiind mai mult o muncă individuală. Învățarea bazată pe dezvoltarea 

competențelor se bazează pe instruirea centrată pe elev, un schimb de informaţii, gândire critică, 

luare de decizii bine informată,  abordare în funcţie de nevoi, elevii pun întrebări şi rezolvă 

probleme, aranjamente flexibile, schimbătoare, accentul pe înţelegere/ aplicare, diversitate de 

evaluări, învăţare activă, exploratoare, bazată pe cercetare, și se bazează pe munca în colaborare. 

Cele opt competențe pe care trebuie să le posede fiecare cetățean sunt. competenţa de 

comunicare în limba română şi în limba maternă în cazul minorităţilor naţionale, competenţe de 

comunicare în limbă străină, competenţe digitale, competenţe de matematică, ştiinţe şi tehnologie, 

competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale, competenţe de sensibilizare şi de expresie 

culturală și competenţe de a învăţa să înveţi. Centrarea curriculum-ului pe competenţe presupune 

următoarele avantaje: răspunde exigenţelor pieţei muncii, instruirea este orientată către rezultatele 

finale, se lucrează în echipă pentru actualizarea ofertei educaţionale și cerinţelor profesionale, 

implicarea elevilor în activitatea de învăţare continuă şi de autoevaluare a competenţelor, permite 

valorificarea întregii experienţe didactice a profesorului şi posibilitatea estimării performanţelor 

elevilor, asigură flexibilitatea parcursului educaţional prin organizarea modulară care debutează şi 

se finalizează cu evaluarea competenţelor iar la modulele parcurse pot fi adăugate altele noi pentru 

formarea continuă, profesorii dobândesc competenţe de proiectare didactică în baza modelului 

centrat pe rezultate.  

Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat 

şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea competenţei. În învăţământul bazat pe competenţe, 

instruirea este orientată către rezultatele finale elevii fiind implicaţi în activitatea de învăţare 

continuă şi de autoevaluare a competenţelor. Astfel, elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a 

demersului (teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori de 

performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru câştigarea/dobândirea 

competenţei. În învățământul preuniversitar de multe ori se reproșează faptul că procesul instruirii 

este  centrat pe continuturi, și nu pe formarea de competențe. Competențele specifice istoriei pot fi 

încadrate într-un ansamblu alcătuit din: competențe de comunicare, competențe de valorizare, 

competențe de expresie culturală și competența de a învăța pe tot parcursul vieții. În acest sens, 

elevul este ajutat de profesor să înteleagă și să reprezinte timpul și spațiul în istorie, să cunoască și 

să interpreteze surse istorice, să investigheze și să interpreteze fapte și procese istorice, să înțeleagă 

și să utilizeze adecvat vocabularul și informația de specialitate în comunicarea orală sau scrisă, sa 

manifeste curiozitate pentru studiul istoriei, să-și dezvolte atitudinea pozitiva față de sine și de 

ceilalți.  

În contextul integrării europene studiul istoriei trebuie să aibă în vedere următoarele 

competențe-cheie: competențe cognitive, competențe sociale și competențe afective. În domeniul 

competențelor cognitive („a învăța să înveți‖), profesorul de istorie își instruiește elevii oferindu-le 

posibilitatea de a se informa rapid și eficient, de a folosi cunoștintele acumulate în contexte diferite 

pentru rezolvarea problemelor specifice domeniului. Profesorul de istorie stimulează curiozitatea 

elevilor prin investigarea și interpretarea diferitelor fapte, opinii și puncte de vedere, ca și prin 

posibilitatea de a analiza si evalua critic informația și modelează formarea unor aspecte ale gândirii 

istorice și a unor capaciăți practice. 

Există mai multe modalități de dezvoltare a competențelor la istorie prin alcătuirea unui jurnal 

personal/ jurnal al clasei; citirea hărţii geografice şi a celei istorice; citirea unor texte care să 

ilustreze legătura dintre om (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri) şi mediul în care trăieşte; citirea şi 

comentarea unor imagini/ fotografii; citirea şi povestirea unor legende istorice; realizarea unor 

compuneri pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă consultată (texte, fotografii etc.) despre 

personalităţi, obiceiuri, fapte; realizarea unor portofolii pe teme date; întocmirea unor fişe cu tradiţii 



 SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  
17 Martie 2015                                        182 
 

şi obiceiuri specifice localităţii natale/ rezidenţiale, desfăşurate cu ocazia unor sărbători; alcătuirea 

şi prezentarea unor miniproiecte despre evenimente/ personalităţi îndrăgite și  formularea unor 

opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura textelor. 

 Competențele specifice istoriei sunt încadrate într-un ansamblu alcătuit de competențe de 

comunicare, de valorizare,  de expresie culturală și de a învăța pe tot parcursul vieții, deoarece 

velevul este ghidat de profesorul de istorie să descrie și să reprezinte timpul și spașiul în istorie, să 

cerceyteze și să interpreteze diferite surse istorice, săm investigheze și să analizeze faptele și 

procesele istorice și să utilizeze adecvat vocabularul. Pornind de la aserțiunea potrivit căreia istoria 

se studiază prin abordări inter și multidisciplinare, profesorul le prezintă elevilor diferite surse 

deschise interpretării iar prin conversații și dezbateri, activități individuale și de grup, alcătuirea 

unor proiecte, ei își exersează capacitățile proprii pentru investigarea și argumentarea unor subiecte 

istorice. Elevii explorează și reconstituie trecutul utilizând surse istorice primare și secundare, textul 

de autor, citind și interpretând hărți istorice, imagini, modele grafice și vestigii istorice pe care pot 

efectua analize comparative, pot înțelege că nu există o singură interpretare, ci perspective multiple 

asupra evenimentelor și personalitățtilor istorice, își pot organiza un discurs cu puncte de vedere pe 

care sa le susțină cu argumente personale, pot formula concluzii bazate pe valori precum adevărul, 

binele, libertatea, dreptatea, dialogul social, solidaritatea, respectul de sine și de ceilalți. În lectiile 

de istorie elevii pot întelege mesajul surselor, dar și falsificarea, distorsionarea și ascunderea 

informațiilor. 

  Competențele cognitive sunt o bază de pornire în formarea competențelor sociale prin 

studiul istoriei, în condițiile în care elevii sunt puși în situații de învățare în care lucrează individual, 

dar și în echipă, dialoghează și interactionează. Colaborând cu colegii, elevul își exersează 

deprinderile sociale și îsi dezvoltă comportamentul civic și de accepatre a diversității etnico-

culturale Dimensiunea civică a istoriei îi ajută pe elevi să-și formeze atitudinea pozitivă față de 

trecut și conștientizarea conservării patrimoniului național. Competențele afective se formează și se 

dezvoltă cu ajutorul istoriei prin manifestarea unei atitudini de toleranță față diversitatea 

motivațiilor, intereselor și emoțiilor. 

Un rol important îl constituie selectarea conținuturilor și a strategilor de predare-învățare și 

evaluare. Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se urmărește formarea compe- tenţelor 

specifice și a subcompetenţelor. Corelarea dintre conţinuturi, strategii și competenţe specifice 

permite cadrului didactic să realizeze conexiunea explicită între ceea ce se învaţă și scopul pentru 

care se învaţă. În procesul de formare a competenţelor la elevi, documentele sunt o sursă importantă 

în realizarea mai multor obiective operaţionale în cadrul lecţiei de istorie. De asemenea ele pot fi 

utilizate ca instrumente de evaluare a gradului de realizare a competenţelor.  

Pentru o evaluare eficientă a performanţelor școlare este necesar să se pună accent  pe  

aprecierea proceselor  de  învăţare,  a  competenţelor  achiziţionate,  a progresului  realizat și a 

produselor  activităţii elevilor. Evaluarea competenţelor are drept scop principal aprecierea a ceea 

ce a realizat elevul și nu aceeea ce nu a realizat, urmărește progresul personal cu referire la 

integrarea școlară și socială, atitudinile faţă de lumea înconjurătoare  și faţă de propria  persoană, 

interesele privind evoluţia personală în diferite activităţi și obţinerea succesului în propria 

activitate. Funcţia principală a evaluării competenţelor este să certifice competenţa și să acorde 

recunoaștere activităţii unei persoane. Evaluarea competenţelor ajută la creșterea încrederii în sine 

și a capacităţii de autoevaluare. Ca instrument și modalitate de manifestare, evaluarea îndeplinește 

funcţia corectivă de reglare și ameliorare. Rolul principal în procesul didactic îl are formarea / 

dobândirea / dezvoltarea competenţelor specifice, dar şi dezvoltarea curiozităţii, a spiritului de 

cercetare in ceea ce-l priveşte pe elev. 

 La clasa a VI-a lecția Reforma religioasă şi urmările ei 

Competenţa specifică: 1.1  Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezantări orale sau 

scrise: poate avea drept activități: comentarea unor surse şi texte istorice și alcătuirea unor liste 

care sugerează schimbările ce au avut loc în urma reformei religioase 
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Competenţe derivate:   

-să reuşească sa utilizeze sursele istorice puse la dispoziţie de profesor 

-să folosească un limbaj istoric adecvat specific reformei religioase 

-să cunoscă cauzele reformei religioase 

-să analizeze principiile reformei  

-să numească precursorii reformei religioase şi să le menţioneze ideile acestora 

-să identifice urmările reformei prin studiul contrareformei 

Metode utilizate: metoda Mozaic, explicaţia, expunerea, conversaţia 

Mijloace şi materiale utilizate: fişe de lucru, manualul, atlas istoric, hărţi istorice, 

dicţionare istorice. 

Forme de organizare a activităţii didactice: individual, pe grupe, dar se va ţine cont de 

specificul clasei de elevi şi binenţeles de nivelul acestora 

Forma de evaluare : orală sub formă de întrebări pe parcurs (stabilim astfel feed-backul din 

partea elevilor) dar şi la finalul orei se poate utiliza şi un chestionar de autoevaluare unde elevul îţi 

stabileşte nota pentru activitatea sa pe parcursul orei . 
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LECTURA RELIGIOASĂ, 

MODALITATE DE ATINGERE A COMPETENȚELOR DE COMUNICARE 

 
PROFESOR: COMAN ION 

Colegiul Tehnic ―Dimitrie Dima‖, Pitești 

 

I. Cartea – o fereastră deschisă spre lume. 

      Creație a inteligenței si fanteziei oamenilor, cartea s-a bucurat de-a lungul veacurilor de 

aprecieri elogioase, fiind considerată ca instrument esențial pe tărâmul cunoașterii și-al 

informarii.Miron Costin scria cu peste trei veacuri în urmă că; ―nu iaste alta si mai de folos omului 

zabavă decat cetitul cărților‘‘, iar Eminescu îndemna tinerii;‖Citește. Citind mereu, creierul tău va 

deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi înțelesul si filozofia vieții. ‘‘ Sa trăim 

frumos, alături de carte‘‘, ne îndeamnă si Tudor Arghezi; ‘‘cartea este o făgăduință, o bucurie, o 

călătorie prin suflete, gânduri si frumuseți‘‘. Ea ne ușurează viața, ne învață să respectăm omul și  

pe noi înșine, ne înaripează mintea și inima cu simțământul dragostei și respectul față de semeni. 

     În ciclurile primar, gimnazial si liceal, elevii dobândesc cunoștiințe care pun bazele culturii. 

Cu toate acestea, cultura generală nu se asigură prin simpla memorare a conținutului manualelor 

școlare, nici prin răsfoirea fugară și superficială a ziarelor, a revistelor la care se adaugă și timpul 

consumat pentru emisiunile de radio si televiziune, a calculatorului sau internetului. De aici rolul 

profesorilor și al părinților în direcția responsabilitații pe care o poartă pentru a urmari nu numai cât 

si ce citesc, ci și cum citesc. Nu numărul de cărți citite contează, ci valoarea artistică și educativă a 

acestora. Anii școlaritații oferă un tărâm fertil pentru trezirea interesului față de lectură, ca apoi, în 

timp, să devină o adevarată pasiune, care se poate resimți și păstra toata viața. Îndrumarea lecturii 

elevilor este o acțiune dificilă și de durată. Pentru eficacitatea acesteia, prioritară este o temeinică 

documentare pedagogică, completată cu o bogată cultură generală, la care se adaugă necessitatea 

cunoașterii preferințelor elevilor, care variază în funcție de vârstă, temperament, mediu social și de 

ambianța mediului școlar. Ce mulțumire mai mare poate avea un dascăl decât atunci când vede în 

elevii săi adepți ai cititului, consumatori pasionați de literatură care pot să înțeleagă ceea ce citesc, 

să deosebească ce e bun, util si educativ de ceea ce e rău și dăunator, să-și formuleze clar o opinie 

despre cartea citită, să folosească selectiv din bogatele taine ale cărților pentru exercitarea diverselor 

profesii pe care le vor practica de-a lungul vieții. 

II. Formarea competențelor de comunicare. 

     Scopul lecturii este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională si 

literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacționeze cu 

semenii, exprimându-si gânduri, stări, sentimente, opinii, sa fie sensibil la frumosul din natură și la 

cel creat de om. 

     Curriculumul actual promovează sistemul comunicativ-funcțional, sistem ce presupune 

formarea integrală a capacitaților de receptare/exprimare orală si a celor de receptare a mesajului 

scris si de exprimare scrisă. Calitatea procesului de comunicare eficientă va duce in final la 

formarea capacității de comunicare corespunzătoare pentru tinerii pe care îi formăm. În lecții nu 

vom transmite reguli pe care elevii să le învețe, ci vom forma și consolida deprinderi de 

comunicare. 

     Lectura, ințelegerea si interpretarea textului trebuie să devină practici si preocupari 

obligatorii ale profesorilor. Activitatea de lectură presupune și utilizarea unui set de întrebări care 

contribuie la înțelegerea textului; 

- întrebari care evaluează cunoștiințele existente, 

- întrebari care verifică vocabularul/solicită cunoașterea vocabularului, 

- întrebari care verifică reținerea informaților din text, 

- întrebari care solicită formularea de deducții. 
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III. Rolul lecturii religioase în formarea competențelor de comunicare. 

     Lectura religioasă îi oferă celui ce o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice 

fapt de lectură, prilejuri unice de reflecţie şi de trăiri spirituale. Ea îndeamnă la introspecţie, 

contribuind substanţial la formarea si modelarea personalităţii si comportamentului cititorului. La 

vârsta şcolară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogăţirea limbajului prin formarea si dezvoltarea 

unui vocabular adecvat. Ea contribuie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, 

la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la formarea personalităţii elevilor. Pentru elevi,  

efectele lecturii religioase capătă noi valențe:  

- dobândirea unor tehnici de învăţare; dezvoltarea gândirii critice;  

- deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii în diversitatea ei;  

- rezolvarea amiabilă a conflictelor; 

 - receptivitate la opiniile altora. 

Lectura religioasă contribuie și la: 

- raportarea emoţional-afectivă la mesajul textelor lecturate; 

- cultivarea gustului estetic şi a preferinţelor literare; 

- exprimarea atitudinii personale faţă de textele citite; 

- stimularea interesului durabil pentru lectură. 

Creştinismul nu este o religie a cărţii, ci o religie a Cuvântului. Iisus Hristos este Cuvântul 

venit în această lume, care îl descoperă pe om lui însuşi şi îl conduce la Dumnezeu. Cu toate 

acestea, cărţile Bibliei ocupă un loc primordial în structurarea persoanei credincioase. Noi ştim însă 

că lectura religioasă are nevoie de timp şi aceasta este principala obiecţie a oricărui creştin 

contemporan. A te hotărî să dedici timp pentru lectură înseamnă să-ţi organizezi altfel timpul, să 

introduci din nou succesiunea orelor. Prin carte, fiecare poate să se construiască diferit de celălalt şi 

să acceadă la o viaţă interioară autonomă, cu propriile sale repere, cu geografia sa intimă, cu 

identitatea sa specială. 

A citi înseamnă să rupi monotonia zilelor, înseamnă să lupţi împotriva uzurii timpului. Să te 

cufunzi într-un univers fascinant, luând o carte, înseamnă să-ţi oferi bucuria de a te îmbogăţi cu 

ceea ce descoperi. A citi înseamnă să te adăpi dintr-un izvor care nu se sfârşeşte când te apropii de 

el. A fi creştin înseamnă să devii ca atare, îmbogăţindu-te cu contribuţiile altora, însuşindu-ţi cultura 

unei epoci. Prin carte, fiecare creştin poate să se construiască, să devină, în definitiv, „învăţătorul‖ 

său. Trebuie să ne întoarcem la lectură. Ca act al scrierii, lectura religioasa este semn al construcţiei 

secrete a libertăţii interioare. Lectura marilor opere ale patrimoniului universal, în special ale 

patrimoniului creştin sau ale spiritualităţii contemporane, este diferită de lectura documentară sau 

de cercetarea curioasă, care sare de la un subiect la altul. Lectura religioasa este ca înmulţirea 

pâinilor. Apetitul nu ajunge, trebuie să dai ceva de la tine (o pâine, doi peşti… timpul tău, atenţia) 

pentru ca minunea să aibă loc. Grigore cel Mare, în secolul al VI-lea, se minuna de cum textele 

citite „creşteau‖ odată cu spiritul celui care le citea. 

     Lecturile care exprimă înțelepciunea, năzuințele, necazurile, bucuriile poporului, lupta cu 

forțele naturii, relațiile dintre oameni, îi ajută pe elevi să înțeleagă compexitatea aspectelor vieții. 

Prin lecturile care exprimă conflicte intre cele două forțe , ale binelui și răului , cititorii își formează 

reprezentări și noțiuni despre dreptate , cinste,  curaj, hotarare, perseverență, hărnicie. Elevii vor 

alege prin aceste lecturi partea dreptații , adevărului, binelui și vor detesta nedreptatea, lacomia, 

îngâmfarea, minciuna, răutatea. Dacă școala are ca finalitate instruirea si educarea copilului pentru a 

deveni un om bine educat și format, aceasta se realizează prin cultivarea gustului pentru lectură.  

     Elevul trebuie permanent îndrumat spre lectură și trebuie: 

- să alimentăm mintea copilului cu o hrană corespunzătoare, 

- să controlăm ceea ce citesc elevii; ei au nevoie de o lectură potrivită, care să îi destindă, să îi 

recreeze, şi nu să demoralizeze mintea sau să slăbească trupul, 

- să sădim în mintea lor seminţele adevărului Bibliei, este nevoie de grijă neîncetată pentru 

cultivarea solului minţii şi semănarea acestuia cu preţioasa sămânţă a adevărului Bibliei. Copiii ar 

trebui învăţaţi să respingă poveştile banale, ce conţin de fapt gunoaie, şi să se îndrepte spre cărţile 

sensibile, care vor conduce mintea să-şi dezvolte interesul pentru relatările biblice, istoria biblică şi  
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principiile acesteia. Scrierile care aruncă lumină asupra Cărţii Sacre şi trezesc dorinţa de a studia nu 

sunt periculoase, ci benefice. 

     Este imposibil ca tinerii să posede o minte sănătoasă şi principii religioase corecte, dacă ei 

nu au plăcere să citească cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte conţine cea mai 

interesantă istorie, scoate în evidenţă calea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos şi constituie călăuza 

lor pentru o viaţă mai înaltă şi mai bună. 

IV. Hristos și îndemnul la lectură. 
     Faptul că avem astăzi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, e o dovadă incontestabilă că 

Scripturile au fost scrise pentru a fi citite, pentru a crede și, mai ales, pentru a fi trăite, adică puse in 

practică (Iar acestea s-au scris, ca să credeti că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, 

să aveți viața în numele Lui - Ioan 20, 31). De altfel, Mântuitorul Hristos în multe rânduri amintește 

momente și cuvinte ale Vechiului Testament punând în valoare lectura Scripturii. Au n-ați citit ce-a 

facut David când a flămânzit, el si cei ce erau cu el?  Cum a intrat în casa Domnului și a mâncat 

pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai 

preoților?  Sau n-ați citit in Lege că preoții, sâmbăta, in templu, calcă sâmbăta si sunt fără de vină? 

(Matei 12, 3-5). 

Intr-un alt loc, Scriptura spune: El a zis: N-ați citit ca Cel ce i-a facut de la inceput i-a facut 

barbat și femeie? (Matei 19, 4). Sau: Oare nici Scriptura aceasta n-ați citit-o: Piatra pe care au 

nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns sa fie in capul unghiului? (Marcu 12, 10).    Mântuitorul 

recomanda deci, fara doar și poate, lectura Scripturilor vechi ca unele ce vorbesc despre El, dupa 

cum spune și cuvântul: Cercetati Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt 

care mărturisesc despre Mine (Ioan 5, 39). Mântuitorul a citit, iată doar unul dintre cuvintele 

Scripturii ce atestă aceasta: Și S-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea și a iesit vestea despre 

El în toată imprejurimea. Și învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. Și a venit în Nazaret, unde 

fusese crescut, și, dupa obiceiul Său, a intrat in ziua sâmbetei în sinagogă și S-a sculat să 

citească (Luca 4, 14-16). Bineânțeles, faptul ca Mântuitorul a citit in sinagogă nu înseamnă neapărat 

ca El avea obiceiul lecturii, că citea adesea. Nu trebuie să uităm că vorbim despre Hristos-

Dumnezeu care știe toate, care nu avea propriu-zis nevoie de lectură (O, Doamne, Tu știi toate! - 

Ieremia 15, 15; Ioan 21, 17; Acum știm ca Tu știi toate si nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva - Ioan 

16, 30). Noi, cei trecători prin această lume, avem nevoie de sporire în duhul înțelepciunii și al 

descoperirii, spre deplina Lui cunoaștere (Efeseni 1, 17).  

     Părintele N. Steinhardt, într-un cuvânt al său, lămurește că Ortodoxia nu te vrea prost, 

neinstruit, ignorant. "Nicăieri și niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proști. Ne cheamă să fim 

buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu inima. Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel care ne dă sfatul de a 

fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinși de satana? ". Tot monahul de la Rohia spune: 

"Creștinismul neajutorat și neputincios este o concepție eretică deoarece nesocotește îndemnul 

Domnului (Matei 10, 16: fiți dar înțelepți ca șerpii și nevinovați ca porumbeii) și trece peste textele 

Sfântului Pavel (Efeseni 5, 17: drept aceea, nu fiți fară minte, II Timotei 4, 5: tu fii treaz în toate..., 

Tit 1, 8: să fie treaz la minte și mai îndeosebi I Corinteni 14, 20: Fraților, nu fiți copii la minte, ci la 

răutate fiți copii, iar la minte fiți oameni mari)". 

Tradiția Bisericii vorbește si ea despre lectura religioasă si cartea bună. Cartea este de fapt 

transcrierea cuvântului rostit in gând și impactul ei este mai mare pentru că se adresează, în timp și 

spatiu, unui numar mai mare de persoane decat cuvantul rostit si netranscris. "Cartea ne poate duce 

la mântuire, ca pe Fericitul Augustin, care s-a convertit citind Sfânta Scriptură la auzul minunat al 

îindemnului Tolle et lege! (Ia și citește). Tradiția ortodoxă accentuează necesitatea unui îndrumător 

în lectura Scripturii, pentru că cine citește să înțeleagă (Matei 24, 15; Marcu 13, 14). Cum aș putea 

să  înţeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? (Faptele Apostolilor 8, 31), răspunde famenul egiptean 

Apostolului Filip care-l întrebase dacă pricepe cele ce citește de la Isaia proorocul. Fără îndrumător 

pe credinciosul simplu îl poate ajunge cuvântul lui Hristos care spune: vă rataciți, neștiind 

Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22, 29; Marcu 12, 24). Chiar daca nu zugrăvește viața 

în Hristos, o carte poate fi bună daca nu contravine moralei creștine. Lectura profană ne este 

îngaduită. Există însă un amendament: să nu fie vătamatoare din punct de vedere sufletesc. 
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 Cartea bună e cea care laudă virtutea, nu viciul; cartea bună e cea care înnobilează omul. 

Sfântul Vasile cel Mare in "Omilia către tineri" recomanda oamenilor din vremea aceea să culeagă 

din literatură, chiar si din cea păgană, amintindu-l pe Homer, anumite elemente valoroase si 

folositoare creștinilor, asemenea albinei care culege din floare numai nectarul. Parintele Sofronie 

spunea: "Pentru a învața să trăiesti în Hristos, nu este necesar sa citești zeci sau sute de cărti. Când 

traiesti o viață sfântă și fără de păcat, cunoașterea intelectuală poate să dea roade duhovnicești 

minunate. În schimb, o cunoaștere fără iubire nu poate să mântuiască pe nimeni". 
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ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE 

 ASISTATĂ DE CALCULATOR  

 
Prof. Contraș Elena-Marinela 

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu 

 

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ este în prezent o necesitate în condiţiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informaţiei. Astfel, pentru generaţiile actuale de elevi, deja 

obişnuiţi cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu 

calculatorul este o cerinţa intrinsecă. Procesul educaţional atât de complex, devine scena a trei 

actori: profesorul, elevul şi calculatorul, care împreună caută să asigure succesul demersului 

didactic. Profesorul are rolul schimbat, el nemaifiind actorul principal care dirijează întregul proces 

didactic. Putem spune în acest context ca profesorul devine un consultant, un coordonator şi un 

verificator al procesului didactic, el nemaifiind principala sursa de transmitere de cunoştinţe. Şi nu 

doar profesorul îşi pierde rolul principal. Concurat este şi manualul, care nu mai este sursa 

informaţională de bază, el devenind un mijloc de start care se completează cu informaţiile obţinute 

cu ajutorul calculatorului. Elevul este un adept al utilizării calculatorului în procesul didactic, mai 

ales în contextul ultimilor ani. Învăţarea centrată pe elev devine baza instruirii asistate de calculator. 

Acesta preia, multe dintre funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau profesorului. De 

exemplu, funcţia profesorului de distribuitor de cunoştinţe va avea un rol redus. Mai mult, 

calculatorul devine un mijloc de intervenţie directă în organizarea situaţiilor de învăţare, preluând o 

serie de sarcini legate de organizarea activităţilor de repetiţie, de exersare, de evaluare ş.a. uşor 

transferabile acum asupra noii tehnologii. Sau, calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, ajutând 

elevii să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai bune. Calculatorul poate fi considerat astfel un 

mijloc de informare, de exersare, de simulare, de aplicare şi de consolidarea cunoştinţelor, deosebit 

de util în procesul educaţional. 

Tipul de învăţarea care pune accentul pe participarea elevilor reprezintă o instruire care îi dă 

elevului un rol activ în procesul de învăţare. Elevii, participanţi activi, îşi imprima ritmul propriu şi 

propriile strategii. Modalitatea de învăţare este individualizată nu standardizată. Învăţarea care îl 

situează pe elev în rol central, asociază învăţarea focalizată pe particularităţile fiecărui individ 

(ereditate, experienţă, perspective, pregătire, talente, capacităţi şi nevoi) cu focalizarea pe predare, 

împărtăşirea a cunoştinţelor respective (cea mai bună informaţie ce se furnizează, stimularea 

motivaţiei, învăţării şi acumulării de cunoştinţe de către toţi elevii). 

Instruirea reprezintă activitatea principală realizată în cadrul procesului de învăţământ 

conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivel de sistem. Instructorul proiectează o 

acţiune bazată pe patru operaţii concrete : 

 definirea obiectivelor pedagogice 

 stabilirea conţinutului 

 aplicarea metodologiei  

 asigurarea evaluării activităţii didactice / educative respective . 

Conţinutul conceptului de instruire are o sferă mai restrânsă în raport cu educaţia (care se 

referă la formarea–dezvoltarea permanentă a personalităţii umane) dar mai largă decât învăţarea 

deoarece include mai multe forme de muncă intelectuală (forme extradidactice şi extraşcolare; cu 

resurse substanţiale; directe şi indirecte; de natură morală, tehnologică, estetică, psiho–fizică). 

Instruirea asistată de calculator (IAC) reprezintă o metodă didactică sau o metodă de învăţământ, 

care valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul 

noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane. Sinteza 

dintre resursele pedagogice ale instruirii programate şi disponibilităţile tehnologice ale 

calculatorului (sistemului de procesare a informaţiei) conferă acestei metode didactice 
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 (Instruire asistată de calculator) calităţi privind : 

− informatizarea activităţii de predare– învăţare–evaluare ; 

− îmbunătăţirea IAC prin intermediul unor acţiuni de: gestionare, documentare, interogare ; 

− simulare automatizată interactivă a cunoştinţelor şi capacităţilor angajate în procesul de 

învăţământ, conform documentelor oficiale de planificare a educaţiei. 

Metoda IAC valorifică următoarele operaţii didactice integrate la nivelul unei acţiuni de 

dirijare euristică: 

− organizarea informaţiei conform cerinţelor programei adaptabile la capacităţile fiecărui 

elev; 

− provocarea cognitivă a elevului prin secvenţe didactice şi întrebări care vizează depistarea 

unor lacune, probleme, situaţii problemă; 

− rezolvarea sarcinilor didactice prezentate anterior prin reactivarea sau obţinerea 

informaţiilor necesare de la resursele informatice apelate prin intermediul calculatorului; 

− realizarea unor sinteze recapitulative după parcurgerea unor teme, module de studiu; lecţii, 

grupuri de lecţii, subcapitole, capitole, discipline şcolare; 

− asigurarea unor exerciţii suplimentare de stimulare a creativităţii elevului. 

Învăţarea limbilor străine asistată de calculator este adesea considerată o metodă de predare 

a unei limbi; cu toate acestea, nu este cazul. În învăţarea limbilor străine asistată de calculator 

realizată în mod tradiţional s-a susţinut adesea că metodologia se bazează pe o abordare 

comportamentală la fel ca în ―predarea programată‖, unde computerul verifică activitatea elevului şi 

oferă feedback / continuă cu un alt exerciţiu de activitate corespunzătoare. În ceea ce priveşte 

învăţarea limbilor străine asistată de calculator realizată în mod modern accentul este pus pe 

comunicare şi pe sarcini. Rolul computerului în învăţarea limbilor străine asistată de calculator, s-a 

mutat de la succesiunea―produs – control – recompensă―, la gestionarea comunicării, textului, 

metodelor audio şi video.  Învăţarea limbilor străine este un proces cognitiv, adică este rezultatul 

propriului mod al elevului prin care procesează informaţiile de limbă. Ceea ce se învaţă este în 

principal rezultatul acestui proces şi nu doar explicaţii, reguli şi întrebările prezentate de către un 

profesor sau de către un computer. Bazându-se pe cunoştinţele existente despre tema abordată, 

limba şi asimilarea limbii, elevul procesează informaţiile şi le adaptează la sistemul limbii pe care el 

o posedă deja. Cunoştinţele de limbă nu sunt doar înregistrate, ci mai degrabă construite de către 

elev. 

Exemple de utilizare a calculatorului în predarea limbilor străine: 

 secvenţe din filme artistice biografice 

 acces la materialul informaţional existent pe Internet 

 învăţarea colaborativă, cu elevi din alte ţări 

 acces la dicţionare electronice, eventual oferite on-line, înzestrate şi cu difuzor 

Avantaje ale utilizării metodei IAC: 

- 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. Conduce la stimularea 

inventivităţii şi aplicabilităţii, a spiritului participativ şi anticipativ ale celui care învaţă. 

- Formarea intelectuală a tinerei generaţii prin autoeducaţie. 

- Elevul învăţa în ritm propriu, fără emoţii şi stres care să-i modifice comportamentul. 

- Aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute. 

- Formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

Prin urmare, avantajele folosirii calculatorului în sistemul de învăţământ sunt multiple şi constă într-

o imensă cantitate de informaţii care pot fi accesate, în rapiditatea şi exactitatea operaţiilor 

efectuate, în posibilitatea de a oferi diverse reprezentări obiectelor, proceselor şi fenomenelor, în 

capacitatea computerului de a comunica în mod interactiv cu profesorul sau cu elevul. 
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Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ se poate face în cadrul lecţiilor de 

predare de cunoştinţe noi, pentru evaluarea cunoştinţelor sau pentru aplicarea, consolidarea şi 

sistematizarea cunoştinţelor dobândite anterior. Cu toate că, la început, utilizarea calculatorului în 

procesul instructiv-educativ se limita la acumularea de informaţii şi la evaluarea nivelului de 

asimilare a acestora, în ultimul timp, au început să apară soft-uri complexe care pun accentul pe 

însuşirea activă a cunoştinţelor, care stimulează gândirea şi imaginaţia punându-l pe elev să rezolve 

diverse probleme şi eliberând-ul de rutina cu care era obişnuit în activitatea de învăţare. Acest lucru 

şi-a pus amprenta asupra activităţii de învăţare din punct de vedere cantitativ dar şi calitativ. 
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TEORIA INSTRUIRII ŞI FORMAREA COMPETENŢELOR ELEVILOR 

 

 
DIHORU IULICA 

Şcoala Gimnazială Sadova, Dolj 

 

Înainte de a trece la analiza metodelor de formare a competenţelor elevilor, se impune 

clarificarea noțiunilor de teorie a instruirii şi de competenţă. 

Aşadar, teoria instruirii are ca obiect de studiu organizarea şi/sau dirijarea învățării, 

orientarea acesteia spre scopuri eficiente şi explicite în temeiul unor postulate. Partea pedagogiei 

care se ocupă cu teoria instruirii,denumită şi teoria procesului de învăţământ poartă denumirea de 

didactică. Didactica, se referă la problemele instruirii,adică a predării,învăţării în şcoală. Termenul 

de metodică realizează o restrângere a câmpului de semnificaţie al didacticii la problematica 

metodelor,a etapelor,formelor şi principiilor de predare specifice fiecărei discipline de învăţământ. 

Referitor la noţiunea de competenţă,aceasta desemnează capacitatea unei persoane de a se 

pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei cunoașteri adânci a problemei în discuție. 

Competenţa şcolară,căci despre competenţa dobândită de elevi vorbim poate fi definită ca 

un ansamblu,sistem integrat de cunoştinţe,capacităţi,deprinderi şi atitudini dobîndite de elev prin 

învăţare şi mobilizare în contexte specifice de realizare,adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv 

al acestuia,în vederea rezolvării unor  probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. 

Un rol deosebit în procesul de instruire al elevilor îl are profesorul. Acesta îl pregăteşte pe 

elev şi îl ajută să deprindă cunoştinţe prin intermediul activităţilor de predare-învăţare-evaluare. 

Elevii nu ar putea deprinde competenţe dacă nu ar fi cineva care să le transmită informaţia,să le-o 

explice şi apoi să le testeze cunoştinţele pentru a verifica dacă procesele de predare-învăţare au 

decurs corespunzător,iar această persoană este nimeni altul decât profesorul. 

În sfera conceptuală a învăţământului fac parte şi alţi termeni,aflaţi în relaţie de 

subordonare. 

Aceşti temeni sunt: 

a) Sistemul de învăţământ,subordonat sistemului educaţional ,care în România cuprinde: 

- învăţământul preunviversitar este alcătuit din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, 

învățământ profesional, învăţământ postliceal; 

- învăţământul universitar; 

- învăţământul postuniversitar. 

b) Instruirea provine din latinescul ,,instructio,,  însemnând a aranja, a construi,în timp a căpătat 

sensul de a pregăti,a învăţa pe cineva într-un domeniu general sau specializat legat de o profesie; 

c) Procesul de învăţare este realizat atât în procesul de învăţământ,cât şi în afara acestuia,ca învăţare 

independentă. 

Relaţia predare-învăţare-evaluare 

La nivelul procesului de învăţământ,predarea este o activitate fundamentală care constă într-

un sistem de operaţii de selectare ordonare şi adecvare la nivelul de gândire a elevilor,a unui 

conţinut informaţional şi atitudinal-acţional pentru realizarea învăţării. 

Predarea nu presupune doar simpla expunere a informaţilor ,deoarece pentru a determina 

înţelegerea şi învăţarea este necesară implicarea elevilor în rezolvarea unor sarcini,prin punerea în 

acţiune a unor strategii ,metode de predare ,prin alegerea unor moduri şi forme de organizare a 

activităţii instructiv-educative.  

Din punct de vedere pedagogic,învăţarea este definită ca achiziţie de experienţă sau 

dobândire a cunoştiinţelor, priceperilor, deprinderilor, capacităţilor, comportamentelor, atitudinilor, 

competenţelor. 
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Există următoarele modalităţi de învăţare: 

-rezolvarea de probleme(problematizarea,exerciţiul,); 

-utilizarea experienţei(observarea,experimentul,studiul de caz); 

-utilizarea organizatorilor şi reprezentărilor grafice (liste, tabele, diagrame, scheme cognitive, hărţi 

conceptuale); 

-reflecţia; 

-modalităţi de învăţare interactivă, bazate pe comunicare(dezbaterea, focus-grup-ul, jocul de rol); 

-modalităţi creative (brainstorming-ul, mozaicul, cubul, eseul de 5 minute,pălăriile gânditoare). 

Evaluarea este un proces prin care se constată nivelul învăţării şi se iau decizii referitoare la 

următoarele secvenţe de predare-învăţare. Este necesar ca în evaluare să fie implicaţi elevii,pentru 

dezvoltarea competenţelor de autoevaluare la nivelul acestora,în vederea reglării învăţării proprii. 

Metode şi mijloace de predare-învăţare 

Metoda reprezintă drumul sau calea urmat/ă pentru realizarea obiectivelor instructiv-

educative. Mijloacele de învăţământ sunt resurse produse sau adaptate în vederea îndeplinirii 

obiectivelor instructiv-educative. Ele pot fi de diverse tipuri: reale/naturale, de substituţie, ideative, 

acţionale, mixte, audiovizuale, informatice, de evaluare. Principalele mijloace de învăţământ sunt: 

manualele şcolare, plaşele, hărţile, imaginile, diapozitivele, calculatoarele. Profesorii pot utiliza şi 

materiale didactice cum ar fi fişele de lucru, aceste documente fiind destinate realizării predării-

învăţării-evaluării. 

Mijloacele de învăţământ deţin următoarele funcţii: 

- de comunicare; 

- ilustrativ-demonstrativă; 

- formativ-educativă; 

- stimulativă; 

- de raţionalizare; 

- de evaluare a randamentului şcolar. 

Pentru a permite îndeplinirea acestor funcţii cu ajutorul mijloacelor de învăţământ,cadrele 

didactice trebuie să evite greşeli în utilizarea lor,cum ar fi:abuzul de mijloace, limitarea la mijloace 

simpliste sau introducerea acestora fără legătură cu obiectivele propuse,consumul mare de timp 

pentru prezentare. Depăşirea unor astfel de situaţii se poate realiza prin alegerea unor mijloace de 

învăţământ care să stimuleze participarea elevilor,să sprijine dezvoltarea capacităţilor şi a 

interesului pentru cunoaştere,să permită dezvoltarea unor abilităţi ,priceperi,deprinderi practice. 

Competenţe formate prin abordarea transdisciplinară 

Transdisciplinaritatea priveşte - aşa cum indicã prefixul "trans" - ceea ce se aflã în acelaşi 

timp şi între discipline şi înăuntrul diverselor discipline şi dincolo de orice disciplinã. Finalitatea ei 

este înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii.  

Competenţele dobândite în urma învăţării transdisciplinare sunt diferite faţă de cele 

dobândite în cadrul învăţării monodisciplinare. 

Astfel,în cazul învăţării monodisciplinare elevul va fi capabil: 

-să memoreze; 

-să reproducă mecanic cunoştiinţe; 

-să scrie după dictare; 

-să facă rezumate; 

-să evidenţieze idei principale; 

-să facă studii de specialitate pe o temă dintr-un anumit domeniu. 

În urma învăţării transdisciplinare elevul va fi capabil: 

-să interpreteze; 

-să analizeze; 

-să formuleze; 

-să exprime opinii personale; 

-să utilizeze informaţia în scopul rezolvării unor probleme date; 

-să identifice şi să soluţioneze probleme. 
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În abordarea transdisciplinară se pot folosi metode active de predare,deoarece ele 

constribuie la dezvoltarea elevului. Ele vor transforma elevul din obiect în subiect al învăţării;îl fac 

pe elev coparticipant la propria sa educaţie; angajează toate forţele psihice; dezvoltă gândirea 

critică; dezvoltă motivaţia intrisecă pentru învăţare. 

Câteva astfel de metode sunt: 

1. Procedeul Philips 6,procedeu care presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane,care trebuie 

să lucreze împreună timp de 6 minute; 

2. Jocul de rol, procedeu în care participanţii ocupă poziţii diferite faţă de poziţia lor din viaţa reală 

sub aspectul motivaţiei. personalităţii, rolului sau mediului din care provin. Această metodă le 

permite elevilor sa-şi formeze noi perspective asupra unor situaţii reale; 

3. Brainstorming în cadrul acestei metode se emit mai multe idei, promovându-se ideea că orice 

persoană poate da soluţii pentru rezolvarea unor probleme; 

4. Studiu de caz, Autoevaluare, Dezbaterea etc. 

Concluziile ce pot fi desprinse din cele prezentate pot fi formulate după cum urmează:fie că 

metodele de formarea a competenţelor sunt cele clasice: învăţare-predare-evaluare, fie că ele constă 

în cele mai inovatoare prin abordarea transdisciplinară, acestea au rolul de a pregăti elevul într-un 

anumit domeniu şi de a-l ajuta să dobândească cunoştinţele necesare pentru a activa şi a se remarca 

într-unul sau mai multe domenii.  
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LECTURA, METODĂ DE ÎNVĂȚARE 

 
Prof. Duțescu Mirela Lidia 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu‖ Tg. Jiu 

 

Metodele de instruire educațională sunt considerate tehnici manageriale ale activității de 

cunoaștere a elevului. Aceste instrumente didactice au rolul de a-l determina pe elev la un demers 

de acumulare activă a unor cunoștințe noi la forme comportamentale dar și de explorare a forțelor 

cognitive, intelectuale. Versiunea modernă a educației prezintă această metodă educațională ca fiind 

elementul primordial utilizat de dascăl pentru ca elevii sa descopere soluțiile necesare în rezolvarea 

problemelor teoretice și practice ce apar în procesul de învățare. Totuși, trebuie spus faptul că pe 

parcursul schimbărilor în educație, a abordării moderne în ceea ce privește știința învățării, 

metodele trebuiesc adaptate la obiectivele propuse. Așa cum spune specialistul în educație Ioan 

Cerghit, metoda „este pusă în serviciul unor obiective de cunoaștere științifică.‖
38

, convertind în 

acest fel metodele științifice în metode pedagogice.  

În concepția actuală, dascălul este considerat managerul activității educaționale, astfel că o 

importanță deosebită o are viziunea acestuia în ceea ce privește performanțele pe care le dorește. 

Aceste performanțe pot fi stabilite prin obiectivele propuse, prin gradul de măsurare a acestora și de 

cuantificare în viața reală a educabilului. Altfel spus, cât dintre informațiile transmise pot fi 

acumulate de către elevii și cât dintre acestea pot fi folosite și aplicate în practică în viața reală, 

dincolo de băncile școlii. Raportul dintre volumul informațiilor și calitatea acestora trebuie să fie 

măsurat în competențe și abilități practice utilizabile și transferabile pe piața muncii. Capacitatea 

cadrului didactic de adaptare la provocările din sfera educației, experiența acestuia de a-și formula 

obiective clare ce pot fi ușor de înțeles de către elevi dar și convingerea că informația este necesară 

și utilă, reprezintă un scop educațional în ceea ce privește nevoile instructiv-educative ale societății 

contemporane.  

Selectarea tipurilor de metode trebuie să se facă în funcție de scopul și obiectivele propuse 

ale educației moderne. Specialiștii în educație au identificat și grupat metodele educaționale în 

funcție de conținuturile studiate. Dascălul este cel căruia îi revine sarcina de a face cea mai bună 

alegere în ceea ce privește metoda aplicată într-o manieră în care conținutul și metoda se 

întrepătrund și formează un tot unitar. Rolul și scopul final al demersului pedagogic este de a 

determina elevul să devină dornic de cunoaștere, interesat și conștient de propria-i formare, 

încrezător în rațiunile sale și formator de opinie. Apariția „metodelor noi‖ în educație reprezintă o 

provocare atât pentru elevi dar mai ales pentru cadrele didactice. Aplicarea cu succes a acestora este 

posibilă în funcție de personalitatea celui care o aplică și a celor pe care se aplică. Fiecare dascăl, în 

funcție de personalitatea și psihologia elevilor, poate utiliza alternativ metode clasice și metode 

moderne, centrate pe elev în demersul pedagogic. Predarea este activitatea predominantă a cadrului 

didactic și se bazează pe toate acțiunile întreprinse de acesta. Nu putem vorbi însă de o relație cauză 

efect între procesul de predare și cel de învățare cu toate că predarea este definită de cele mai multe 

ori în raport cu învățarea. Așa cum afirmă specialiștii în educație „putem considera predarea drept 

un proces deliberat de luare a deciziilor și de acționare în așa fel încât învățarea sa fie mai probabil 

și predictibil una de succes‖.
39

 Alegerea metodelor utilizate, planificarea, proiectarea conținuturilor, 

coordonarea actului educațional, acționează sistemic în activitatea de formare integratoare a 

elevilor. 

Dezvoltarea tehnologiei informaționale, deschiderea societății spre informație sub diverse 

forme, raportarea învățământului românesc la standardele europene, transferul forței de muncă în 

spațiul european, a determinat procesul educațional să utilizeze o serie de mijloace necesare 
 

                                                 
38

 Ioan Cerghit, Metode de învățământ, 2006, p. 19 
39

 Sava, S., Ungureanu, D., Introducere în educația adulților, 2005, p. 98 
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aplicării metodelor pedagogice. Nu putem neglija condițiile reale, materialele și resursele necesare 

exercitării activității de predare, învățare și evaluare în educație. Învățământul modern pune la 

dispoziția atât a cadrelor didactice dar și a elevilor o serie de dotări sub formă de spații, mobilier, 

echipamente, etc. . Școala modernă interpune între materia de studiat și elevi o gamă diversificată 

de mijloace de învățământ, extrem de perfecționate din punct de vedere tehnic și pedagogic. 

Posibilitățile sporite de organizare a demersului pedagogic aduc în școala modernă cu un întreg 

complex „multimedia‖ care își poate asuma și prelua o serie de funcții didactice cum ar fi: 

comunicarea noilor cunoștințe, demonstrații, simulări, experimente sau evaluare a progreselor 

școlare. Prin aportul adus, mijloacele moderne de învățare eficientizează timpul și energia actului 

educațional iar acesta devine atractiv pentru participanți. Metodele și mijloacele sistemului de 

învățământ sunt interdependente, se susțin reciproc iar învățământ modern se poate realiza prin 

organizarea totală a mediului fizic ce deservește procesul educațional.  

Învățământul liceal se apropie destul de mult de educația adulților deoarece elevii vin cu un 

bagaj de cunoștințe, cu idei în mare parte formate ce necesită o abordare specială din partea 

formatorului. Mediul social și cultural își pune amprenta asupra tiparului comportamental al fiecărui 

individ în parte, care este o personalitate cu trăsături, interese, potențialități ce trebuiesc fi 

cunoscute și valorificate de către formator. Identificarea nevoilor de învățare se poate realiza prin 

analiza complexă a clasei de elevi în ansamblu dar și a fiecărui individ în parte pentru selectarea 

conținuturilor, strategiilor didactice, metodele și mijloacele de învățământ adecvate și eficiente. 

Această analiză se concretizează prin determinarea experiențelor participanților, identificarea 

metodelor și mijloacelor de învățare preferate de aceștia care, dacă nu sunt identificate corect pot fi 

respinse. Este nevoie de obiective clare și precise prin raportarea la rezultate reale, efective, 

obținute la sfârșitul unui program de instruire (disciplină, modul) dar și de modele și valori ce 

determină voința educabilului de a avea rezultate.  

Alături de practicile pedagogice, de resursele oferite de educație, munca individuală este 

cheia succesului profesional. Ca tehnică fundamentală de studiu individual, lectura îndeplinește 

numeroase funcții: de culturalizare, de învățare, de informare, de documentare. Din perspectiva 

dinamicii culturii contemporane și conceptului de educație pe tot parcursul vieții, cartea, sub formă 

clasică sau modernă, continuă să reprezinte ideea de păstrare și transmitere  a spiritualității și 

valorilor culturale ale umanității. Considerată ca fiind una dintre cele mai eficiente căi de acces la 

educație, lecturarea cărții este o metodă esențială de cultivare și perfecționare profesională. În 

ansamblul ei, lectura sistematică oferă experiențe și trăiri sufletești, contribuind la formarea 

conștiinței morale necesare progresului social. Dezvoltarea personală prin citit constituie o activitate 

ce implică și dezvoltă o inteligență asimilatoare și gândire critică. Lucrul cu manualul școlar trebuie 

perceput de către elevi ca un mijloc individualizat de studiu pe baza căruia se pot forma opinii și 

idei personale. Chiar dacă în ultima perioadă, cartea a suportat suficiente critici și nu mai reprezintă 

cea mai accesată sursă de informații, avem datoria de a învăța elevii să folosească în mod inteligent 

cunoștințele cărților, să cultivăm dragostea către lectură și să încurajăm utilizarea cărții alături de 

alte surse de cunoaștere. Manualul școlar reprezintă de cele mai multe ori prima sursă de informație 

a elevului. De aceea este imperios necesar abordarea conceptului de manual într-o formă nouă care 

să dezvolte curiozitatea intelectuală a elevului. Manualul modern presupune mijloace moderne de 

educație dar și o abordare nouă. Lectura activă ca metodă este eficientă într-un proces de 

interactivitate a elevului cu conținutul textului citit prin care reușește să construiască sensuri, să 

înțeleagă conținutul textului lecturat. În lucrarea Metode de învățământ Ioan Cerghit, specialist în 

educație ne prezintă o serie de procese care se derulează în timpul lecturii active: 

- percepere corectă a înțelesului textului; 

- reactualizarea cunoștințelor pe baza fondului de cunoaștere pe care fiecare elev îl 

posedă; 

- sesizarea ideilor principale; 

- activarea operațiilor de gândire, imaginație, analiză și procesare a informației; 

- stocarea și asimilarea informațiilor esențiale în memorie; 

- interpretarea, examinarea și evaluarea critică pentru construirea de argumente. 
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Utilizarea lecturii ca metodă de învățare determină elevul să forțeze înțelegerea textului 

lecturat, să-și dezvolte capacitatea de formator de opinie și sens. În procesul de informare și 

documentare dar și în cel de învățare prin lectură, intervin tehnici speciale de decodare, de 

înțelegere a textului lecturat. Aceste tehnici de utilizare de către elevi sunt clasificate de către 

specialiști după o serie de criterii în funcție de scopul și atitudinea celui care utilizează lectura ca 

metodă de învățare: 

După ritmul imprimat lecturii se disting: 

- lectura lentă sau mintală, bazată pe înțelegerea în profunzime a textului lecturat; 

- lectura rapidă, cu rolul de a rezuma și a extrage ideile principale din text. 

După modelul de realizare a lecturii se practică următoarele tehnici eficiente: 

- lectura critică, cu rolul de a interpreta fraza, ideea și de a formula anumite concluzii; 

- lectura paralelă, evidențiază similitudinile exprimate prin prisma acelorași criterii, 

comune unor texte pentru confruntarea ideilor și datelor; 

- lectura explicativă, citirea pe fragmente și explicarea expresiilor necunoscute cu 

formularea ideilor principale; 

- lectura problematizată, condusă de anumite întrebări problemă formulate de profesor; 

- lectura lineară, prin care se formează o imagine incipientă asupra textului; 

- lectura selectivă, de reținere a unor informații; 

- lectura cu caracter analitic prin care se analizează și sintetizează textului în idei; 

- lectura de asimilare folosită cu precădere de cei care se pregătesc pentru un examen. 

Rolul dascălului în calitate de coordonator al învățării este acela de a ajuta elevii să înțeleagă 

și să stăpânească aceste tehnici dar și să le pună în practică cu ușurință, să le alterneze în funcție de 

obiectivul final propus lecturării textului. Inițierea elevilor în folosirea în mod curent a diferitelor 

tehnici de lectură ajută la creșterea și eficientizarea capacității de reținere și filtrare a informaților de 

către elev. Prin lectură elevii pot dezvolta arta de a învăța, de a realiza transferuri de cunoștințe și 

idei, de a evalua și judeca critic informația ce rezidă din textul supus lecturii. Studiul după text 

implică în primul rând o disciplină a muncii intelectuale, regim ordonat și regulat de studiu, dozarea 

efortului de lectură în timp dar și organizarea în condiții optime a spațiului destinat lecturii. Gustul 

pentru lectură și deprinderea cititului se formează în timp, fiind educat din fragedă pruncie de către 

părinți, educatori și mediul social în care elevul se dezvoltă. Lectura ca practică de învățare 

constituie o sursă de idei și energii intelectuale, cantitatea și calitatea materialului lecturat, eforturile 

de înțelegere, de elaborare a unor noi ipoteze și teorii, au rol creator pentru cel implicat.  

Înclin să cred că în epoca exploziei informaționale, lectura va rămâne o metodă esențială de 

învățare ce trebuie explorată și utilizată interdisciplinar. Experiența arată însă că niciodată nu va fi 

suficientă munca directă cu manualul fără o coordonare atentă a cadrului didactic. Acesta poate 

elabora și propune un inventar al sarcinilor de executat, o bibliografie de urmat, poate formula 

indicații în rezolvarea sarcinilor lăsând loc studiului independent la inițiativa elevului. Utilizarea 

lecturii în demersul educațional trebuie promovată ca pe o tehnică modernă de informare și 

documentare ce determină evoluția individuală. 
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FORMAREA COMPETENTELOR DE CITIT- SCRIS 

 
Prof. ETEM ŞENIZ  

Şcoala Gim.  „Lucian Grigorescu”Localitatea Medgidia 

 
Cititul şi scrisul sunt, indiscutabil, achiziţii fundamentale; de soliditatea acestora depinde 

succesul în învăţarea şcolară. Oricât de inspirată ar fi acţiunea de învăţare, dacă ea nu mobilizează 

elevul, rămâne ineficientă. Gustul pentru citit se formează printr-o muncă perseverentă a factorilor 

educaţionali. Pentru a fi eficientă, lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. 

Utilizând metode didactice moderne, elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii,  

să-şi cultive creativitatea, să-şi îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine, să-

şi formeze deprinderea de a vorbi si a scrie corect. 

Nu mai puţin important în atingerea obiectivului de dezvoltare a competentelor de citit- scris 

este folosirea unui material didactic cât mai bogat si variat,atrăgător, viu colorat, a alfabetarelor care 

să faciliteza acţiunea nemijlocita cu literele în compunerea cuvântului şi a propozitiei. Cu ajutorul 

manualului de limba română elevul intră în lumea citit-scrisului; cu ajutorul citit-scrisului din 

celelalte manuale, înţelege şi are acces în lumea cunoaşterii. Lectura oferă copilului completarea 

cunoştinţelor. 

Învăţarea cititului şi a scrisului la nivelul primelor clase, deschide şcolarului mic drumul 

cunoaşterii realităţii prin forme noi ale comunicării, care permit trecerea de la faza comunicării 

situaţionale la cea bazată pe concepte, pe gândirea formală. 

În clasa a II-a învăţătorul nu mai prevede oră distinctă de scriere. El trebuie să organizeze, în 

perioada postabecedară, structuri de lecţii de citire. Acest fapt se poate realiza, în special, când sunt 

studiate textele prevăzute pentru lectură. În lecţiile de citire şi scriere e bine să alterneze momentele 

de scriere cu cele de citire, să fie creat un echilibru între o activitate şi cealaltă. Învăţătorul va trebui 

să acorde atenţie actului citirii nu  numai la orele de limba română, ci şi în cele de matematică, 

cunoaşterea mediului, iar la celelalte clase, la toate disciplinele. 

La absolvirea ciclului primar elevii trebuie să stăpânească principalele instrumente ale 

muncii intelectuale, să poată utiliza competenţele lor comunicaţionale în diferite situaţii concrete de 

învăţare şi în relaţiile interumane. 

Competenţele comunicative ale elevilor se formează în principal prin activitatea didactică, 

de predare-învăţare a cunoştinţelor, de formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de 

comunicare interumană, de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi a conlucării intre elevi 

pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare. Activităţile de învăţare şi joc dezvoltă personalitatea şi 

sociabilitatea copilul. 

Metoda folosită de această dată este  lectura explicativă. Aceasta nu trebuie să conducă la 

neglijarea obiectivului central al învăţării limbii române la clasa I: formarea deprinderilor de citit-

scris.  

Structura şi conţinutul textelor permit antrenarea tuturor elevilor în actul cititului. Pot  fi 

folosite procedee diferite, ca: citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea pe roluri, citirea pe 

probleme/sarcini, citirea în ecou, citirea în perechi, astfel încât toţi elevii să urmărească, fiecare să 

citească. 

Însuşirea citit-scrisului marchează întreaga activitate psihică a copilului. Sensibilitatea sa 

vizuală şi chinestezică cunoaşte o evoluţie specifică, dezvoltându-se, în special, auzul fonematic, 

percepţia discriminativă a formelor (caracteristice literelor), coordonarea oculmotorie, fără de care 

însuşirea citit-scrisului nu este posibilă. 

Înţelegerea sensului celor citite devine scopul întregii actiuni. Sesizarea sensului celor citite 

e strâns legată de nivelul la care s-a însuşit tehnica cititului. Cu cât tehnica cititului e mai bine  

însuşită, cu atât se realizează mai uşor înţelesul sensului unui cuvânt sau text şi va fi facilitată 

redarea cu cuvinte proprii a conţinutului textului. 
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Textele studiate  în perioada postabecedară conţin probleme de ortografie şi punctuaţie. 

Apar substantive proprii compuse, substantive cu ortografie dificilă, expresii şi locuţiuni etc. Spre 

deosebire de textele din perioada abecedară, textele din ultima parte conţin ortograme. Tuturor 

acestor probleme trebuie să li se acorde o mare atenţie, mai ales în orele de scriere. Numărul de ore 

permite ca fiecare text să fie studiat în cel puţin două ore. Este bine ca în prima oră să se realizeze 

descifrarea textului şi decodarea lui, iar în a doua, elevii să fie dirijaţi în receptarea textului şi în 

exersarea comunicării 

În consecinţă, pe lângă teoretizare apare necesitatea folosirii unor metode activ-participative 

şi introducerea unor demersuri didactice şi metodice  care să garanteze într-un procent tot mai mare 

eficienţa învăţării. 

În procesul formării şi consolidării deprinderii de citit-scris sunt antrenate şi dezvoltate 

simţurile: auditiv, vizual, chinestezic. Sunt antrenate operaţiile gândirii - analiza şi sinteza, în 

special; memoria vizuală şi auditivă; atenţia şi voinţa. Învăţarea citit-scrisului este o activitate 

complexă şi grea, cu mari influenţe asupra dezvoltării copilului.   

Nivelul însuşirii cititului variază foarte mult de la elev la elev. Această diferenţă nu constă 

numai în viteza cu care se desfăşoară procesul cititului ci, în viteza, nivelul şi corectitudinea 

înţelegerii mesajului. 

Citirea la prima vedere, independentă, a unei pagini noi din abecedar nu va fi realizată decât 

după ce se lucrează analiza şi sinteza fonetică, după ce se formează silabe şi cuvinte la alfabetarul 

mobil, după ce este explicat înţelesul unor cuvinte noi ce se găsesc pe  noua pagină de abecedar. 

Citirea independentă valorifică efortul propriu al elevului în actul cititului.  

Modelul de lectură a conţinutului noii pagini - citirea model a învăţătorului- se va face după 

ce elevii au realizat primul contact cu pagina nouă a abecedarului şi după verificarea citirii 

independente.Se preîntâmpină astfel memorarea cuvintelor, uneori chiar a unor propoziţii simple de 

către unii elevi care nu vor mai conştientiza actul citirii  

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe metode moderne, utilizate în procesul 

de predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să servească 

scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a 

gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a creativităţii).  

Formarea deprinderilor de scris-citit, alfabetizarea va constitui premisa apropierii copilului 

de cultură, dobândind principalele instrumente operaţionale pentru aceasta. Prin activitatea şcolară, 

copilul dobândeşte un regim de muncă intelectuală, îşi dezvoltă capacităţi, îşi formează deprinderi, 

ceea ce contribuie la structurarea identităţii proprii şi la socializarea lui. 

Metodic, învăţarea cititului la clasa I parcurge câteva etape: 

 însuşirea imaginii vizuale a unor semne vizuale a unor semne şi simboluri;  

 recunoaşterea literelor; 

 educarea percepţiei vizuale prin care se asigură reţinerea şi fixarea literelor; 

 asocierea fiecărui semn grafic (literă) cu un fenomen (sunet); 

 formarea câmpului vizual de o silabă - citirea pe silabe (urmată de citirea integrală cuvântului); 

 formarea câmpului vizual de un cuvânt; pronunţarea corectă a unui cuvânt/citirea corectă; 

 înţelegerea sensului cuvântului citit - citirea conştientă. 

În perioada preabecedară, elevii trebuie să se familiarizeze cu etapele metodei fonetico- 

analitico-sintetice:  

 să alcătuiască propoziţii plecând de la ilustraţii sau chiar de la un cuvânt;  

 să împartă propoziţiile în cuvinte (propoziţii formate din două şi trei cuvinte); 

 să stabilească ordinea cuvintelor în propoziţii;  

 să împartă cuvintele în silabe (cuvinte din una, două şi trei silabe);  

 să stabilească numărul şi ordinea silabelor în cuvintele analizate; 

 să cunoască şi să stabilească locul pe care îl ocupă în cuvinte şi în silabe sunetele cu care au fost 

familiarizaţi; 

 să reprezinte grafic analiza şi sinteza fonetică. 
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Formarea unui ritm propriu de vorbire constituie o altă preocupare a învăţătorului. Unii copii 

se grăbesc să răspundă la întrebările adresate de învăţător, bâlbâindu-se, de multe ori; trebuie puşi 

imediat să reia, în alt ritm, răspunsul; alţii răspund monosilabic, neexersând actul comunicării; şi cu 

aceştia trebuie manifestată aceeaşi răbdare, ajutaţi să răspundă în propoziţii, apoi cerându-li-se să 

reformuleze răspunsul. 

Avem  în vedere faptul elevul scrie in ritm propriu. Accentul este pus pe scrierea corectă, nu 

pe scrierea rapidă. Corectitudinea scrisului trebuie realizată atât sub aspect grafic - forma, mărimea, 

înclinaţia literelor, legătura dintre litere, distanţa între cuvintele scrise ,cât şi ortografic-fără 

omisiuni, adăugiri, inversiuni de litere/silabe, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe 

la capăt de rând. Este de preferat respectarea punctuaţiei, încadrarea corectă în pagină (respectarea 

titlului, a alineatului, ordonarea cuvintelor scrise pe coloane, distanţare între sarcini diferite). 

Acurateţea este o cerinţă permanentă pentru cel care învaţă să scrie. Este indicat să se folosească 

diverse procedee de scriere (copiere, transcriere, dictare, autodictare) astfel încât elevii să le 

stăpânească cât mai bine. Fiecare procedeu prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Cu un grad de dificultate mai ridicat este scrierea după dictare. În cazul acestor exerciţii, 

elevii nu mai au în faţă un model care să le influenţeze scrisul. Condiţia principală a reuşitei este 

reprezentarea corectă a cuvintelor, propoziţiilor şi în special a structurii fiecărui cuvânt. Aceasta  se 

obţine prin exerciţii speciale de analiză şi sinteză făcute înaintea începerii scrisului 

Deoarece învăţarea scrisului este o operaţie mentală complexă., pe baza percepţiei vizuale, 

copilul asociază semnul grafic de mână cu cel de tipar; reţine şi  recunoaşte forma, amplasarea şi 

mărimea literei respective. A copia semnele după model nu este o operaţie uşoară. Se presupune 

înţelegerea formelor şi a raporturilor spaţiale dintre elementele modelului, precum şi înţelegerea 

sensului întregii activităţi. Copierea are o influenţă negativă asupra formării câmpului vizual de 

citire, deci asupra cititului, în general,dar favorizează scrisul corect. Având modelele după care 

scriu în faţa lor, elevii le vor putea reproduce cu mai multă uşurinţă decât în situaţia în care scriu 

după text de tipar. 

Activitatea de transcriere favorizează procesul formării câmpului de citire. Considerând că 

fiecare cuvânt care urmează să fie scris este în prealabil citit şi analizat din punct de vedere fonetic, 

elevul va însoţi activitatea de scriere cu rostirea articulată a cuvântului, concentrându-şi atenţia 

asupra reprezentării clare a literelor, precum şi asupra elementelor grafice de legătură a acestora.  
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METODE DIDACTICE ADECVATE PREDARII 

OPEREI LUI IOAN SLAVICI 

 
Gărăiacu Delia,  

Colegiul Economic „Virgil Madgearu‖, Tg.Jiu 

 

O problemă a receptării textului literar în zilele noastre o constituie condiţiile tehnologice în 

care creşte şi se formează adolescentul modern. Cu deosebire în mediul urban dar, treptat, şi în cel 

rural, tânărului i se oferă tot mai mult o informaţie de tip vizual, în care textul joacă din ce în ce mai 

mult un rol secundar. 

 Dacă în urmă cu câţiva zeci de ani, în procesualitatea actului de comunicare literară, mesajul 

îmbrăca forma unui cod preponderent lingvistic, în prezent acesta adoptă tot mai des un cod bazat în 

primul rând pe imagine, şi abia în subsidiar, pe text, de cele mai multe ori ca un auxiliar dialogat. 

Apariţia numeroaselor ecranizări după opere literare, înlocuirea imaginarului filmografic, receptabil 

într-un interval temporal tot mai scurt şi cu un efort conceptual imagistic mult mai scăzut decât în 

procesul deconceptualizării textuale, duce progresiv la accentuarea dezinteresului pentru literatură. 

 Ca atare, am considerat necesar un demers ştiinţific şi metodologic asupra prozei de analiză 

psihologică a lui I. Slavici, având în vedere faptul că acesta este un autor canonic. I. Slavici apare în 

Programa de clasa a VIII-a (la unitatea Nuvela) sau în Programa clasei a IX-a (în cadrul temelor 

,,Dragostea‖, ,,Scene de ieri şi de azi‖ şi ,,Confruntări etice şi civice‖), a clasei a X-a şi a XI-a (la 

unitatea Nuvelă, Nuvelă de analiză psihologică sau Romanul realist) sau chiar cea a clasei a XII-a. 

 Aşadar, consider că trebuie evidenţiat rolul pe care I. Slavici îl are în literatura română şi în 

special în literatura Transilvaniei. I. Slavici este cel ce creează un ,,realism poporan‖, atras de lumea 

satului şi de ţăran îndeosebi, dar care, deşi este alături de Creangă, Caragiale şi Eminescu un mare 

clasic, rămâne prin opera sa o sursă inepuizabilă pentru abordările moderne în didactica predării 

literaturii române. 

 Slavici este scriitorul care dezvăluie complexitatea sufletului uman, al ţăranului sau 

târgoveţului, dilemele morale, incertitudinile şi zbuciumul dramatic. ,,Opera sa reprezintă un semn 

de maturizare în arta povestirii (…) prin forţa epică a lumii lui, ce dă impresia de masivitate şi 

robusteţe, ca opera ce se naşte în condiţiile istorice ale unei mari bătălii spirituale‖ (Eugen 

Todoran). De asemenea, meritul lui este de a fi arătat că valorile morale sunt puternic zdruncinate de 

tentaţia malefică a banului şi a înavuţirii peste noapte: ,,magia banului, magnetismul aurului, 

superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv zadarnic frământatei noastre vieţi‖, afirma 

Mircea Florian în ,,Arta de a suferi‖, întărind ideea degradării umane sub influenţa banului, situaţie 

adesea întâlnită în viaţă şi transfigurată în literatură. 

 Putem spune că I. Slavici este una dintre personalităţile proeminente ale scrisului românesc 

din a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Nuvelele şi romanele sale oglindesc vechi rânduieli rurale, 

obiceiuri, datini, credinţe, atitudini, prejudecăţi şi superstiţii ale oamenilor simpli, constituind un 

adevărat îndreptar al satului transilvănean din secolul trecut. Personajele, construite de obicei destul 

de convenţional, ilustrează cel mai adesea principii etice, precepte morale, pe care omul trebuie să le 

respecte în viaţă. Nuvelele au o tentă moralizatoare, autorul sancţionând păcate precum lenea, 

miciuna, prefăcătoria sau ispita averii, a banului. 

         În literatura Transilvaniei se impune un nume, desprins de sub teroarea anonimatului : Ioan 

Slavici, cel ce creează un realism poporan, atras de lumea satului şi de ţăran îndeosebi, dar care, 

deşi este alături de Creangă, Caragiale şi Eminescu un mare clasic, rămâne prin opera sa o sursă 

inepuizabilă pentru abordările moderne în didactica predării literaturii române. 

 Acest lucru este posibil nu doar pentru că elevii solicită „altceva‖ în munca lor în cadrul 

orelor de limba şi literatura română, ci şi pentru că astfel opera lui Slavici devine  terenul unor 

problematici sau aspecte încă neabordate. Voi prezenta în continuare câteva dintre metodele ce se 

pot folosi în studiul operei lui Slavici, însoţite de exemple, aplicabilitatea lor vizând programa clasei  



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                          201 
a IX-a (în cadrul temelor ,,Dragostea‖ sau ,,Scene de ieri şi de azi‖), a clasei a X-a (la unitatea 

,,Nuvela‖ sau ,,Romanul realist‖) sau chiar cea a clasei a XII-a. 

 1) Brainstorming („furtună în creier‖) = discutarea pe grupe a aceluiaşi subiect (exemplu : 

motivul ferestrei în romanul Mara) ; metoda se poate  folosi în două variante : a) producerea şi 

notarea ideilor ; b) evaluarea şi alegerea soluţiei potrivite. 

 2) Sinetica (cunoscutul devine necunoscut, se merge pe judecăţi detectiviste şi logice), 

(exemplu : traseul crimei înfăptuite de Lică în nuvela Moara cu noroc). 

 3) Delphi (caracter pronostic, oferă soluţie de viitor), (exemplu : imaginează un alt final al 

nuvelei Moara cu noroc. 

 4) Philips 6/6 (la confluenţa dintre brainstorming şi Delphi ; cifrele se referă la numărul 

participanţilor dintr-un grup – 6 – şi la durata schimbului de idei – 6 minute - ; leaderul prezintă 

soluţiile), (exemplu : fiecare grup analizează câte o problematică a romanului Mara : grupul 1 – 

tema şi motivele textului ; grupul 2 – momentele subiectului ; grupul 3 – caracterizarea personajelor 

principale ; grupul 4 – perspectiva narativă ; grupul 5 – lexicul şi stilul ; grupul 6 – semnificaţia 

titlului). 

 5) Studiul de caz (de la detalii particulare ale textului se merge spre noţiuni generale), 

(exemplu : discutarea toposul-ui hanului în Moara cu noroc(spaţiu malefic), Hanul – Ancuţei 

(spaţiul familiar), La hanul lui Mânjoală (spaţiu propice magiei)). 

 6) Proiectul (literar) – metodă de învăţare, dar reprezintă şi o metodă alternativă de 

evaluare ; se dă o temă anume, de exemplu : ,,Femeia în opera lui Slavici‖ şi clasa se împarte în 

patru echipe, fiecare realizând într-o săptămână un proiect pe care îl va prezenta în decursul unei 

ore. Îmbinând artele : muzica – prin coloana sonoră, pictura – printr-o creaţie proprie – şi literatura 

– prin lecturarea textelor culese din literatură şi creaţii proprii -, echipele prezintă câte o 

problematică a temei – spre exemplu, la tema ,,Femeia în opera lui Slavici‖, echipa 1 prezintă 

Aspectul fizic (prin lecturarea unor fragmente selectate din operele citite, crearea de portrete 

plastice ale unor eroine, etc.), echipa 2 – Portretul psihologic, echipa 3 – Mediul (locul în care 

trăieşte)  şi echipa 4 – Ocupaţii. Relaţii sociale. 

7) Procesul literar (sub forma unui proces, se poate judeca o situaţie sau un personaj din 

literatură, încheiat cu un proces-verbal, de exemplu : ,,Căderea etică a lui Ghiţă‖). 

8) Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat (se fac cele trei rubrici, primele două completându-se la 

începutul orei, iar cea de-a treia la sfârşit, după parcurgerea temei sau a problematicilor). 

NUVELA PSIHOLOGICĂ 

ŞTIU 

 

VREAU 

SĂ ŞTIU 

AM 

ÎNVĂŢAT 

Accentul: personaj 

Specific: narator – 

naratar: obiectivă 

Timpul : verosimil, 

Cât mai exact 

Personajul : construit cu 

minuţiozitate, cu 

Date biografice, mediu 

ambiant, motivarea 

reacţiilor psihologice. 

 

 

 

De câte feluri poate fi 

conflictul psihologic ? 

 

Care este traiectoria 

conflictului psihologic în 

nuvelă ? 

 

Care sunt nuvelele 

psihologice ale lui I. 

Slavici? 

 

 Conflict manifestat (exterior 

şi interior) şi nemanifestat 

(latent) 

 Conflict psihologic cu 

traiectorie specifică: 

INSTALAREA →  

DECLANŞAREA→ 

FAZA PATOLOGICĂ 

(Obsesii) 

(intensit. Max) 

(alienare, moarte) 

ex : Moara cu noroc, Comoara, 

Scormon, etc.  

 

9) itemi cu alegere multiplă (obiectivi) – metodă de fixare a cunoştinţelor sau de evaluare 

(avantaje : rapiditate, economie de timp, evaluarea frontală, etc.) 

Exemplu:   

 Alege calităţile particulare şi generale specifice stilului lui Ioan Slavici: 
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Corectitudine  Precizie  Proprietate  Puritate 

Claritate  Simplitate  Concizie  Armonie 

Naturaleţe  Demnitate  Fineţe   Oralitate 

 Bifează trăsăturile de mai jos care încadrează personajul Lică : 

Exponenţial  Mobil  Imobil  Protagonist  Eponim 

Antagonist  Donator Artefact Pozitiv   Negativ 

Există mai multe modalităţi de a ne reîntoarce la un scriitor din trecut, după cum urmărim să 

vedem în el un exponent al unei anumite epoci, să descifrăm în opera sa unele permanenţe ale 

spiritualităţii umane, fără însă a uita de abordarea trecătoare ale operei, născute din apartenenţa ei la 

un anumit moment istoric. 

Opera lui Slavici pare a se înscrie pe axa relaţiei dintre literatură şi realitate. Inovaţiile lui 

tind spre o apropiere dintre acestea şi aparţin sferei de specificităţi prin care a fost descris discursul 

realist al secolului al XIX-lea. De aceea îl raportăm mereu la realităţile noastre contemporane, căci 

avem posibilitatea de a-l aborda în manieră modernă. 

Anexa 1       Căsuţa 

 1. Desenând o căsuţă, elevii, ghidaţi de profesor, comentează rolul fiecărui detaliu desenat. 

Trasând linia ce marchează temelia casei, baza ei, elevii ajung la concluzia că, dacă în construcţia 

casei, temelia nu corespunde cerinţelor, atunci casa nu are şansa să se menţină mult timp; pereţii se 

construiesc pe temelie şi constituie o parte semnificativă a casei; deasupra lor, un alt element 

fundamental este acoperişul – el este cel ce apără casa de ploi, ninsori, grindină; coşul are rolul de a 

scoate din casă substanţele toxice; ferestrele fac legătura casei cu lumea exterioară, iar, dacă n-ar 

exista uşa, nu am  cunoaşte niciodată ce mistere ascund aceea casă. Doar intrând în ea, o apreciem 

la justa ei valoare. 

 2. Profesorul cere elevilor să completeze căsuţa cu trăsăturile de caracter ale personajului 

studiat, asociind fiecare trăsătură cu un detaliu al casei şi luând în considerare rolul acestuia în 

structura întregului. 

Legenda 1: Trăsătura de bază a personajului. 

    2: A doua trăsătură de bază a personajului caracterizat. 

    3-4:Două trăsături de caracter importante în construirea personalităţii personajului, 

trăsături bazate pe trăsătura . 

    5 -6:  Două trăsături de caracter ce ajută personajul să iasă din orice încurcătură. 

    7-8: Două trăsături  ce stabilesc legătura personajului cu lumea exterioară. 

    9: O trăsătură intimă, sesizabilă doar la o lectură mai profundă. 

   10: O trăsătură  negativă de care personajul s-a debarasat sau ar trebui să se 

debaraseze.  

 

TEST  
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,,Ierte-l Dumnezeu pe dascălul Pintilie! Era cântăreţ vestit. (...) Era dascăl în Butucani, bun 

sat şi mare, oameni cu stare şi cu socoteală, pomeni şi ospeţe de bogat. Iară copii n-avea dascălul  

Pintilie decât doi: o fată, pe care a măritat-o după Petrea Ţapului, şi pe Trandafir, părintele 

Trandafir, popa din Sărăceni. 

Pe părintele Trandafir, să-l ţină Dumnezeu ! Este om bun ; a învăţat multă carte şi cântă mai 

frumos decât chiar răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte ! şi totdeauna vorbeşte drept şi 

cumpănit. Ca şi când ar citi din carte. Şi harnic şi grijitor om este părintele Trandafir. Adună din 

multe şi face din nimica ceva. Strânge, drege şi culege, ca să aibă pentru sine şi pentru alţii. 

Mult s-a ostenit părintele Trandafir în tinereţea lui. [...] Dar toate s-au făcut şi nici n-au 

rămas lucru zadarnic. Trandafirică a ajuns popă în satul tătâne-său, în Butucani, bun sat şi mare, 

oameni cu stare şi cu socoteală, dar la pomeni şi la ospeţe părintele Trandafir nu mergea bucuros. 

Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar strica un lucru. Este cam greu la vorbă, 

cam aspru la judecată : prea de-a dreptul, prea verde-făţiş. El nu mai suceşte vorba, ci spune drept în 

faţă, dacă i s-a pus ceva pe inimă. Nu e bine să fie omul aşa. Oamenii se prea supără când le luăm 

căciula din cap. Şi e bine să trăim bine cu lumea. Aceasta s-a văzut şi cu alde părintele Trandafir. 

Un om ca el nici doi ani n-a putut să stea în Butucani. Când una, când alta : o dată cu vorba-n 

săteni, altă dată-n protopop. [...] Cu mult, cu puţin, părintele Trandafir fu trimis de la Butucani la 

Sărăceni – pentru buna înţelegere între credincioşi. 

Popă-n Sărăceni? Cine ştie ce vrea să zică popă-n Sărăceni! Dar aşa-i trebuie părintelui 

Trandafir ! Cine vrea să sară peste groapă, arunce-şi mai-nainte desagii peste ea. Părintele Trandafir 

n-avea însă decât o nevastă şi doi copii : desagii îi erau deşerţi. Pentru aceea îi era atât de greu să 

sară din Butucani la Sărăceni. 

Pe Valea Seacă este un sat pe care oamenii îl numesc Sărăceni. Un sat ,,Sărăceni !‘‘ pe o 

vale ,,seacă‖: mai rău nu poate să sune însămnarea unui loc.  

Valea Seacă ! 

,,Vale‖, pentru că este un loc închis între munţi; ,,seacă‘‘, pentru că pârâul ce şi-a făcut cale 

pe mijlocul văii este sec aproape întregul an.[...] 

Sărăcenii ? Un sat cum Sărăcenii trebuie să fie. Ici o casă, colo o casă...tot una cîte una... 

gardurile sunt de prisos, fiindcă n-au ce îngrădi ; uliţă este satul întreg. Ar fi prost lucru un horn la 

casă : fumul află cale şi prin acoperiş. Nici muruiala pe pereţii de lemn n-are înţeles, fiindcă tot cade 

cu vremea de pe dânşii. Câteva lemne clădite laolaltă, un acoperiş din paie amestecate cu fân, un 

cuptor de imală cu prispa bătrânească, un pat alcătuit din patru ţapi bătuţi în pământ, o uşă făcută 

din trei scânduri înţepenite c-un par cruciş şi cu altul curmeziş...lucru scurt, lucru bun. Cui nu-i 

place să-şi facă altul mai pe plac. (Ioan, Slavici, Popa Tanda) 

1. Încadraţi fragmentul citat în operă referindu-vă la sursele epice. 

2. Precizaţi tema nuvelei şi povestiţi pe scurt subiectul. 

3. Analizaţi fragmentul citat referindu-vă la structura acestuia (modul de realizare al 

portretului, descrierea, etc.). 

4. Precizaţi modurile de expunere existente în fragment şi relaţiile ce se stabilesc între acestea. 

5. Analizaţi limbajul şi figurile de stil existente în text. 
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TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

 

Profesor, Giorgi Daniel 

Liceul Tehnologic „G-ral Constantin Șandru‖, Runcu 

 

 

Teoria constructivistă este o teorie a cunoaşterii ştiinţifice, aplicată la problemele învăţării, 

ca aprofundare a cognitivismului. Baza teoriei constructiviste se află în teoria lui J. Piaget privind 

dezvoltarea cognitivă, stadială a abilităţilor cognitive, cu rol de constructie, în care sunt implicate 

două procese esenţiale: asimilarea şi acomodarea, ca interiorizări ale cunoaşterii construite în timp. 

Piaget evidenţiază rolul formării structurilor mentale, ca moduri de organizare a informaţiilor, ce se 

pot combina, transforma şi asimila variat. Constructivismul cognitiv se mai revendică şi din teoria 

lui J. Bruner, după care învăţarea este un proces activ, în care elevii construiesc noile idei sau 

concepte pornind de la cunoaşterea curentă şi cea trecută.. 

Constructivismul presupune că oamenii iși construiesc propria înțelegere si cunoaștere a 

lumii, pe baza experienței și a reflecției asupra acestei experiențe.  

In scoală, punctul de vedere constructivist asupra învățării sta la baza unor tehnici de predare 

diferite de cele tradiționale. In general, aceasta abordare înseamnă încurajarea elevilor pentru 

utilizarea unor tehnici active (experimente, rezolvarea unor probleme întâlnite in viată de zi cu zi) 

care sa conducă la crearea de noi cunoștințe. Profesorul înregistrează concepțiile preexistente in 

mintea copiilor referitoare la temele studiate, apoi ghidează activitățile care se adresează acestor 

concepții si încearcă sa construiască noile cunoștințe pe baza lor.  Profesorii constructiviști 

încurajează elevii sa evalueze permanent modul in care aceste activități ii ajuta sa își dezvolte 

înțelegerea lucrurilor. Elevul își pune întrebări despre modul in care învață si despre activitățile pe 

care le desfășoară la scoală cu scopul de a deveni "expert in învățare". Cu ajutorul uni mediu de 

învățare bine planificat, elevii învață "cum sa învețe". 

De exemplu: Grupuri de elevi discuta probleme de fizică. Deși profesorul cunoaște 

răspunsurile la probleme, el se va concentra in a-i ajuta pe elevi sa-si reformuleze întrebările in mod 

util. Va cere fiecărui elev sa reflecteze si sa-si examineze nivelul actual al cunoașterii. Atunci când 

unul dintre elevi aduce in discuție un concept relevant, profesorul îl evaluează si indica grupului ca 

ar fi un câștig daca ar încerca sa îl exploreze. 

Principala diferență constă in mutarea atenției dinspre profesor spre elev. Sala de clasă nu 

mai este un loc în care profesorul toarnă cunoștințe in capul elevului pasiv, care asteaptă, asemenea 

unui vas gol, sa fie umplut. In modelul constructivist, elevii sunt implicați activ in procesul de 

învățare. Profesorul devine mai degrabă un facilitator care antrenează, mediază, atenționează și 

ajută elevii sa -și dezvolte și să-și evalueze înțelegerea. Una dintre cele mai importante sarcini ale 

profesorului este de a PUNE INTREBARI BUNE. Intr-o clasa constructivistă atât profesorii cât si 

elevii au atât o viziune complexa asupra realitatii, dinamica si intr-o continua modificare, cât si 

abilitati de observare si explorare cu succes a acestei realitati (spre deosebire de mediul traditional 

in care cunoasterea este privita preponderent ca o însiruire de fapte care trebuie memorate).Tabelul 

de mai jos compara cele doua moduri de a trata educatia: traditional versus constructivist. Putem 

observa diferente semnificative in cea ce priveste ideile de baza despre cunoaștere, elevi si învațare. 

Profesorii constructiviști pun întrebări si probleme, apoi ii ghidează pe elevi pentru a găsi propriile 

răspunsuri. In acest scop utilizează numeroase tehnici in procesul de predare.  

De exemplu, ei pot:  

- cere elevilor sa formuleze propriile întrebari (investigația); 

- permite interpretari si exprimari multiple ale invatarii (inteligente multiple);  

-  incurajeaza lucrul in echipă si utilizarea colegilor ca resurse pentru invațare. 
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Clasa tradiționala Clasa constructivista 

Curriculumul începe cu părțile din întreg. 

Se pune accent pe abilitățile bazale. 

Curriculumul pune accent pe conceptele 

principale, începe cu întregul pe care îl extinde 

pentru a include părțile. 

Respectarea stricta a curriculumului este foarte 

apreciata. 

Urmărirea intereselor si întrebărilor elevilor este 

valorizata. 

Materialele sunt preponderent extrase din 

manuale si cărți. 

Materialele includ surse primare de informare si 

materiale care pot fi manipulate. 

învățarea se bazează pe repetiție. 
învățarea este interactiva, se construiește 

folosindu-se ceea ce cunoaște deja studentul. 

Profesorul furnizează informația elevilor; 

aceștia sunt recipiente pentru cunoaștere. 

Profesorii dialoghează cu elevii, ajutându-i sa-și 

construiască singuri cunoștințele. 

Rolul profesorului este de direcționare, 

desprins din autoritarism. 

Rolul profesorului este de interacțiune, desprins 

din negociere. 

Evaluarea se realizează cu ajutorul testării 

răspunsurilor corecte. 

Evaluarea include activitățile elevilor, 

observațiile, punctele de vedere dar si testele de 

cunoștințe. Procesul de învățare este la fel de 

important ca si produsul învățării. 

Cunoașterea este considerata inerta. 

Cunoașterea este considerata dinamica, schimb 

indu-se mereu odată cu experiențele cu care se 

confrunta elevii. 

Elevii lucrează preponderent singuri. Elevii lucrează mai mult in grup. 

   INTR-O CLASA CONSTRUCTIVISTĂ, ÎNVATAREA ESTE: 

 Construită -  Elevii nu sunt recipiente goale in care informația este turnata. Ei abordează situațiile 

de învatare prin intermediul unor cunostinte si idei deja formulate. Aceste cunostinte anterioare 

reprezinta materialul brut pentru noile cunostinte create. 

   Exemplu: Un profesor de scoala generala prezinta clasei o problema in care le cere să 

execute o masuratoare a unui obiect. Decât să inceapa problema cu prezentarea riglei de masura, 

profesorul permite elevilor sa reflecteze si sa-si construiasca propriile metode de masurare. Un elev 

furnizeaza informatia ca un doctor l-a masurat si i-a spus ca are 1 metru si 30 de cm. Altul spune ca 

bunicul sau (tîmplar) l-a invatat sa masoare lemnul in coti. Elevii discuta despre alte metode despre 

care au auzit si se decid pe care sa le aplice pentru rezolvarea problemei.  Activă -Elevul este 

persoana care isi creeaza intelegerea proprie. Profesorul antreneaza, modereaza, sugereaza, dar 

permite elevilor sa si experimenteze, sa puna intrebari sa incerce lucruri care nu functioneaza. 

Activitatile de învățare solicita participarea deplina a elevilor. O parte importanta a procesului de 

invatare este reflectia, conversatia si activitatile elevilor. Elevii sunt ajutati sa-si stabileasca 

propriile scopuri si mijloace de evaluare. Reflexivă - Elevii isi controleaza procesul de invatare, 

reflectind asupra propriilor experiente. Acest proces ii transforma in experti in invatare. Profesorul 

ii ajuta prin crearea de situatii in care elevii se simt in siguranta punindu-si intrebari si reflectind 

asupra procesului. Exemplu: Elevii ţin jurnale de clasa ,unde înregistrează cum s-au simţit atunci 

când au derulat proiecte în clasă, reacţiile vizuale şi verbale ale celorlalţi faţă de proiect. Profesorul 

citeşte jurnalul periodic şi se întâlneşte cu elevul pentru a discuta: 1) ce cunoştinţe noi şi-a creat 

elevul; 2) cum învaţă acesta cel mai bine; 3) mediul de învăţare şi rolul profesorului. 
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Realizată prin cooperare - O clasă constructivista se bazează pe colaborarea între elevi. Sunt 

mai multe moduri în care colaborarea contribuie la învăţare. Motivul principal pentru care este o 

idee intens vehiculata de constructivism este faptul că elevii învaţă nu doar prin reflectarea asupra 

propriei experienţe cât şi din interacţiunile cu colegii. Atunci când elevii reflectă împreună asupra 

procesului de învăţare, pot extrage unul de la altul strategii şi metode.     

Exemplu: Într-un curs de studiu a vechilor civilizaţii, elevii realizează săpături arheologice. 

Aceste săpături se pot realiza într-o groapă cu nisip în curtea şcolii sau într-o simulare pe calculator. 

Pe măsură ce elevii descoperă diferite obiecte, profesorul introduce tehnici de clasificare. Elevii 

sunt încurajaţi să: a) alcătuiască un grup de muzeografi şi să dezvolte criterii de încadrare a 

obiectelor în diferite categorii; b) să colaboreze cu alţi elevi care au lucrat în alte porţiuni de 

săpături arheologice. Fiecare grup este pus să dezvolte teorii despre civilizaţiile care au trăit în acele 

arealuri. 

Bazată pe investigatii - Cea mai importantă activitate într-o clasă constructivista este 

rezolvarea problemelor. Elevii utilizează metode de investigaţie pentru a pune întrebări, pentru a 

studia o temă şi utilizează o mare varietate de resurse pentru a găsi soluţii şi răspunsuri. Pe măsură 

ce elevii explorează temă, trag concluzii şi pe măsură ce explorarea continua îşi revizuiesc propriile 

concluzii. Explorarea întrebărilor conduce la formularea unor întrebări noi. 

Exemplu: Elevii studiază modalităţi de purificare a apei. Li se cere să investigheze soluţii 

alternative: filtru de cafea, aparat de distilare a apei, pila de cărbuni şi o soluţie matematică 

abstractă ce vizează dimensiunea moleculei de apă. în funcţie de răspunsurile elevilor, profesorul 

încurajează crearea de cunoştinţe noi: abstracte dar şi concrete, poetice dar şi practice. 

În evolutie- Elevii au idei care se pot dovedi mai târziu invalide, incorecte sau insuficiente 

pentru a explica noile experienţe. Aceste idei sunt paşi temporari pentru integrarea cunoştinţelor. De 

exemplu, un copil poate crede că toate frunzele copacilor cad toamna până în momentul în care 

vizitează o pădure de copaci care îşi păstrează frunzele permanent. Profesorii constructivişti ţin cont 

de părerile elevilor şi construiesc noile cunoştinţe în funcţie de acestea.  

Ce se întâmplă atunci când elevul primeşte o nouă informaţie?  

Modelul constructivist spune că elevul compara această informaţie cu sensurile şi 

cunoştinţele pe care le deţine deja, putând apare trei fenomene:  

a) Informaţia nouă este asemănătoare cu informaţiile existente (este consonanta cu informaţia 

existenţa), astfel că elevii o adăugă la înţelegerea lor. Poate este nevoie de puţină muncă, dar este o 

problemă doar de identificare a potrivirii exacte, asemenea unei piese de puzzle. 

b) Informaţia nu se potriveşte cu informaţia preexistenta (este disonanta). Elevul trebuie să-şi 

modifice înţelegerea anterioară pentru a găsi o potrivire a informaţiei. 

c) Informaţia nu se potriveşte cu informaţia precedentă şi este ignorată. Informaţia respinsă nu va fi 

absorbită de elev. Sau poate va rămâne undeva la periferia memoriei, aşteptând ziua în care 

înţelegerea elevului s-a dezvoltat şi permite o potrivire.  

Exemplu: Un profesor crede că elevii sunt pregătiţi să înceapă studierea gravitaţiei. Acesta 

creează un mediu ce permite descoperirea cu obiecte de dimensiuni diferite. Elevii explorează 

diferenţele în greutate ale unor bucăţi de lemn şi ciment. Unii elevi au noţiunea conform căreia 

obiectele mai grele cad cu o viteză mai mare decât obiectele mai uşoare. Profesorul furnizează 

materiale (povestiri, postere,clipuri video) despre Newton şi Galileo. Profesorul iniţiază o discuție 

despre diferitele teorii privind căderea corpurilor. Elevii realizează apoi o replică a experimentului 

lui Galileo, aruncând diferite obiecte şi măsurând timpul în care ajung la sol. Observă că obiectele 

diferite în greutate cad cu aceeaşi viteză, deşi aria suprafeţei şi proprietăţile aerodinamice pot 

influenţa rata căderii. 

ÎN TEORIA CONSTRUCTIVISTĂ EXISTĂ CÂTEVA PRINCIPII DE BAZĂ CARE TREBUIE RESPECTATE: 

Principiul 1. Propune probleme care sunt sau vor fi relevante pentru elevi 

În multe cazuri problema propusă este sau va fi relevantă pentru elevi, iar ei o vor aborda 

simţind relevanta acesteia pentru viaţa lor. Relevanta poate apare datorită medierii de către profesor. 

Profesorii pot adăuga elemente la situaţia de învăţare transformând activitatea intr-o provocare.  
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Principiul 2. Structuraţi învăţarea în jurul conceptelor esenţiale 

Încurajaţi elevii să ajungă la înţelegere prin împărţirea întregului în părţi. Evitaţi să începeţi cu 

părţile pentru a construi un întreg. De exemplu, tinerii scenarişti pot aborda conceptul de a "spune o 

povestire" cu ajutorul unor activităţi de explorare. Acestea pot include: o bibliotecă a clasei cu cărţi 

de poveşti ilustrate, o vizită a unor scenarişti şi câteva activităţi Web sponsorizate de o editură. 

Profesorul pregăteşte elevii pentru a-şi putea scrie propriile povestiri şi intorduce ideea segmentarii 

materialului cu ajutorul unor organizatori vizuali.. 

APLICAREA UNOR "CONCEPTE ESENŢIALE" LA DIFERITE DISCIPLINE. 

Prima coloană: conceptul.  

Următoarea lista de "idei esenţiale" conţine teme conceptuale care emerg în diferite 

discipline. 

A doua coloană: Exemple de discipline. 

Am sugerat conţinuturi ale unor discipline diferite unde aceste concepte găsesc un sol fertil. Acestea 

sunt frazele de început, propuse doar pentru a sugera ariile în care avem nevoie de o dezvoltare mai 

profundă. 

Conceptul studiat Disciplina: exemplu 

cauză şi efect Fizică: inerţia 

modificare şi conservare Biologie: Terrarium 

diversitate şi variaţie Istorie: imigraţie 

energie şi materie Chimie: gaze, fluide, solide 

evoluţie şi echilibru Artă: studii de design 

modele şi teorii Matematica: geometrie 

probabilitate şi predicţie Matematica: statistică 

sisteme şi interacţiuni Biologie: habitate 

timp şi perioade Istorie: civilizaţii antice 

Principiul 3. Fiţi conştient de faptul că punctele de vedere ale elevilor sunt ferestre către gândirea 

acestora 

Natura provocatoare a temelor şi cerinţele de elaborare îi sperie pe mulţi dintre elevii 

dumneavoastră. Elevii din clasele tradiţionale care nu pot ghici ce are în minte profesorul când 

aşteaptă răspunsul corect renunţa uşor la clasa respectivă. Ei trebuie implicaţi într-un mediu de 

lucru constructivist, adică un mediu de învăţare deschis, în care se pun întrebări fără a se judeca 

elevii. 

Principiul 4. Adaptaţi curriculumul pentru a se potrivi presupoziţiilor şi dezvoltării elevilor. 

Cei mai mulţi elevi de liceu vor găsi realizarea unui scenariu de film sau a unui rezumat legal mai 

angajant şi relevant decât un raport pregătit după un model standard propus de profesor. Jocurile de 

rol constituie de asemenea modalităţi interesante prin care elevii îşi pot prezenta materialele. 
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Pe măsură ce elevii se implica în activităţi, profesorul trebuie să monitorizeze percepţiile şi 

modalităţile de învăţare ale acestora. 

Principiul 5. Evaluează învăţarea elevilor în contextul predării 

Se produce o schimbare a evaluării dinspre cât de bună sau slabă este performanta acestora înspre 

cât de mult şi ce fel de ajutor au nevoie elevii pentru a avea succes.Înlăturarea evaluării pe baza 

curbei lui Gaus eliberează eleviii de dorinţa de a-şi depăşi colegii şi le permite să colaboreze, să 

spunem, ca specialişti în proiectarea şi construirea unei fabrici de desalinizare. 

 

MODALITĂŢI DE A ÎNCEPE ACTIVITĂŢI CONSTRUCTIVISTE 

1. Încurajaţi şi acceptaţi autonomia şi iniţiativa elevilor. 

În acest fel îi veţi motiva să devină responsabili pentru procesul de învăţare. În acelaşi timp trebui 

să îi îndrumaţi prin crearea de activităţi şi evaluări care să aibă semnificaţie pentru ei.Puteţi încerca 

activităţi cum ar fi elaborarea unei situaţii de învăţare constructiviste - de exemplu să le cereţi 

elevilor să aducă la şcoală sticle reciclabile pentru un proiect - sau să le încurajaţi prezentările unor 

teorii alternative. 

2. Utilizaţi date brute şi surse de informare primare, împreună cu materiale fizice şi virtuale care 

pot fi manipulate. 

 

    Stimulaţi descoperirile elevilor furnizându-le materiale, aplicaţii software, etc.         

 I     În acelaşi timp introduceţi şi modalităţi adecvate de colectare şi înregistrare  a  

ininformatiilor. Resursele comunitare cum ar fi locaţiile istorice, experţi în diferite 

 Sspecialitati, muzee, constituie surse pe care le pot accesa elevii pentru a colecta  

şi clasifică materialele primare. Societăţile istorice şi bibliotecile deţin documente   

 istorice care pot fi consultate. 

Paginile Web sunt surse de informaţie din ce în ce mai valoroase. Biblioteca Congresului din SUA 

prin proiectul American Memory Project, oferă acces elevilor la documentele primare. Se pot 

consulta aici fotografii, mărturii ale martorilor oculari, jurnale şi opere de artă care pot fi 

încorporate în demonstrarea cunoştinţelor. 

3. Când încadraţi activităţile, utilizaţi terminologia cognitivă "clasifica", "analizează", "prezice" şi 

"creează".  

Acest limbaj deschide oportunităţi pentru că elevii să exlploreze procesul de învăţare. Parcurgeţi 

activităţile încet şi pas cu pas. 

4. Permiteţi ca răspunsurile elevilor să conducă lecţia,schimbaţi strategiile 

instrucţionale şi   modificaţi conţinuturile.    

 

 Nu interpretaţi greşit acest principiu în sensul în care toate lecţiile trebuie să fie 

populare în rândul elevilor. Dar în acelaşi timp trebuie să ţineţi seama de cunoştinţele 

pe care le au deja elevii pentru a vă modifica scenariul didactic pe care l-aţi imaginat 

pentru lecţia d-voastra. 

 

5. Cercetaţi modul în care elevii înţeleg conceptele predate înainte de a împărtăşi propriile 

dumneavoastră concepţii. 

Aşteptaţi înainte de a spune: "Inerţia este tendinţa unui obiect de a rămâne în repaus sau în mişcare 

dacă asupra sa nu acţionează o forţă exterioară". Ar putea fi mult mai semnificativă introducerea 

acestei definiţii după pregătirea elevilor pentru acest concept prin discutarea unui joc de fotbal - ce 

se întâmplă cu mingea, ce se întâmplă cad jucătorii se ciocnesc etc. 

6. Încurajaţi elevii să se angajeze în dialog atât cu dumneavoastră cât şi cu colegii. 

Într-o clasă tradiţională dialogul este de obicei descurajat. Profesorul monopolizează de obicei 

comunicarea, iar monologul ia de multe ori forma lecturii. Este indicată organizarea unor activităţi 

de grup pentru a facilita dialogul. Dialogul poate fi extins cu ajutorul instrumentelor electronice: e-

mail, chat, forum. 

7. Declanşaţi investigaţiile elevilor prin interogaţii bine gândite, cu întrebări deschise, încurajând 

elevii să-şi pună întrebări unii altora. 
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Este indicat să monitorizaţi activităţile de grup şi sarcinile de editare a unor proiecte 

 pentru a vă asigura că acest dialog apare şi este valorificat. Modelaţi modul în care  

elevii ar trebui să înveţe unul de la altul. "Aceasta mă interesează", " Eu văd problema 

 altfel" şi "Poţi să-mi spui mai multe despre aceasta" sunt genul de încurajări pentru  

modelul constructivist. 

8. Încurajaţi elevii să elaboreze răspunsurile iniţiale. 

Scoateţi cât mai mult de la elevi, în special de la cei timizi sau de la cei ale căror prime răspunsuri 

sunt confuze. Utilizând e-mailul şi sistemele de conferinţe pe Internet puteţi extinde discuţiile din 

clasă cu rezultate pozitive. Studiile demonstrează existenţa unor discuţii libere, utilizând aceste 

instrumente, care nu sunt alterate de stereotipurile de gen sau rasa. 

9. Angajaţi elevii în experienţe care pot declanşa contradicţii la ipotezele lor iniţiale, apoi 

încurajaţi discuţiile. 

Este o tehnică constructivistă pentru profesorul confruntat cu convingeri adnca înrădăcinate sau cu 

un concept complex pe care doreşte să îl lămurească. Pe măsură ce elevii îşi testează înţelegerea, 

aceştia îşi vor revizui şi adânci cunoaşterea. 

10. Alocaţi un "timp de aşteptare" după ce puneţi întrebări. 

Furnizaţi perioade ample de timp pentru gândire în timpul discuţiilor din clasă. 

(Apare simultan cu a învăţa să dezvoltaţi întrebări care permit mai multe răspunsuri 

corecte).  

11. Alocaţi elevilor timp pentru a construi relaţii şi a creea metafore. 

Modelaţi modul în care elevii vor construi relaţii şi metafore. Un profesor de engleză va dori, de 

exemplu, să arate elevilor materialul brut al unui roman, după care va introduce romanul publicat. 

Acest demers va demonstra elevilor aspecte ale procesului creativ al autorului.  

 

EVALUAREA 

1. Evaluaţi progresul elevilor examinând demersul gândirii. 

Acest obiectiv se poate atinge în mai multe moduri. Încercaţi să le cereţi elevilor să găsească o 

soluţie la o problemă după care să-şi argumenteze deciziile. 

De exemplu, după ce aţi propus o investigaţie ştiinţifică a proprietăţilor substanţelor, însărcinaţi 

grupuri de elevi să identifice o "substanţă misterioasă" propusă de profesor. Furnizaţi instrumente, 

aparate şi tehnici pe care elevii le-au însuşit sau pe care sunt pregătiţi să le adopte. Fiecare echipă 

face un raport cu rezultatele investigaţiei, demonstrând tehnicile care au fost aplicate cu succes şi 

problemele care au apărut. 

2. Puneţi elevii să-şi documenteze învăţarea cu ajutorul activităţilor de tip jurnal şi activităţile care 

incurajeza reflecţia. 

De exemplu, pentru a documenta învăţarea artei limbajului, puteţi propune "Jurnalul de răspuns la 

lectura", în care elevii vor identifica pasajele semnificative din cărţile pe care le au de citit. În astfel 

de jurnale, elevii înregistrează paragrafele semnificative pentru ei într-o coloană din pagina, iar în 

coloană alăturată îşi notează observaţiile personale referitoare la aceste pasaje.Un instrument de 

organizare grafică (fie pe computer, fie bazat pe hârtie şi creion) constituie o modalitate eficientă de  

cartografiere a învăţării. Această tehnică este eficientă dacă este utilizată progresiv. Astfel elevii vor 

putea constata modul în care înţelegerea lor progresează şi cum poate fi legată de alte teme 

studiate.Unii profesori au descoperit că utilizarea forumurilor de discuţii poate fi foarte eficientă 

pentru evaluarea învăţării. Multe şcoli au acces la Internet, cu poşta electronică (email) şi servicii 

WEB pentru clasă. Unii profesori şi-au modificat deja curriculumul utilizând resurse şi proiecte 

extrase de pe Internet. Profesorii pot realiza întâlniri online şi locuri virtuale unde elevii pot 

colabora cu colegii şi alţi elevi din locaţii diferite. activităţile se desfăşoară online, discuţiile pot 

continua în afară orlelor de clasă.Profesorii pot utiliza e-mailul pentru a urmări şi adânci înţelegerea 

modului în care elevii învaţa, în special când este vorba de elevii care sunt reticenţi în a vorbi în faţa 

clasei.  
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3. Îndemnaţi elevii să-şi creeze noi medii de învăţare. 

După ce elevii au investigat sistemul solar pentru a căuta probe omise utilizând aplicaţia 

software "Salvarea sistemului Solar", fiecare elev poate să se alăture unei echipe însărcinate să 

creeze o problemă propusă spre rezolvare celolrlati elevi. Resursele lor ar putea include o bază de 

date multimedia construită de profesor sau chiar de către elevi. Ea va conţine nu doar material video 

sau animaţii despre sistemul solar ci şi baze de date şi foi de calcul tabelar despre obiectele ce 

formează sistemul solar. Elevii vor scrie problemele utilizând o aplicaţie de procesare a 

documentelor. Sau ar putea construi un site Web destinat colegilor din clasa lor sau unor colegi din 

alte comunităţi… 

Din perspectiva unui curriculum abordat constructivist, conceptul central  al întregii 

proiectări didactice îl reprezintă demersul didactic personalizat (clasa/grupe/echipa/elev) bazat pe 

unitatea de predare-învățare-evaluare, cu detaliere de conținuturi.  

In acest context  demersul didactic trebuie personalizat atât ca îmbinare optimă și eficientă între 

elementele programei (obiectivele cadru, de referință, conținuturi, activități de învățare) cât și ca 

raportare a elementelor programei la resurse (umane, materiale, procedurale, de timp și loc, formă 

de organizare a clasei de  elevi).    

Abordarea constructivistă elimină considerarea programei școlare ca o «tablă de 

conținuturi/materii », considerând-o pe bună dreptate un document oficial reglator întrucât ea 

stabilește țintele/obiectivele ce vor fi realizate de elevi prin efortul lor propriu în context interactiv 

(cooperare și colaborare în cadrul echipelor/grupelor).  
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DEZVOLTAREA COMPETENȚEI „A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI” 

 (LEARNING TO LEARN) LA ELEVI  
 

GORIȚĂ MIHAELA, 

 Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias‖ Sascut 

 

Competenţa „a învăţa să înveţi‖ reprezintă abilitatea de a se implica şi de a persevera în 

învăţare, de a organiza propria învăţare, gestionând eficient timpul şi informaţia, atât individual, cât 

şi în grup (recomandarea Parlamentului și a Consiliului European – Key Competences for Lifelong 

Learning 2006/962/CE din 2006). Aceasta include: 

- conştientizarea procesului şi a nevoilor individuale de învăţare,  

- identificarea oportunităţilor existente  

- abilitatea de a depăşi obstacolele care pot apărea, în scopul realizării unei învăţări de succes. 

Competenţa constă în obţinerea, procesarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi capacităţi / 

deprinderi, dar şi căutarea şi utilizarea îndrumării / consilierii. A învăţa să înveţi presupune 

implicarea celor care învaţă în construirea cunoaşterii, pornind de la experienţa lor de viaţă şi de la 

învăţările şi deprinderi anterioare, pentru a fi capabili să aplice cunoştinţele şi capacităţile într-o 

diversitate de contexte: acasă, la locul de muncă, în educaţie şi propria formare profesională. 

Motivaţia şi încrederea sunt esenţiale pentru manifestarea acestei competenţe. 

Definiția de mai sus face referireA atât la dimensiunea cognitivă cât și la cea afectivă a 

competenţei a învăța să înveți. Deşi în realitate pot exista suprapuneri între aceste dimensiuni, 

putem disocia între aspectele de ordin cognitiv, care se regăsesc sub forma capacităţilor de a accesa, 

prelucra şi asimila noi cunoştinţe, a strategiilor de învăţare şi a organizării propriei învăţări de către 

elevi şi între aspectele afective, care includ competenţe sociale, relevate în definiţie ca învăţare în 

grup, motivaţie, încredere şi abilitate de a depăşi obstacole. Totodată, definiţia subliniază că mixtura 

de capacităţi trebuie să poată fi utilizată în contexte multiple şi diferite de către persoanele care le-

au achiziţionat şi, prin aceasta, face trimitere la faptul că această competenţă este mai degrabă una 

generală, decât una legată de o disciplină de studiu specifică. De asemenea, se remarcă accentul pe 

ideea de învăţare pe tot parcursul vieţii şi pe valorificarea oportunităţilor de învăţare nu doar în 

mediile specifice, cum ar fi şcoala şi instituţiile de formare a adulţilor, ci şi la serviciu, în familie, în 

comunitate. 

Competenţa de a învăţa (learning to learn) poate fi definit ca abilitatea de a continua şi 

organiza procesul nostru de învăţare, prin managementul timpului şi informaţiei efectiv, individual 

sau în grup, conform nevoilor noastre. Se bazează pe metode de învăţare ca: stabilirea scopurilor 

privind activităţile de învăţare, memorarea unor acronime, hărţile mintale (mind maps), însemnarea 

şi sublinierea textelor,  repetarea cu voce tare a conceptelor/noţiunilor, citirea critică a textelor, etc. 

respectiv sentimentele şi atitudinea noastră faţă de fenomenul de învăţare în educaţie. 

Competenţa de a învăţa a devenit de curând un focar al politici educaţionale în Uniunea 

Europeană, unde ţările Uniunii Europene au căzut de acord comun asupra faptului că această 

competenţă este una dintre cele 8 competenţe cheie, care sunt definite ca o necesitate pentru 

succesul economiei în Europa şi pentru o mai bună incluziune socială. Ca o soluţie la  fenomenul 

schimbării rapide a cerinţelor la locurile de muncă, datorată evoluţiei tehnologice şi ca rezultat al 

schimbării nevoilor sociale în contextul globalizării, cetăţenii trebuie să înveţe cum se învaţă ca ei 

să rămână activi pe piaţa muncii, în cadrul societăţii şi să nu fie expuşi riscului social. În acest 

context competenţa de a învăţa este un mijloc important pentru învăţare pe tot parcursul vieţii. Din 

perspectiva implicaţiilor curriculare, oricărei competenţe-cheie îi este asociat implicit caracterul 

trans-disciplinar, fapt pentru care competenţele specifice doar unei discipline de studiu nu sunt 

menţionate atunci când se discută despre competenţe cheie. Fiind o competenţă de tip transversal, a 

învăța să înveți nu poate fi ataşată strict doar unei anumite discipline de studiu din curriculumul 
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pentru învăţământul preuniversitar. Aceasta este o finalitate şi, totodată, un instrument, cu care se 

poate opera în cadrul fiecărei discipline de studiu, formarea sau dezvoltarea competenţei a învăța să 

înveți fiind realizabilă simultan şi în interacţiune cu celelalte competenţe cheie. Dezvoltată fie 

printr-o abordare de sine stătătoare, bazată pe învăţarea tehnicilor, metodelor şi a strategiilor de 

studiu, independentă în raport cu disciplinele tradiţionale, fie prin infuzarea în abordări disciplinare 

sau interdisciplinare, competenţa a învăţa să înveţi este un punct de plecare pentru dezvoltarea 

celorlalte competenţe-cheie şi, totodată, un rezultat al acestora. 

Din 2011, prin Legea Educației Naționale (art.68) și în România aceste opt domenii de 

competențe cheie sunt considerate finalități ale învățământului primar și gimnazial sau dimensiuni 

ale profilului de formare a elevului. 

 

Descriptori ai competenței „a învăța să înveți” 

1. Cunoștințe 

 competenţele, cunoştinţele, deprinderile şi calificările solicitate (legate de un loc de muncă 

sau de obiectivele de carieră) 

 cunoaşterea şi înţelegerea propriilor strategii de învăţare preferate 

 cunoaşterea şi înţelegerea punctelor tari şi slabe privind aptitudinile şi calificările sale 

 capacitatea de a căuta oferte de educaţie şi de formare, ca şi oferte de orientare şi / sau oferte 

de ajutor disponibil 

2. Capacităţi / deprinderi 

 a dobândi alfabetizările de bază necesare pentru continuarea învăţării care sunt scrisul, 

cititul, socotitul şi aptitudinile TIC 

 a dobândi, a obţine, a exploata şi a asimila noi cunoştinţe şi aptitudini 

 a avea o gestiune eficientă  proprie a învăţării,  a carierei şi a activităţii profesionale 

 a persevera în învăţare, a se concentra pe perioade prelungite de timp 

 a reflecta în mod critic asupra obiectului şi finalităţii învăţării 

 a atribui un timp pentru  învăţarea autonomă, dovedind autodisciplină, ca şi activitate în 

echipă în cadrul unui proces de învăţare 

 a obţine avantaje din participarea sa la un grup eterogen şi de a împărtăşi achiziţiile învăţării 

 a organiza propria sa  învăţare 

 a evalua propria sa muncă, iar în caz de eşec, a căuta sfaturi, informaţii şi ajutor 

3. Atitudini 

 motivaţia şi încrederea pentru a continua şi a reuşi în învăţarea pe parcursul întregii vieţi 

 rezolvarea de probleme pentru a sprijini procesul propriu de învățare şi capacitatea 

individului de a înlătura  obstacolele şi de a schimba 

 manifestarea dorinţei de a exploata experienţele de învăţare şi experienţele de viaţă 

 exploatarea intensă de ocazii pentru învăţare şi pentru a aplica achiziţiile în diverse situaţii 

de viaţă. 

Deprinderile de învăţare cer în primul rând dobândirea unor deprinderi de bază 

fundamentale cum ar fi alfabetizarea, numeraţia şi TIC, care sunt necesare pentru învăţarea 

ulterioară. Construind pe aceste competenţe, individul trebuie să fie capabil să acceseze, să 

dobândească, să prelucreze, să asimileze noi cunoştinţe şi deprinderi. Aceasta presupune un 

management eficient al propriei învăţări, cariere sau modele de lucru, şi, în special, capacitatea de a 

persevera cu învăţarea, de a se concentra pe perioade extinse şi de a reflecta în mod critic asupra 

scopurilor învăţării. Indivizii trebuie să fie capabili să îşi consacre timp pentru învăţare prin auto-

disciplină şi în mod independent, dar de asemenea trebuie să lucreze în colaborare, ca parte a 

procesului de învăţare, să profite de grupul eterogen şi să împărtăşească ceea ce au învăţat. Indivizii  

trebuie să fie capabili să îşi organizeze propria învăţare, să îşi evalueze propria muncă şi să fie 

dispuşi să ceară sfaturi, informaţii şi asistenţă, dacă este cazul. O atitudine pozitivă include 

motivarea şi încrederea de a urmări şi reuşi în activitatea de învăţare pe toată perioada vieţii. 

Atitudinea de rezolvare de probleme susţine atât procesul de învăţare, cât şi capacitatea individului 

de a depăşi obstacole, şi de a se schimba. 
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Dorinţa de a pune în practică învăţarea anterioară şi curiozitatea de a căuta oportunităţi de 

învăţare, precum şi de a pune în practică învăţarea într-o varietate de contexte de viaţă sunt 

elemente esenţiale 

Competența a învăţa să înveţi cuprinde disponibilitatea  de a organiza şi reglementa propria 

învăţare, atât individual, cât şi în grup. Aceasta include abilitatea de organiza eficient timpul, de a 

rezolva probleme, de a achiziţiona, procesa, evalua şi asimila noi cunoştinţe şi de a aplica noile 

cunoştinţe  şi deprinderi  într-o varietate de contexte – acasă, la serviciu, în educaţie şi instruire. ―A 

învăţa să înveţi‖ contribuie  puternic la managementul traseului  profesional. 
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ASPECTE METODICE ALE FORMARII COMPETENTELOR  

(CITIT – SCRIS) 
 

„Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face promt, iar scrisul îl face exact.” (Fr.Bacon) 

 

Pedagog Hortopan Aurelia 

Colegiul Auto „Traian Vuia‖ Targu-Jiu 

 

Formarea deprinderilor de scris-citit, alfabetizarea va constitui premisa apropierii copilului 

de cultură, dobândind principalele instrumente operaţionale pentru aceasta. Prin activitatea şcolară, 

copilul dobândeşte un regim de muncă intelectuală, îşi dezvoltă capacităţi, îşi formează deprinderi, 

ceea ce contribuie la structurarea identităţii proprii şi la socializarea lui. 

La absolvirea ciclului primar elevii trebuie să stăpânească principalele instrumente ale 

muncii intelectuale, să poată utiliza competenţele lor comunicaţionale în diferite situaţii concrete de 

învăţare şi în relaţiile interumane. „În perioada şcolară mică se dezvoltă toate formele de limbaj. 

Conduitele verbale încep din ce în ce mai mult să subordoneze toate celelalte comportamente, să le 

organizeze şi să le dinamizeze. Conduitele de ascultare, care se integrează în limbajul oral, 

contribuie nu numai la însuşirea celor comunicate, dar şi la o disciplinare mintală a copilului.‖ (E. 

Verza). 

Competenţele comunicative ale elevilor se formează în principal prin activitatea didactică, 

de predare-învăţare a cunoştinţelor, de formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de 

comunicare interumană, de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi a conlucării intre elevi 

pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare. Activităţile de învăţare şi joc dezvoltă personalitatea şi 

sociabilitatea copilul. 

Însuşirea citit-scrisului marchează întreaga activitate psihică a copilului. Sensibilitatea sa 

vizuală şi chinestezică cunoaşte o evoluţie specifică, dezvoltându-se, în special, auzul fonematic, 

percepţia discriminativă a formelor (caracteristice literelor), coordonarea oculmotorie, fără de care 

însuşirea citit-scrisului nu este posibilă. 

Metodic, învăţarea cititului la clasa I parcurge câteva etape: 

*însuşirea imaginii vizuale a unor semne vizuale a unor semne şi simboluri;  

*recunoaşterea literelor;   

*educarea percepţiei vizuale prin care se asigură reţinerea şi fixarea literelor; 

*asocierea fiecărui semn grafic (literă) cu un fenomen (sunet); 

*formarea câmpului vizual de o silabă - citirea pe silabe (urmată de citirea integrală a 

cuvântului); 

*formarea câmpului vizual de un cuvânt; pronunţarea corectă a unui cuvânt /citirea corectă;  

*înţelegerea sensului cuvântului citit - citirea conştientă. 

În procesul formării şi consolidării deprinderii de citit-scris sunt antrenate şi dezvoltate 

simţurile: auditiv, vizual, chinestezic. Este dezvoltat aparatul verbomotor. Sunt antrenate operaţiile 

gândirii - analiza şi sinteza, în special; memoria vizuală şi auditivă; atenţia şi voinţa. Învăţarea citit-

scrisului este o activitate complexă şi grea, cu mari influenţe asupra dezvoltării copilului.   

Nivelul însuşirii cititului variază foarte mult de la elev la elev. Această diferenţă nu constă 

numai în viteza cu care se desfăşoară procesul cititului ci, în viteza, nivelul şi corectitudinea 

înţelegerii mesajului. 

În perioada preabecedară, elevii trebuie să se familiarizeze cu etapele metodei fonetico- 

analitico-sintetice:  

*să alcătuiască propoziţii plecând de la ilustraţii sau chiar de la un cuvânt;  

*să împartă propoziţiile în cuvinte (propoziţii formate din două şi trei cuvinte); 

*să stabilească ordinea cuvintelor în propoziţii;  

*să împartă cuvintele în silabe (cuvinte din una, două şi trei silabe);  
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*să stabilească numărul şi ordinea silabelor în cuvintele analizate; 

*să cunoască şi să stabilească locul pe care îl ocupă în cuvinte şi în silabe sunetele cu care 

au fost familiarizaţi;  

*să reprezinte grafic analiza şi sinteza fonetică. 

Etapei de analiză i se asociaza cea de sinteză care, dupa fixarea sunetului, va parcurge 

drumul inapoi trecând la silabă, cuvânt, propoziţie. 

Foarte importantă  este şi exprimarea articulată deoarece constituie un instrument de 

autocontrol. Este necesar ca exerciţiile de analiză şi sinteză fonetică să fie însoţite de exprimarea 

articulată a cuvintelor prin rostirea prelungită a sunetelor şi silabelor - în special a vocalelor. 

Pronunţia corectă va înlesni scrierea corectă, limba română fiind o limbă fonetică. Rostirea 

articulată trebuie să se facă luându-se în seamă silaba, prelungindu-se fiecare sunet, în special 

vocalele. Acest procedeu se va extinde şi la scriere, cu pronunţarea cuvintelor pe silabe, nu pe 

sunete. Astfel, copiii îşi vor forma câmpul vizual de o silabă, pe baza căruia vor trece (perioada 

postabecedară şi clasa a II-a) la câmpul de citire de un cuvânt. De asemenea, acest procedeu îi va 

ajuta pe elevi să efectueze corect despărţirea cuvintelor la capăt de rând. 

Formarea unui ritm propriu de vorbire constituie o altă preocupare a învăţătorului. Unii copii 

se grăbesc să răspundă la întrebările adresate de învăţător, bâlbâindu-se, de multe ori; trebuie puşi 

imediat să reia, în alt ritm, răspunsul; alţii răspund monosilabic, neexersând actul comunicării; şi cu 

aceştia trebuie manifestată aceeaşi răbdare, ajutaţi să răspundă în propoziţii, apoi cerându-li-se să 

reformuleze răspunsul. 

Avem în vedere faptul elevul scrie in ritm propriu . Accentul este pus pe scrierea corectă, nu 

pe scrierea rapidă. Corectitudinea scrisului trebuie realizată atât sub aspect grafic - forma, mărimea, 

înclinaţia literelor, legătura dintre litere, distanţa între cuvintele scrise ,cât şi  ortografic-fără 

omisiuni, adăugiri, inversiuni de litere/silabe, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe 

la capăt de rând .Este de preferat respectarea punctuaţiei (situaţiile prevăzute în programă), 

încadrarea corectă în pagină (respectarea titlului, a alineatului, ordonarea cuvintelor scrise pe 

coloane, distanţare între sarcini diferite). Acurateţea este o cerinţă permanentă pentru cel care învaţă 

să scrie. Este indicat să se folosească diverse procedee de scriere (copiere, transcriere, dictare, 

autodictare) astfel încât elevii să le stăpânească cât mai bine. Fiecare procedeu prezintă avantaje şi 

dezavantaje. 

Deoarece învăţarea scrisului este o operaţie mentală complexă., pe baza percepţiei vizuale, 

copilul asociază semnul grafic de mână cu cel de tipar; reţine şi  recunoaşte forma, amplasarea şi 

mărimea literei respective. A copia semnele după model nu este o operaţie uşoară. Se presupune 

înţelegerea formelor şi a raporturilor spaţiale dintre elementele modelului, precum şi înţelegerea 

sensului întregii activităţi. Copierea are o influenţă negativă asupra formării câmpului vizual de 

citire, deci asupra cititului, în general,dar favorizează scrisul corect. Având modelele după care 

scriu în faţa lor, elevii le vor putea reproduce cu mai multă uşurinţă decât în situaţia în care scriu 

după text de tipar. 

Activitatea de transcriere favorizează procesul formării câmpului de citire. Considerând că 

fiecare cuvânt care urmează să fie scris este în prealabil citit şi analizat din punct de vedere fonetic, 

elevul va însoţi activitatea de scriere cu rostirea articulată a cuvântului, concentrându-şi atenţia 

asupra reprezentării clare a literelor, precum şi asupra elementelor grafice de legătură a acestora.  

Cu un grad de dificultate mai ridicat este scrierea după dictare. În cazul acestor exerciţii, 

elevii nu mai au în faţă un model care să le influenţeze scrisul. Condiţia principală a reuşitei este 

reprezentarea corectă a cuvintelor, propoziţiilor şi în special a structurii fiecărui cuvânt. Aceasta  se 

obţine prin exerciţii speciale de analiză şi sinteză făcute înaintea începerii scrisului.  

Citirea la prima vedere, independentă, a unei pagini noi din abecedar nu va fi realizată decât 

după ce se lucrează analiza şi sinteza fonetică, după ce se formează silabe şi cuvinte la alfabetarul 

mobil, după ce este explicat înţelesul unor cuvinte noi ce se găsesc pe noua pagină de abecedar. 

Citirea independentă valorifică efortul propriu al elevului în actul cititului. Modelul de lectură a 

conţinutului noii pagini - citirea model a învăţătorului- se va face după ce elevii au realizat primul 

contact cu pagina nouă a abecedarului şi după verificarea citirii independente. 
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Se preîntâmpină astfel memorarea cuvintelor, uneori chiar a unor propoziţii simple de către 

unii elevi care nu vor mai conştientiza actul citirii  

Înţelegerea sensului celor citite devine scopul întregii actiuni. Sesizarea sensului celor citite 

e strâns legată de nivelul la care s-a însuşit tehnica cititului. Cu cât tehnica cititului e mai bine 

însuşită, cu atât se realizează mai uşor înţelesul sensului unui cuvânt sau text şi va fi facilitată 

redarea cu cuvinte proprii a conţinutului textului. 

Textele studiate  în perioada postabecedară conţin probleme de ortografie şi punctuaţie. 

Apar substantive proprii compuse, substantive cu ortografie dificilă, expresii şi locuţiuni etc. Spre 

deosebire de textele din perioada abecedară, textele din ultima parte conţin ortograme. Tuturor 

acestor probleme trebuie să li se acorde o mare atenţie, mai ales în orele de scriere. Numărul de ore 

permite ca fiecare text să fie studiat în cel puţin două ore. Este bine ca în prima oră să se realizeze 

descifrarea textului şi decodarea lui, iar în a doua, elevii să fie dirijaţi în receptarea textului şi în 

exersarea comunicării 

Metoda folosită de această dată este  lectua explicativă. Aceasta nu trebuie să conducă la 

neglijarea obiectivului central al învăţării limbii române la clasa I: formarea deprinderilor de citit-

scris.  

Structura şi conţinutul textelor permit antrenarea tuturor elevilor în actul cititului. Pot  fi 

folosite procedee diferite, ca: citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea pe roluri, citirea pe 

probleme/sarcini, citirea în ecou, citirea în perechi, astfel încât toţi elevii să urmărească, fiecare să 

citească. 

În clasa a II-a învăţătorul nu mai prevede oră distinctă de scriere. El trebuie să organizeze, în 

perioada postabecedară, structuri de lecţii de citire (citire+scriere). Acest fapt se poate realiza, în 

special, când sunt studiate textele prevăzute pentru lectură. În lecţiile de citire şi scriere e bine să 

alterneze momentele de scriere cu cele de citire, să fie creat un echilibru între o activitate şi cealaltă. 

Învăţătorul va trebui să acorde atenţie actului citirii nu  numai la orele de limba română, ci şi 

în cele de matematică, cunoaşterea mediului, iar la celelalte clase, la toate disciplinele. 

Nu mai puţin important în atingerea obiectivului de dezvoltare a competentelor de citit- scris 

este folosirea unui material didactic cât mai bogat si variat,atrăgător, viu colorat, a alfabetarelor care 

să faciliteza acţiunea nemijlocita cu literele în compunerea cuvântului şi a propozitiei.De 

asemenea,auxiliarele didactice - Caietul de scriere bine ales,alte materiale tiparite (Învăţam să 

citim,etc.)softuri educationale, vin in completarea ideilor creative ale învăţătorului de la clasa I şi a 

II-a pentru a face din actul scrierii şi al citirii o activitate plăcută ,motivantă care să favorizeze 

apropierea de textul scris,de lectura. Cu ajutorul manualului de limba română elevul intră în lumea 

citit-scrisului; cu ajutorul citit-scrisului din celelalte manuale, înţelege şi are acces în lumea 

cunoaşterii. Lectura oferă copilului completarea cunoştinţelor. 

Gustul pentru citit se formează printr-o muncă perseverentă a factorilor educaţionali. Pentru 

a fi eficientă, lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. Deoarece în programa şcolară nu 

mai este prevăzută oră de lectură am propus elevilor la clasa a II-a opţionalul ,,Literatura pentru 

copii prin desene animate‘‘.Este un optional la nivelul mai multor arii curriculare si îmbină 

armonios citit - scrisul, desenul, cântecul,modelajul, dramatizarea cu vizionarea unor fragmente din 

ecranizari ale unor opere literare clasice din literatura pentru copii. Astfel, pe parcursul acestor ore 

poate fi îndrumată şi verificată lectura elevilor,sunt atraşi spre carte şi, citind cu perseverenţă, îşi 

dezvoltă competenţele specifice,îşi dezvoltă procesele psihice. 

Învăţarea cititului şi a scrisului la nivelul primelor clase, deschide şcolarului mic drumul 

cunoaşterii realităţii prin forme noi ale comunicării, care permit trecerea de la faza comunicării 

situaţionale la cea bazată pe concepte, pe gândirea formală. 

În consecinţă, pe lângă teoretizare apare necesitatea folosirii unor metode activ-participative 

şi introducerea unor demersuri didactice şi metodice  care să garanteze într-un procent tot mai mare 

eficienţa învăţării. Cititul şi scrisul sunt, indiscutabil, achiziţii fundamentale; de soliditatea acestora 

depinde succesul în învăţarea şcolară. Oricât de inspirată ar fi acţiunea de învăţare, dacă ea nu 

mobilizează elevul, rămâne ineficientă. 
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Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe metode moderne, utilizate în procesul 

de predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să servească 

scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a 

gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a creativităţii).  

Utilizând metode didactice moderne, elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii,  

să-şi cultive creativitatea, să-şi îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine,   

să-şi formeze deprinderea de a vorbi si a scrie corect. 

 

 

Bibliografie: 
Adalmina Ungureanu, Metodica studierii limbii şi literaturii române - învăţământ primar, Editura 
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predării limbii române, Editura „Didactica Nova", Craiova, 2004; 
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ROLUL DISCIPLINELOR TEHNICE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 
 

 Prof. IONESCU COSMIN 

Liceul Energetic Târgu-Jiu 

 

 

Formarea profesională a forţei de muncă prin învăţământul de specialitate trebuie să 

răspundă comenzii sociale, în deplin acord cu descoperirile ştiinţei şi tehnicii. 

Ca urmare, şcoala trebuie să asigure pregătirea elevilor pentru noi achiziţii şi formarea de 

competenţe, dincolo de zidurile ei. În acest context, procesul de instruire trebuie bine organizat de 

profesor, astfel încât elevul să dobândească cunoştinţele de specialitate, să-şi formeze capacităţi 

intelectuale şi deprinderi de acţiune prin efort propriu. Acest obiectiv se poate realiza numai dacă 

procesul de învăţământ este abordat ca un sistem unitar în care se acordă o importanţă deosebită 

conexiunii inverse care permite reglarea din mers a procesului instructiv-educativ. 

În prezent, eficienţa actului educativ este dată de disponibilităţile educaţiei de adaptare şi 

autoreglare faţă de sfidările tot mai numeroase ale spaţiului social, care astăzi manifestă tendinţa de 

lărgire, globalizare. De aici promovarea imperativă a educaţiei pentru schimbare şi o pregătire 

profesională anticipativă atât a profesorilo, cât şi a elevilor. 

Conţinutul învăţământului prin care se face educaţia tehnologică a elevilor, are ca obiectiv 

fundamental integrarea tineretului în civilizaţia epocii sale, înţelegerea profundă şi logică a rolului 

pe care îl are tehnica în existenţa omului şi în progresul social. Formarea competenţei profesionale a 

tinerilor este asigurată prin instruirea lor competentă şi progresivă, în timpul şcolarizării, pornind de 

la problemele generale spre cele specifice unui grup de meserii. Obiectivele de bază ale studierii 

disciplinelor tehnice sunt: înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de specialitate, 

însuşirea procedeelor întrebuinţate în practicarea meseriei. Cunoştinţele şi deprinderile necesare 

practicării unei meserii nu se obţin de la sine. Pentru acestea este necesară însuşirea prealabilă a 

unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază ale ştiinţelor tehnice generale. Aceste cunoştinţe trebuie 

însuşite temeinic, în mod activ şi conştient. 

Corelarea învăţământului teoretic cu cel practic, colaborarea permanentă profesor - maistru 

instructor, repetarea bazelor teoretice la orele de instruire practică sunt esenţiale în realizarea 

obiectivului fundamental al deprinderilor corecte de muncă. Schema relaţiilor dintre disciplinele 

tehnice şi activităţile care concură la formarea competenţei profesionale sunt prezentate în figura 

alăturată. 

 
 

Figura 1. Schema relaţiilor dintre disciplinele tehnice şi activităţile care 

concură la formarea competenţei profesionale. 
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Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit raport între disciplinele 

de învăţământ care se studiază la un anumit nivel de şcolarizare. 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenței pe piaţa muncii impun 

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

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

ştiinţei, care să promoveze o relaţie pozitivă faţă de mediul tehnic şi să formeze premisele tehnice şi 

practice ale însuşirii în condiţii bune a disciplinelor care asigură o calificare şi o specializare înaltă. 

Planul de învăţământ pentru disciplinele tehnice cuprinde: 

- studierea unor discipline de cultură generală; 

- studierea unor discipline de specialitate cu caracter general; 

- studierea disciplinelor de specialitate specifice meseriei în care se instituţionalizează 

calificarea; 

- instruirea practică pentru formarea deprinderilor generale necesare meseriei; 

- instruirea practică specifică meseriei. 

În procesul complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor conexiuni între 

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

unei meserii. 

Metodica  se ocupă cu optimizarea procesului de predare-învăţare a disciplinelor, arătând 

principiile generale ale procesului de învăţământ şi educaţie, particularizate în funcţie de specificul 

fiecărei discipline în parte. Sarcina ei principală este să descrie cum se desfăşoară efectiv fiecare 

lecţie, călăuzindu-se după aceste principii. Aplicarea acestor principii în lecţii este munca 

profesorului. 

Metodica sau didactica specialităţii, în actul ei educativ, are însemnǎtate atât pentru practicǎ, 

cât şi pentru raporturile ei cu alte discipline. Privit din alt unghi, orice metodică este indiscutabil 

legată de istoria constituirii şi dezvoltării unei discipline de instruire, respectiv de istoria constituirii 

întregului ansamblu de cunoştinţe, ce pot servi ca obiect de predare-învăţare. Fără o îmbinare 

armonioasă între disciplina de specialitate (disciplina tehnică sau tehnologică) şi metodica predării, 

eficienţa învăţării este mult diminuată.  

Procesul de învăţare cuprinde două aspecte : 

- predarea, transmiterea de cunoştinţe şi procesul educaţional care depinde de profesor; 

- învăţarea, asimilarea de cunoştinţe, formarea conduitei civilizate, ce ţin de elev. 

Profesorul trebuie să fie cel care să găsească pârghiile necesare cu care să acţioneze asupra 

elevului, pentru a-l determina să - şi însuşeascǎ noile cunoştinţe. El are rolul conducător, calitatea 

predării fiind condiţia de bazǎ a asimilării temeinice a cunoştinţelor, precum şi a formǎrii din punct 

de vedere educativ al elevilor. În procesul de învăţământ se dezvoltă la elevi interesul cunoaşterii, 

dorinţa de a studia viaţa înconjurătoare şi de a folosi în practică cunoştinţele dobândite, spiritul de 

observaţie, memoria, gândirea, limbajul, imaginaţia creatoare.  

Cunoştinţele nu trebuie preluate automat de către elevi, ele trebuie să treacă printr-un proces 

de prelucrare în gândirea lor devenind o cucerire proprie ajutându-i să rezolve diferite probleme ale 

vieţii. 

Metodica predării oricărei discipline tehnice, are, la fel ca şi metodica predării oricărei 

discipline de învăţământ, două obiective de bază: 

- cunoaşterea - prin predarea disciplinelor tehnice se urmăreşte să se transmită elevilor 

cunoştinţele, deprinderile şi priceperile necesare în viitoarea lor meserie; 

- stabilirea unei tehnologii didactice optime - în stabilirea tehnologiei didactice se proiectează 

conţinutul, se stabilesc obiectivele generale, specifice şi operaţionale, se determină metodele 

şi mijloacele de învăţământ şi în final se determină  parametri de evaluare. 

Reforma învăţământului profesional şi tehnic din România are în vedere o formare 

profesionala la nivelul de pregătire din ţările Comunităţii Europene, ţinând cont de evoluţia pieţii 

muncii din România. 
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Conţinutul învăţământului a fost proiectat după un nou sistem curricular modular, existând 

posibilitatea adaptării metodice în funcţie de specificul fiecărei unităţi de învăţământ. Modulul este 

un ansamblu de discipline care pot fi parcurse independent. Se porneşte de la grupe de meserii, 

cărora li se asigură module de pregătire de bază, la care se adaugă modular, variante de pregătire cu 

posibilităţi de perfecţionare şi combinare . 
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COMUNICAREA – REPERE PRIVIND 

 INTERACTIUNEA EDUCATIONALĂ 

 

 

Prof. Ivan Camelia Cerasela,  

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 

 

Dată fiind omniprezenta comunicării în relațiile interumane, cel mai adesea, ne 

așteptăm ca răspunsul la întrebarea ce este comunicarea, să pară o simplă formalitate. Cu 

toate acestea, formularea efectivă a unei afirmații cu valoare de definiție poate fi pentru 

mulți, o situație destul de ingrată din care singura ieșire o reprezintă apelul la cuvintele „nu 

știu‖.  

Ipoteza emisă anterior, ne poate duce cu gândul la celebrele vorbe ale Sfântului 

Augustin despre timp. Parafrazându-l, am putea spune oricând că „dacă nimeni nu mă 

întreabă ce este comunicarea, știu; dar dacă mă întreabă nu mai știu” (Guliciuc, 2003). 

Cu toate acestea, domeniul vast al comunicării nu duce lipsă de definiții. Am putea 

spune chiar că, dacă ar fi să inventariem numărul acestora am constata că el este aproape 

egal cu cel al inițiaților din domeniu. Consider că trecerea în revistă fie și a unei părți a 

acestora ar genera si mai multă confuzie. De aceea, pentru a mări considerabil șansele unui 

răspuns diferit de incomodul „nu știu‖, este propusă spre acceptare definiția clasică pe care o 

regăsim în Dicționarul Explicativ al Limbii Române: a comunica înseamnă a face cunoscut, a 

da de știre, a informa, a înștiința, a spune despre oameni, comunități sociale etc.  

 

I. FORME ALE COMUNICĂRII UMANE 

           Luminița Iacob (1998, pp. 225-232) ne propune o clasificare a formelor de comunicare 

din care reținem următoarele trei criterii: statutul interlocutorilor, codul folosit si finalitatea 

actului comunicativ. 

 

A. După statul partenerilor: comunicare verticală si orizontală 

Comunicarea verticală are loc între persoane care au statute inegale (elev-profesor, subaltern-sef). 

Comunicarea orizontală are loc între persoane care au statute egale (elev-elev, profesor-profesor) 

 

B. După codul folosit: comunicare verbală, paraverbală si nonverbală 

 Comunicarea verbală (CV) 

• Informația este codificată și transmisă prin cuvânt și prin tot ceea ce ține de acesta sub aspect 

fonetic, lexical, morfosintactic. 

• Este specific umană. 

• Forme: orală și/sau scrisă. 

• Cea mai studiată formă a comunicării umane. 

 Comunicarea paraverbală (CPV) 

• Informația este codificată si transmisă prin elemente prozodice și vocale ce însoțesc cuvântul și 

vorbirea în general și care au semnificații comunicative aparte. 

• În această categorie se înscriu: caracteristicile vocii, particularitățile de pronunție, intensitatea 

rostirii, ritmul și debitul vorbirii, intonația, pauza. 

• Nu poate ființa, ca formă, decât concomitent cu exprimarea verbală. Din perspectiva conținutului 

însă, ele se pot separa radical. 

 Comunicarea nonverbală (CNV) 
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Caracteristici: 

• Informația este codificată și transmisă printr-o diversitate de semne legate direct de postura, 

mișcarea, gesturile, mimica, înfățișarea partenerilor. 

• Înlesnește, facilitează exprimarea verbală. 

• Se bazează deopotrivă pe elemente înnăscute dar și învățate. 

• Dimensiunea nonverbală a comportamentului este puternic implicată în construirea condițiilor 

interacțiunii, în cazul structurării interacțiunii, al influențării conținuturilor, de cunoaștere a 

partenerului. 

Concluzii: 

 Comportamentele comunicaționale pot fi cu dominantă verbală, cu dominantă nonverbală 

sau mixte.   

 Conținuturile afectiv-atitudinale se transmit, în proporții hotărâtoare, prin CPV si CNV: 55% 

nonverbal, 38% paraverbal si doar 7% verbal. 

 CV si CPV sunt obligatoriu simultane, CNV poate fi simultană, dar le poate si anticipa si 

succeda.  

 Într-o comunicare cu dominanță verbală, cum este cea dintre elev si profesor, CPV si CNV 

nu se adaugă verbalului, ci formează un întreg structurat, complex, convergent. 

 Este evident așadar că o delimitare strictă între CV, CPV si CNV este una artificială, pur 

tehnică si făcută în demersul de față doar din rațiuni didactice. 

 

C. După finalitatea actului de comunicare: comunicare accidentală, subiectivă și 

instrumentală  

 Comunicarea accidentală  

Transmiterea întâmplătoare de informații, ce nu sunt vizate expres de emițător și care, cu atât mai 

puțin sunt destinate procesului de învățare dezvoltat de receptor. (Exemplu: constatarea lipsei cretei 

si a buretelui îi prilejuieste profesorului o paranteză prin care îl blamează pe elevul de serviciu. 

După intervenția profesorului, elevul nu ajunge să înțeleagă mai bine disciplina X). 

 Comunicarea subiectivă 

• Exprimă direct (V, NV, PV) starea afectivă a locutorului, din necesitatea descărcării si 

reechilibrării, în urma acumulării unei tensiuni psihice (pozitive sau negative). (Exemplu: 

exclamația surpriză la un răspuns deosebit „Bravo copile!‖; elevul îsi răsucește suvița de păr doar, 

doar, va da răspunsul corect; copilul care face bucăți creta în timpul răspunsului oral). 

 Comunicarea instrumentală 

• Focalizarea intenționată și vădită pe un scop precis, comunicat mai mult sau mai puțin 

partenerilor. 

• Urmărirea atingerii lui prin obținerea unui anumit efect în comportamentul receptorului. 

• Capacitatea emițătorului de a-si modifica expunerea/comportamentul, în funcție de reacția 

partenerilor, pentru a-și atinge obiectivul. 

II. CONCLUZII 

Prin modul său de a preda, un pofesor produce în mod constant indici în legătură cu ceea ce 

consideră a fi important, cu modelul de comportament pe care-l așteaptă de la elevi, cu tipurile de 

participare pe care le dorește, cu calitatea de activitate pe care o va accepta. Indiferent dacă acești 

indici sunt verbali sau nonverbali, dacă sunt conștienți sau inconștienți, elevii își modelează 

comportamentul în funcție de ei.   

Randamentul comunicării didactice nu se reduce la formularea conținuturilor verbale – prin 

orientările lor atitudinale, pozitive, neutre sau negative, profesorul și elevul potențează sau frânează 

comunicarea, sporesc sau anulează efectele conținuturilor didactice propuse. (Exemplu: o teoremă 

matematică, în funcție de conduita para- si nonverbală a profesorului poate fi percepută de clase 

paralele, sau de aceeași clasă, în momente diferite, destul de divers; ca o provocare adresată 

imaginației, ca o expresie clară a neîncrederii profesorului în puterile clasei; ca o chestiune de 

rutină; ca o propunere de tip concurențial, „care pe care‖; ca o pedeapsă administrativă etc.) 
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• Comunicările para - și nonverbală pregătesc terenul pentru mesajul verbal. Elevul are sentimentul 

importanței conținutului ce i se propune, transmis de profesor, concomitent cu mesajul verbal al 

demonstrației, dar decodificat mai rapid. 

•  Folosirea mai multor canale în transmiterea si receptarea mesajului facilitează prelucrarea si 

reținerea unei mari cantități de informații și, în același timp, sporește varietatea și atractivitatea 

actului de comunicare.  

• Combinarea variată si convergentă a mesajelor verbale, para- și nonverbale, poate reprezenta, nu 

de puține ori, un spor de claritate si prin aceasta, economie de timp.  

• Comunicarea divergentă poate produce confuzii, nesiguranță și chiar refuzul conținuturilor 

transmise. Ceea ce nu-l interesează și nu-l pasionează pe profesor nu are de ce să-l atragă mai mult 

pe elev. 

Prin modul său de a preda, un profesor produce în mod constant indici în legătură cu ceea ce 

consideră a fi important, cu modelul de comportament pe care-l așteaptă de la elevi, cu tipurile de 

participare pe care le dorește, cu calitatea de activitate pe care o va accepta.  

Indiferent dacă acești indici sunt verbali sau nonverbali, dacă sunt conștienți sau inconștienți, elevii 

își modelează comportamentul în funcție de ei. 
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COMPETENŢELE SECOLULUI XXI 
 

Prof. Lazăr Loredana,  

Liceul Tehnologic ―Voievodul Gelu‖, Zalău 

 

Profesorul, manualul şi computerul trebuie să se susţină şi valorizeze reciproc în procesul de 

învăţământ modern. Calculatorul trebuie să fie văzut ca parte a procesului de învăţământ şi nu 

înlocuitor formal al manualului sau dascălului. Prin urmare, calculatorul să fie folosit ca instrument 

de predare şi învăţare, să nu fie un scop în sine. Şcoala trebuie să fie pregătită să facă faţă 

provocărilor care se vor menţine şi pe viitor în ceea ce priveşte testele de BAC, cele naţionale în 

gimnaziu şi chiar cele de tip PISA. Aceasta deoarece examinarea pe baza testelor va continua să fie 

locul de întâlnire al obiectivelor comune într-un cor perfect al tuturor părţilor interesate: părinţi, 

educatori şi elevi. 

Este important ca procesul de educaţie să pregătească copiii pentru lumea din afara sălilor de 

clasă. De aceea, în cadrul programelor noastre urmărim dezvoltarea competenţelor secolului XXI. 

 Responsabilitate și capacitate de adaptare - Exersarea responsabilităţii personale și 

a flexibilităţii în contexte legate de propria persoană, loc de muncă și comunitate; stabilirea și 

atingerea unor standarde și ţeluri ridicate pentru sine și pentru ceilalţi; tolerarea ambiguităţii 

 Competențe de comunicare - Înţelegerea și realizarea unei comunicări eficiente verbale, 

scrise și multimedia într-o varietate de forme și context. 

 Colaborarea - proces structurat, regenerabil, unde două sau mai multe persoane lucrează 

împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. În cele mai frecvente cazuri, colaborarea este un 

efort intelectual de natură creativă – prin partajarea cunoştinţelor, prin învăţare şi prin ajungerea la 

un consens. Colaborarea nu necesită leadership şi poate conduce la rezultate mult mai bune prin 

descentralizare şi egalitarism. Concret, dacă există colaborare în cadrul unei echipe, se pot obţine 

resurse, recompense şi recunoaşteri mult mai mari în confruntarea cu concurenţa pentru resursele 

finale. Metodele de colaborare cu o anumită structură încurajează introspecţia comportamentului şi 

a comunicării. Aceste metode au obiectivul de a creştere succesul echipelor incluse în rezolvarea 

problemelor prin colaborare. Anumite formulare, grile, tabele şi diagrame sunt foarte utile în astfel 

de situaţii, pentru a documenta obiectiv trăsăturile personale, cu scopul de a îmbunătăţi 

performanţele în proiectele actuale şi în cele viitoare. Schimbările rapide din societatea de astăzi şi 

reţelele de comunicare au provocat schimbări şi la nivelul luării deciziilor, iar aceasta nu numai la 

nivel de management superior. În acelaşi timp, complexitatea lumii contemporane necesită un nivel 

înalt de specializare a celor care iau decizii. De aici provine şi nevoia de creare a unor echipe de 

specialişti care să fie responsabili cu efectuarea unor sarcini complexe. În acest sens, tehnologiile 

informaţionale joacă un rol cheie atunci când este vorba de uşurinţa cu care are loc colaborarea între 

echipe şi indivizi. E-mail-ul, fax-ul, mesageria vocală, conferinţele audio şi video, camerele de chat, 

documentele partajate şi locurile de muncă virtuale pot asigura o colaborare reuşită. 

  Cooperarea - proces de lucru şi acţiune comună, care se poate realiza cu ajutorul unor 

entităţi intenţionate şi neintenţionate. În forma sa cea mai simplă, cooperarea porneşte de la premisa 

că lucrurile trebuie să funcţioneze în armonie, umăr la umăr, în timp ce în formele sale mai 

complexe, cooperarea se poate referi şi la funcţionarea fiinţei umane în cadrul social al unei naţiuni. 

Aceasta este o alternativă la munca individuală, bazată pe competiţie. Cooperarea se poate realiza, 

de asemenea, şi cu ajutorul calculatorului, prin intermediul căruia se pot procesa simultan mai multe 

resurse comune în acelaşi timp. Observată din punct de vedere formal, cooperarea înseamnă 

funcţionarea în comun a componentelor unui sistem, cu scopul de a obţine caracteristici globale. Cu 

alte cuvinte, componentele individuale, care acţionează independent, pot opera împreună pentru a 

crea un sistem mult mai complex şi care poate avea o semnificaţie mult mai mare decât părţile sale 

individuale. 
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  În jurul nostru, avem peste tot exemple în acest sens. Elementele unei celule lucrează în 

comun pentru ca celula să supravieţuiască. Celulele funcţionează împreună pentru a alcătui 

organisme pluricelulare. Organismele alcătuiesc lanţuri trofice şi ecosisteme. Oamenii îşi formează 

familii, construiesc oraşe şi naţiuni. Neuronii fac posibilă gândirea şi conştiinţa. Atomii colaborează 

într-un mod simplu, astfel încât să formeze molecule. Înţelegerea mecanismelor care dau naştere la 

entităţi cooperante într-un sistem este unul dintre cele mai importante lucruri, dar în acelaşi timp şi 

unul dintre cele mai puţin cercetate fenomene din natură. 

 Creativitate și curiozitate intelectuală — Dezvoltarea, implementarea și comunicarea ideilor 

noi altor persoane; deschidere și receptivitate la nou, perspective variate 

 Gândire critică și gândire sistemică — Exersarea gândirii în ce privește înţelegerea 

și realizarea unor alegeri complexe; înţelegerea conexiunilor dintre sisteme 

 Informaţii și abilităţi media — Analizarea, accesarea, administrarea, integrarea, evaluarea, și 

crearea de informaţii în diverse forme și medii 

 Identificarea, formularea și soluţionarea problemelor — capacitatea de a depista, formula, 

analiza și rezolva probleme 

 Auto-formare — Monitorizarea propriilor nevoi de înţelegere și învăţare; 

localizarea resurselor corespunzătoare; transferul cunoștinţelor dintr-un domeniu în altul 

 Responsabilitate socială — Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de 

interesele comunităţii; demonstrarea unui comportament etic în contexte legate de propria persoană, 

loc de muncă și comunitate 

Ideea învăţării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea The 

project method (1918). Proiectul este o metoda interactivă de predare-învăţare, care presupune o 

micro-cercetare sau o investigare a unui subiect de către elevi. Metoda proiect este fundamentată pe 

principiul învăţării prin acţiune practică, cu finalitate reală (―learning by doing‖) ceea ce îi conferă 

şi motivaţia necesară. Elevii trebuie să fie instruiţi să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea 

activităţilor), decât în faza acţională. Elevii sunt puşi în situaţia de a anticipa un rezultat, căile de a 

ajunge la el, materialele şi mijloacele ce se vor utiliza. Metoda proiectelor reprezintă un model 

educaţional centrat pe elev. Activităţile se desfăşoară în echipă, elevii învăţând să relaţioneze şi să 

colaboreze pentru realizarea cu succes a proiectului. În cadrul grupului fiecare elev îşi valorifică 

abilităţile personale. Curriculum-ul bazat pe proiecte este condus de întrebări importante care fac 

legătura dintre standardele de conţinut şi gândirea de nivel superior a elevilor cu contexte de viața 

reală. Produsele create de elevi vor arăta că au înţeles materia căutând răspunsuri la câteva întrebări 

interesante.  

Această metodă se bazează pe anticiparea mental și efectuarea unor acțiuni complexe, legată de 

o temă. Activitatea elevilor se desfășoară în mod independent sau în grup, într-un interval mai 

îndelungat, presupune un efort de informare, investigare, proiectare sau elaborare și se soldează în 

final cu prezentarea unui produs final, care va fi evaluat. Proiectele oferă situații autentice, din viața 

reală pentru contextualizarea activității de învățare și în corporarea capacităților de gândire de nivel 

superior cu privire la ideile importante. Proiectele așează elevii în roluri active ca: rezolvarea unor 

probleme, luarea unei decizii, investigări, documentări. A preda bine - şi a implica elevii în procesul 

de învăţare - necesită în primul rând o înţelegere a factorilor care favorizează studiul aprofundat al 

unui număr de concepte care leagă studiul disciplinei de viaţa reală, favorizează o evaluare 

formativă, continuă, stimulează interesul elevilor pentru anumite domenii sau aspecte ale 

cunoaşterii, leagă teoria de practică şi de viaţa de fiecare zi.  

Metoda proiectului în comparaţie cu multitudinea de metode de predare activ-participative oferă  

un cadru generos pentru formarea diferenţiată a individului uman. Pentru a folosi în mod eficient 

metoda proiectului şi a integra tot ce poate oferi resursa numită calculator, sunt foarte importanți 

pașii pentru planificarea şi proiectarea unităţii de învăţare. Proiectele elevilor se stabilesc de comun 

acord cu aceştia la începutul unităţii de învăţare, vor fi monitorizate pe tot parcursul unităţii de 

învăţare iar produsul de grup şi individual prezentat la finele unităţii de învăţare. 
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Ce face profesorul? Stabileşte obiectivele de referinţă sau competenţele specifice şi analizează 

conţinutul unităţii de învăţare. Stabileşte obiectivele operaţionale pornind de la competenţele 

specifice/obiectivele de referinţă şi abilităţile necesare în secolului XXI pentru a se asigura că 

elevii studiază aprofundat o arie importantă, semnificativă, stabilită prin programa şcolară. Decide 

asupra tipului de proiect pentru a-i ajuta pe elevi să se axeze pe teme şi concepte importante care 

vizează conexiunile între discipline şi a acestora cu viaţa reală.  Planifică evaluarea continuă a 

elevilor în procesul de realizare a proiectelor individuale şi de grup.  Selectează activităţi de 

învăţare după interesele elevilor.  Stabileşte rolurile elevilor în grupul de proiect. Proiectele bune 

sunt construite având încă de la început clare obiectivele de evaluare. Acest lucru înseamnă că se 

începe cu identificarea şi respectarea competenţelor specifice-obiectivelor de referinţă şi a 

obiectivelor operaţionale şi astfel se determină ceea ce trebuie să ştie elevii şi apoi se defineşte ce şi 

cum se evaluează. Toate acestea sunt luate în considerare înainte de proiectarea activităţilor. 

Această abordare „inversă‖ prin metoda proiectului ajută la centrarea unui proiect asupra 

obiectivelor operaţionale . 

 

Bibliografie: 

http://www.business-academy.ro/cms/mestoZaUploadFajlove/competente%20necesare.pdf 

http://www.didactic.ro/materiale/evaluarera-competentelor-secolului-xxi 

http://iteach.ro/pg/blog/gabriela.gorgan/read/43675/experiente-interactive-e-learning-evaluarea-in-

scolile-secolului-xxi 
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ASPECTE  METODICE  PRIVIND FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR CHEIE CITIT-SCRIS 
 

Inst. Luca Andreea 

ŞCOALA PRIMARĂ HEREŞTI 

 

 „Cititul îl face pe om deplin, vorbirea îl face promt, iar scrisul îl face exact.” 

(Fr.Bacon) 

 

Formarea deprinderilor de scris-citit, alfabetizarea va constitui premisa apropierii copilului 

de cultură, dobândind principalele instrumente operaţionale pentru aceasta. Prin activitatea şcolară, 

copilul dobândeşte un regim de muncă intelectuală, îşi dezvoltă capacităţi, îşi formează deprinderi, 

ceea ce contribuie la structurarea identităţii proprii şi la socializarea lui. 

La absolvirea ciclului primar elevii trebuie să stăpânească principalele instrumente ale 

muncii intelectuale, să poată utiliza competenţele lor comunicaţionale în diferite situaţii concrete de 

învăţare şi în relaţiile interumane. „În perioada şcolară mică se dezvoltă toate formele de limbaj. 

Conduitele verbale încep din ce în ce mai mult să subordoneze toate celelalte comportamente, să le 

organizeze şi să le dinamizeze. Conduitele de ascultare, care se integrează în limbajul oral, 

contribuie nu numai la însuşirea celor comunicate, dar şi la o disciplinare mintală a copilului.‖(E. 

Verza). 

Competenţele comunicative ale elevilor se formează în principal prin activitatea didactică, 

de predare-învăţare a cunoştinţelor, de formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de 

comunicare interumană, de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi a conlucării intre elevi 

pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare. Activităţile de învăţare şi joc dezvoltă personalitatea şi 

sociabilitatea copilul. 

Însuşirea citit-scrisului marchează întreaga activitate psihică a copilului. Sensibilitatea sa 

vizuală şi chinestezică cunoaşte o evoluţie specifică, dezvoltându-se, în special, auzul fonematic, 

percepţia discriminativă a formelor (caracteristice literelor), coordonarea oculmotorie, fără de care 

însuşirea citit-scrisului nu este posibilă. 

Metodic, învăţarea cititului la clasa I parcurge câteva etape: 

 însuşirea imaginii vizuale a unor semne vizuale a unor semne şi simboluri;  

 recunoaşterea literelor;   

 educarea percepţiei vizuale prin care se asigură reţinerea şi fixarea literelor; 

 asocierea fiecărui semn grafic (literă) cu un fenomen (sunet); 

 formarea câmpului vizual de o silabă - citirea pe silabe (urmată de citirea integrală a 

cuvântului); 

 formarea câmpului vizual de un cuvânt; pronunţarea corectă a unui cuvânt/citirea 

corectă; 

 înţelegerea sensului cuvântului citit - citirea conştientă. 

În procesul formării şi consolidării deprinderii de citit-scris sunt antrenate şi dezvoltate 

simţurile: auditiv, vizual, chinestezic. Este dezvoltat aparatul verbomotor. Sunt antrenate operaţiile 

gândirii - analiza şi sinteza, în special; memoria vizuală şi auditivă; atenţia şi voinţa. Învăţarea citit-

scrisului este o activitate complexă şi grea, cu mari influenţe asupra dezvoltării copilului.   

Nivelul însuşirii cititului variază foarte mult de la elev la elev. Această diferenţă nu constă 

numai în viteza cu care se desfăşoară procesul cititului ci, în viteza, nivelul şi corectitudinea 

înţelegerii mesajului. 

În perioada preabecedară, elevii trebuie să se familiarizeze cu etapele metodei fonetico- 

analitico-sintetice:  
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 să alcătuiască propoziţii plecând de la ilustraţii sau chiar de la un cuvânt;  

 să împartă propoziţiile în cuvinte (propoziţii formate din două şi trei cuvinte); 

 să stabilească ordinea cuvintelor în propoziţii;  

 să împartă cuvintele în silabe (cuvinte din una, două şi trei silabe);  

 să stabilească numărul şi ordinea silabelor în cuvintele analizate; 

 să cunoască şi să stabilească locul pe care îl ocupă în cuvinte şi în silabe sunetele cu 

care au fost familiarizaţi;  

 să reprezinte grafic analiza şi sinteza fonetică. 

Etapei de analiză i se asociaza cea de sinteză care,dupa fixarea sunetului, va parcurge 

drumul inapoi trecând la silabă, cuvânt, propoziţie. 

Foarte importantă este şi exprimarea articulată deoarece constituie un instrument de 

autocontrol. Este necesar ca exerciţiile de analiză şi sinteză fonetică să fie însoţite de exprimarea 

articulată a cuvintelor prin rostirea prelungită a sunetelor şi silabelor - în special a 

vocalelor.Pronunţia corectă va înlesni scrierea corectă, limba română fiind o limbă fonetică. 

Rostirea articulată trebuie să se facă luându-se în seamă silaba, prelungindu-se fiecare sunet, în 

special vocalele. Acest procedeu se va extinde şi la scriere, cu pronunţarea cuvintelor pe silabe, nu 

pe sunete. Astfel, copiii îşi vor forma câmpul vizual de o silabă, pe baza căruia vor trece (perioada 

postabecedară şi clasa a II-a) la câmpul de citire de un cuvânt. De asemenea, acest procedeu îi va 

ajuta pe elevi să efectueze corect despărţirea cuvintelor la capăt de rând. 

Formarea unui ritm propriu de vorbire constituie o altă preocupare a învăţătorului. Unii copii 

se grăbesc să răspundă la întrebările adresate de învăţător, bâlbâindu-se, de multe ori; trebuie puşi 

imediat să reia, în alt ritm, răspunsul; alţii răspund monosilabic, neexersând actul comunicării; şi cu 

aceştia trebuie manifestată aceeaşi răbdare, ajutaţi să răspundă în propoziţii, apoi cerându-li-se să 

reformuleze răspunsul. 

Avem în vedere faptul elevul scrie in ritm propriu . Accentul este pus pe scrierea corectă, nu 

pe scrierea rapidă. Corectitudinea scrisului trebuie realizată atât sub aspect grafic - forma, mărimea, 

înclinaţia literelor, legătura dintre litere, distanţa între cuvintele scrise, cât şi ortografic-fără 

omisiuni, adăugiri, inversiuni de litere/silabe, scrierea cu majusculă, despărţirea cuvintelor în silabe 

la capăt de rând .Este de preferat respectarea punctuaţiei (situaţiile prevăzute în programă), 

încadrarea corectă în pagină (respectarea titlului, a alineatului, ordonarea cuvintelor scrise pe 

coloane, distanţare între sarcini diferite). Acurateţea este o cerinţă permanentă pentru cel care învaţă 

să scrie. Este indicat să se folosească diverse procedee de scriere (copiere, transcriere, dictare, 

autodictare) astfel încât elevii să le stăpânească cât mai bine. Fiecare procedeu prezintă avantaje şi 

dezavantaje. 

Deoarece învăţarea scrisului este o operaţie mentală complexă, pe baza percepţiei vizuale, 

copilul asociază semnul grafic de mână cu cel de tipar; reţine şi  recunoaşte forma, amplasarea şi 

mărimea literei respective. A copia semnele după model nu este o operaţie uşoară. Se presupune 

înţelegerea formelor şi a raporturilor spaţiale dintre elementele modelului, precum şi înţelegerea 

sensului întregii activităţi. Copierea are o influenţă negativă asupra formării câmpului vizual de 

citire, deci asupra cititului, în general,dar favorizează scrisul corect. Având modelele după care 

scriu în faţa lor, elevii le vor putea reproduce cu mai multă uşurinţă decât în situaţia în care scriu 

după text de tipar. 

Activitatea de transcriere favorizează procesul formării câmpului de citire. Considerând că 

fiecare cuvânt care urmează să fie scris este în prealabil citit şi analizat din punct de vedere fonetic, 

elevul va însoţi activitatea de scriere cu rostirea articulată a cuvântului, concentrându-şi atenţia 

asupra reprezentării clare a literelor, precum şi asupra elementelor grafice de legătură a acestora.  

Cu un grad de dificultate mai ridicat este scrierea după dictare. În cazul acestor exerciţii, 

elevii nu mai au în faţă un model care să le influenţeze scrisul. Condiţia principală a reuşitei este 

reprezentarea corectă a cuvintelor, propoziţiilor şi în special a structurii fiecărui cuvânt. Aceasta  se 

obţine prin exerciţii speciale de analiză şi sinteză făcute înaintea începerii scrisului.  
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Citirea la prima vedere, independentă, a unei pagini noi din abecedar nu va fi realizată decât 

după ce se lucrează analiza şi sinteza fonetică, după ce se formează silabe şi cuvinte la alfabetarul 

mobil, după ce este explicat înţelesul unor cuvinte noi ce se găsesc pe noua pagină de abecedar. 

Citirea independentă valorifică efortul propriu al elevului în actul cititului.  

Modelul de lectură a conţinutului noii pagini - citirea model a învăţătorului- se va face după 

ce elevii au realizat primul contact cu pagina nouă a abecedarului şi după verificarea citirii 

independente. Se preîntâmpină astfel memorarea cuvintelor, uneori chiar a unor propoziţii simple de 

către unii elevi care nu vor mai conştientiza actul citirii  

Înţelegerea sensului celor citite devine scopul întregii actiuni. Sesizarea sensului celor citite 

e strâns legată de nivelul la care s-a însuşit tehnica cititului. Cu cât tehnica cititului e mai bine 

însuşită, cu atât se realizează mai uşor înţelesul sensului unui cuvânt sau text şi va fi facilitată 

redarea cu cuvinte proprii a conţinutului textului. 

Textele studiate  în perioada postabecedară conţin probleme de ortografie şi punctuaţie. 

Apar substantive proprii compuse, substantive cu ortografie dificilă, expresii şi locuţiuni etc. Spre 

deosebire de textele din perioada abecedară, textele din ultima parte conţin ortograme. Tuturor 

acestor probleme trebuie să li se acorde o mare atenţie, mai ales în orele de scriere. Numărul de ore 

permite ca fiecare text să fie studiat în cel puţin două ore. Este bine ca în prima oră să se realizeze 

descifrarea textului şi decodarea lui, iar în a doua, elevii să fie dirijaţi în receptarea textului şi în 

exersarea comunicării 

Metoda folosită de această dată este  lectua explicativă. Aceasta nu trebuie să conducă la 

neglijarea obiectivului central al învăţării limbii române la clasa I: formarea deprinderilor de citit-

scris.  

Structura şi conţinutul textelor permit antrenarea tuturor elevilor în actul cititului. Pot  fi 

folosite procedee diferite, ca: citirea în lanţ, citirea selectivă, citirea pe roluri, citirea pe 

probleme/sarcini, citirea în ecou, citirea în perechi, astfel încât toţi elevii să urmărească, fiecare să 

citească. 

În clasa a II-a învăţătorul nu mai prevede oră distinctă de scriere. El trebuie să organizeze, în 

perioada postabecedară, structuri de lecţii de citire (citire+scriere). Acest fapt se poate realiza, în 

special, când sunt studiate textele prevăzute pentru lectură. În lecţiile de citire şi scriere e bine să 

alterneze momentele de scriere cu cele de citire, să fie creat un echilibru între o activitate şi cealaltă. 

Învăţătorul va trebui să acorde atenţie actului citirii nu  numai la orele de limba română, ci şi 

în cele de matematică, cunoaşterea mediului, iar la celelalte clase, la toate disciplinele. 

Nu mai puţin important în atingerea obiectivului de dezvoltare a competentelor de citit- scris 

este folosirea unui material didactic cât mai bogat si variat, atrăgător, viu colorat, a alfabetarelor 

care să faciliteza acţiunea nemijlocita cu literele în compunerea cuvântului şi a propozitiei.De 

asemenea, auxiliarele didactice - Caietul de scriere bine ales,alte materiale tiparite (Învăţam să 

citim, etc.)softuri educationale, vin in completarea ideilor creative ale învăţătorului de la clasa I şi a 

II-a pentru a face din actul scrierii şi al citirii o activitate plăcută, motivantă care să favorizeze 

apropierea de textul scris,de lectura. Cu ajutorul manualului de limba română elevul intră în lumea 

citit-scrisului; cu ajutorul citit-scrisului din celelalte manuale, înţelege şi are acces în lumea 

cunoaşterii. Lectura oferă copilului completarea cunoştinţelor. 

Gustul pentru citit se formează printr-o muncă perseverentă a factorilor educaţionali. Pentru 

a fi eficientă, lectura necesită nu numai îndrumare ,ci şi control. Deoarece în programa şcolară nu 

mai este prevăzută oră de lectură am propus elevilor la clasa a II-a opţionalul ,,Literatura pentru 

copii prin desene animate‘‘.Este un optional la nivelul mai multor arii curriculare si îmbină 

armonios citit- scrisul,desenul,cântecul,modelajul , dramatizarea cu vizionarea unor fragmente din 

ecranizari ale unor opere literare clasice din literatura pentru copii. Astfel, pe parcursul acestor ore 

poate fi îndrumată şi verificată lectura elevilor,sunt atraşi spre carte şi, citind cu perseverenţă, îşi 

dezvoltă competenţele specifice,îşi dezvoltă procesele psihice. 

Învăţarea cititului şi a scrisului la nivelul primelor clase, deschide şcolarului mic drumul 

cunoaşterii realităţii prin forme noi ale comunicării, care permit trecerea de la faza comunicării 

situaţionale la cea bazată pe concepte, pe gândirea formală. 
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În consecinţă, pe lângă teoretizare apare necesitatea folosirii unor metode activ-participative 

şi introducerea unor demersuri didactice şi metodice  care să garanteze într-un procent tot mai mare 

eficienţa învăţării. 

Cititul şi scrisul sunt, indiscutabil, achiziţii fundamentale; de soliditatea acestora depinde 

succesul în învăţarea şcolară.Oricât de inspirată ar fi acţiunea de învăţare, dacă ea nu mobilizează 

elevul, rămâne ineficientă. 

Metodologia didactică pune tot mai mult accentul pe metode moderne, utilizate în procesul 

de predare – învăţare – evaluare. Atât metodele tradiţionale, cât şi cele moderne trebuie să servească 

scopului instruirii. Învăţarea prin cooperare maximizează capacităţile intelectuale ale elevilor (de a 

gândi, de a înţelege, de a comunica eficient, de a lua decizia corectă, de stimulare a creativităţii).  

Utilizând metode didactice moderne, elevii au posibilitatea să-şi exerseze operaţiile gândirii,  

să-şi cultive creativitatea, să-şi îmbogăţească vocabularul, să capete mai multă încredere în sine,   

să-şi formeze deprinderea de a vorbi si a scrie corect. 
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ROLUL LECTURII ÎN DEZVOLTAREA 

CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE 
 

Prof. înv. primar Măricuţ Mărioara 

Şcoala Gimnazială „Florian Porcius‖ Rodna 

 

Fără limba pe care părinţii noştri ne-au transmis-o odată cu viaţa, n-am putea exista ca 

fiinţe cuvântătoare, ca popor vrednic de a sta alături, cu toată demnitatea, din punct de vedere 

intelectual, alături de popoarele cu adevărat înaintate ale lumii.  

 (Iorgu Iordan – „Istoria limbii române (Pe-nţelesul tuturora)‖, 1983 

 

Studiul limbii române literare prin lectura textelor literare are o importanţă covârşitoare 

pentru formarea multilaterală a şcolarilor, asigurându-le acestora evoluţia intelectuală, exprimarea 

cu mijloace adecvate în activitatea de mai târziu. Exprimarea corectă, orală şi scrisă - obiectiv 

important al procesului de învăţământ în ciclul primar – constituie unul din instrumentele de bază 

ale muncii intelectuale, fără de care nu poate fi concepută dezvoltarea intelectuală viitoare a 

elevilor. 

Importanţa lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care 

dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, este un act intelectual esenţial, care trebuie 

îndrumat și supravegheat de către școală și familie. Fiind obiectul de studiu principal pe parcursul 

întregului ciclu primar şi veriga principală ce leagă într-un tot unitar toate obiectele de studiu, 

dezvoltând trăsături moral-civice şi deprinderi de muncă intelectuală la şcolarul mic, limba română, 

în general, şi lectura, în mod particular, urmăresc următoarele obiective principale: 

- înţelegerea numeroaselor mesaje ale vieţii curente, orale şi scrise; 

- citirea fluentă, curentă, pentru informare şi pentru propria plăcere de a învăţa şi a se 

documenta; 

- deplasarea înţelegerii mesajului oral şi scris prin trecerea de la oral la scris; 

- lărgirea progresivă a câmpului de interes asupra mesajelor orale şi scrise mai variate şi mai 

dificile; 

- exprimarea orală şi scrisă potrivit normelor limbii române curente; 

- concentrarea şi schimbarea ideilor într-o conversaţie închegată; 

- descoperirea practică a diversităţii resurselor limbii; 

- căutarea sensului exact al cuvintelor şi expresiilor şi exprimarea cu precizie şi 

expresivitate; 

- transpunerea gândurilor în fraze bine structurate; 

- achiziţionarea metodelor de muncă ce condiţionează progresul ulterior în limba modernă; 

- cunoaşterea problematicii comunicării şi funcţionalităţii limbii; 

- depăşirea nivelului conformismului şcolar; 

- manifestarea iniţiativei, creativităţii, autonomiei; 

- achiziţionarea cunoştinţelor de bază şi dobândirea deprinderilor, care constituie obiectivul 

fundamental. 

În perspectiva optimizării procesului de predare-învăţare şi a aplicării intenţiilor principale ale 

lecturii literare, documentele şcolare se structurează corespunzător. Programa de limba şi literatura 

română la clasele I-IV are în vedere, în conformitatea cu noul curriculum, dezvoltarea 

competenţelor elementare de comunicare, orală şi scrisă, ale copiilor şi familiarizarea acestora cu 

texte literare semnificative vârstei şcolare mici. Lecţia se structurează pe baza participării conştiente 

a elevilor la ore şi are drept obiectiv formarea deprinderilor de muncă intelectual (cu cuvântul) şi 

practică (cu cartea). Manualul de limba română este delimitat şi structurat progresiv pe parcursul 

celor patru ani de studiu, iar deprinderile de receptare a mesajului scris se formează şi se exersează 

şi prin intermediul lecturii altor texte , cu precădere literare. 
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În clasa întâi, copiii se mişcă de la parte la întreg, abecedarul are un rol intuitiv-aplicativ, dar 

dificil, având în vedere bagajul deosebit de bogat al achiziţiilor (sunet, literă, silabă, cuvânt, 

propoziţie, text). Manualul de limba română de la clasa a doua se deosebeşte de abecedar prin 

dimensiunea aplicativă concretizată prin multitudinea sarcinilor de învăţare. 

Copiii merg de la întreg (text, propoziţie) la parte (sunet, literă, silabă). Toate acestea se aplică 

în cadrul orelor de lectură. Lectura duce la realizarea a două laturi ale instruirii: cultivarea 

înclinaţiei de a analiza faptele de limbă şi de a reflecta asupra lor, şi exersarea, repetarea, antrenarea 

componentei efective de învăţare a limbii (până la transformarea în deprindere). În clasa a treia 

creşte indicele de cunoaştere pe baze ştiinţifice a datelor nemijlocit senzoriale, acest lucru fiind 

obiectivul de bază al lecturii elevilor. Se organizează convergenţa contribuţiei a două sau mai multe 

obiecte de învăţământ, se extinde câmpul învăţării prin creşterea numărului de obiecte de 

învăţământ distincte, de unde rezultă creşterea dispersării atenţiei, interesului şi efortului elevului. 

La clasa a patra aparatul aplicativ acţional cuprinde o varietate de sarcini de reţinere, de 

recunoaştere, explicativ-operaţionale, constructiv-creatoare care vizează trei mari procese mentale: 

mnezice, verbalo-logice şi imaginative. Prefigurarea sub mai multe unghiuri a materialului lecturat 

incită la permutări, asociaţii, prelucrări şi transformări. Aparatul aplicativ-acţional pus în valoare de 

lectură cuprinde, la sfârşitul clasei a patra, următoarele operaţii: „să povestească, să explice, să 

memoreze, să extragă, să alcătuiască, să reţină, să găsească, să împartă, să sesizeze, să exerseze, să 

identifice, să rezume, să răspundă, să transpună, să caute, să adopte, să repereze, să formuleze, să 

facă rezumatul, să refacă, să aleagă‖.Toate operaţiile puse în valoare de lectură conduc spre 

următoarele achiziţii probabile: 

- efectul de îmbogăţire şi nuanţare a lexicului; 

- implementarea ideii de familie de cuvinte; 

- îmbogăţirea fondului de reprezentări; 

- antrenarea capacităţilor discriminative (idei principale) şi a percepţiei analitice; 

- activarea funcţiei mnezice (memorare de poezii, autodictări); 

- modelarea deprinderilor ortografice; 

- iniţierea în analiză; 

- exersarea capacităţilor de conceptualizare şi de verbalizare; 

- facilitarea activităţii de compunere; 

- practicarea învăţării indirecte; 

- arta lecturii dramatizate (citire cu intonaţie); 

- antrenarea abilităţilor explicative şi transformativ-creatoare (povestirea cu cuvinte proprii); 

- facilitatea activităţii gramaticale; 

- formarea unor componente separate ale gândirii literar-artistice; 

- facilitarea accesului la analiza literară; 

- modelarea sferei sensibilităţii moral-afective. 

Lectura este și va rămâne un factor important al învăţării, educaţiei, fără de care nu se poate, 

chiar dacă alte mijloace încearcă să o elimine. Datoria noastră a cadrelor didactice este să aducem în 

centrul atenţiei lectura, folosind ca sursă, nelipsitele cărţi, cu multiplele lor exemple.  

Prin lectură elevii își îmbogăţesc cunoștinţele despre lume, despre realitate, astfel aceasta 

contribuie esenţial la educarea copiilor în dimensiunile etice și estetice și are drept scop formarea și 

consolidarea deprinderilor de muncă intelectuală, dezvoltarea gândirii, a imaginaţiei, a capacităţii de 

exprimare corectă și expresivă. 
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INFORMATIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL 

 
Moianu Mădălin  

 Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu 

 

Evoluţia societăţii în ultimele decenii, marcată fundamental de transformarea ei dintr-o 

societate industrială într-una predominant informatică, şi-a pus amprenta pe toate subsistemele sale, 

impunând - prin noul suport tehnologic – un ritm accelerat al progresului şi, mai ales, necesitatea 

unei mai clare orientări a strategiilor, a direcţiilor de acţiune şi a adecvării mijloacelor utilizate. 

Pentru a răspunde necesităţilor societăţii de dezvoltare, sistemele de învăţământ trebuie să-şi 

regândească atât conţinuturile (Ce învăţăm?), cât şi metodele (Cum învăţăm?). Ele sunt chemate să 

introducă TIC (tehnologia informatiei şi comunicaţiilor) în practica şcolară, proces extrem de dificil, 

datorită necesităţii de a restructura viziunea majorităţii cadrelor didactice asupra rolului tradiţional 

(de transmiţător de cunoştinţe) pentru care au fost pregătiţi şi cu care s-au obişnuit. Această 

restructurare a viziunii presupune nu numai iniţierea computerială şi informatică la nivelul formării 

deprinderilor de utilizare a TIC, ci şi o înţelegere a modului nou în care trebuie văzută interacţiunea 

elevului cu cunoaşterea în procesul învăţării. În primul rând, tehnologiile informatice şi 

comunicaţionale permit accesul la mai multe resurse decât manualul tradiţional, dar, ceea ce este mai 

important, ele permit noi tipuri de activităţi ale elevului, mult mai stimulative şi mai productive. 

Din studiile întreprinse pe diferite meridiane ale globului se desprind următoarele tendinţe în 

ceea ce priveşte strategiile folosite pentru a spori eficacitatea resurselor online: 

1. Asigurarea pentru elevi a unui mai mare control asupra resurselor. Aceasta îi face pe elevi să 

se implice mai mult în construcţia conţinuturilor. Elevii care nu numai că au conştientizat 

posibilităţile noilor tehnologii, ci au şi obţinut controlul asupra lor îşi dezvoltă capacitatea de a 

planifica, selecta, explora, rezolva probleme, monitoriza şi evalua propriul progres. La multe 

discipline şcolare – ştiinţe, matematici, limbi – TIC permit depăşirea cadrului limitat al manualului 

prin recurgerea la date recente, informaţii pe o arie extinsă, satisfacerea unor interese de cunoaştere 

ale elevilor. 

2. Situaţiile de învăţare devin mai realiste şi mai autentice. Accesul la resursele online şi 

implicarea accentuată a elevilor în construcţia conţinutului conduc la situaţii de învăţare mai 

autentice. De exemplu, în studiul mediului înconjurător elevii pot recurge la informaţii din băncile de 

date din diferite ţări, la imagini, descrieri, şi statistici relevante pentru problemele investigate. Mai 

mult, comunicarea prin Internet asigură obţinerea directă a unor date sau colaborarea la proiectul 

respectiv. 

3. Resursele online amplifică şi motivaţia elevului printr-o mai mare diversitate a scopurilor 

învăţării, proiectelor şi rezultatelor.  

4. Combinarea sau integrarea TIC într-o abordare/strategie pedagogică adecvată. Construcţia 

conţinutului solicită diferite tipuri de situaţie de învăţare; investigaţiile menţionează o descreştere a 

ponderii activităţilor desfăşurate/conduse de profesor, o descreştere a ponderii instruirii frontale şi o 

deplasare spre activităţile centrate pe proiect şi pe învăţarea independentă. Utilizarea eficientă a TIC 

trebuie să fie acompaniată/susţinută de o abordare/strategie pedagogică bazată pe cunoaşterea 

modului în care se produce învăţarea. 

5. Instruirea este extinsă la comunităţile de învăţare online cu potenţial de a susţine curriculumul 

la decizia şcolii. Unităţile şcolare legate în reţea (locală) asigură noi modele de interacţiune, 

extinzând învăţarea dincolo de profesor şi manual. Posibilităţile de prezentare şi manipulare a 

rezultatelor învăţării facilitează colaborarea cu alţi utilizatori – elevi sau membrii ai 

locale. Apare posibilitatea unor proiecte în colaborare cu alte unităţi de învăţământ sau cu experţi din 

comunitatea locală. 
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6. Pregătirea profesorilor este extinsă incluzând problematica învăţării în condiţiile utilizării 

TIC. Profesorii, ca orice alţi profesionişti, au nevoie de noile tehnologii şi de cunoştinţe pentru 

utilizarea acestor tehnologii pentru a rezolva sarcini de o complexitate crescândă. Profesorii trebuie 

să fie mult mai bine informaţi cu privire la potenţialul pe care aceste tehnologii îl reprezintă pentru 

procesul de predare/învăţare. 

7. Profesorii văd în tehnologiile online forţa motrică a unei reforme a educaţiei. Utilizarea TIC 

determină o regândire holistică a educaţiei începând chiar cu punerea sub semnul întrebării a 

modului în care sunt elaborate finalităţile ei, a modului în care este conceput curriculumul, a 

modului în care se desfăşoară interacţiunea dintre elev şi curriculum precum şi a modului în care se 

produce evaluarea procesului educaţional. 

 

TIC – o provocare pentru cadrele didactice de astăzi 

 În societate, cât şi în subdomeniul educaţie, TIC oferă o largă gamă de posibilităţi pentru 

ameliorarea practicilor actuale de interacţiune cu utilizatorii, permiţând demersuri de facilitare – în 

cazul nostru – a învăţării.  

 Bogăţia şi varietatea conţinutului informaţional, precum şi varietatea suportului (imagini, 

texte, sunete), reprezintă potenţialul deosebit care îi permite educatorului realizarea unor demersuri 

interactive (lecţii, exerciţii, prezentări), cu o putere informaţională şi motivaţională cu totul diferită 

faţă de predarea tradiţională. Acest potenţial tehnic deosebit nu transformă TIC într-un panaceu: ele 

devin un instrument eficient de predare-învăţare numai atunci când sunt subordonate unei 

concepţii/unei viziuni pedagogice clare. 

 În ultimii 20 ani, învăţământul românesc a parcurs o perioadă de informatizare în a cărei 

fază iniţială dotarea cu computere a reprezentat o problemă cheie, accentul fiind pus pe însuşirea 

limbajelor de programare. Această situaţie s-a atenuat treptat, computerul devenind încetul cu 

încetul un instrument folosit în afara orelor de informatică, în predarea altor discipline. Instruirea 

asistată de computer, cu softuri educaţionale speciale, a reprezentat vârful acestei direcţii. Apariţia 

Internetului a accelerat trecerea spre utilizarea noilor tehnologii şi a favorizat deschiderea spre noi 

forme de realizare a interacţiunii dintre educator – elev – disciplina de învăţământ. 

 Noile posibilităţi tehnice de interacţiune dintre elev şi informaţia specifică unei discipline de 

studiu nu elimină şi nu diminuează rolul educatorului. Dimpotrivă, rolul acestuia devine cu mult 

mai important, întrucât el proiectează – în raport cu obiectivele disciplinei sale – strategiile 

didactice, monitorizează activitatea elevilor, evaluează eficienţa activităţii depuse şi reglează 

întregul proces de învăţare. 

 Experienţa practicii şcolare ne arată că există numeroase cazuri în care învăţământul 

tradiţional axat pe educator şi pe o învăţare livrescă nu putea asigura, pe de o parte nici varietatea 

finalităţilor şi, pe de altă parte, nici evantaiul particularităţilor şi intereselor elevilor pe care îi 

educau. Integrarea TIC îi poate oferi oricărui educator posibilitatea de a-şi îmbunătăţi arsenalul 

pedagogic instrumental de o manieră capabilă să corespundă atât finalităţilor menţionate, cât şi 

cerinţelor determinate de particularităţile şi interesele elevilor. 

 În această ordine de idei se impune a se menţiona aportul deosebit de important pe care îl 

poate avea utilizarea TIC în educarea copiilor cu probleme speciale. 

 În acest început de eră informaţională deja oricine poate constata că TIC, în care Internetul 

reprezintă o platformă comunicaţională, sunt prezente în toate domeniile de activitate, începând cu 

cercetarea ştiinţifică şi încheind cu cele mai rare hobby-uri. Aceste tehnologii de o mare supleţe 

oferă posibilitatea unei utilizări extrem de simple, asigurând în acest fel accesul oricărei persoane la 

informaţie din întreaga reţea. Posibilitatea de a accesa şi de a opera cu această informaţie le permite 

oamenilor să beneficieze de mai multă cunoaştere, să-şi poată fundamenta mai bine ideile, să înveţe, 

să coopereze. Pe drept cuvânt, se poate spune că „schimbările de date şi comunicarea electronică 

generalizată între oameni şi grupuri, atât la scară planetară cât şi la nivel local, constituie un factor 

de dezvoltare individuală şi colectivă. 
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 Circulaţia deschisă şi facilă a informaţiilor deschide perspective noi în educaţie şi formare, 

în organizarea muncii, în specializare, cercetare, precum şi în serviciile oferite comunităţilor din 

zonele greu accesibile – învăţământul la distanţă, auto-formarea, biblioteci şi universităţi virtuale, 

publicaţii online, proiecte comune. 

 Practica de utilizare a TIC, în general, şi a Internetului, în special, au condus la dezvoltarea 

unei culturi a informaţiei (sau a info-culturii), constând din cunoaşterea evantaiului de posibilităţi 

oferite de computer, la o extremă, şi de reţelele electronice, la cealaltă. 

 În ceea ce priveşte utilizatorii din învăţământul românesc (categoria: cadre didactice de alte 

discipline decât informatica) se constată o distribuţie a acestora pe o scală, având la primul nivel 

lipsa oricăror cunoştinţe despre utilizarea TIC, iar la ultimul – buni cunoscători ai domeniului, 

practicieni cu experienţă, formatori pregătiţi prin diverse acţiuni organizate de MEC/CNC, 

participanţi la diferite cursuri de specializare, directori de proiecte. 

 Această situaţie impune luarea unor măsuri pentru a asigura o bază de cunoştinţe/competenţe 

comune, care să le permită tuturor cadrelor didactice să utilizeze noile tehnologii în practica şcolară. 

În acelaşi timp, se impune şi prefigurarea unui „curriculum nivelar de utilizare TIC‖ care să aducă 

în plan apropiat, pe clase sau cicluri de învăţământ, tehnologiile recomandate pentru utilizare la 

respectivul nivel de instruire. Acest curriculum ar putea constitui şi jalonul orientativ pentru 

conţinutul acţiunilor de formare (în acest domeniu) a cadrelor didactice de profil noninformatic.  

 

TIC – o provocare pentru elevul de astăzi 

 În ansamlul lui, sistemul educaţional este în faţa unei provocări sociale dată în mod special 

de dezvoltarea societăţii informaţionale: o cerere puternică din partea societăţii civile şi a industriei 

pentru noi competenţe individuale şi colective; rata accelerată a schimbărilor care apar; cerere 

pentru noi forme de învăţare, mai puţin instituţionalizate, şi cu acces la informaţie şi cunoştinţe; noi 

cereri de angajare în raport cu oportunităţile de formare care impun schimbări în educaţie de la 

competivitatea individuală spre dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; o cerere tot mai mare 

pentru creşterea autonomiei în planificarea opţiunilor de formare continuă. 

 Tranziţiile economice fac să fie regândite educaţia şi procesul de învăţare precum şi relaţia 

dintre învăţare şi ocupaţiile profesionale. 

 „Societate informaţională‖, „societate inteligentă‖, „societate a cunoaşterii‖ sau „societate a 

învăţării‖ sunt atribute care reflectă impactul extraordinar de mare al tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale actuale şi viitoare asupra producerii, schimbului şi administrării cunoştinţelor. 

Medii informaţionale complexe necesită un comportament uman în consecinţă. Totuşi, de vreme ce 

comportamentul uman complex provine din învăţare, calitatea învăţării este de o mare importanţă. 

 Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor joacă un rol deosebit de important în pregătirea 

tinerei generaţii pentru a se adapta cerinţelor sociale şi unui nou tip de instruire şi învăţare necesar 

pe tot parcursul vieţii („lifelong learning‖). 

 Folosirea eficientă a acestor tehnologii de către educator în predarea unei anumite discipline, 

îl pune şi pe elev în faţa unor probleme noi, pe care nu le are atunci când învăţământul se desfăşoară 

în mod tradiţional (cu manualul, cu tabla, cu retroproiectorul, etc.). 

 Pentru a putea lucra (învăţa) în noile condiţii, elevul trebuie să capete o serie de cunoştinţe şi 

deprinderi în utilizarea acestor noi tehnologii care devin suportul instrumental şi funcţional al 

cunoaşterii pe care el urmează să şi-o dezvolte. Întrucât există şi un grad diferit de complexitate în 

utilizarea acestor tehnologii precum şi o specificitate ce le diferenţiază posibilităţile de utilizare, 

este evident că nu se poate începe acomodarea elevilor cu aceste tehnologii folosindu-le pe cele mai  

complexe. Totodată, nivelul de instruire la care se află elevii permite accesul la unele tehnologii şi 

nu la altele. 

 În acest sens, în utilizarea TIC în procesul de învăţământ se impune, pe de o parte, stabilirea 

unei succesiuni gradate a acestor tehnologii în raport cu nivelul de instruire (cicluri, clase) şi 

complexitatea tehnologiei respective şi, pe de altă parte, corelarea, organizarea, punerea în acelaşi 

flux a tuturor educatorilor de la un anumit nivel de instruire în aşa fel încât la un anumit nivel de  
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instruire (de ex., un acelaşi an de studiu) aceştia să utilizeze în procesul instructiv aceeaşi grupă de 

tehnologii. 

În momentul de faţă se impune o analiză lucidă, bazată pe datele reale din învăţământul românesc, 

analiză care ar permite o definire mai clară, mai detaliată şi mai structurată (ierarhic şi prioritar) a 

problemelor cu care se confruntă societatea noastră în planul informatizării învăţământului. 

Intervenţiile/soluţiile parţiale, chiar cele mai importante din punct de vedere financiar, nu pot viza 

decât un aspect sau altul (de exemplu dotarea cu echipamente a unităţilor şcolare nu rezolvă problema 

calificării educatorilor şi nici a viziunii pedagogice în care ar trebui să lucreze de o manieră unitară). 

Pe scurt, şcolile trebuie pregătite pentru a putea utiliza bine tehnologiile multimedia. Adesea 

aceasta necesită schimbări în cultura managerială a şcolii respective. lar ca să schimbi cultura şcolii 

ai nevoie de o viziune bine definită şi puternică a ceea ce consideri că este învăţarea şi predarea de 

calitate, precum şi de resurse considerabile, de putere de convingere şi, mai ales, de răbdare. 
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STATUTUL DISCIPLINELOR CARE ASIGURĂ CULTURA TEHNICĂ 

 ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
 

PROF: MUJA TEODORA 

COLEGIUL AUTO „TRAIAN VUIA‖ 

 

 Trecerea la economia de piaţă, noile exigenţe impuse de aceasta, restructurarea şi 

reorientarea anumitor societăţi comerciale cu activităţi productive determină o responsabilitate 

sporită a şcolii tehnice în formarea şi perfecţionarea specialiştilor într-o profesie.  

 Pe de altă parte, accelerarea progresului ştiinţific şi tehnologic reclamă intervenţia statului în 

reorganizarea învăţământului tehnic, avându-se în vedere influenţa pe care acesta o exercită asupra 

nivelului de dezvoltare economică. 

Competenţa profesională a absolvenţilor liceelor de specialitate, şcolilor de maiştri şi ai şcolilor de 

arte si meserii este asigurată prin instruirea lor continuă şi progresivă, pornind de la problemele 

generale spre cele specifice unui grup de meserii. 

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

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

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

tehnologic reclamă intervenţia statului în reorganizarea învăţământului tehnic ştiindu-se că acesta 

hotărăşte, în societatea modernă, nivelul de dezvoltare economică şi capacitatea productiv-creatoare 

a unei naţiuni.  

Formarea competenţei profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa 

competentă şi progresivă,pornind de la problemele generale ale profilului spre cele specifice unui 

grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate (Electrotehnică, Măsurări 

electrice, Maşini, aparate, acţionări si automatizări electrice, Instalaţii şi echipamente electrice) şi 

efectuarea activităţilor practice complementare se vor baza pe fondul de cunoştinţe şi deprinderi 

intelectuale formate prin studierea disciplinelor de cultură generală (matematică, fizică, chimie). 

În procesul de predare-învăţare a oricărei discipline tehnice se urmăreşte ca elevii să-şi 

însuşească un sistem de cunoştinţe, să-şi formeze deprinderi priceperi atitudini şi capacităţi 

corespunzător conţinutului de idei al disciplinei.  

Predarea şi învăţarea conţinutului disciplinelor de specialitate presupune stăpânirea de către 

profesorul inginer atât a cunoştinţelor ştiinţifice corespunzătoare domeniului tehnic respectiv, cât şi 

a unor cunoştinţe pedagogice cu ajutorul cărora conţinuturile predate să devină cât mai accesibile 

pentru elevi, să poată:fi asimilate şi utilizate fără consum mare de timp, fără stresarea celor lipsiţi de 

aptitudini speciale pentru studiul disciplinelor tehnice.  

Îmbinarea pregătirii ştiinţifice de specialitate a profesorului inginer cu pregătirea lui 

psihopedagogică şi metodică îndeosebi, va crea condiţii optime realizării unui învăţământ la nivel 

înalt la aceste discipline, oferindu-le în acelaşi timp, tuturor elevilor, posibilitatea de a obţine 

performanţe la nivelul capacităţii lor de învăţare, rară eforturi speciale.  

Trebuie acordată o atenţie specială asigurării bazei materiale, a mijloacelor de instruire, ca 

suport pentru curriculum(şi curriculum-ul la decizia şcolii), prin care să se faciliteze trecerea de la 

un învăţământ centrat pe profesor la un învăţământ centrat pe elev.  

Doar aşa, absolvenţii învăţământului tehnic vor fi capabili să înţeleagă evoluţia tehnologică, să se 

adapteze la noile structuri tehnologice, la schimbările care au loc în mediul socio-economic şi să 

permită mobilitatea şi flexibilitatea pe piaţa muncii (să asigure condiţiile pentru reconversia 

profesională, atunci când cerinţele pieţei se modifică).  

Competenţa profesională a absolvenţilor liceelor de specialitate, şcolilor de maiştri şi ai 

şcolilor de arte si meserii este asigurată prin instruirea lor continuă şi progresivă, pornind de la 

problemele generale spre cele specifice unui grup de meserii. 
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În cadrul disciplinelor tehnice, obiectul de studiu îl reprezintă realitatea tehnică din domenii 

determinate de activitatea social- utilă.  

Realitatea tehnică este constituită, la rândul său din: unelte, dispozitive, aparate, maşini, 

instalaţii, utilaje, procese, operaţii, materiale, etc. Toate acestea sunt folosite în cadrul unei acţiuni 

definite, ce se desfăşoară într-un mediu uman, economic şi ambiant determinat, şi presupun 

cunoaşterea tuturor procedeelor, a metodelor folosite şi a principiilor ce fundamentează şi 

organizează realitatea tehnică. 

Trăsătura esenţială, definitorie a realităţii tehnice este calitatea acesteia de a fi o realitate 

construită, inventată. Nici un fenomen tehnic nu e dat, nu apare natural.  

Prin procesele tehnologice, gândirea exprimă în modul cel mai evident trecerea de la ştiinţa 

faptelor la tehnica efectelor, de la relaţii de cauzalitate la relaţii de consecinţe şi reglare. 

Aceste trăsături, ce caracterizează cunoaşterea şi activitatea tehnică, vor deveni, în plan 

didactic, obiective ale activităţii de predare- învăţare şi presupun folosirea, cu precădere, a 

metodelor euristice de predare- învăţare. 

Instruirea tehnică  este concretizată prin mai multe forme de învăţămînt, în funcţie de nivelul 

şi specificul învăţământului, şi anume:  

educaţia tehnologică, prin intermediul căreia elevii au posibilitatea să cunoască realitatea tehnică în 

etapa actuală, să-şi însuşească elementele de bază, teoretice , tehnice şi tehnologice ale diferitelor 

procese productive şi să se orienteze spre profesiunea (meseria) corespunzătoare, atât în funcţie de 

capacităţile, aptitudinile şi interesele lor, cât şi cerinţele pieţei forţei de muncă:  

învăţământul complementar, care are ca obiectiv pregătirea pentru meserii de complexitate 

redusă 

învăţământul profesional ce urmăreşte dobândirea unei calificări pentru meserii de 

complexitate ridicată : structura formării profesionale cuprinde meserii cu pregătire de bază în 

domeniile: electromecanic, electric şi electronică, automatică şi informatică tehnologică ; 

învăţământul liceal tehnologic sau de specialitate, urmăreşte asigurarea cunoştinţelor 

ştiinţifice, de specialitate şi culturale necesare continuării studiilor superioare sau a pregătirii într-o 

meserie de complexitate ridicată; 

învăţământul postliceal şi de maiştri continuă specializarea complexă pentru o meserie sau 

un grup de meserii înrudite dobândite anterior conform programului PHARE- VET  , cu specializări 

din  domeniile: electromecanic, electric şi electronic, automatică şi informatică tehnologică 

industrială – pregătite prin învăţământul postliceal; 

Învăţământul superior tehnic asigură cunoştinţele necesare activităţii de cercetare, proiectare 

şi coordonare în diferite domenii tehnice. 

Toate aceste forme de învăţământ urmăresc şi formarea unei educaţii tehnice a tineretului, 

care, ca parte integrantă a culturii generale, sporeşte sensibilitatea elevilor pentru tehnică, îi ajută să 

dobândească o atitudine receptivă şi creatoare faţă de acest domeniu. 

Planificarea disciplinelor de învăţământ (obiectelor de studiu) şi ordonarea lor pe ani de 

studii (clase) se face în funcţie de meseria în care se pregătesc elevii şi de gradul de învăţământ 

(profesional, liceal sau postliceal) şi este concretizată în planurile de învăţământ.  

Acestea au în vedere mai multe aspecte şi anume: diferenţierea cunoştinţelor pe obiecte de 

studiu, stabilirea relaţiilor între discipline, împărţirea disciplinelor în: fundamentale (de cultură 

generală ) , de specialitate şi de instruire practică. 

Disciplinele de cultură generală conţin cunoştinţe fundamentale din domeniile principale de 

activitate, având în vedere:  

 pregătireaumanistăşisocială; 

 pregătireaştiinţifică de bază. 

Pregătireagenerală are caobiectiv de bază dezvoltarea facultăţilor intelectuale ale elevilor, 

precumşidezvoltarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea conţinutului pregătirii tehnice şi de 

formare profesională. 
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Disciplinele de specialitate cuprind cunoştinţe restrânse la un domeniu de activitate, 

asigurand o cunoaştere mai profundă a acestuia. Cultura generală şi specializarea nu se exclud, ci se 

completează, facilitând policalificarea. 

Instruirea practică vizează, în principal, aspectele profesionale şi dezvoltarea aptitudinilor la 

elevi. 

Un număr important de obiective generale ale învăţământului tehnic se realizează şi prin 

studiul disciplinelor economice, sociologice, de management, de inventică, prin care se asigură:  

 formarea unor deprinderi de creativitate; 

 cultivarearesponsabilităţiifaţă de acţiunile întreprinse; 

 respectarea disciplinei, în special a disciplinei tehnologice; 

 dezvoltareacapacităţilor de analizăşisinteză. 

Caracteristica esenţială a procesului de predare-învăţare a disciplinelor tehnice este 

interdisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea. 
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CONSTRUIREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 

ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

 

PARIS ALIN-MIHAI,  

Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias‖ Sascut 
 

1. Construirea şi dezvoltarea competenţelor în şcoală 

„Este datoria şcolii să dezvolte competenţele ?” „Unde ar trebui să se oprească aceasta în 

transmiterea cunoştinţelor ?” Sunt, doar câteva, întrebări asociate ideii că dezvoltarea 

competenţelor în cadrul educaţiei formale ar însemna renunţarea la transmiterea cunoştinţelor. Se 

consideră astfel că şcoala se confruntă azi cu o adevărată dilemă: pentru a construi competenţe 

trebuie timp, care ar fi sustras timpului necesar pentru achiziţionarea unui volum extins şi bogat de 

cunoştinţe. 

Este reluată astfel o mai veche dezbatere asupra temei privind: „un cap bine făcut‖ sau „un 

cap plin‖? Cu privire la această problemă, Ph. Perrenoud (1997) identifică două concepţii sau 

modalităţi de abordare: 

a) prima susţine necesitatea parcurgerii unei arii cât mai vaste de cunoştinţe, fără sustragerea de la 

mobilizarea acestor cunoştinţe „în situaţie‖ (atribuţie ce-i revine mai mult sau mai puţin şcolii), 

lăsând câmp deschis formării profesionale sau vieţii pentru a asigura construirea competenţelor; 

b) a doua susţine necesitatea limitării drastice a volumului de cunoştinţe predate, pentru a exersa 

într-un mod intensiv, în cadrul şcolii, mobilizarea acestor cunoştinţe în situaţii complexe. 

Este un lucru bine ştiut că relaţia dintre cunoştinţe şi competenţe este una de 

complementaritate, deşi între ele poate apărea un conflict de prioritate, în particular, în împărţirea 

timpului de lucru în cadrul orei / clasei. 

2. Abordări diverse asupra competenţei 

Perspectiva în care este prezentat studiul lui Guy de Villers (2000) relevă reflecţia filosofică 

asupra noţiunii de competenţă. Rezultatele acestei analize vor fi total diferite după cum se adoptă un 

punct de vedere existenţialist sau unul constructivist. Opţiunea existenţialistă constă în a recunoaşte 

unei noţiuni o valoare în sine, independentă de cea pe care o cunoaşte şi de întrebuinţarea/ utilizarea 

ce i se dă. 

În acest sens, problematica unei competenţe trebuie  înscrisă în cadrul practicilor umane, 

istoric şi social determinate şi determinante. Din această perspectivă, autorul se referă la competenţa 

care este situată esenţialmente în câmpul profesional şi nu la cea care este situată în câmpul învăţării 

şcolare, relevând unele idei demne de reţinut: 

 tematica folosirii competenţei în cadrul muncii are o origine social determinată; 

 necesitatea de a ieşi din cadrul strict al evaluării calificărilor pentru a face „dreptate‖ altor resurse 

ale individului, marcate din adolescenţă de calificarea lor în raport cu exigenţele producţiei 

secundare şi mai ales terţiare; 

 conceptul (vocabula- o numeşte autorul) „competenţă‖ este un produs al mizelor sociale, care 

este supus conflictelor de interese şi criteriilor finalităţii sale; 

 se remarcă caracterul „construit‖ al competenţei, care este recunoscut încă o dată în planul 

epistemic şi în planul utilizării sale sociale; 

 competenţa este o noţiune construită iar funcţia sa socială este de a permite o reevaluare a 

condiţiilor subiective ale unei producţii reuşite, adică acea care satisface exigenţele pieţii;  

 atâta timp cât este exploatată în mediul profesional, competenţa nu este o realitate în sine; 

 ca obiect al evaluării (competenţa) se relevă existenţa unui subiect personal plasat sub privirea 

altuia;  

 odată cu dezvoltarea gestiunii resurselor umane prin evaluarea competenţelor, asistăm la 

instaurarea procedurilor care supun sfera intimă necesităţilor sociale; 
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 contextualizarea necesară aprecierii competenţei induce subiectului o incertitudine cu privire la 

atenţia celuilalt şi mai mult, la capacitatea sa de a face să fie recunoscut ceea ce răspunde atenţiei 

altuia; 

 există o miză etică în articularea dintre muncitor  şi organizaţia care-l  foloseşte, subiect de 

reflecţie şi aprofundare. 

În studiul său, Eric Lavendhomme (2000) încearcă să identifice „căile de intrare‖ posibile în 

înţelegerea conceptului „competenţă‖, degajând trei elemente de răspuns:  

În primul rând, ar fi vorba de exigenţele bunei funcţionări a posturilor de muncă; această cale 

de intrare este cea a rezultatului de atins, definit în prealabil ca obiectiv. În al doilea rând, se au în 

vedere constrângerile sau resursele reale disponibile; este calea de intrare a mijloacelor disponibile. 

În al treilea rând, după cum arată G. de Villers,  se pune în evidenţă caracterul de „construit social‖ 

al competenţei, demonstrând că de fapt competenţa nu este o realitate în sine; ea este determinată 

social şi istoric.  

Mai mult, competenţa nu are sens decât plecând din momentul în care există o tensiune între 

structura de primire a subiectului cunoscător şi punerea în formă semnificativă a unui dat ivit dintr-

un eveniment la întâlnirea sa cu realul. Locul individului este aici pe deplin recunoscut, aceasta 

fiind abordarea constructivistă ce pune în evidenţă necesitatea de a recunoaşte tensiunea 

ireductibilă ce există, pentru a înţelege cum subiectul poate deveni un actor în perceperea unei 

situaţii care devine prin aceasta, lumea sa. 

 A doua problemă pe care o ridică Lavendhomme vizează locul individului în demersul centrat 

pe competenţe. Autorul se întreabă categoric: Competenţa este mit sau  realitate ? El pleacă de la 

teza lui Villers, conform căreia competenţa nu este o realitate în sine, nu are o existenţă proprie. 

Această concepţie trebuie situată contra curentului unei abordări mai obiectiviste, ce consideră că o 

competenţă are o existenţă proprie, definită prin plecarea chiar de la exigenţele funcţionării unui 

post de muncă. 

În abordarea constructivistă, competenţa este reieşită din practicile umane şi precede mizele 

fundamental sociale. Prin urmare, nu este o realitate în sine, dar devine progresiv o realitate, 

ciocnindu-se pe de o parte de jocul conflictelor de interese sociale şi pe de altă parte de jocul de 

punere în conflict, vizând crearea unei tensiuni între subiectul care învaţă şi întâlnirea sa cu lumea 

reală.  

Este competenţa în mod necesar utilitaristă? Fie că este vorba de definiţiile date competenţei, 

fie că este vorba de legăturile sale de emergenţă sau fie că e vorba de studierea problemei evaluării 

sale, raportul competenţei cu o situaţie dată este de fiecare dată pregnant (Lavendhomme, 2000,  p. 

167). Autorul avansează ipoteza existenţei unei forme de tensiune ce poate avea loc pe de o parte 

între conceptele de „savoirs‖, (savoir, savoir-faire, savoir-être) şi „competenţe‖ şi pe de altă parte 

între acelea de „formare generală‖ şi „formare profesională‖. Chiar dacă sunt situate în registre 

diferite, apar aceleaşi întrebări. 

Autorul se întreabă dacă evaluarea competenţelor persoanelor vizează domeniul calificării 

şi/sau violarea sferei personale de „intim‖. Într-o perspectivă strict „utilitaristă‖, viza de valoare 

„funcţionalistă‖ a competenţei este evidentă. Problema derivelor şi atuurilor evaluării competenţelor 

găseşte aici pe deplin sensul său: 

a) pentru unii, evaluarea este un moment prin care, traversând existenţa grilelor codificate ce 

constituie balize clare şi transparente pentru personal (de exemplu, grila de competenţe) devine 

posibil de a identifica distanţa dintre competenţele actuale ale unei persoane şi competenţele 

aşteptate. În această perspectivă, criteriile au fost definite independent de persoana evaluată iar 

aceasta nu ocupă decât o poziţie minoră în ierarhizare. Este vorba de o practică curentă în gestiunea 

resurselor umane. De Villers a amintit faptul că odată cu dezvoltarea gestiunii resurselor umane, au 

fost elaborate proceduri ce supun sfera intimă a omului „necesităţilor sociale”. Aceasta generează 

două tipuri de derive posibile :  

o prima, ce loc mai este rezervat acum construcţiei valorilor identitare şi personale ? 
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o a doua, dacă valorile identitare nu mai au curs / drum, cum va putea individul să se înscrie mai 

târziu într-o negociere colectivă ?  

b) pentru alţii, evaluarea este un moment prin care persoanele pot să se situeze prin raportare 

la o libertate interioară, având astfel oportunitatea de a  se confrunta cu puncte de reper precise 

(reguli, norme, valori). În această perspectivă, individul ocupă un loc principal în ierarhizarea 

criteriilor, pentru că acestea sunt puncte de reper în raport de care, libertatea interioară a persoanei 

se confruntă şi alege. 

Majoritatea problemelor şi reflexiilor privind competenţele şi viitorul lor se bazează pe o 

poziţie care seamănă a fi cea dintre gândirea de tip „umanist‖ (necesitatea respectării individului, a 

valorilor sale) şi un mod de gândire de tip „utilitarist‖ (necesitatea unei bune adecvări între om şi 

utilizarea sa). Această problemă, considerată centrală, a fost schematizată de Lavendhomme luând 

ca bază un tablou cu dublă intrare: pe prima axă, a reprezentat tensiunea ce există între „individ‖ şi 

„grup‖ iar pe axa secundă, tensiunea ce există între „dreptul la recunoaşterea persoanei‖ şi 

respectarea „exigenţelor postului de muncă‖. 

 

 

Grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. nr. 1. Competenţele între valoare personală şi exigenţe profesionale 

 (după Lavendhomme, 2000)  

 

Sunt puse în evidenţă patru câmpuri : 

 câmpul dezvoltării organizaţiilor sociale - ca rezultantă a unei duble forţe: cea care privilegiază 

grupul şi cea care privilegiază respectarea dreptului de a recunoaşte persoana; 

 câmpul dezvoltării organizaţiilor de producţie – ca rezultantă a forţei unui grup cu exigenţele 

funcţionării postului de lucru;  

 câmpul dezvoltării carierei individuale – ca rezultantă între aspiraţiile profund individualiste ce se 

articulează necesar cu exigenţele postului de muncă; 

 câmpul dezvoltării personale – ca rezultantă între predominarea individului asupra grupului şi 

respectarea dreptului de recunoaştere a persoanei. 

Această schemă pune în evidenţă existenţa diferitelor grupe de actori şi a diferitelor locuri 

posibile de origine, a diverselor puncte de vedere, de atuuri şi derive posibile în cadrul demersului 

centrat pe competenţe: dezvoltarea persoanei, a organizaţiilor de producţie, a organizaţiilor 

sociale şi a carierei individuale. 
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3. Scheme şi competenţe 

Nu există competenţă stabilizată decât dacă mobilizarea cunoştinţelor depăşeşte tatonările 

reflexive produse şi acţionate de schemele constituite. Schema este adesea asimilată unei simple 

deprinderi; deprinderile sunt într-adevăr scheme, simple şi rigide, dar nu toate schemele sunt 

deprinderi. În concepţia piagetiană, schema ca structură invariantă a unei operaţii sau a unei 

acţiuni nu presupune o repetiţie identică. Ea permite, dimpotrivă, cu preţul unei acomodări minore, 

de a face faţă unei varietăţi de situaţii de aceeaşi structură. 

În acest sens, se poate spune că o competenţă antrenează un ansamblu de scheme. În stadiul 

genezei sale, o competenţă trece prin raţionamente explicite, decizii conştiente, tatonări şi ezitări, 

încercări şi erori. Această funcţionare poate să se automatizeze treptat / gradual şi să se constituie 

într-o schemă complexă, într-o nouă componentă stabilă. Astfel, schemele complexe pot fi 

ansambluri de scheme mai simple.  

3.1. Scheme constituite şi conduite de cercetare 

Reunind ceea ce este cunoscut cu ceea ce este nou, ineditul cu „déjà vu‖, identificăm de fapt 

raportul nostru cognitiv cu lumea. Diferenţa constă în faptul că uneori asimilarea se realizează 

instantaneu, iar alteori este nevoie de timp şi efort, deci de activitate mentală după oarecare 

observări şi aproximări la o problemă pe care ştim să o rezolvăm. 

Ph. Perrenoud (1997, pp.32 - 34) distinge următoarele situaţii:  

 cazul în care nu se observă  nici un decalaj între momentul în care este prezentată situaţia şi 

momentul în care subiectul reacţionează, mobilizarea este quasi instantanee iar competenţa ia atunci 

forma unei scheme complexe stabilizate; 

 situaţia în care această mobilizare nu merge de la sine; ea cere reflecţie, deliberare interioară, 

consultarea surselor, a referinţelor sau a persoanelor – resursă; 

 situaţiile intermediare în care deliberarea este rapidă şi sigură, dar rămâne perceptibilă atât pentru 

actor cât şi pentru observator.  

           Cu privire la  aceasta, un expert în domeniu, C. Bastien (1997) precizează două cazuri:  

 în primul caz, dominarea rapidă şi cu siguranţă a situaţiilor curente se datorează faptului că 

subiectul dispune  de scheme complexe ce pot intra imediat şi în mod automat în acţiune, fără 

ezitări şi fără reflecţii veritabile; 

 în al doilea caz, subiectul este capabil, cu preţul unui efort de reflecţie rezonabilă, de a  

coordona şi diferenţia rapid aceste scheme de acţiune şi cunoştinţele sale pentru a face faţă 

situaţiilor inedite. 

 La întrebarea: cum poate un subiect să dezvolte răspunsuri originale şi eficace unor noi 

probleme, Ph. Perrenoud constată că habitusul este cel care permite de a face faţă destul de eficient 

unor variaţii minore; cu preţul unei acomodări integrate în acţiune, fără priză de conştiinţă, nici 

reflexie, ci prin simpla ajustare practică a schemei la situaţia singulară. 

 Habitusul este înţeles ca „ansamblul structurat de scheme de percepţie, de evaluare, de 

decizie şi de acţiune‖ (Perrenoud, 1996, p.182). În mare parte subconştient, habitusul este pus în 

funcţiune în situaţiile de urgenţă şi în actele rutiniere, intervenind şi în modalităţi de gestiune a unui 

proiect raţional; el condiţionează modul şi momentul oportun de mobilizare a cunoştinţelor. Dacă 

situaţia/sarcina se îndepărtează mult de ceea ce era rezolvabil prin simpla acomodare a schemelor  

constituite, se ia cunoştinţă de obstacolul şi de limitele cunoştinţelor şi a schemelor disponibile, deci 

acţiunea subiectului se orientează către o funcţionare reflexivă. Se declanşează atunci un „proces de 

cercetare care, în cel mai bun caz, ajunge o acţiune originală, prin aproximări succesive, ba chiar 

creativă prin recursul la teorie şi calculul formal‖ (1997, p.33). Deprinderile fac parte din 

competenţe, conchide autorul citat. 

3.2. Competenţa de a şti să faci şi resurse de mobilizat 

Deşi mult utilizată, sintagma „savoir–faire” este destul de ambiguă. În funcţie de context şi locutor, 

ea desemnează fie o cunoştinţă procedurală (schemă de ordinul reprezentării), fie o schemă de 

oarecare complexitate, fie o competenţă elementară. Toate structurile „savoir-faire‖ sunt 

competenţe, dar o competenţă poate fi mai complexă, mai deschisă, flexibilă decât un„savoir-faire‖ 
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şi mai articulată de cunoştinţele teoretice. Totodată, un „savoir-faire‖ poate funcţiona ca resursă 

mobilizatoare prin una sau mai multe competenţe de nivel mai înalt; competenţa presupune 

existenţa resurselor de mobilizat dar nu se confundă cu ele.  

Nici o resursă nu aparţine exclusiv unei competenţe, în măsura în care ea poate fi mobilizată 

prin altele. Dovada acestui adevăr stă în faptul că majoritatea conceptelor noastre sunt utilizabile în 

numeroase contexte. Perrenoud insistă asupra dublei faţete a fiecărei competenţe, care poate, după 

moment, să mobilizeze resursele sau să funcţioneze ea însăşi ca resursă în  favoarea unei 

competenţe mai vaste (1997, p. 36). 

4. Competenţe specifice asociate unor familii de situaţii 

Competenţele ne ajută să facem faţă unei diversităţi de situaţii. Astfel se poate reprezenta 

evoluţia cognitivă a unei persoane precum construcţia pragmatică şi intuitivă a tipologiilor 

situaţiilor, fiecare tip apelând la competenţele specifice. Asocierea unei situaţii unei „familii 

logice” permite până la un anumit punct potrivirea/ajustarea necunoscutului asociindu-l 

cunoscutului. Şi aceasta pentru că o formă de intuiţie analogică permite un transfer plecând de la 

experienţele anterioare sau de la cunoştinţele generale, susţine Gineste (1997). Aşa cum au arătat 

studiile de psihologie cognitivă asupra formării conceptelor, asimilarea unui obiect singular la o 

clasă logică nu merge de la sine şi constituie deja „amorsa” unei competenţe. 

5. Concluzii 

Concepute astfel (ca scheme, cunoştinţe mobilizate, deprinderi etc.) competenţele pot deveni 

mize majore ale formării, ele putând răspunde multor cerinţe sociale vizând adaptarea la piaţa 

muncii şi la schimbările sociale. Ele pot de asemenea să abiliteze cu mijloacele de a stăpâni 

realitatea (a avea priză asupra acesteia), şi de a nu rămâne fără apărare / siguranţă în raporturile 

sociale. De aici două teze importante pot fi formulate:  

a) evoluţia sistemului educativ către dezvoltarea competenţelor este o ipoteză demnă de cea 

mai mare atenţie, poate singurul mod de „a da sens şcolii‖;  

b) această evoluţie este dificilă pentru că necesită transformări importante ale programelor, 

didacticilor, ale modului de evaluare, de funcţionare a claselor şi a unităţilor şcolare, ale 

profesiei de dascăl şi ale poziţiei elevului. Aceste transformări „suscită rezistenţa pasivă sau 

activă a unei părţi de interesaţi, a tuturor celor pentru care gestionarea, continuarea 

practicilor sau apărarea avantajelor dobândite este mai importantă decât eficacitatea 

formării‖ (Ph. Perrenoud, 1997, p. 42). 
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AEL - O TEHNOLOGIE DE VÂRF ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL 

ROMÂNESC 

 

PĂTRUȚ FELICIA,  

Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu 

 

AEL este o platformă software modernă, construită pe baza tehnologiilor actuale. Echipa 

SIVECO Romania a ales portabilitatea şi mentenanţa, construind AEL-ul ca un sistem multi-strat, 

folosind un client care nu consumă resurse, de tip browser web conectat la un server web şi de 

aplicaţii. Este un sistem software integrat, proiectat pentru asistarea profesorilor, elevilor şi a 

celorlalţi participanţi la procesul de învăţământ. AEL este coloana vertebrală a aplicaţiilor software 

dezvoltate în cadrul programului de informatizare a şcolii româneşti. AEL oferă suport pentru 

predare şi învăţare atât în clasă, cât şi la distanţă, pentru testare, evaluare şi notare, pentru crearea, 

organizarea şi administrarea conţinutului educaţional multimedia, pentru monitorizarea procesului 

de învăţământ şi concepţie curriculară. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi 

sincronizării între centrele locale şi regionale din cadul programului SEI.  

AEL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum: 

materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocurie ducative. Biblioteca de materiale 

educaţionale acţionează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi 

permite o căutare facilă. Chiar şi utilizatorii începători pot:  

• crea conţinut (editor HTML încorporat, editor de formule matematice, editoare de teste şi de 

dicţionare);  

• importa/exporta conţinut din fişiere, arhive de resurse utilizând standarde de împachetare;  

• adapta sau edita conţinut;  

• construi propriile cursuri din componente deja existente.  

Conţinutul poate fi structurat şi adaptat în funcţie de nevoile profesorilor şi îmbogăţit cu 

informaţii legate de curiculă, cuvinte cheie, versiune, autor, etc. Drepturile de acces pentru fiecare 

utilizator/grup de utilizatori pot fi adaptate şi aplicate oricărui segment al bibliotecii de materiale 

educaţionale. Baza de cunoştinţe oferă funcţii de căutare ierarhică, filtrată, sau după cuvinte cheie.  

AEL este optimizat pentru învăţare sincronă, profesorul controlând în întregime lecţia, 

creând, coordonând şi monitorizând procesul educaţional. AEL oferă de asemenea facilităţi pentru 

învăţarea asincronă (în ritmul fiecărui cursant), proiecte în colaborare şi învăţare la distanţă. Testele 

sunt integrate cu fişele de studiu ale elevilor, sistemul păstrând evidenţa evoluţiei fiecărui elev.  

Prin AEL, profesorul poate să:  

 • controleze transferul conţinutului către elevi; 

       • transmită individualizat momente de lecţie către elevi, în funcţie de nivelul de capacitate sau 

cunoştinţe ale acestora  

• controleze modul în care studenţii interacţionează cu AEL;  

• administreze şi monitorizeze testele;  

• comunice cu studenţii prin forumuri de discuţii şi e-mail;  

• se adreseze studenţilor;  

• urmărească activitatea studenţilor, monitorizând ecranele de lucru şi rapoartele on-line;  

AEL oferă suport şi pentru:  

- învăţământ asincron – studiu personalizat  

- proiecte de colaborare;  

- învăţământ la distanţă;  

AEL oferă posibilitatea de comunicare sincronă şi asincronă: mail intern/extern, notificări şi 

discuţii de grup.  

• Teste electonice şi asistenţă pentru notare.  

• Teste on-line şi off-line 
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• Teste cu sau fără limită de timp  

• Teste de auto-evaluare  

AEL este menit să ofere un suport puternic factorilor responsabili în domeniile: decizional, de 

control, de planificare, prognoză, urmărire şi previziune.  

• Monitorizarea performanţelor şi activităţii la nivel de unitate şcolară şi chiar cadru didactic  

• Obţinerea de informaţii coerente, bazate pe sinteza datelor din sistem, atât pentru decizii 

manageriale pe termen scurt şi mediu, cât şi pentru stabilirea politicii şi strategiei pe termen lung; 

Trăsături generale  

• Interfaţă prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de rol, grupul de apartenenţă, drepturi de 

acces;  

• Rolurile, grupurile, utilizatorii şi drepturile de acces asociate sunt uşor de administrat  

• Sistem bazat pe standarde: AEL este compatibil cu MathML, SCORM şi IMS;  

• Uşor de instalat şi de administrat  

• Suport multi-lingvistic şi regional: AEL- ul este uşor de transpus într-o altă limbă şi uşor de 

reconfigurat. 

Adaptarea AEL la disciplinele tehnice  

Revizuirile curriculare în cazul învăţământului profesional şi tehnic au în vedere facilitarea 

recunoaşterii rezultatelor învăţării elevilor, astfel încât să fie posibilă validarea acestora în scop 

educaţional şi în scop profesional, asigurarea coerenţei sistematice a formării profesionale şi 

creşterea şanselor de inserţie profesională. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să 

ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor; 

 elevii învaţă când „fac ceva" şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

 elevii au stiluri unice de învăţare: ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din 

experienţe diferite; 

 participanţii contribuie prin cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de 

învăţare; 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a "ordona" informaţiile 

noi şi pentru a le asocia cu vechile cunoştinţe. 

Pentru atingerea obiectivelor fixate în planul de învăţământ un rol important îl are integrarea 

tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul didactic. Introducerea calculatorului în 

activitatea de învăţare poate duce la creşterea calităţii învăţării şi la reducerea timpului de învăţare, 

atunci când metodele de învăţare programata ca: algoritmizarea, modelarea şi simularea sunt 

îmbinate eficient cu cele euristice. Astfel devine posibilă formarea unui stil de muncă participativ, 

prospectiv şi creativ. Autoinstruirea, învăţarea angajată capătă o pondere din ce în ce mai mare, 

profesorii devenind ghizi, consilieri, chiar componenţi ai unor echipe create cu scopul investigării 

unei situaţii. 

O taxonomie a softurilor ce pot fi folosite în domeniul educaţional având drept criteriu 

opoziţia dintre "centrarea pe elev" la o extremă şi "auxiliar al profesorului" la cealaltă (P. Gorny) le 

clasifică în: 

- suport pentru "open learning": 

o   instrumente pentru rezolvarea de probleme; 

o   instrumente pentru structurarea cunoaşterii prin organizarea datelor; 

o   sisteme de comunicare; 

o   sisteme de regăsire a informaţiei. 

- învăţare prin descoperire dirijată : 

o   sisteme de simulare; 

o   sisteme de monitorizare;  

o   sisteme tutoriale inteligente;  

o   jocuri didactice. 

- resurse pentru predare şi învăţare : 
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o   table multimedia; 

o   tutoriale; 

o   sisteme pentru exersare (drill and practice). 

Taxonomia prezentată confirmă varietatea scopurilor pentru care se poate interveni cu softuri. 

Toate pot fi folosite în demersul instruirii, dar numai softul educaţional cuprinde şi o strategie 

pedagogică, concretizată în sarcinile de lucru, care determină modul de interacţiune a elevului cu 

programul. Această interacţiune, a cărei specificitate este determinată de obiectivele urmărite, 

produce învăţarea. 

Metodele utilizabile în lecţii asistate de calculator sunt: 

- metode de informare, documentare, prelucrare şi stocare a informaţiei; 

- metode şi tehnici de învăţare: înţelegerea, structurarea şi asimilarea cunoştinţelor, operarea 

cu noile cunoştinţe, realizarea de transferuri şi asocieri; 

- metode şi tehnici de cercetare - investigare, experimentare şi dezvoltare a cunoaşterii: 

investigaţia şi redescoperirea adevărurilor, elaborarea de ipoteze, punerea şi rezolvarea de 

probleme, conceperea şi organizarea de experienţe, estimarea de variante şi alternative, tehnici de 

analiză, prelucrare, validare şi interpretare statistică a datelor. 

 Fiecare temă abordată este compusă dintr-un ansamblu de module, graţie cărora activitatea 

elevului poate fi monitorizată. În conceperea acestor module s-a ţinut seama de următoarele criterii 

relevante: 

1. referitoare la natura şi volumul informaţiei: 

  - se introduc numai elemente pertinente şi utile în raport cu obiectivele explicite; 

  - se recurge numai la pre-achiziţiile enunţate. 

2. referitoare la prezentarea conţinutului: 

  - vocabular adaptat la nivelul elevilor; 

  - enunţuri scurte şi clare; 

  - imagini şi animaţii în acord cu obiectivele fixate. 

3. referitoare la ordonarea situaţiilor de învăţare: 

  - de la cunoscut la necunoscut; 

  - de la simplu la complex; 

  - de la concret la abstract; 

  - de la observaţie la raţionament şi de la general la detaliu. 

Proiectarea interacţiunii elev-program cuprinde patru momente distincte: 

  - oferirea de către program a unei informaţii prin care se declanşează o anumită activitate a 

elevului; 

  - activitatea elevului; 

  - introducerea în program a rezultatului activităţii; 

  - reacţia programului la informaţia primită (feed-back). 

Ciclul se reia variind doar informaţia vehiculată prin acest mecanism.  

Fiecare temă abordată este concepută în următoarea succesiune: 

- elevul este informat despre ceea ce învaţă pentru a spori motivaţia şi a favoriza învăţarea; 

- se folosesc posibilităţile oferite de computer pentru captarea atenţiei; 

- se reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a învăţării; 

- materialul de învăţat este  introdus în  succesiunea:   prezentarea informaţiilor şi procedeelor de 

lucru, exemple de sarcini rezolvate, sarcini de lucru pentru elev; 

- calculatorul reacţionează la fiecare răspuns al elevului. 

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi 

derulate următoarele activitati de învăţare: 

 elaborarea de referate interdisciplinare; 

 exerciţii de documentare; 

 navigare pe Internet în scopul documentării; 

 vizite de documentare la agenţii economici din zona geografică; 
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 simularea unor activităţi practice în vederea identificării măsurilor adecvate de 

securitate şi igienă a muncii; 

 discuţii urmate de explicaţii; 

 modelare. 
     Folosirea tehnologiei AEL adaugă valoare metodelor tradiţionale de învăţare la clasă, în primul 

rând prin faptul că participanţii sunt puşi în situaţii de învãţare/instruire specifice, cerute de 

realizatorul aplicaţiei, scopul final fiind îmbunătăţirea metodelor de învăţare, instruire şi educare. 

      Această tehnologie prezintă următoarele particularităţi: 

 punctul forte al programelor la disciplinele tehnice îl reprezintă pentru profesori facilitarea 

înţelegerii de către elevi a fenomenelor prin utilizarea vizualizării - grafică, animaţie, simulare; 

 profesorii îşi formează o imagine mai precisă a progresului elevilor datorită existenţei în 

softurile AEL a unor itemi de evaluare, elaboraţi în raport cu obiectivele comportamentale; 

 în interacţiunea profesor/AEL-elev sunt cuprinşi toţi (sau aproape toţi) elevii clasei, fapt care 

diferenţiază fundamental această interacţiune de cea din clasa tradiţională; 

 chiar în această fază de acomodare a cadrelor didactice tehnice cu tehnologia AEL se 

constată încercări de a spori eficienţa procesului educaţional prin recurgerea la momente/ secvenţe 

de instruire individualizată, învăţare cooperativă, sarcini diferenţiate; 

 elemente de reglare a procesului de instruire/ învăţare în timpul secvenţelor de lucru pe 

grupe: trecând de la grup la grup, profesorul – în dependenţă de contextul respectiv – 

orientează/diferenţiază/reglează activitatea grupului; 

 activitatea comună în cadrul grupelor constituite din elevi cu nivel diferit de pregătire 

facilitează progresul elevilor cu nivel scăzut; 

 lărgirea evantaiului surselor de informare prin utilizarea băncilor de date, a Internetului, a 

softurilor elaborate de profesorii sau elevii şcolii; 

 dezvoltarea primelor elemente de metacogniţie- conştientizarea modului în care gândim,în 

care învăţăm, prin analiza obiectivelor urmăritea paşilor pe care îi facem, a sarcinilor de lucru, a 

răspunsurilor la itemii din teste.   

Desfăşurarea lecţiilor pune în lumină şi elemente care atestă că ne aflăm în perioada de 

asimilare a TIC, a laboratorului AEL. Această perioadă de asimilare ar o coloratură prioritar 

tehnologică: profesorii se află în perioada de însuşire a unei tehnologii noi, destul de dificile pentru 

cei mai mulţi dintre ei. Nesiguranţa pe care o simt în utilizarea laboratorului AEL îi împiedică de 

cele mai multe ori să gândească sau să realizeze o strategie pedagogică nouă. De aici rezultă 

imaginea pe care o întâlnim în cele mai multe cazuri: tehnologia nouă se integrează în 

metodele/demersurile tradiţionale, cu centarea pe predare, pe ceea ce-i revine profesorului să facă; 

sunt de stimulat, de susţinut, de promovat încercările unor profesori de a deplasa accentul 

interacţiunii educaţionale spre ceea ce trebuie să facă elevul, spre organizarea unui demers centrat 

pe elev, care  să faciliteze/să asigure învăţarea, construirea cunoaşterii de către elev. 

Dacă pentru perioada de integrare a TIC în demersul tradiţional(cu centarea pe profesor/pe 

predare) cadrele didactice au nevoie de o iniţiere tehnologică corespunzătoare tehnologiilor folosite, 

pentru un proces educaţional modern cu centrare pe învăţare/pe elev, este necesară o reiniţiere 

psihopedagogică a cadrelor didactice şi a managerilor din instituţiile de învăţământ. 
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METODE DE PREDARE - ÎNVĂȚARE ALGORITMICE 
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Școala Gimnazială ―Alexandru Ștefulescu‖, Târgu Jiu 

 

 

Educaţia bazată pe calculator şi instruirea bazată pe calculator sunt termenii cei mai generali 

referitori la instruirea programată şi se referă la orice mod de folosire a computerului în scop 

educaţional, incluzând fixarea cunoştinţelor, exerciţii, programe tutoriale, simulări, managementul 

instruirii, exerciţii suplimentare, programare, creare de baze de date, precum şi multe alte aplicaţii. 

Aceşti termeni se referă fie la activităţile de învăţare ce se desfăşoară în particular, fie la activităţile 

din şcoli în care profesorul introduce materialul didactic în calculatoare. 

Instruirea asistată de calculator desemnează un câmp mai restrâns şi cel mai adesea se referă 

la fixarea cunoştinţelor şi la aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea problemelor, la 

programele tutoriale sau la simularea diferitelor activităţi. 

Instruirea planificată de calculator se referă fie la utilizarea computerului de către corpul 

didactic al şcolii pentru prelucrarea rezultatelor obţinute de studenţi şi luarea deciziilor, fie la 

utilizarea computerului în evaluarea testelor studenţilor, ghidarea lor către resurse instrucţionale 

potrivite şi păstrarea arhivelor cu evoluţia lor. 

Instruirea însuşită cu ajutorul calculatorului presupune activităţi de învăţare în care 

calculatorul generează date la cererea studenţilor de a ilustra relaţii între modelele de realitate 

socială şi fizică, execută programe realizate de studenţi sau oferă îmbunătăţiri în exerciţiile 

concepute pentru a motiva şi stimula elevii. 

Mulţi autori observă că filosofia de bază a instruirii programate este probabil, mai veche 

decât şcoala însăşi, văzută în forma sa formalizată.  

Această tehnică modernă constituie o consecinţă şi o aplicaţie ale ciberneticii în metodologia 

didactică. Caracterizarea care i se potriveşte cel mai bine ar fi: metodă multifuncţională, cuprinzând 

o înlănţuire de algoritmi, dar şi de probleme de rezolvat, prezentate preponderent în formă verbală, 

dar şi cu includerea unor aspecte intuitive. Totodată, noua strategie se bazează şi pe unele achiziţii 

ale psihologiei contemporane. A fost „brevetată‖ de B.F.Skinner, imediat după 1950. 

„Ideile despre instruirea programată care l-au făcut celebru pe Skinner au apărut în anii 1930 

şi au fost formulate într-o carte nepublicată: „Ceva de meditat‖. El a proiectat o serie de maşini de 

instruire când a descoperit că mai toţi profesorii fiicei sale ignorau fapte cunoscute din teoria 

învăţării. Maşina a fost testată demonstrativ în 1954 la Universitatea din Pittsburg în timpul unei 

conferinţe despre „tendinţele actuale în psihologie‖; perspectiva lui Skinner despre maşinile de 

predare şi instruire programată a fost expusă apoi, în articolul „The teachingmachines‖ apărută în 

„Science‖ în 1958.‖ 

Psihologul american B.F.Skinner demonstrează că eficienţa învăţării este determinată de 

organizarea condiţiilor de întărire în care învaţă elevii.  

Cu cât întărirea – negativă sau pozitivă – la un răspuns dat de elev este mai operativă, cu cât 

feedback-ul este mai rapid şi elevul îşi va controla mai mult efortul prin confirmarea sau infirmarea 

unei reuşite. 

Principiul după care cel care învaţă trebuie să treacă la un nivel superior abia după ce a 

acumulat cunoştinţe şi stăpâneşte în profunzime segmentul anterior reprezintă unul dintre stâlpii de 

bază ai oricărui proces de învăţare.  

Instruirea programată presupune dispunerea materialului de învăţat în secvenţe de paşi 

proiectaţi pentru a conduce elevii la un scop final. Paşii respectivi sunt, în mod normal, foarte 

apropiaţi unii de ceilalţi, asigurând o creştere gradată a dificultăţii materialului. Acesta din urmă 

este „spart‖/ divizat în unităţi ce pot fi prezentate elevilor cu ajutorul unor „maşini de învăţat‖. 
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„Întregul program poate conţine şi sute de „unităţi de învăţare‖, construite în aşa fel încât să 

maximizeze succesul. Un astfel de program, bine construit, nu trebuie să producă erori mai mari de 

5 procente la cel care învaţă. Concluzia firească şi marele avantaj al instruirii programate constă în 

următorul lucru: cursantul experimentează în mod constant succesul, ceea ce devine un motivator 

pentru învăţare. Formatorul poate adăuga la acestea propriile sisteme de motivare ca: premii, 

activităţi dorite de către elevi; dar la un număr mai mare de unităţi parcurse.‖ 

Programul poate fi construit şi sub forma unei cărţi unde întrebarea se găseşte pe o pagină, 

iar răspunsul pe verso. Printre avantajele instruirii programate remarcăm: 

- cursantul nu mai rămâne un observator pasiv, ci este implicat în mod activ în procesul de 

învăţare; 

- instruirea este într-o mai mare măsură individualizată; 

- feedback-ul este imediat; 

- învăţarea este motivată pozitiv, dar în acelaşi timp instruirea programată se confruntă cu o 

problemă şi anume faptul ca unii cursanţi s-ar putea să se plictisească. 

Instruirea programată se bazează pe parcurgerea unei programe de învăţare, adică a unui 

algoritm prestabilit, alcătuit din alternări de secvenţe informative cu momente rezolutive, cu seturi 

suplimentare de cunoştinţe. 

„O înţelegere suficientă a esenţei ei ar fi posibilă pe baza unui exemplu. Să presupunem că 

elevii ar trebui să-şi însuşească tema „Părţile de propoziţie", nu predate de un profesor, ci 

programate, adică inserate pe nişte fişe, ce se pot utiliza individual de către fiecare elev. Pe fişe sunt 

înscrise, în mod sistematic, secvenţele care conduc treptat la învăţarea acestei teme. I se pune 

elevului la îndemână, în acelaşi timp, o listă sau „cheie‖ răspunsurilor exacte‖.  

Iată câteva secvenţe:  

Secvenţa 1: a) i se dă elevului informaţia: „Partea de propoziţie care arată cine săvârşeşte o 

acţiune sau cui i se atribuie o însuşire se numeşte subiect‖ 

b) se exprimă pentru elev o sarcină de rezolvat, respectiv recunoaşterea, într-o propoziţie, a 

subiectului; 

c) copilul completează răspunsul în spaţiile punctate; 

d) se confruntă răspunsul completat de elev cu lista răspunsurilor exacte în care va găsi notat 

răspunsul „copiii‖. Odată rezolvată această secvenţă, setrece la secvenţa numărul 2 care va viza 

definirea şi înţelegerea predicatului,parcurgând aceiaşi paşi. 

Pe baza acestui exemplu, putem arăta şi explica principiile instruirii programate, ele putând 

înlocui chiar o definiţie. 

1„principiul paşilor mici – materia de învăţat se împarte în fragmente,până la nivelul de 

învăţare al copiilor. Mărimea acestor paşi poate să difere în funcţie de nivelul la care s-ar afla cei 

care învaţă‖. 

2. principiul răspunsului efectiv ( sau principiul participării active)–potrivit lui pentru a se 

putea merge mai departe, nu sunt îngăduite golurile de răspuns sau omisiunile. Explicaţia se află în 

faptul că, de regulă, fiecare răspuns se sprijină pe rezolvarea altora anterioare lui; 

3. principiul confirmării imediate – pretinde ca după fiecare răspuns formulat, elevul să-l 

confrunte cu lista sau „cheia‖ răspunsurilor exacte. Rostul acestei confirmări este de a informa 

elevul dacă poate sau nu să continue cu secvenţa următoare; 

4. principiul ritmului individual – reiese din faptul că fiecare elev i se poate pune la 

dispoziţie programul de învăţat, pe care-l parcurge în funcţie de posibilităţile sale; 

5. „principiul reuşitei sau al răspunsurilor corecte (programa este astfel dimensionată încât 

orice copil normal să fie capabil de a o parcurge integral şi satisfăcător).‖ 

Ca modalităţi de programare consemnăm programarea lineară (sau de tip Skinner) şi 

programarea ramificată (sau de tip Crowder). Pe baza lor se compune o a treia, adică cea combinată. 

În cazul programării lineare, fragmentarea dificultăţilor este mai amănunţită, în timp ce în 

programarea ramificată fragmentarea se face pentru dificultăţi mai mari. Skinner consideră că 

elevul învaţă mai bine dacă are satisfacţia reuşitei prin întărire; Crowder, în schimb, apreciază că se 

poate învăţa chiar şi prin greşeli. 
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Programarea combinată interpune secvenţe lineare şi ramificate, în funcţie de necesităţile 

învăţării, datorită alternării situaţiilor când elevul trebuie să formuleze din memorie răspunsul sau să 

discearnă varianta proprie şi să o aleagă corect. 

Mijloacele instruirii programate s-au concretizat în manuale programate şi în maşinile de 

instruire. Variante ale programării se pot identifica, într-o anumită măsură, şi în manualele 

„clasice". De pildă, la gramatică, unele informaţii sau exerciţii sunt structurate după clişeele 

instruirii programate. De altfel, instruirea programată, prin manuale şi maşini tehnice, nu a fost 

destul de prezentă în învăţământul nostru (şi nu numai al nostru). Ea s-a insinuat îndeosebi prin 

infuzarea secvenţială, mai mult implicit decât explicit la unele teme şi discipline. 

Avantajele instruirii programate sunt susţinute în legătură directă cu principiile enumerate: 

posibilitatea sporită de înţelegere, prin divizare, a materiei; înlăturarea inconvenientelor de ritm al 

învăţării, dată fiind individualizarea; căpătarea treptată a independenţei de către elev, de unde 

atenuarea măcar parţială a efectului lipsei de cadre didactice, sau lipsei asistenţei didactice, în 

familia elevului; economia de timp. 

Dezavantajele sunt puse în relief mai minuţios decât avantajele metodei: fie că metoda nu 

este considerată aplicabilă decât limitat, căci nu toate materiile şi nu toate noţiunile sunt predabile 

unei organizări aşa de riguroase; fie că fărâmiţarea excesivă „contrazice maniera omului de a gândi, 

care este nu numai analitică, ci şi sintetică‖; fie că tutelarea excesivă a elevului îi limitează 

posibilitatea să-şi dezvolte capacităţile creatoare; fie că ar conduce la negarea dialogului viu dintre 

profesor şi elev, „ceea ce ar izola actul de învăţare de contextul său psihosocial‖. 

„Relativa circumspecţie faţă de instruirea programată este justificată şi de o serie de limite 

subsecvente: procesele cibernetice, pe care se bazează instruirea programată, recuperează doar 

parţial procesul natural de învăţare; prin programare se vizează aspectul instructiv al educaţiei şi 

mai puţin aspectul formativ; nu toate disciplinele pot fi secvențiale; instruirea programată nu lasă 

loc îndoielii, interogaţiei. Se poate propune ca în compunerea ei să se introducă secvenţe euristice 

propriu-zise, chiar în forma unor situaţii problematizante‖. 
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Instruirea asistată de calculator este o formă de instruire individualizată, prin care informaţia 

este învăţată fragmentat, fie prin citirea unor teste programate, fie utilizând un program de predare 

cu ajutorul computerului. Un răspuns corect la o întrebare sau la o problemă permite elevilor să 

avanseze, în timp ce un răspuns incorect presupune repetiţie sau reînvăţare. 

Instruirea asistată de calculator (IAC) poate fi definită ca o aplicaţie a sistemelor de calcul în 

procesul de instruire, în care cei ce învaţă comunică interactiv cu sistemul de calcul, în baza unor 

programe destinate învăţării şi instruirii. Folosirea sistemului IAC ca metodă de învăţare va stimula 

elevii la receptarea noului, la dezvoltarea imaginaţiei şi gândirii logice, la o învăţare rapidă şi 

eficientă, şi la sporirea şanselor de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. 

Softul educaţional este un produs (program special) proiectat pentru a fi utilizat în procesul 

de instruire al elevilor. Instruirea asistată de calculator are o serie de avantaje şi dezavantaje, uşor 

complementare: avantajul unei mari economii de timp - creşterea costurilor din învăţământ, 

realizarea obiectivelor de tip cognitiv în detrimentul celor de tip practic şi psihomotor, facilităţi de 

simulare a producerii şi manifestării unor fenomene sau procese - nu poate fi înlocuită cu 

experimentele de cercetare şi de laborator sau cu activităţile practice, realizarea unei relaţii 

calculator-utilizator de izolare faţă de colegi, profesor. 

GeoGebra este un program gratuit utilizat în multe sisteme educaţionale din Europa şi din 

lume pentru predarea şi învăţarea matematicii. 

Softul GeoGebra poate fi folosit cu succes în predarea şi învățarea geometriei şi algebrei la 

orice nivel şcolar, dar şi pentru înţelegerea multor noţiuni complexe ale analizei matematice de 

liceu. Softul GeoGebra este programat în Java şi poate fi utilizat gratuit atât on-line, pe site-ul 

GeoGebra, cât şi off-line. GeoGebra se descarcă de pe site-ul www.geogebra.com şi este uşor de 

instalat pe aproape orice computer cu platforme Windows, Mac OS, Linux. Softul GeoGebra are o 

versiune mai uşoară, adecvată pentru studiul matematicii în gimnaziu (Geometrie WebStart 

GeoGebra) şi o versiune completă pentru liceu şi învăţământul superior. Tutorialele scrise şi video 

sunt disponibile în mai multe limbi. 

La noi în ţară a fost înfiinţat Institutul GeoGebra la Timişoara, în octombrie 2009, ca filială 

a International GeoGebra Institute (IGI). 

Printre obiectivele pe care şi le propune acest institut se numără atât oferirea de cursuri 

gratuite de formare privind utilizarea softului, cât şi susţinerea şi dezvoltarea de materiale pentru 

elevi, studenţi şi profesori, în scopul îmbunătăţirii educaţiei în domeniul matematicii şi al altor 

ştiinţe. Geogebra este un soft gratuit folosit în geometrie (ariile unor figuri plane, construcţii de 

figuri plane: triunghiuri, poligoane, drepte, cercuri, elipse, construcţii de unghiuri, bisectoarele 

unghiurilor, mediatoarele laturilor unui triunghi, simetrice faţă de un punct, de o dreaptă), algebră 

vectorială (adunări şi scăderi de vectori), grafice de funcţii, algebră liniară (calcul matricial).  

 

Exemple concrete de aplicaţii utilizând GeoGebra 
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Perpendiculara dusă prin  punctul A(1,2) pe 

dreapta AB, B(4,1) 

 

 

Simetricul punctului A(4,2) faţă de axa Oy 

 

 
 

Dreapta care trece prin 2 puncte 

 

Rezolvări de ecuaţii 

 

Factorizarea numerelor 

 

Calcul de integrale si derivate 

 

 

HotPotatoes 6 este un soft gratuit folosit în toate domeniile pentru a concepe teste cu un 

singur răspuns, cu răspunsuri multiple, cu răspunsuri scurte, cu asocieri de răspunsuri şi pentru 

conceperea aritmogrifelor; se poate descărca de la adresa de Internet 

 http://hotpot.uvic.ca/#downloads 

 

 

 

 

http://hotpot.uvic.ca/%23downloads
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Univtest generator Pro6.0 este cel mai complex software educațional destinat cadrelor didactice 

(profesori si învăţători). UnivTest Generator Pro 6.0 este un "creator" de teste de evaluare, cu 

ajutorul căruia se poate realiza un test în doar câteva minute. Datorita ușurinței în utilizare,  precum 

si funcțiilor avansate pe care le deține (în urma cercetărilor de aproape 10 ani) - editor complex 

grafic, posibilitate de clonare, alegere si modificare itemi, asimilarea culegerilor electronice 

interactive în mediul de operare UnivTest, baza de date a simbolurilor internaționale utilizate in 

sistemul educațional, prezenta aplicație reprezintă singura alternativă la nivel mondial în 

perfecționarea si profesionalismul redactării unui test 

 

.  

 

Ecuaţia de gradul I 
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Aceste softuri educaţionale pot face lecţia de matematică mult mai interesantă şi pot stimula 

mai mult pe elevi în proresul şcolar.  

În materie de educaţie şi de pedagogie, pachetul de softuri, Cabri (http://www.cabri.com) a 

revoluţionat atât procesul de învăţare-evaluare al geometriei euclidiene, cât şi metodele de instruire 

matematică din învăţământul preuniversitar al multor ţări din Europa, America şi Asia, prin deplina 

concordanţă cu suportul matematic teoretic, rigoarea raţionamentului geometric, conţinutul 

programelor şi manualelor şcolare, dar mai ales prin valorificarea relaţiei pe care adolescenţii de 

astăzi o au cu lumea imaginii digitale animată de performanţele informatice, care stimulează 

creativitatea elevilor şi dezvoltă capacitatea lor de proiecţie spaţială. Aplicaţiile CABRI Geometrie 

facilitează învăţarea, fiind instrumente cu care aceste dificultăţi sunt depăşite prin numeroasele 

avantaje oferite: realizarea construcţiilor geometrice pe monitorul calculatorului, în condiţii grafice 

de excepţie, evidenţierea elementelor componente şi mobilitatea lor controlată, vizualizarea 

diverselor perspective spaţiale prin animaţie, salvarea şi imprimarea desenelor, etc. 

Aplicaţiile CABRI Geometrie II şi CABRI 3D sunt softuri educaţionale prietenoase ce pot fi 

folosite cu succes pentru învăţarea geometriei, atât în grup, cât şi individual. Parcurgerea 

procesului digital prin care sunt realizate construcţiile geometrice motivează şi provoacă elevii să 

exploreze, să facă propriile descoperiri, să analizeze rezultatele obţinute. Aceste atitudini şi reacţii 

conduc la dialog euristic, înlesnesc descoperirea proprietăţilor figurilor sau corpurilor şi verificarea 

lor, analiza evoluţiei elementelor variabile, argumentarea opiniilor şi ideilor personale, exprimarea 

ipotezelor, sintetizarea concluziilor. În 1985, "Centre National de la Recherche Scientifique" de la 

Universitatea "J. Fourier" din Grenoble a realizat CABRI, primul software destinat geometriei pe 

calculator. În 1988, Ministerul Educaţiei din Franţa recunoaşte softul şi acordă echipei care l-a 

creat Premiul de Excelenţă, promovând softul în sistemul naţional de educaţiei. Echipa de cercetare 

s-a extins în anul 1990, incluzând informaticieni, matematicieni, profesori practicanţi din domeniul 

educaţiei, cu scopul dezvoltării şi extinderii proiectului la studiul geometriei spaţiului 

tridimensional dar şi a diversificării şi îmbunătăţirii calităţilor lui digitale. În 2000, echipa dezvoltă 

Fundaţia CABRIOLOG, prin care distribuie în întreaga lume actualele versiuni : CABRI 3D, 

CABRI II Plus, CABRI Jr. Utilites. 

 

Exemple de activităţi care pot fi realizate la clasă cu ajutorul programului Cabri 3D 

Opţiunea de măsurare din aplicaţia Cabri 3D 

 
Apotema piramidei regulate. După cum se ştie, apotema unei piramide regulate reprezintă 

înălţimea unei feţe laterale a piramidei. Noţiunea de apotemă a piramidei este simplă, iar 

reprezentarea ei în desen este uşor de realizat. Unii elevi 

identifică mai greu triunghiurile care se formează în 

piramidă şi care trebuie considerate pentru aflarea lungimii 

apotemei, sau pentru aflarea măsurii unghiului dintre o faţă 

laterală şi planul bazei -  triunghiul format de înălţime, 

apotema bazei şi apotema piramidei şi triunghiul format de o 

muchie laterală, o muchie a bazei şi apotema piramidei. 

 

 

http://www.cabri.com/
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 Cu ajutorul programului CABRI 3D, fiecare elev poate construi în timpul orei piramide 

regulate, poate măsura (cu opţiunea de măsurare din aplicaţie), pe desenele realizate, muchiile şi 

înălţimile, şi, cu formula lui Pitagora, poate calcula lungimile apotemelor. Rezultatele obţinute vor 

fi validate prin măsurarea pe desene a lungimilor apotemelor. 

Este o certitudine  - calculatorul tinde să devină instrument de utilitate universală, iar 

informatica o a doua limbă maternă, ceea ce face ca dobândirea competenţelor digitale să fie o 

necesitate a educaţiei în oricare dintre ţările lumii. Această necesitate impune o alta, şi anume cea a 

dezvoltării în cadrul colectivelor de profesori a unui nou mod de gândire şi motivare pentru 

adoptarea atitudinilor deschise în ceea ce priveşte introducerea în procesul de învăţare a instruirii 

asistate de calculator. Ca oricare alt mijloc didactic însă, calculatorul nu poate înlocui eficienţa 

dialogului ştiinţific şi afectiv - emoţional realizat la orele de clasă între profesor şi elevi, dar nici 

munca individuală susţinută şi serioasă, necesară elevului pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor 

de matematică. Profesionalismul şi devotamentul profesorului care împărtăşeşte cu generozitate 

elevilor cunoştinţele şi experienţa acumulată vor rămâne întotdeauna cele mai importante condiţii 

care asigură succesul rezultatelor elevilor; utilizând mijloace didactice informatice, eforturile sale 

vor fi substanţial reduse, iar satisfacţiile vor fi imediate şi mai mari. 
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IMPORTANȚA LECTURII ÎN INSTRUIREA ȘI EDUCAREA ELEVILOR 

 
Prof. Sgondea Simona,  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu 

 

  „Că nu iaste alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului decât cetitul cărţilor―, spunea 

marele cronicar român Miron Costin într-o caracterizare metaforică a lecturii în viaţa omului. 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei 

cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file ţesute 

de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei, 

cum vrei şi 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.  

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. 

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să-i facă să iubească cartea, să le 

satisfacă interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Lectura contribuie într-o măsură 

însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi nuanţat, la 

dezvoltarea gustului estetic. Cartea citită în copilărie rămâne prezentă în amintire aproape toată 

viaţa şi influenţează asupra dezvoltării ulterioare a personalităţii. Lectura oferă copilului 

posibilitatea de a-şi completa singur cunoştinţele, de a le lărgi, de a le adânci. Ca să-şi îndeplinească 

rolul său formativ, lectura cere muncă organizată de îndrumare, control şi evaluare. Folosind 

caracterul divers al lecturii, învăţătorul trebuie să dezvolte gusturile şi înclinaţiile, să direcţioneze pe 

elevi asupra operelor cu importanţă deosebită şi să coreleze lectura cu celelalte obiecte de 

învăţământ şi cu evenimentele curente. 

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. 

Prin lectură elevul este condus să-şi formeze capacitatea de a surprinde, de a descoperi 

conţinuturi şi forme ale realităţii, exprimate într-o multitudine de modalităţi de expresie, de a le 

asocia unele cu altele, ceea ce le permite să îşi extindă astfel aria cunoaşterii. Lecturile contribuie la 

formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea dorinţei de cunoaştere, a aspiraţiei spre a fi mai 

buni, mai îndrăzneţi. 

Pentru îmbunătăţirea competenţelor de lectură, învăţătorul nu trebuie să angajeze elevii în învăţarea 

mecanică, pasivă, ci va conştientiza actul citirii, a cărui tehnică o va consolida şi stabiliza în scopul 

dobândirii unor instrumente de lucru cu cartea, prin suscitarea, încurajarea şi dezvoltarea dorinţei de 

lectură, recurgerea la texte literare accesibile vârstei şi ritmului de achiziţie al fiecărui copil. Deşi nu 

pot fi date reţete, scheme, şabloane, având în vedere specificul disciplinei, ca formă de cunoaştere 

prin mijlocirea imaginii artistice, nu trebuie ignorate cerinţele psihopedagogice care determină 

eficienţa în dirijarea procesului de însuşire a tehnicii lecturii. Trebuie avute în vedere următoarele 

cerinţe psihopedagogice: 

-asigurarea unei permanente interferenţe între toate componentele studiului limbii române la 

clasele I-IV; 
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-corelarea conţinuturilor cu obiectivele psihopedagogice şi cu cele specifice; 

-selectarea şi dezvoltarea volumului de informaţii; 

-definirea clară a obiectivelor generale şi operaţionale; 

-utilizarea celor mai potrivite metode şi procedee în realizarea obiectivelor propuse; 

-concordanţa deplină dintre obiective, conţinuturi, strategii didactice şi posibilităţile de 

învăţare proprii elevilor de această vârstă. 

În îmbunătăţirea competenţelor de lectură în ciclul primar,ca proces lingvistic, învăţătorul 

trebuie să fie preocupat ca elevii: 

-să se servească eficient de limbă, ca mijloc de comunicare şi de gândire; 

-să ştie să comunice oral, prin scris, prin cuvinte şi imagini; 

-să înţeleagă limba vorbită în sensul de a descifra simbolurile verbale, de a reacţiona corect 

faţă de acestea;  

-să reproducă semnele vocale cu intenţia de a le comunica, limbajul presupunând 

recunoaştere, înţelegere şi transmitere; 

-să înţeleagă limba prin recunoaşterea semnelor grafice (scriere), succesiunea operaţiilor 

fiind dată de ordinea: cuvânt pronunţat (cunoscut), simbolul grafic al cuvântului –  percepţia 

simbolului, pronunţia înţelegerii lui; 

-să întrebuinţeze simbolurile grafice pentru a comunica normal cu ceilalţi ceea ce presupune 

formarea deprinderilor şi abilităţilor ortografice, gramaticale, de punctuaţie şi exprimare, devenind 

prin aceasta exactă, corectă, fluentă şi literară în raport cu gândirea şi intenţionalitatea ei (citirea 

mentală). 

În orele de limba română şi a celor de lectură, la clasele primare se va urmări : 

• exersarea actului citirii:se va insista pe fluenţa, ritmul citirii şi intonaţia adecvată; 

• antrenarea elevilor din primele clase ale ciclului primar la lecturarea textelor literare de 

scurtă întindere sau citirea selectivă a unor fragmente semnificative, pentru ca aceştia să nu mai 

deţină în exclusivitate rolul de ascultători pasivi ai textelor citite, povestite de învăţător sau 

reproduse pe o bandă magnetică; 

• exersarea citirii cu voce tare, în ritm lent sau mediu impus de specificul învăţării care în 

faza iniţială oferă posibilităţi de depistare şi ameliorare a greşelilor; 

• asocierea conţinutului de caracterul conştient al celor citite, lăsând autonomie elevilor 

pentru lectura în gând; 

• dirijarea şi controlul lecturii în permanenţă, atât de către învăţător cât şi de părinţi; 

• evaluarea periodică asupra vitezei cititului, urmărindu-se evoluţia formării deprinderilor de 

citire rapidă şi corectă; 

• asimilarea activă şi conştientă a celor comunicate în scris (sau oral) care să permită 

efectuarea unei lecturi funcţionale; 

• stimularea stăruinţei, perseverenţei copiilor de a parcurge un text pentru a căuta răspunsuri 

la întrebări sau pentru a desprinde idei esenţiale.  

Dacă orele de citire au o tehnică deja stabilită de desfăşurare, a cărei respectare este 

indispensabilă eficienţei lor, în ora de lectură, învăţătorul are o mai mare libertate în alegerea 

conţinuturilor şi mai ales a strategiilor adoptate. În aceste ore, accentul este pus pe trezirea 

interesului pentru lectură.  

Stimularea interesului pentru lectură începe încă din clasa I, contribuind nemijlocit la 

însuşirea şi exersarea unei citiri corecte şi expresive.  

La clasa a II- a, la ora de lectură, sub îndrumarea învăţătorului, elevii pot fi deprinşi să se orienteze 

în structura unei cărţi (titlu, autor, capitol), ceea ce îi va ajuta mult la efectuarea notaţiilor scrise în 

legătură cu cărţile citite în clasele următoare, să citească unele fragmente selectate şi să răspundă la 

întrebările învăţătorului. În clasa a III-a, ei trebuie să se obişnuiască să noteze în caiete titlul cărţilor 

citite, numele autorului şi ce le-a plăcut mai mult. Aceştia trebuie deprinşi să cunoască structura 

revistelor, să ştie să redea conţinutul unui articol citit. 
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În clasa a IV-a, trebuie deprinşi să exprime pe scurt conţinutul textelor citite şi să-şi exprime 

atitudinea faţă de eroi şi evenimentele descrise în ele, de asemenea trebuie îndrumaţi să 

generalizeze conţinutul mai multor texte care au aceeaşi temă. 

Rolul învăţătorului este de a urmări nu numai „cât‖, ci şi „ce‖ şi „cum‖ citesc elevii săi. Nu 

numărul mare de cărţi citite contează, ci valoarea artistică şi educativă a acestora. Un obiectiv 

important pentru fiecare clasă, este trezirea interesului elevilor pentru lectură. Odată format,gustul 

pentru lectură se poate transforma într-o adevărată pasiune, care se poate resimţi toată viaţa. 

Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată.  

În ciclul primar se pot folosi diverse forme de îndrumare a lecturii, cum ar fi: - expunerea 

prin povestire; - conversaţia sau dezbaterea; - activitatea cu cartea prin citirea expresivă a 

învăţătorului; - recenzia unei cărţi; - lecţiile de popularizare a cărţii; - metoda demonstraţiei; - 

excursia literară; - întâlniri cu scriitori; - şezătoarea literară; - medalion literar consacrat aniversării 

unui scriitor; - simpozion literar; - concursurile. Aceste forme contribuie atât la formarea şi 

dezvoltarea gustului pentru lectură, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului precum şi la 

dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă a elevilor. Îndrumarea lecturii se relizează şi prin 

organizarea unei biblioteci a clasei, a tabelului de consemnare a lecturilor citite şi colţul produselor 

elevilor, adunate în portofoliul de lectură. 

Pentru realizarea justă a organizării şi îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare 

strânsă între şcoală şi familie. Este necesar să se ia în discuţie problema lecturii elevilor şi să se 

scoată în evidenţă imensul rol al lecturii în formarea personalităţii copilului, să se dea îndrumări 

despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta 

interesul pentru lectură. 

În toate demersurile pe care le întreprindem pentru îmbunătăţirea competenţelor de lectură, 

trebuie avută în vedere necesitatea nu atât cantitativă a lecturii, cât calitatea receptării, câştigul în ce 

priveşte simţul şi gustul estetic, universul intelectual, dragostea pentru lectură. Şcoala are menirea 

de a forma un lector competent, dar şi un cititor care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, 

astfel încât să devină un cititor activ pe tot parcursul vieţii.. 
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ABORDĂRI INOVATIVE ÎN DIDACTICA DISCIPLINELOR TEHNICE 

METODA CELOR 6 PAŞI 
 

Profesor Monica Suciu  

Colegiul Tehnic nr.2, Tg-Jiu  

 

Modelul românesc de învăţământ tehnic, bazat pe teorie, tinde să fie depăşit de dezvoltarea 

actuală a societăţii, motiv pentru care se impune adoptarea unor metode noi de învăţare, care să 

pună accentul în primul rând pe învăţarea practică şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

elevului. 

O astfel de metodă de lucru integrală orientată spre acţiune este Metoda celor 6 paşi, folosită 

în sistemul de învăţământ tehnic profesional dual nemţesc. 

Metoda a fost prezentată în cadrul proiectului: "Parteneriat transnaţional pentru 

dezvoltarea învăţământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de 

proiecte pentru lucrări practice în atelierele şcolare din România" implementat de 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ din CLUJ NAPOCA în parteneriat cu S.C. TERA IMPEX SRL – 

Sibiu şi INSTITUTUL TEHNIC DR. ING. PAUL CHRISTIANI – Germania, la stagiu de formare 

numit sugestiv: Practica în licee (www.practicainlicee.ro).  

Educaţia prin Metoda celor 6 paşi este orientată de întrebări cheie ale curriculumului, care 

fac legătura între standardele de performanţă, capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi 

contexte din viaţa reală. Complexitatea Metodei celor 6 paşi constă în aceea că se evaluează nu doar 

cunoştinţe, ci şi deprinderi, atitudini, competenţe de comunicare, oferindu-le elevilor oportunitatea 

de a-şi prezenta cunoştinţele într-o manieră originală, dezvoltându-le creativitatea, interesul pentru 

învăţare şi spiritul de echipă.  

Competenţa practică este astăzi cerinţa centrală a agenţilor economici pentru toate meseriile 

care necesită o fomare profesională. 

 

Calificarea, desemnează valorificarea şi utilizarea 

directă a cunoştinţelor însuşite. 

Competenţa, descrie capacitatea individului de a 

acţiona în mod adecvat şi responsabil într-o situaţie dată, 

precum şi capacitatea şi disponibilitatea de a-şi însuşi noi 

abilităţi. 

Astfel, se aşteaptă de la personalul calificat ca pe lângă 

competenţele profesionale să dispună de tot mai multe 

abilităţi strategice (metodice, sociale şi personale) necesare 

unei activităţi independente în cadrul procesului de 

producţie. 

 

Metoda procedurală este desfăşurată în următoarele etape: 

Pas 1. Informarea - „Ce trebuie făcut?" 

Mai întâi, practicantul trebuie să se informeze temeinic asupra sarcinii sale, asupra conţinutului 

şi a condiţiilor concrete existente. 

Pentru informarea sa, practicantul va găsi în suportul proiectului din fiecare capitol documente 

tehnice corespunzătoare, care oferă sprijin specificaţiilor cerute în cadrul acestui proiect tematic. 

Întrebările de îndrumare îl ghidează spre aprofundarea competenţelor şi cunoştinţelor care urmează 

a fi aplicate, iar instrucţiunile despre mediile de informare oferă indicaţii referitoare la locul în care 

se vor găsi informaţiile de specialitate pentru elaborarea proiectului şi pentru răspunsul la întrbările 

cheie.  
 

http://www.practicainlicee.ro/
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În încheierea etapei de 

informare, practicanţilor li se vor 

pune la dispoziţie toate datele şi 

informaţiile pentru elaborarea 

proiectului. 

Pas 2. Planificarea - „Cum vom 

proceda?" 

După etapa de informare, 

practicantul planifică sistematic 

derularea proiectului, modul de 

utilizare a uneltelor şi materialelor 

auxiliare corespunzătoare, precum 

şi ordinea operaţiilor individuale. 

Pentru aceasta se vor folosi 

informaţiile acumulate la punctul 

1. 

În suportul proiectului, pentru 

această etapă există un formular 

de planificare a etapelor de lucru. 

În acesta se vor trece paşii 

planificaţi, uneltele necesare 

fiecărui pas în parte, precum şi 

timpul de lucru programat. 

Pas 3. Luarea deciziei -  „Care este cea mai bună metodă de lucru?" 

Pentru ducerea la îndeplinire a unei sarcini, adeseori există mai multe căi de rezolvare; se va 

alege acea cale care este cea mai bună din punct de vedere al materialelor folosite, a uneltelor 

necesare şi a operaţiilor aplicate, a timpului necesar realizării acesteia. Metoda aleasă se va discuta 

împreună cu formatorul prin prisma planificării operaţiilor, ca urmare a răspunsurilor la întrebările 

de îndrumare. 

Practicantul, pe baza documentaţiei prezente şi a criteriilor din documentaţie, prezintă 

formatorului procedurile sale din cadrul programării lucrului. 

Planificarea lucrului se va adapta astfel în funcţie de modificările făcute ca urmare a acestei 

discuţii. Prin acest dialog, în cadrul proiectului se urmăreşte confruntarea ideilor practicantului cu 

experienţa formatorului. 

 

Pas 4. Execuţia 

Operaţiile se vor executa corespunzător ordinii stabilite în cadrul planificării şi metodelor 

stabilite de formator şi practicant. 

Pas 5. Controlul -  „A fost sarcina rezolvată în mod profesionist?" 

După executarea lucrării, practicantul va verifica dacă munca prestată corespunde cerinţelor 

stabilite. Dacă este cazul, pot fi prevăzute şi efectuate verificările calităţii lucrărilor pe timpul 

execuţiei, la terminarea unei etape. 

Pentru control se vor utiliza formularele de control şi evaluare din documentaţia proiectului.  

Practicantul va executa un control obiectiv al muncii sale, anume dacă munca prestată de acesta 

corespunde cerinţelor enunţate iniţial. Formularele de control şi evaluare prevăd criterii de 

verificare pe baza cărora se poate efectua controlul calităţii. 

Este important ca activitatea, respectiv rezultatul acesteia să se verifice şi de către alte persoane. în 

mod logic, formatorii şi practicanţii vor verifica separat rezultatele prestaţiei. Prin acest control 

extern obiectiv, respectiv autocontrol, practicanţii îşi vor însuşi competenţe de aplicare a criteriilor 

de calitate. 
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Pas 6. Evaluarea - „Ce trebuie făcut pentru ca următoarea lucrare să fie mai bună?" 

La final, rezultatele muncii, precum şi formularele de evaluare se vor discuta de către practicant 

şi evaluator în scopul fixării experienţelor acumulate şi al minimalizării probabilităţii de apariţie a 

viitoarelor greşeli. 

O parte a acestor etape, care înainte erau preluate în practică de către maistru, iar în pregătirea 

teoretică de către formator, sunt acum sarcina viitorului specialist şi vor trebui acumulate de către 

cursanţi conform normelor educaţionale. Atunci când învăţarea ca şi acţiune integrală este 

implementată în pregătire, se obţine o mai mare eficienţă a muncii specialistului. Astfel, cel care 

intenţionează să efectueze o acţiune, pleacă de la 

o sarcină primită. 

El trebuie să se informeze exact asupra scopului 

final al sarcinii. Va elabora apoi un plan de lucru 

şi va decide asupra unei căi de execuţie. El îşi 

stabileşte astfel, în ce ordine şi cum va executa 

activităţile planificate, care este personalul 

necesar, ce unelte şi materiale sunt necesare a fi 

folosite. Mai multe detalii se pot obţine vizitând 

site-ul proiectului www.practicainlicee.ro. 
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LECTURA  ŞI  SCRIEREA  CREATIVĂ 
 

                                               

Prof. ŢĂPURIN ADRIANA 

 C.S.E.I. Tg.-Jiu 

        

 

     ,,Lectura este pentru spirit ceea ce este exerciţiul pentru trup‖, spunea Mihai Beniuc, 

poet,prozator şi psiholog al timpului meu .  

       Una dintre  bucuriile vieţii este lectura. O bucurie mică, pentru un grup tot mai mic de 

oameni. Sunt ,cred,din ce în ce mai puţini cei care simt  bucuria lecturii ,cei care păşesc încărcaţi de 

emoţie printre rafturile cu cărţi. 

      Ştiu o poveste despre două eleve care se bucurau de lectură într-un mod inedit  , împreună , 

deşi se spune că lectura e un act intim  : citeau aceeaşi carte ,fiecare câte o jumătate şi apoi îşi 

povesteau ce au citit. Asta se petrecea chiar în librărie, câteva zile la rând , pentru că niciuna  nu 

avea bani să cumpere cartea. Eram eu şi prietena mea… 

     Ştiu că  trebuie o anumită dispoziţie  sufletească pentru a te arunca  pur şi simplu în lectură 

ca într-o vâltoare, dar noi învăţasem să ne sprijinim una pe alta , ca să ne putem bucura împreună. 

       Experienţele de lectură ne pot modela precum experienţele de viaţă :   ne fac mai frumoşi, 

mai buni ,mai puternici. Fiecare experienţă de lectură este inedită, căci fiecare dintre noi venim cu 

alte trebuinţe , cu altă personalitate, cu altă măsură,pe fiecare dintre noi cititul îl  transformă altfel. 

      Cititul deschide noi orizonturi fiecăruia,în mod diferit , gândurile adunate în cărţi sunt 

folosite de fiecare într-un mod doar de el dorit ,după fire şi simţire.   Ce se întâmplă cu noi când 

citim ,e greu de exprimat în cuvinte  : zburăm ,călătorim , pierim, înviem,suntem bulgări de tină sau 

de aur , suntem foc sau cenuşă... 

     De ce nu se citeşte mai mult? În primul rând, pentru că oamenii nu mai au răbdare. Nu e 

vorba de timp, ci de răbdare.  În al doilea rând, pentru că oamenii au uitat cum să citească pentru a 

se bucura de lectură, pentru a descoperi plăcerea în sine a cititului. Asta se învaţă din copilărie. 

Numai că, în zilele grăbite de azi, părinţii nu realizează că, în locul bucuriei, fac din lectură o 

povară. Am văzut numeroase scene în care copilul, certat că a stat prea mult la calculator ori s-a 

jucat prea mult cu prietenii, ori a stat cu ochii în televizor, e trimis să citească, parcă drept corecţie, 

drept pedeapsă. În acest fel, locul bucuriei e luat de sentimentul de revoltă, de neputinţă, de ură, de 

răzbunare, de refuz. Toate lumile din carte se dizolvă în rezistenţa pe care o simte copilul pentru 

lectura „obligatorie‖, pentru cititul cu forţa. 

      Poate nu se ştie,dar drumul spre bucurie,  de la poveştile citite de părinţi şi bunici, la vârsta 

la care copilul nu ştie literele, până la cititul de unul singur, în gând, trebuie presărat cu tentaţii, cu 

„cârlige‖ care să-i trezească dorinţa, curiozitatea, visarea, imaginaţia .  

  Copiii nu trebuie pedepsiţi  trimiţându-i să pună mâna pe o carte, ci trebuie ademeniţi spre 

lectură, ca într-un joc. Sunt multe metode prin care poţi determina dezvoltarea dorinţei de a citi – a 

începe o poveste şi a nu o termina de citit,determinând copilul să citească  singur sfârşitul , a povesti 

fragmente palpitante pentru ca apoi el să dorească să ştie mai mult , a merge la librărie să-şi aleagă 

şi să plătească singur cartea pe care ar dori s-o citească. Nimic nu se compară cu titlul acela atractiv 

, paginile proaspete, care sunt răsfoite pentru prima dată, şi finalul, victoria  asupra ultimei pagini. 

Se poate încerca acest mic experiment şi nimeni nu va regreta, nici părinţii ,nici copiii,care vor 

descoperi cititul ca fiind interesant. Acest lucru îi va ajuta în mod  sigur să scrie mai uşor  

compunerile şcolare, să fie mai creativi, să utilizeze expresii artistice, figuri de stil, să-şi 

îmbogăţească vocabularul activ, să  fie empatici, buni, prietenoşi, să fie ,, altfel‖.     

          Influenţa pe care literatura o are asupra psihicului uman şi a educaţiei elevilor  este 

covârşitoare : există o categorie, care citeşte pentru a simţi acea emoţie specială pe care o carte 

poate să o ofere şi viaţa reală, nu, iar alţii citesc pentru a se putea transpune în nenumăratele vieţi, 

imposibile întâlnite în cărţi. 
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 Rolul cărţii în dezvoltarea creativităţii este primordial, nici o altă activitate nu  poate genera 

atâtea schimbări de structură psihică, precum lectura unei cărţi sau jocul, pentru copiii care nu 

cunosc taina cititului. Imaginaţia sau creativitatea sunt cele mai strâns legate de lectură, deoarece 

acestea prelucrează informaţiile primite şi le transformă , astfel încât dobândesc rolul de a ne 

îmbogăţi viaţa. 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. 

Am ales să abordez împreună lectura şi scrierea creativă, deşi simpozionul are ca temă 

cartea din două motive : în primul rând, pentru că această pereche poate evidenţia relaţia de 

continuitate şi determinare reciprocă dintre lectură şi scriere: pe de o parte, modul în care este 

abordată lectura în şcoală influenţează modul în care elevii scriu despre ceea ce citesc sau modul în 

care scriu în general (lectura creativă stimulează scrierea creativă, susţin unii cercetători), iar, pe de 

altă parte, activităţile de scriere dezvoltă competenţele de lectură, îi ajută pe elevi să înţeleagă mai 

bine modul în care sunt structurate textele şi cum se pot evidenţia ideile acestuia. În altă ordine de 

idei, pentru că percepţia asupra rolului creativităţii în dezvoltarea personalităţii elevilor este 

adeseori neglijat în practicile didactice specifice materiei: potenţarea şi stimularea creativităţii 

elevilor are mai degrabă o curbă descendentă dinspre învăţământul primar spre gimnaziu şi liceu, 

din cauza, argumentează unii profesori, a conţinuturilor mai dense şi mai complexe şi a presiunii 

examenelor. Punctul de vedere pe care îl susţin  este o pledoarie pentru stimularea creativităţii pe tot 

parcursul şcolii, câtă vreme ea este un mijloc esenţial de a dezvolta gândirea critică şi de a stimula 

potenţialul fiecărui elev atât în procesul receptării, cât şi în procesul scrierii. 

       Actul creaţiei este determinat decisiv de nivelul la care are loc comunicarea, în toate formele 

ei de manifestare. Chiar formularea conţinutului a ceea ce se transmite implică şi un efort de 

construcţie, cu elemente de creaţie simplă, conţinuturi care duc la cultivarea creativităţii elevilor, 

prin diferite activităţi de învăţare. 

      Scrierea creativă are definiţii din cele mai diverse. De la tehnica şi abilitatea  în sondarea 

textului, până la redarea unor subtilităţi de stil sau percepţia corectă a  metaforizării. 

      În şcoală, scrierea creativă nu se poate preda, ca oricare altă materie, ea se rezumă la a-i 

învăţa pe copii să  scrie compuneri, povestiri sau poezii , în cadrul cercurilor literare sau la orele de 

lectură. Scrisul se învaţă citind, imitând, experimentând . Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de 

expresie, cultivarea şi îmbunătăţirea formelor de expresie prin scris, menţinerea şi stimularea 

interesului pentru literatură şi, nu în ultimul rând, rafinarea propriilor personalităţi şi a relaţiilor 

sociale sunt doar câteva dintre beneficiile învăţării scrierii creative. 

     Activizarea şi îmbogăţirea creatoare a vocabularului elevilor se realizează permanent, 

preponderenţa având-o însă o lectură sistematică şi bine dirijată. Această sarcină pe care lectura o 

îndeplineşte cu precădere se transformă, de fapt, într-un proces de lungă durată, complex şi cu 

interferenţe nemărginite în toate domeniile de activitate. Rezultatul său este formarea la elevi a unui 

mod de exprimare elevat, bogat în neologisme, sinonime, antonime, omonime,folosite în mod 

creator pentru înnobilarea exprimării şi pentru înfrumuseţarea limbajului folosit. 

      În cadrul procesului învăţării, se disting şi se formează mai multe tipuri de vocabular ,în 

funcţie de domeniul stilistic de folosinţă şi de scopul în care este folosit: 

vocabularul artistic, ştiinţific, oficial şi cel uzual. In mod evident, lectura textelor literare formează  

la elevi un vocabular artistic, care stă, în acelaşi timp, la baza oricărui tip de vocabular. În funcţie de 

tipologia vocabularului  folosit , se  remarcă şi ponderea unui anumit tip de cuvinte ce se utilizează. 

     Vocabularul artistic, însuşit de elevi prin lectura textelor literare, se distinge prin varietatea 

şi multitudinea expresiilor plastice, a sensurilor figurate, a sinonimelor, antonimelor, omonimelor şi 

neologismelor literare, a diminutivelor, dar şi a regionalismelor şi arhaismelor ce dau farmec şi 

culoare locală exprimării de tip vechi. Înţelegerea limbajului metaforic din lecturile literare dezvoltă 

capacităţile creatoare ale elevilor şi determină, implicit, însuşirea de către aceştia a unui cod legat 

de conotaţiile cuvintelor, pe care ei îl pot descifra uşor în textele literare şi îl pot folosi cu succes în 

comunicarea orală şi mai ales, scrisă. Descifrarea şi folosirea conştientă, în contexte lingvistice 

adecvate a acestui cod reprezintă condiţia dezvoltării capacităţilor de comunicare creativă ale 

elevilor în perioada de şcolaritate ,încă din ciclul primar . 
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 Deprinderile de receptare a mesajului scris se formează şi se exersează şi prin intermediul 

manualelor ,dar şi prin mijlocirea lecturii altor texte ,cu precădere, literare. 

     Lectura duce la realizarea a două laturi ale instruirii: cultivarea înclinaţiei de a analiza 

faptele de limbă şi de a reflecta asupra lor , şi exersarea,repetarea,antrenarea componentei efective 

de învăţare a limbii , până la transformarea în deprindere. Vorbirea cultivă atenţia , menţinând-o vie 

în contact cu replicile interlocutorului ,dezvoltă spiritul de observaţie şi atitudinea creativă , 

stimulează spontaneitatea conversaţiei . 

    Scrierea cultivă răbdarea,solicită un efort mai mare de clarificare a gândurilor,impune mai 

multă atenţie în formularea ideilor, disciplinează gândirea. 

     Elementele principale ale comunicării – lectura,vorbirea şi scrierea – sunt ,totodată şi 

componentele fundamentale ale  actului compoziţional ,ale dezvoltării multilaterale ale copilului,  

ca finalitate a educaţiei. Lectura,vorbirea şi scrierea asigură fondul informaţional necesar 

manifestării adevăratei  libertăţi  de creaţie. Descifrarea şi folosirea conştientă a puterii  cuvântului, 

reprezintă condiţia dezvoltării capacităţii de comunicare creativă a elevilor. 
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SECȚIUNEA A III-A 
Proiecte extracurriculare – referat sau ppt. 

 

 

PROIECT EDUCATIV 

DIVERSITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Profesor, KLEMENTINA ARDELEAN 

Liceul Teoretic „Ady Endre‖ Oradea 

şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu‖ Oradea 

 

 În anul şcolar 2014-2015 am iniţiat Proiectul Educativ: Uniţi în diversitate, proiect de nivel 

judeţean, care se încadrează în domeniul cultural-civic-ştiinţific. Autorul şi coordonatorul 

proiectului este subsemnata. 

A. DENUMIREA PROIECTULUI –UNIŢI ÎN DIVERSITATE 

 Titlul : Uniţi în diversitate.  

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: CULTURAL-CIVIC-ŞTIINŢIFIC. 

Tipul de proiect: local 

B. APLICANTUL   

 Liceul Teoretic ,,Ady Endre‖ Oradea, profesor coordonator Ardelean Klementina. 

Experienţă în domeniul proiectului: aplicantul şi membrii echipei de proiect au dobândit experienţă 

în realizarea şi coordonarea a numeroase proiecte, majoritatea activităţilor din calendarul 

prezentului proiect au fost realizate într-o formă asemănătoare şi în anii anteriori. 

C. CONTEXT     

  ―Uniţi în diversitate‖ nu trebuie să rămână doar o deviză a Uniunii Europene. Diversitatea 

de culturi trebuie să constituie atuul într-o societate dornică de progres. Problemele lumii 

contemporane îşi pot găsi rezolvarea numai pe calea dialogului, cooperării şi al toleranţei.  Scopul 

acestui proiect este de a completa procesul instructiv-educativ într-un mod atractiv, utilizând 

computerul şi internetul alături de mijloacele clasice de învăţământ. Proiectul urmăreşte să cultive la 

elevi respectul faţă de mediul înconjurător, faţă de cultură şi tradiţie, faţă de semeni.  Activităţile 

cultural-educative vizate urmăresc dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dezvoltarea gândirii 

critice prin conştientizarea şi acceptarea diferenţelor culturale, colaborarea în găsirea de soluţii de 

îmbunătăţire a calităţii mediului în care trăiesc, valorificând constructiv diversitatea din Europa. 

 În contextul globalizării, al integrării europene şi a cosmopolitismului, un proiect pe teme de 

istoria Uniunii Europene ar contribui major la fundamentarea/refundamentarea conştiinţei de sine, a 

identităţii, a apartenenţei la comunitate. Importanța istoriei ca disciplină şcolară constă în 

contribuţia pe care o aduce la formarea culturii generale, la modelarea personalităţii elevilor, 

oferind suficiente date pentru înţelegerea istoriei contemporane și locale. Aportul acestor discipline 

nu este doar formativ dar se remarcă și prin aplicabilitatea în toate domeniile vieţii cotidiene, de la 

politică la economie, de la relaţii sociale la manifestări culturale.  

D. DESCRIEREA PROIECTULUI       

Scop:     
 Scopul nostru este dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de istoria si cultura națională si 

universală. Valorificarea achiziţiilor pentru educaţia intelectuală, estetică şi culturală. Formarea de 

abilităţi şi instrumente de comunicare interculturală. Valorificarea formativă a istoriei şi literaturii 

în vederea antrenării gândirii în vederea respectării adevărului, a obiectivităţii, a dezvoltării 

spiritului critic. Participarea activă şi conştientă la promovarea şi ocrotirea valorilor sociale, 

culturale ce aparţin individului, comunităţii şi umanităţii.Formarea unui comportament bazat pe 

respectul faţă de natură şi realizările umane, promovând valorile europene în context multicultural. 
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Nu în ultimul rând, comunitatea însăşi ar putea fi beneficiara indirectă, prin „produsele‖ generate în 

cadrul proiectului, spectacole,expoziţii, fotografii, albume etc., ce ar determina o regândire a 

politicii locale faţă de monumente, clădiri, obiective istorice, culturale, turistice, în sensul 

revalorizării, promovării şi valorificării lor. 

Obiective: 

- exersarea capacităţilor de punere în valoare a patrimoniului artistic a popoarelor din UE şi a 

contribuţiei acestora la  cultura universală; 

- formarea unui comportament  bazat pe respectul faţă de cultură şi deschis unui dialog  care refuză 

discriminarea şi intoleranţa;  

- conştientizarea importanţei cunoaşterii drepturilor şi responsabilităţilor civice,  

- dezvoltarea sentimentului patriotic şi crearea unei atitudini pozitive faţă de valorile româneşti şi 

europene;  

- atragerea elevilor în organizarea de activităţi cu caracter extracurricular, pentru lărgirea şi 

îmbogăţirea orizontului de cunoaştere a acestora 

- organizarea de  expoziţii tematice cu lucrările elevilor participant; pregătirea elevilor în sensul 

asigurării egalităţii şanselor în educaţie, a dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, a 

îmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor. 

- valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin realizarea de postere, prezentări Power Point, 

fotografii. 

- dobândirea unor cunoştinţe privind istoria constituirii Uniunii Europene; înţelegerea mecanismelor 

de funcţionare a instituţiilor europene, în general,  

- învăţarea prin intermediul experimentării unităţii europene în diversitate. 

- promovarea unor evenimente, valori si concepte nationale si universale; 

- exersarea / dezvoltarea aptitudinilor şi comportamentelor civice axate pe respectul celuilalt şi pe 

toleranţă, aprecierea/acceptarea diversităţii;  

- conștientizarea valorii libertăţii naţionale  şi democratice  

- dezvoltarea sentimentul apartenentei la comunitate si respectarea diversității culturale; 

- promovează următoarele valori şi atitudini: gândire critică;  relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;  

-antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului Instituţiilor Europene în viaţacontemporană. 

Grup  ţintă:  

direct: elevi din clasele VII-XI;  

indirect: ceilalţi elevi, părinţii, comunitatea locală 

Durata: septembrie 2014- iulie 2015 

Conţinutul proiectului: 

- Scrierea si popularizarea proiectului in școala - septembrie 2014 

- Drepturile copilului - drepturile mele, concurs interdisciplinar pentru clasele de liceu, 20 noi. 2014 

- ,,Romania frumoasa‖ - expoziție de fotografii organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României  - 

28 noi. -10 decembrie 2014 

- Cultură şi civilizație în Bihor - Festival al tradiţiilor şi obiceiurilor bihorene din perspectiva 

minorităţilor bihorene: maghiari, germani, evrei, romi. 15-20 ianuarie 2015 

- Expoziţie de fotografii vechi ,, Ţara Bihorului în imagini‖ ianuarie 2015 

- ,,Călători prin Europa‖ Sesiune de  comunicări ştiinţifice, feb. 2015  

- Ziua Naționala a Ungariei - Comemorarea Revoluţiei maghiare de la 1848 – masă rotundă, 

dezbatere ştiinţifică, prezentarea evenimentelor din 15 martie cu ajutorul jurnalelor şi articolelor din 

ziar, fişă de personalităţi - 15 martie 2015 

- Civilizaţie şi cultură în Crişana - expoziţie de fotografii vechi ilustrând obiceiuri, port, tradiţii 

locale - 13-28 aprilie 2015 

- Ziua Europei – concurs interdisciplinar pentru clasele de gimnaziu - 8-9 mai 2015 

- Expoziție de planșe dedicate Zilei Europei  2-15 mai 2015 

- Concurs de desene Ziua Europei, 1-10 mai 2015 

- Ziua Europei - Festival Culinar - pregătirea măncărurilor specific ţărilor europene, activitate 

organizată de Comitetul de părinţi în parteneriat cu Consiliul Elevilor, 9 mai 2015 
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- Ziua Naţională a Italiei, scenetă pregătită de cercul de limbă italiană, 2 iunie 2015 

- Ziua Naţională a Franţei - excursie tematică la Paris, vizitarea obiectivelor turistice: Turnul Eiffel, 

Castelul de la Versailles, Muzeul Luvru din Paris, Arcul de Triumf din Paris etc. 20-25 iunie 2015 

Diseminarea proiectului - masă rotundă a membrilor echipei de proiectarea, prezentarea 

concluziilor, propuneri de îmbunătăţire, experienţa dobândită, etc. iulie 2015 

F. EVALUARE – CALITATE          

 Evaluare internă:  crearea unor planşe, refertae, eseuri.            

 Evaluare externă: prezentarea rezultatelor obţinute în urma derulării proiectului în cadrul 

şcolii şi în cadrul comunităţii locale - prin activităţi de tip masă rotundă. 

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI    

 Monitorizarea proiectului va fi realizată de membrii echipei de proiect prin autoevaluare, 

observarea sistematică a produselor rezultate în urma activităţilor desfăşurate ( desene, poster, 

panouri, ).  

H. REZULTATE: 

CALITATIVE    
- în urma realizării proiectului elevii vor deveni conştienţi de importanţa studierii istoriei Uniunii 

Europene ; trezirea interesului pentru cercetare; o bună colaborare profesor elev şi elev - elev 

 - îmbogăţirea vocabularului elevilor şi a orizontului lor cultural, dobândirea încrederii în propriile 

abilităţi 

- promovarea valorilor şi atitudinilor: gândire critică;  relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; antrenarea 

gândirii prospective prin înţelegerea rolului Instituţiilor Europene în viaţa  contemporană. 

CANTITATIVE       
- portofoliul elevului , afişe, postere, panouri, desene, etc.  

I. DISEMINAREA PROIECTULUI      

- mediatizarea proiectului în mass-media 

- postarea de rapoarte şi fotografii pe websitul şcolii 

J. IMPACTUL PROIECTULUI     

Proiectul reprezintă o modalitate eficientă pentru elevii liceului, în vederea dezvoltării spiritului de 

investigaţie, a imaginaţiei şi a gândirii creative, a acumulării personale, sufleteşti şi intelectuale. 

Este o posibilitate de a dezvolta atitudini de cooperare, toleranţă, întrajutorare. 

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULU     
Proiectul se va derula conform calendarului. Activităţile proiectului continuă seria activităţilor 

începute în anul școlar trecut, urmând să fie reluate şi în anul şcolar următor. Activităţile proiectului 

vor fi popularizate în presă şi pe internet cu ajutorul paginii web al şcolii. 

L. BUGETUL PROIECTULUI      
 - Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii 

BIBLIOGRAFIE:  
http://www.europacasanoastra.ro/ 

http://europa.eu/ 
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PROIECT EXTRACURRICULAR 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR  ANTREPRENORIALE  

COMPLEXE ÎN RÂNDUL TINERILOR 

 
profesor BĂDIȚA DAN-AUGUSTIN-MARIAN 

COLEGIUL TEHNIC  NR. 2  TG-JIU 

 

Obiectivele proiectului 

Obiective generale: 

Proiectul urmărește promovarea culturii antreprenoriale prin stimularea, dezvoltarea și 

cultivarea de competențe și abilități corespunzătoare dinamicii mediului economic antreprenorial, 

promovarea activităților integrate de Consiliere, Formare Antreprenorială și Activități Post-

Asistență pentru tinerii care doresc să inițieze o activitate independentă în orașul Tg Jiu. 

Atingerea obiectivelor generale se va realiza prin mai multe măsuri : 

-Evaluarea inițială a tinerilor pentru a le cunoaște nevoile, problemele și adaptarea corectă a 

activității integrate de sprijinire pentru inițierea de afaceri pe cont propriu. 

-Găsirea metodelor pedagogice adecvate pentru ghidarea, încurajarea,  consilierea tinerilor 

în funcție de propriile nevoi și așteptări. 

-Proiectarea unui pachet complex care să cuprindă mai multe module : Consiliere, Curs de 

formare antreprenorială, Activitate Post- Asistență pentru a asigura crearea, dezvoltarea și 

desfășurarea optimă a proiectului. 

-Măsuri moderne de dobândire a noțiunilor teoretice și abilităților practice în domeniul 

antreprenorial bazate pe un soft cu aplicații, studii de caz, simulări manageriale pentru cursul de 

formare profesională. 

Obiectivul general contribuie la ridicarea calității factorului uman, adaptarea la mediul 

antreprenorial prin creșterea nivelului calificării pentru a corespunde nevoilor dezvoltării 

sustenabile a afacerilor și cerințelor dezvoltării economice globale. 

 

Obiective specifice: 

-Sprijinirea tinerilor pentru a iniția activități antreprenoriale prin oferirea de consiliere, 

formare profesională antreprenorială și activități post-asistență pentru începerea unei afaceri și 

ocuparea unui loc de munca. 
-Formarea aptitudinilor manageriale a tinerilor și facilitarea demarării și dezvoltării unei 

afaceri private. 

Atingerea obiectivelor specifice se va realiza prin cateva măsuri : 

-Adaptarea activităților integrate la mediul de afaceri local, regional, național, european, 

posibilitățile actuale de investiții 

-Cosultanții și lectorii proiectului vor avea misiunea de a îmbina tehnicile pedagogice astfel 

ca tinerii să-și însușească noțiunile și să dobândească abilitățile antreprenoriale în mod 

etapizat,logic și flexibil. 

Proiectul de față reprezintă o soluție importantă de răspuns la efectele negative ale 

disponibilizărilor, generând alternative economice și sociale, îmbunătățind statutul economic al 

grupului țintă, în egală măsură contribuind la stimularea potențialului antreprenorial. 

Activitățile eligibile ale proiectului*: 

Activitățile proiectului sunt organizate pe 4 Pachete de lucru, fiecare pachet conținând 

detaliate Activități și Subactivități: 

 

Pachetul de Lucru 1.   

Inițierea proiectului 
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Activitatea 1. Stabilirea echipei de management a proiectului și a sarcinilor 

1.1. Stabilirea echipei de management de proiect 

1.2. Comunicarea sarcinilor pentru fiecare membru al echipei de proiect 

1.3. Stabilirea procedurilor de lucru și a calendarului de întâlniri și raportări 

Activitatea 2. Achiziția de echipamente și dotări necesare 

2.1. Stabilirea condițiilor tehnice ale licitației 

2.2. Selecție directă 

2.3. Încheierea contractului cu firma câștigătoare 

      Activitatea de achiziție se va realiza în conformitate cu prevederile din contractul de finanțare și 

cu dispozițiile legislației referitoare la achizițiile din fonduri publice din România. 

 

Pachetul de Lucru 2.  

Promovare și informare 

Activitatea 3. Editare de materiale de promovare și informare 

3.1.  Strângerea de informații pentru editarea materialelor 

3.2. Realizarea identității vizuale a proiectului (logo, pagină web, pliante, afișe, bannere proiect, alte 

materiale de promovare) 

3.3. Verificarea respectării regulilor de identitate vizuala conforme cu Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (poziționare, dimensiuni, zona de siguranță și spațiere, 

simboluri și denumiri, paleta de culori standard) 

Activitatea  4.   Realizarea materialelor de informare și diseminare 

4.1.    Elaborare conținut materiale de informare și diseminare pe suport de hârtie 

4.2.    Elaborare conținut spoturi publicitare 

4.3.    Tipărire pliante și afișe 

4.4.    Realizare spoturi video 

4.5.    Diseminarea pliantelor 

4.6.    Lipirea afișelor 

4.7.    Difuzarea spoturilor radio și TV  

4.8.    Promovare pagină web a proiectului 

Activitatea 5. Organizare seminarii de promovare a proiectului simultan în mai multe locații din Tg 

Jiu 

5.1.    Organizare locație, data, detalii evenimente 

5.2.    Lista lectori, invitați și agenda eveniment 

5.3.    Lansare invitații de participare, mailing list, telefoane de confirmare și participare 

5.4.    Organizare pachete de materiale pentru evenimente 

5.5.    Invitații presă 

5.6.    Activități de raportare și follow-up 

 

Pachetul de Lucru 3.  

Consiliere, Curs de Formare Antreprenoriala, Activitati post-asistenta simultane în toate locațiile  

 

Activitatea 6.  Pregătirea suporturilor de curs 

6.1. Conceperea structurii cursurilor 

6.2. Pregătirea / adaptarea suporturilor de curs conform cu necesitățile de formare 

6.3. Editarea suporturilor de curs în format tipărit și electronic 

6.4. Lansarea de chestionare către grupul țintă  

6.5. Selectarea cursanților 

Activitatea 7. Formarea antreprenorială a grupului țintă simultan în toate locațiile 

Modulul Consiliere cuprinde: 

1. Evaluarea intereselor profesionale, aptitudinilor și abilităților personale 

2. Dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare în planificarea firmei 

3. Elaborarea traseului personal de dezvoltare educațională și profesională 
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4. Dezvoltarea spiritului antreprenorial 

5. Relaționare și comunicare în afaceri 

II. Modulul Formare si Dezvoltare Antreprenoriala cuprinde: 

II.A. Dezvoltare Antreprenorială 

1. Elemente de legislație și proceduri pentru înființarea unui IMM 

2. Proceduri de înregistrare a unui IMM 

3. Noțiuni de management general utile micului întreprinzător 

4. Metode și tehnici de management specifice activității antreprenoriale: 

4.1. Metode de stimulare a creativității. Aplicație: Brainstorming 

4.2. Metode de analiză a firmei. Aplicație: Analiza SWOT 

II. B. Managementul IMM-urilor  

1. Tehnici de comunicare 

2. Mixul de marketing. Dezvoltarea unei strategii de marketing 

3. Managementul resurselor umane 

4. Ințelegerea evoluției activității financiare a firmei 

5. Prioritizarea și soluționarea problemelor 

III. Activități post-asistență 

1. Organizarea activității zilnice 

2. Organizarea documentelor 

3. Gestiunea timpului și autogestiunea 

4. Utilizarea eficientă a mijloacelor de comunicare 

5. Rezolvarea problemelor 

 

Pachetul de Lucru 4.  

Managementul proiectului 

 

Activitatea 8. Planificarea reală a proiectului 

8.1. Analiza factorilor interni și externi care acționează curent asupra proiectului 

8.2. Planificarea întâlnirilor de lucru, de aprobare, evaluare și raportare 

Activitatea 9. Conducerea proiectului 

9.1. Distribuirea sarcinilor de lucru 

9.2. Analiza îndeplinirii sarcinilor membrilor echipei de proiect 

9.3. Solicitarea și analiza rapoartelor 

9.4. Alegerea metodelor și tehnicilor de luare a deciziilor în funcție de caracteristicile situației 

decizionale ce urmează a fi soluționată 

Activitatea 10. Managementul informației și comunicării 

10.1. Stabilirea strategiei de comunicare internă și externă 

10.2. Asigurarea corespondenței 

Activitatea 11. Managementul resurselor 

11.1. Aprobarea fișelor de post  

11.2.Managementul echipamentelor și al materialelor necesare pentru realizarea proiectului 

Activitatea 12. Managementul conflictelor și al riscului 

12.1. Analiza riscurilor materializate 

12.2. Stabilirea de strategii de reducere a riscurilor și aplicarea lor 

12.3. Monitorizarea riscului 

12.4. Medierea conflictelor din cadrul echipei 

Rezultate anticipate*: 

Pentru Pachetul de Lucru 1 „Inițierea proiectului‖, rezultate (R) și Indicatorii de Realizare 

Imediată (IRI) sunt:  

R1. Formarea echipei de proiect 

IRI 1: Număr de persoane incluse în proiect - 15 

IRI 2: Număr de persoane cu experiență - 10 
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IRI 3: Număr de persoane coordonatoare - 3 

IRI 4: Număr de persoane de execuție în cadrul proiectului - 12 

R 2: Achiziția de echipamente 

IRI 1: Numărul de obiecte achiziționate - 36 

IRI 2: Respectarea procedurilor de achiziție publică – Satisfăcător/Bine/Foarte bine 

IRI 3: Respectarea duratei activității de achiziție publică în graficul GANTT - Satisfăcător/ Bine/ 

Foarte bine 

Pentru Pachetul de Lucru 2 „Promovare și Informare‖ rezultatele (R) și Indicatorii de 

Realizare Imediată (IRI) sunt: 

R1: Editarea de materiale de informare (logo, pliant afișe, bannere, proiect) 

IRI 1: Număr de materiale de informare editate - 1200 

IRI 2:Respectarea regulilor de identitate vizuală conform strategiei POS-DRU - Satisfăcător/ Bine/ 

Foarte bine 

R2: Organizarea de seminarii de informare în toate locațiile 

IRI 1: Număr de seminarii organizate - 3 

IRI 2: Număr de invitații lansate - 600 

IRI 3: Număr de persoane participante - 550 

R3: Selectarea grupului țintă 

IRI 1: Număr de chestionare concepute spre a fi completate de potențialul grup țintă - 400 

IRI 2: Număr de chestionare completate - 350 

IRI 3: Număr de persoane selectate - 300 

IRI 4: Respectarea principiilor și valorilor promovate in Uniunea Europeana și, implicit, în cadrul 

prezentului proiect - Satisfăcător/ Bine/ Foarte bine 

Pentru Pachetul de Lucru 3 „Consiliere, Curs de Formare Antreprenorială, Activități post-

asistență‖ rezultatele (R) și Indicatorii de Realizare Imediată (IRI) sunt: 

R 1: Identificarea nevoilor, așteptărilor grupului țintă 

IRI 1: Număr de nevoi, așteptări identificate - 20 

IRI 2: Număr de nevoi, așteptări inserate în programa de curs - 18 

R 2: Formarea antreprenorială a grupului țintă 

IRI 1: Număr de persoane care urmează toate cele 3 module - 300 

IRI 2: Număr de persoane care abandonează cursul - 5 

IRI 3: Număr de persoane care promovează cursul - 290 

IRI 4: Număr de evaluări asupra cursului/lectorilor pe parcursul desfășurării activității integrate de 

consiliere, formare antreprenorială, post-asistență - 300 

IRI 5: Număr de persoane care își deschid un IMM în urma absolvirii prezentului curs - 210 

IRI 6: Număr de parteneriate legate între cursanți pentru deschiderea unui IMM – 190 

IRI 7: Număr de IMM nou create de absolvenții cursului din prezentul proiect - 210 

IRI 8: Număr de IMM-uri cu profit după primul an de activitate - 180 

IRI 9: Număr de angajați/IMM nou creat după un an de activitate - 5 

IRI 10: Număr de IMM-uri falimentare dupa 1 an de activitate - 30 

IRI 11: Număr de IMM-uri care după 1 an de activitate respectă principiile europene promovate în 

cadrul POS-DRU: egalitate de gen, șanse/ dezvoltare durabilă/ inovare și TIC – 290 IRI 12: Număr 

de persoane care după 1 an de activitate consideră că prezentul curs le-a oferit  

noțiunile teoretice și deprinderile practice optime pentru asigurarea inițierii și coordonării unui  

IMM performant - 285 

Pentru Pachetul de Lucru 4 „Managementul proiectului‖ rezultatele (R) și  Indicatorii de Realizare 

Imediată (IRI) sunt: 

R 1: Realizarea de intâlniri 

IRI 1: Frecvența întâlnirilor – 1 întâlnire pe lună 

IRI 2: Număr de întâlniri pe toată durata de desfășurare a proiectului – 12 întâlniri 

IRI 3: Număr de membrii ai echipei de proiect prezenți la întâlniri - 14 
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R 2: Realizarea unei comunicări optime între membrii echipei de proiect 

IRI 1: Număr de strategii de comunicare propuse - 3 

IRI 2: Număr de strategii de comunicare aplicate pe toată durata de desfășurare a proiectului - 2 

IRI 3: Număr de conflicte apărute între membrii echipei de proiect - 2 

IRI 4: Număr de conflicte soluționate între membrii echipei de proiect - 2 

R 3: Respectarea utilizării resurselor financiare/ umane/ informationale conform datelor specificate 

în propunerea de proiect  

IRI 1: Număr de resurse informaționale utilizate - 6 

IRI 2: Număr de resurse financiare utilizate – Bugetul aprobat al proiectului 

IRI 3: Număr de resurse umane utilizate - 21 

R 4: Identificarea riscurilor 

IRI 1: Număr de riscuri identificate - 5 

IRI 2: Număr de strategii de riscuri aplicate - 2  

IRI 3: Număr de riscuri întâmpinate prin aplicarea strategiilor aprobate – 4 

 

Contextul proiectului*: 
Proiectul contribuie la realizarea prioritatilor Strategiei Europene de Ocupare: 

„Creșterea ratei generale de ocupare‖ prin: 

√ Dezvoltarea antreprenoriatului, sprijinirea tinerilor pentru inițierea de afaceri pe baza  activităților 

integrate de consiliere, formare antreprenorială, susținere post-asistență. 

√ Îmbunătățirea nivelului de calificare al persoanelor care doresc să se specializeze în  management. 

√ Creșterea nivelului de participare a tinerilor în implicarea activă în economia europeană. 

      Proiectul respectă prioritățile incluse în Programul Național de Reforme: 

√ ―Îmbunătățirea mediului de afaceri‖ prin specializarea în antreprenoriat a tinerilor  

√ ―Realizarea unei piețe a muncii favorabile creării locurilor de muncă‖, ―stimularea ocupării forței 

de muncă‖, astfel viitorii antreprenori vor deveni generatori de locuri de muncă sprijinind alte 

persoane să se dezvolte profesional și, implicit, social și personal. 

√ ―Îmbunătățirea calității resurselor umane‖ prin oferirea posibilității grupului țintă de a dobândi 

noțiuni teoretice și abilități și competențe practice în antreprenoriat. 

     Proiectul răspunde priorităților naționale din cadrul Planului Național de Dezvoltare: 

√ ―Creșterea competitivității economice‖, astfel tinerii antreprenori vor fi pregătiți să concureze pe 

piața locală, regională, națională, europeană. 

√ ―Promovarea ocupării și incluziunii sociale‖ prin antrenarea tinerilor în activități economice 

individuale, precum și stimularea, dezvoltarea și cultivarea spiritului de implicare activă în 

societatea românească. 

      Proiectul este îin concordanță cu prioritățile tematice și teritoriale din Cadrul  Strategic Național 

de Referință: 

√ ―Creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești‖ prin specializarea la standarde 

europene teoretice și practice a cursanților pe toată durata implementării prezentului proiect. 

     Grupul țintă al proiectului îl constituie 300 de persoane, tineri intre 18 si 35 de ani din   Tg-Jiu, 

care doresc să inițieze o activitate independentă, nu au calificarea și cunoștințele presupuse pentru 

inițierea și gestionarea unei afaceri și nici posibilități de a se instrui contracost.  
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PROIECT  EDUCAŢIONAL - SUFLETUL CĂRŢILOR 

 
BOICIUC MIHAELA 

Şcoala Gimnazială Rona de Sus, Jud. Maramureş 

 

ARGUMENT: 

„Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi cu ochii şi cu mintea, sufletul 

ţi se deschide ca un prieten bun.‖ Maxim Gorki  

În societatea contemporană, tehnica modernă fascinează copilul, îndepărtându-l tot mai mult 

de ceilalţi, de cuvântul scris, de ceea ce ne-a fermecat nouă copilăria – cărţile. Aşadar, astăzi, mai 

mult ca oricând, este de datoria familiei şi a şcolii să deschidă uşa fermecată a lumii cărţilor. Prin 

acest parteneriat, părţile implicate îşi propun să introducă copiii în lumea cărţilor, să le dezvolte 

creativitatea în exprimare, să le formeze o atitudine pozitivă faţă de carte. Atât profesorii cât şi 

părinţii, trebuie să-şi găsească timp, să asculte părerile copiilor despre cărţile citite, să participe 

afectiv alături de aceştia la peripeţiile eroilor, asigurând o legătură între cele citite şi viaţă. Doar aşa 

pasiunea pentru citit se poate dezvolta în mod creator şi poate deveni o parte din viaţă, însoţindu-i 

din copilărie până la o vârstă înaintată. Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a elevilor 

faţă de cărţi, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unei noi forme de colaborare 

între profesori, elevi si părinţi. Copilăria este un tărâm magic, este o lume fermecată, dulce, duioasă, 

lină şi singurul moment al vieţii când se trăieşte totul la maximă intensitate. Copiii ascultă vrăjiţi tot 

ce începe cu formula: ‖A fost odată...". Din poveşti, copiii află care sunt consecinţele defectelor 

umane, care sunt efectele faptelor bune şi rele. Antitezele a tot prezente în basme îi ajută să facă 

diferenţa între bine şi rău, între minciună şi adevăr, între laşitate şi curaj, îi învaţă care sunt calităţile 

pozitive şi care sunt defectele cele mai comune oamenilor. Trăind alături de personajul preferat 

întâmplările basmului, copilul învaţă despre lumea din jur, fără să fie el însuşi pus în situaţiile 

periculoase sau dificile. Colaborarea Școală - Bibliotecă reprezintă un obiectiv important deoarece 

prin acest parteneriat se propune familiarizarea copiilor cu lumea fascinantă a cărţilor pentru copii.  

SCOP: 

 Cultivarea sentimentelor de preţuire şi dragoste pentru carte, creaţii literare, lectură, cât şi 

pentru frumuseţea şi armonia limbii române, pentru corelarea informaţiilor citite cu cele din viaţa 

zilnică şi cu realităţile contemporane.  

 Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul şi îndrumarea 
profesorilor şi a părinţilor;  

OBIECTIVE: 

 Să înţeleagă rolul cărţii în viaţa omului;  

 Să înţeleagă rolul bibliotecii şi să utilizeze serviciile acesteia;  

 Să fie capabili să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile şi interesele fiecăruia;  

 Să utilizeze anumite informaţii, expresii, citate, în realizarea unor referate, compuneri eseuri 

care vor fi publicate în revista şcolii.  

 Stimularea muncii în echipă 

 Evidenţierea importanţei lecturii în dezvoltarea abilităţilor de comunicare la copii;  

 Cultivarea sensibilităţii artistice, dezvoltarea imaginaţiei şi a disponibilităţilor creatoare ale 

copiilor, prin intermediul limbajului;  

 Dezvoltarea interesuluişi a grijii faţă de carte;  

 Respectarea normelor de comportareîntr-o bibliotecă;  

 Realizarea unui real şi efficient schimb de experienţă între cadrele didactice, copii, 

bibliotecar.  
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PARTENERI:  

Școala Gimnaziala Rona de Sus, Jud. Maramures: prof. Înv.Preşcolar BOICIUC MIHAELA 

Biblioteca Şcolii, bibliotecar: Boiciuc Ana 

DURATA PROIECTULUI: An şcolar 2014– 2015 

GRUP ŢINTĂ: - beneficiari direcţi: preşcolarii GPN Soloneţ 

RESURSE:  

-umane: elevii preșcolari, educator, bibliotecar;  

-materiale: spaţiile şcolii și bibliotecii cu dotările necesare, cărţi, reviste, broșuri, pliante, imagini, 

aparat foto, calculatoare, videoproiector, CD-uri, etc ;  

-de informare: cărţi, pliante. 

ETAPELE PROIECTULUI:  

1. stabilirea unei schiţe de proiect de către cadrele didactice iniţiatoare;  

2. aducerea la cunoştință părinţilor copiilor despre parteneriat;  

3. înştiinţarea conducerii unităţilor de învăţământ despre iniţierea parteneriatului;  

4. consultarea conducerii bibliotecii şi a bibliotecarelor în vederea stabilirii calendarului de 

activităţi;  

5. avizarea protocolului de parteneriat de conducerile instituţiilor implicate;  

6. desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect.  

ACTIVITATI PROPUSE  

Nr. 

Crt. 

Data Tema activităţii Continuturi 

1. MARTIE Popas la biblioteca – vizita - Familiarizarea cu biblioteca 

2. APRILIE Ursul păcălit de vulpe- desen 

liber cu scene din poveste 

- Demonstrarea înțelegerii 

conținutului poveștilor 

3. MAI 

 

Recunoaște povestea – joc 

didactic 

- Recunoasterea unor momente 

din diverse povestiri 

4. IUNIE 

 

Chiar dacă sunt mic, am 

drepturi!- discuții pe tema dată 

- Identificarea unor drepturi ale 

copilului 

 

 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

    - memorizarea unor poezii şi cântece dedicate unor anumite evenimente; 

    - identificarea unor autori de literatură pentru copii pe baza unor date despre viaţa şi opera lor; 

    - realizarea unor desene în care să fie redată lumea minunată a copilăriei; 

    - dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de carte şi cultură; 

    - îmbunătăţirea aspectelor de comunicare, relaţionare şi comportament general. 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 
       Portofoliul proiectului, pliante, expoziţie cu lucrările copiilor, materiale informative despre 

proiect şi activităţile sale. Întocmirea portofoliului si al pliantului proiectului 
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LECTURIADA INTERACTIVĂ 
 

Prof. Croitoru Daniela Ramona, Liceul „Ştefan Procopiu‖ Vaslui 

 

Nu mai este nici un dubiu. Sintagme precum ‖criza lecturii‖ și ‖moartea cititorului 

adolescent‖ sunt realități ale școlii și societății românești. Mulți dintre liceeni nu mai citesc nici 

măcar operele necesare pentru examenul de bacalaureat, fapt care are consecințe negative asupra 

promovabilității. Din acest motiv, în perioada octombrie 2014-iunie 2015, Liceul ‖Ștefan Procopiu‖ 

derulează proiectul educațional ‖Lecturiada Interactivă‖ sponsorizat de Fundația ‖Mereu Aproape‖ 

din București cu un număr de 1000 volume din literatura română. Proiectul educațional „Lecturiada 

Interactivă‖ a fost premiat în cadrul programului de granturi de carte BOOKS 4 YOUTH derulat de 

Fundația ‖Mereu Aproape‖ care astfel dorește să încurajeze lectura în rândul tinerilor. 300 de 

volume vor fi oferite ca premii elevilor care participă la concursurile organizate în cadrul 

proiectului. Celelalte vor îmbogăți fondul de carte al bibliotecii liceului.  

           Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

 stimularea interesului elevilor din grupul țintă pentru lectură și conștientizarea de către 

aceștia a importanței literației atât la școală, cât și la locul de muncă; 

 dezvoltarea pentru elevii din grupul țintă a unor competențe cheie transversale (gândire 

critică, creativitate, comunicare, munca în echipă, spirit de inițiativă și rezolvarea 

problemelor) și a unor competențe de învățare (tehnici de muncă intelectuală, sintetizarea 

informațiilor, realizarea de conexiuni etc.); 

 stimularea potențialului creativ al elevilor; 

 dezvoltarea spiritului de fair-play; 

 creșterea motivației elevilor din grupul țintă pentru participarea la activitățile extrașcolare; 

 îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii liceului cu titluri din literatura română.  

Principalele activităţi organizate în cadrul proiectului educaţional sunt: aplicarea unui 

chestionar privind atitudinea faţă de lectură a liceenilor şi 4 concursuri dedicate unor opere din 

programa examenului de bacalaureat: ‖Moara cu noroc‖ (februarie 2015), ‖Ion‖  (martie 2015), ‖O 

scrisoare pierdută‖  (aprilie 2015), ‖Enigma Otiliei‖  (mai  2015).  

             La concursuri participă elevi de la clasele IX-XII. Elevii sunt grupaţi în  câte 3, 4 sau 5. 

Fiecare concurs are 2 probe: elaborarea Raportului Cărții și Quizz pe baza carții (concurs).  

Rapoartele sunt evaluate de 2 profesori de limba şi literatura română din echipa de proiect. 

Punctajul final îl constituie punctajul Raportului Cărții şi punctajul de la proba ‖Quizz‖.  Cele mai 

interesante materiale vor fi selectate pentru broșura ‖Lecturiada interactivă‖.  

              Cele 10 sarcini de lucru stabilite pentru „Raportul Cărţii‖ sunt: 

I.Rescrie sfârșitul (minim 10 rânduri) –10 puncte 

II. Continuă povestirea (minim 10 rânduri) –10 

puncte 

III. Glosar de termeni (selectați din lucrare 10 

cuvinte mai puțin uzuale) – 5 puncte 

(0,50/cuvânt) 

IV. Alege un cadou pentru un personaj  și 

motivează-ți alegerea (minim 5 rânduri) – 10 

puncte 

V. Adaugă un nou personaj și descrie-l (minim 5 

rânduri) – 10 puncte 

VI. Interviu cu un personaj (întrebări și 

răspunsuri/3 întrebări) – 10 puncte 

 
Concursul „Moara cu noroc‖ – proba „Quiz‖ 
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VII. Petrece o zi cu un personaj. Pe cine alegi? De ce? Ce veți face? (minim 5 rânduri) – 10 puncte 

VIII. Găsește un alt titlu pentru carte. -  5 puncte 

IX. Quizz (realizează 20 întrebări tip grilă, cu patru variante de răspuns) – 1 punct/întrebarea. Se va 

preciza răspunsul corect al întrebărilor.  

X. Jocuri enigmistice. Realizează un joc enigmistic (aritmogrif, integrama etc.) pornind de la 

subiectul cărții. – 10 puncte  

                În perioada ianuarie-februarie 2015 s-a desfăşurat concursul cu tema „Moara cu noroc‖. 

Au participat 17 echipaje (peste 70 de elevi).  Am selectat câteva dintre răspunsurile echipajele la 

unele din cele 10 sarcini de lucru pentru „Raportul cărţii‖. 

 

”Rescrie sfârşitul” 

 

1. Lică Sămădăul nu a ajuns la timp la Moara cu Noroc pentru a-și recupera șerparul ce 

conținea banii obținuți  prin căi ilegale, necinstite.  Din fericire, Ghiță împreună cu Pintea și ceilalți 

jandarmi au ajuns înaintea lui Lică și au găsit șerparul  care a constituit principala probă la procesul 

care a început în mai. Spre bucuria tuturor, Lică Sămădăul a fost găsit vinovat pentru multe dintre 

afacerile sale necurate, pentru crimele înfăptuite. Buză Ruptă și Săilă, foștii acoliți ai lui Lică 

Sămădăul, închiși pe viață în urma procesului desfășurat la Oradea au acceptat să depună mărturie 

împotriva lui Lică. Oricum, erau închiși pe viață. Primiseră promisiunea că Lică Sămădăul va fi dus 

la o altă închisoare și, de asemenea, au fost convinși cu promisiunea unor condiții mai bune și 

anumite libertăți în raport cu ceilalți pușcăriași. Lică Sămădăul a primit închisoare pe viață și a fost 

dus la Sibiu.  

În ciuda unei anumite răceli care se instalase între cei doi soți, Ghiță și Ana, totul părea să 

revină la normal. Toți păreau că fac eforturi pentru a deveni familia fericită de altădată. Dar nu-și 

mai vorbeau ca altădată, nu-și mai aruncau zâmbete și priviri pe furiș ca atunci când se mutaseră la 

Moara cu Noroc. Din punct de vedere financiar, totul mergea ca pe roate. Ghiță și Ana păreau ca au 

lăsat în urmă toate cele întâmplate: patima banilor, răzbunarea, frustrarea. Doar bătrâna păreau să 

simtă că e doar liniștea de dinaintea furtunii adevărate.  

2. Lică Sămădăul este urmărit de Pintea. Lică ajunge la Moara cu Noroc unde Ghiță se 

ceartă cu Ana. Lică scoate pistolul pentru a-l împușca pe Pintea. Dar Ghiță sare la gâtul lui Lică cu 

un cuțit. Ana, speriată de tot ceea ce se întâmpla, striga disperată către cei bărbați să se oprească 

înainte de a se întâmpla vreo crimă. Dar cei trei inși nu se lasă. Aruncându-și priviri reci și pline de 

ură, ei continuă bătaia. Lică se smulge din strânsoare, se urcă pe cal. Dar calul se sperie și o ia la 

galop. În spatele lui, Moara cu noroc luase foc. Răuț îndeplinise ultima poruncă a Sămădăului. 

Pintea se sui pe un alt cal și plecă în urmărirea lui Lică. Trase un glonț, calul lui Lică se sperie și îl 

aruncă pe acesta cu capul de un bolovan. Moartea fusese instantanee. Cuprinsă de o furie oarbă față 

de soțul ei, Ana i-a înfipt un topor în spate, șoptindu-i: ‖De acum o să ai liniște...‖. La proces a 

declarat că a fost în legitimă apărare. Pintea i-a susținut mărturia deși nu văzuse faptele. După 

proces, Ana s-a mutat în alt sat, alături de bătrână și de cei doi copii. După trei ani, bătrâna a murit 

și ea a rămas singură cu copii. Ochii ei ce altădată erau sclipitori și veseli, acum erau cenușii și 

lipsiți de culoare. Ducea o povară grea. Nimeni nu aflase ce se întâmplase în acea zi la Moară. 

Nimeni nu o bănuise. Se gândea deseori la Ghiță; se căia, ar fi vrut că totul să aibă un alt sfârșit, 

poate fără suflete moarte. Dar își încheia mereu gândurile cu aceeași vorbă ‖Așa ne-a fost dată‖.  

3.Ghiță, Pintea, Marți și alți doi jandarmi sosesc la Moara cu nroc și se opresc pe un deal 

înaintea ei. În timp ce așteptau, jandarmul Pintea îi spuse lui Ghiță:  

-Tare om ești tu, Ghiță. Și eu îl urăsc pe Lică; dar n-aș fi putut sa-mi arunc o nevastă ca a ta 

drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind. 

-Nevasta, răspunse Ghiță, mi-am pierdut-o eu demult. N-ar fi trebuit s-o iau eu pe Uța la 

casa mea, căci numai Uța a stricat-o!‖. Vazându-l pe Lică plecând, ei pornesc în urmărirea lui, cu 

excepția lui Ghiță. Acesta merge la cârciumă cu intenția de a o ucide pe Ana. Ajuns la cârciumă, 

Ghiță dădu calului fân, apoi merse  
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în casă. O găsi pe Ana plângând. Ana se cutremură  în tot trupul, apoi se îndreptă, se dede cu un pas 

înapoi și grăi înecată: 

-Nu vreau să mor, Ghiță! Nu vreau să mor! Urmă ea tare și se aruncă în genunchi la 

picioarele lui. Fă ce vrei cu mine, dar nu mă omorî.  

Ghiță îți dete trupul înapoi, se plecă, îl apucă cu amândouă mâinile capul și privi dus în fața 

ei. O luă în brațe și-i spuse: 

-Nu-ți fie frică; tu știi că-mi ești draga ca lumina ochilor. Dorința de a câștiga bani m-a orbit, 

m-a făcut neom. Eu sunt de vină pentru tot ce s-a întâmplat cu tine și cu Lică. Eu te-am aruncat ca 

un ticălos în brațele lui ca să-mi astâmpăr setea de răzbunare. Crezi că mă poți  ierta? Oh, dacă m-ai 

putea ierta! Crezi că mai putem trăi împreună ca înainte? Eu te iubesc mai mult ca oricând! Cine m-

ar mai suportat așa cum sunt?! Fără tine n-aș putea trăi! 

Ana  îl strânse în brațe: 

-Ghiță! Ghiță! De ce nu mi-ai spus toate astea mai devreme? 

Ghiță începu și el să plângă, o strânse iar la piept, sărutându-i fruntea.  

-Ghiță, așa cum vorbești tu acum, pare că Dumnezeu ți-a dat  gândul bun în cele din urmă. 

Niciodată nu e prea târziu! Crezi că poți uita tot ce-am păcătuit și eu? Recunosc, am fost dezgustată 

de lașitatea ta, de faptul că m-ai îndepărtat mereu, nu m-ai făcut părtașă la suferințele tale!Poate 

dacă aș fi fost mai tare! Dar n-am putut nici eu! Nici eu n-am avut tăria de a te ajuta să reziști 

influenței malefice a lui Lică, dar nici tu nu m-ai lăsat să fiu alături de tine. Amândoi am greșit! Dar 

acum putem să găsim în sufletele noastre tăria de a ne ierta reciproc! Eu vreau să încerc, eu știu că 

aș putea dacă te știu alături de mine. Ce spui, Ghiță? 

-Ana, tu ești viața mea! Tu și copii noștri sunteți tot ce-mi trebuie! O să plecăm de aici 

undeva unde nu ne știe nimeni. Vom lăsa totul în urmă, aici între dealuri. O să o luăm de la capăt și 

o să uităm! Doar spune-mi că mă ierți și n-ai să mă lași singur... 

-Te iert, Ghiță, te iert ... nu te-am iubit eu mereu?  

Peste câteva zile, mama Anei se întoarse la Moara cu Noroc. Ea le povesti se auzise în drum 

spre cârciumă despre Lică care s-a sinucis. Ana o anunță să nu-și desfacă bagajele căci vor pleca.  

 

„Continuă povestirea” 

 

1.După sfârșitul tragic care a dus la moartea lui Ghiță și a Anei, copiii acestora au fost 

crescuți și educați de bunica lor. S-au mutat într-un alt sat. După o vreme, a fost căutată de 

jandarmul Pintea. O anunțase că găsise la Moara cu noroc un șerpar cu galbeni.Milos din fire și 

pentru că nu mai avea nevoie de dovezi împotriva lui Lică, Pintea luase decizia de a da șerparul 

bătrânei pentru a avea banii necesari creșterii celor doi nepoți.  Timpul a trecut, copiii au devenit 

oameni maturi, au terminat opt clase, apoi au învățat meserie. În cele din urmă a venit și vremea 

căsătoriei. După căsătoria lor, bunica s-a gândit că rolul ei luase sfârșit. După puțin timp, a murit. 

Ar fi vrut să-și vadă și strănepoții, dar se mulțumea cu ceea ce primise. Simțea că nepoții ei se vor 

descurca foarte bine. Strănepoții s-au născut după moartea bătrânei. Au aflat despre povestea 

bunicilor care, după câțiva ani pierise ușor-ușor din memoria oamenilor. Alte patimi se aflau la 

ordinea zilei. Dar copiii Anei și ai lui Ghiță nu au uitat. Într-o zi au mers cu fiii lor la locul tragediei. 

Cei care ajungeau în culmea dealului pleșuv nu mai zăreau cârciuma, locul plin de gălăgie, călători, 

lăutari și porcari. În schimb, cele cinci cruci încă mai stăteau de strajă lângă o ruină.  

 2. Bătrâna ședea cu copiii pe o piatră de lângă cele cinci cruci și plângea în hohote cu 

lacrimi alinătoare 

Se vede c-au lăsat ferestrele deschise! Zise ea într-un târziu. Simțeam eu că nu are să iasă 

bine: dar așa le-a fost data. Apoi ea luă copiii și plecă la Fundeni, la fiica cea mare. Aici își petrecu 

20 de ani, crescând copii Anei și a lui Ghiță. A avut grijă să le reamintească mereu că banii nu sunt 

importanță, că mai importantă este liniștea familiei și a casei. Copiii o întrebau deseori de ce le tot 

spune același lucru. Dar bătrâna le spunea mereu: Să mai creșteți puțin, apoi vă spun. Într-o zi, pe 

când băiatul cel mare împlinise 17 ani, bătrâna i-a dus pe copii la ruinele Morii cu noroc și le-a 

povestit tragedia părinților lor. În apropierea râulețului se mai zăreau ruinele Morii cu Noroc. 
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La câteva sute de metri, vechea moară cu noroc, era și ea tot acolo, tot în ruine, cu acoperișul ciuruit 

de anii care trecuseră. În fața morii încă se mai aflau cele cinci cruci, două de piatră și altele trei 

cioplite din lemn de stejar. Crucile erau martorii care vesteau drumeții că aici avusese loc o 

tragedie. Dar drumul bătătorit utilizat încă de oameni pentru a merse în satul alăturat indică faptul 

că viața continuă și după o tragedie.  

 

„Alege un cadou pentru un personaj  și motivează-ți alegerea” 

 

              1. I-aș dărui Anei un pistol pentru a se putea apăra de cuțitul lui Ghiță, poate chiar pentru a 

se apăra de Lică Sămădăul și de Răuț. Dacă ar fi avut și curajul de a-l utiliza împotriva lui Ghiță, 

atunci cu siguranță sfârșitul nuvelei ar fi fost altul.  

            2. Atunci când Ghiță se gândește la posibilitatea de a lua în arendă cârciuma Moara cu 

noroc, -aș dărui o casă la Arad. Astfel, Ghiță nu l-ar fi întâlnit pe Lică Sămădăul și această tragedie 

nu ar mai fi avut loc.  

 

„Adaugă un nou personaj și descrie-l” 

 

          1.Maria este buna prietenă a Anei. Au copilărit împreună. După mutarea Anei la Moara cu 

Noroc au păstrat legătura prin scrisori. Maria era singura persoană căreia Ana putea să-și deschidă 

sufletul de când Ghiță o îndepărtase. A susținut-o pe Ana până la sfârșit. A sfătuit-o să plece la sora 

ei din Arad, dar Ana nu a ținut cont de sfatul ei. După moartea Anei, s-a interesat mereu de copiii ei 

și a sprijinit-o pe bătrână ori de câte ori a avut nevoie.  

          2. Puiu este un polițist inteligent și uns cu toate alifiile. Toată viața a prins răufăcători. Mereu 

a fost pe drumuri în căutarea răufăcătorilor și nu are familie. El a fost chemat de jandarmul Pintea 

să-l ajute la capturarea lui Lică Sămădăul. Datorită unei capcane întinse de polițistul Puiu, Lică este 

prins cu șerparul plin de galbenii furați de la arendaș înainte ca Ana să fie împinsă de Ghiță în 

brațele Samădăului, fiind astfrl evitată tragedia.  

          3. Marin este vărul lui Ghiță. Acesta l-a ajutat pe Ghiță să se mute la Moara cu Noroc și, la 

solicitarea vărului său, Marin a rămas pe lângă cârciumă. Încă nu se însursase, era foarte tânăr. Deși 

destul de tânăr, a intuit în timp util că Dumnezeu parcă îi luase mințile lui Ghiță și a acționat pentru 

a-l proteja. L-a ucis pe Lică în noaptea în care Ghiță a luat decizia de a se folosi de Ana pentru a se 

răzbuna pe Lică. Nu a fost arestat deoarece la proces a declarat că a fost în legitimă apărare.  

 

„Interviu cu un personaj” 

 

Interviu cu Ghiță: 

 

-Ghiță, de ce te-ai mutat la Moara cu Noroc? 

-N-am vrut decât să ofer familiei mele un trai mai bun. Sunt capul familiei și trebuie să mă preocup  

de bunăstarea sa. Am vrut să agonisesc bani ca să-mi angajez vreao 10 calfe cărora să le dau la 

cârpit cizmele oamenilor. Am vrut mai mult pentru familia mea. Atâta tot. 

-Ce s-a întâmplat în sufletul tău după prima întâlnirce cu Lică Sămădăul? 

-Acea întâlnire a stricat atât echilibrul familiei mele, cât și echilibrul meu. Conștientizam că Lică 

reprezintă un pericol pentru familia mea și pentru mine, dar nu am putut rezista tentației îmbogățirii 

rapide. Nu mă gândeam decât la câștigul pe care l-aș putea avea dacă mă întovărășesc cu Lică. În 

fața ochilor vedeam doar grămezi de galbeni. 

-Și totuși, la început, ai luat niște măsuri de precauție, nu-i așa? 

- Într-adevăr. Am mers la Arad și mi-am cumpărat două pistoale, mi-am adus doi câini pe care i-am 

asmuțit împotriva turmelor de proci, am angajat o slugă, pe Marți, un ungur înalt ca un brad.  

-Au fost momente când ai simțit că familia ta este ca o povară, ca un obstacol în calea îmbogățirii 

rapide alături de Lică Sămădăul? 
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-Au fost destule momente de acest fel. Deseori aș fi vrut să nu am familie, să nu-mi fie teamă că cei 

dragi mie ar putea fi afectați de acțiunile mele. Apoi, regretam aceste gânduri. Dar apoi dorința de 

învuțire rapidă revenea, parcă era o forță superioară pe care nu o puteam controla. Am avut 

momente de remușcare, am cerut iertare Anei și copiilor, dar apoi eram iarăși înfrânt de acea forță 

mai presus de puterile mele.  

-De ce crezi că Ana s-a dăruit lui Lică? 

-Evident, eu am împins-o în brațele lui Lică. Orbit de furie, și dispus să fac orice pentru a mă 

răzbuna pe Lică Sămădăul, mi-am aruncat soția în brațele Sămădăului. Trebuie să recunosc că, în 

adâncul sufeltului meu, speram că Ana va rezista influenței malefice a lui Lică Sămădăul. Dar cred 

că era furioasă pe mine, pe lașitatea mea și a dorit să se răzbune. Am realizat prea târziu că 

ajunsesem pe ultima treaptă a degradării morale.  

 

„Petrece o zi cu un personaj. Pe cine alegi? De ce? Ce veți face?” 

 

           Dacă aș putea să-mi petrec o zi cu unul dintre personajele nuvelei ‖Moara cu noroc‖, aș 

alege-o pe bătrână. De ce? Pentru că mi-ar putea oferi niște lecții de viață neprețuite. Un alt motiv ar 

fi faptul că aș dori sa-i spun ce s-a întâmplat de fapt la Moara cu Noroc, deși poate acest lucru ar 

supara-o. De fapt, eu cred că bănuia adevărul, dar a preferat să găsească o altă explicație pentru a 

suferi mai puțin. Dar pare să fie o persoană puternică și cred că ar fi putut să suporte adevărul.  

 

           Eu aș alege să petrec o zi cu Lică Sămădăul. De ce? Pentru că prin caracterul său urât atrage. 

Nu degeaba se spune că femeile sunt atrase de bărbați nepotriviți. Lică este o enigmă pe care aș vrea 

să o descifrez. În nuvelă se spune că evită să vorbească cu femeile. Cred că se teme că s-ar putea 

îndrăgosti și lucrul acesta l-ar putea determina să facă greșeli.  

 

„Găsește un alt titlu pentru carte 

           Goana după galbeni, Moara blestemată, Cinci cruci, Patima banilor, Nenorocul Morii cu 

noroc, Bogăția lui Ghiță: liniștea colibei, Roata destinului 

 

            În prezent, este în derulare concursul „Ion‖. Echipajele înscrise trebuie să predea raportul 

cărţii până în data de 6 martie 2015, apoi vor participa la proba „Quiz‖. Sperăm că prin aceste 

strategii interactive să promovăm lectura în rândul adolescenţilor, să contribuim la dezvoltarea 

motivaţiei pentru implicarea în activităţi extraşcolare ca o alternativă pentru petrecerea timpului 

liber, stimularea potenţialului lor creativ, dar şi obţinerea unor rezultate mai bune la examenul de 

bacalaureat la disciplina limba şi literatura română datorită aprofundării celor patru opere incluse în 

programă.   
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MÂNCARE SĂNĂTOASĂ ÎNSEMNĂ VIAŢĂ 
 

Dandu Anişoara Cristina 

Şcoala Gimnazială Nr 1 Bicaz Chei 

 

 

Ca o fază naturală a evoluției noastre personale, cred că trebuie să fim preocupați și de 

o alimentatie sanatoasa. Degeaba facem mișcare, brain fitness, meditație etc dacă nu acordăm puțină 

atenție la ce și cum mâncăm. Riscăm să ne otrăvim singuri.  

După o perioadă de documentare intensă din ultima vreme, am ajuns la câteva idei de 

obiceiuri pozitive pe care ar trebui sa se bazeze o alimentație sănătoasă. 

Acestea sunt de altfel obiceiuri pe care le consider de bază pentru oricine e interesat de un stil de 

viață sănătos. Înainte de a începe, îți recomand să le iei așa cum sunt, sfaturi, iar dacă ai o problemă 

medicală să apelezi întâi la sfatul unui medic. 

Suplimentar, vezi care le poți implementa și care nu. Unele ar fi super să le implementezi cât 

mai rapid (de ex. micul dejun), altele poate nu îți este așa ușor, în funcție de stilul de viață (de ex. 

proporția dintre alimentele proaspete și cele procesate îți va cere timp să o pui la punct). 

După ce ani de zile poate ai neglijat aspectul alimentației sănătoase, nu e o idee bună să 

schimbi de mâine totul. Ia-o încet, cu un singur obicei pe rând. După ce a devenit parte naturală a ta, 

treci la următorul ș.a.m.d. 

Să-i dăm drumul: 

17 obiceiuri ca să ai o alimentatie sanatoasa 

1. Combinarea corectă a alimentelor 

2. Micul dejun este esențial pentru o alimentatie sanatoasa 

3. Mestecatul mâncării 

4. Etichetele de la produse 

5. Nu exagera cu apa, în timp ce mănânci 

6. Consumarea fructelor 

7. Alimente proaspete vs. alimente procesate  

8. Ține cont de ce-ți spune corpul tău 

9. Când mănânci păstrează o stare emoțională pozitivă 

1o. Scade consumul de mezeluri 
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ÎN LUMEA LITERATURII 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 
Prof. înv. primar DAVID OVIDIA SILVIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖IOAN VLĂDUȚIU‖ LUDUȘ 

 

 
Argument 

         Un copil care creşte în lumea cărţilor este asemeni unei flori care creşte în  grădina feerică a 

Naturii Mamă. 

         În ciuda progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea 

personalităţii fiecărui om. 

         Coordonat pe acest drum, micul şcolar, se obişnuieşte cu gândul că, oriunde, oricând şi 

oricum, cartea rămâne cel mai bun profesor al omului. La rândul ei, biblioteca va trezi în sufletele 

copiilor curiozitatea şi plăcerea de a parcurge paginile cărţilor, multiple, variate şi pline de 

învăţături. Copiii vor deveni mai responsabili, mai atenţi, mai pregătiţi pentru viitor. Vor descoperi 

multe din micile (dar esenţiale) secrete ale vieţii. 

         Sunt convinsă că relaţia acestui parteneriat se va transforma într-o prietenie durabilă şi 

elegantă, destul de necesară. 

         Mai mult, din punctul meu de vedere, lumea cărţilor este însăşi, lumea copiilor care, cândva 

vor deveni adulţi, asemeni nouă. 

Descrierea proiectului 

      Proiectul educațional pe care îl propunem reprezintă încercarea de a reda cărții locul cuvenit, de 

a educa elevii în spiritual prețuirii acesteia. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la 

formarea personalităţii şi comportamentului celui care o citeşte.  

       Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce 

formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi discernământul în 

selecţia valorilor, imaginaţia creatoare. Cu cât elevul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai 

durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui. 

       Cartea va deveni una din preferinţele elevilor numai dacă vom redescoperi valenţele acestui 

minunat instrument de lucru şi-l vom pune la îndemâna lor. 

Scop 

 Cultivarea gustului pentru lectura, pentru frumos, exersarea limbajului și posibilitatilor 

de comunicare, prin activități în parteneriat cu biblioteca și cu școala. 

 Stimularea interesului pentru lectură în perioada școlarității. 

Obiective 

 Cunoașterea de către elevi a rolului bibliotecii; 

 Stimularea gustului pentru lectura, a comunicarii orale, creativității; 

Satisfacerea curiozității elevilor pentru carte;  

 Familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte; 

 Formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte; 

Metode și tehnici de lucru 

 Întâlniri, vizite, dezbateri, expoziție de carte, vizionare de film, albume, ore de lectură,  

program de desene animate, programe artistice;  

Resursele proiectului 

 Umane : elevi, părinţi, cadre didactice, funcţionari ai bibliotecii comunale, etc. 

  Materiale  albume, carti, reviste, imagini, portofolii, costume, aparate audio-vizuale, 

etc. 
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Monitorizare 

Se respectă graficul activităţilor întocmite şi riguros îndrumate. 

Popularizarea proiectului : 

 pe  baza  unei  scrisori  de  intentie  adresată  școlii 

 prin  afise  sugestive 

 verbal - în  cadrul  întâlnirilor directe  între  coordonatori; 

 afișierul școlii, mass-media locala; 

 

CALENDARUL ACTIVITATILOR 

ACTIVITĂŢI 
OBIECTIVE 

DATA ŞI LOCUL 

DESFĂŞURĂRII 

REZULTATE 

AŞTEPTATE 

 

 

Comemorarea lui 

Mihail Sadoveanu  

( n.5.11. 1880-

m.1961) 

-colocviu literar- 

 

 

-se prezintă informatii privitoare la viata 

şi opera marelui scriitor român şi 

importanţa acestuia 

-se face recenzia cărţii ‖Dumbrava 

minunată‖-M.Sadoveanu 

-Se vor prezenta fişele elaborate de letură 

- împrumuturi de noi cărți 

Noiembrie  

Bibliotecă 

Cunoaşterea unor 

informaţii esenţiale 

referitoare la viata şi 

opera lui M. 

Sadoveanu 

Lecturarea conştienta 

şi activă a unor opera 

scrise de acest autor 

,,La mulţi ani țara 

mea iubită ‘‘ 

Recital de poezie 

-să recite poezii cu conţinut specific 

evenimentului. 

1 Decembrie  

Sala de clasă 

Realizarea unei 

expoziţii de desene. 

 

Comemorarea lui 

Mihai Eminescu(n. 

15 ianuarie 1850, 

Botoşani sau 

Ipoteşti - d. 15 iunie 

1889, Bucureşti) 

-colocviu literar 

 

-se prezintă informatii privitoare la viata 

şi opera celui mai mare scriitor român şi 

importanţa acestuia 

-se recită poezii scrise de Mihai 

Eminescu și se discuta despre 

semnificația şi măiestria scrierii lor 

-se vor prezenta şi întocmi fișe de autor și 

de citate 

-împrumuturi de noi cărti 

15 ianuarie  

Statuia lui M. 

Eminescu 

Cunoaşterea unor 

informaţii esenţiale 

referitoare la viata şi 

opera lui M. 

Eminescu 

Recitarea unor poezii 

scrise de acest autor 

Realizarea de fișe de 

lectura şi de autor 

Împrumutul de noi 

carti 

‖Mărtisor, mărtisor‖ - să confecționeze mărțișoare februarie Bibliotecă Realizarea unei 

expoziţii 

,,Natura, oglindită în 

operele marilor 

scriitori 

,,Vestitorii 

primăverii‖. 

-să facă cunoştinţă cu aspecte ce au loc în 

viaţa necuvântătoarelor 

 

martie  

sala de clasă 

 

Realizarea unor 

portofolii. 

‖Cel mai bun 

recitator‖ 

- să recite expresiv și folosind o intonație 

corectă 

Aprilie  

Bibliotecă 

Realizarea unui 

concurs de recitări 

― Lectura 

materializată în 

creaţie‖ 

-se vor realiza diverse produse inspirate 

din cărţile citite: creaţii literar-artistice, 

picturi cu diverse scene, machete,mulaje 

din plastelina ,poze ale activitatilor, etc. 

-se vor realiza expoziții 

-se vor prezenta caietele de lectura 

suplimentară 

Mai  

Expoziţii 

Sala de clasă 

 

Realizarea unor 

expozitii cu produse 

literar-artistice 

inspirate din lectura 

cărţilor 

Prezentarea caietelor 

de lectură 

suplimentară 

Diseminarea proiectului 

 Experienta pozitiva si rezultatele proiectului vor fi aduse la cunostinta intregii unitati in 

cadrul consiliului profesoral si a unor institutii similare, expuneri in cadrul sesiunilor de comunicari, 

simpozioane, publicatii. 

 

 

 



SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                         284 
 

 

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ - LEGĂTURĂ INCIPIENTĂ DE 

CUNOAŞTERE 
 

Prof. Ivan Grigore – Colegiul Tehnic Nr.2 Tg – Jiu 

 

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării ci şi prin complexitatea 

ei, prin noutăţile pe care le realizează şi le prognozează, pune în faţa oamenilor de toate vârstele noi 

şi noi probleme de ordin economic, cultural, ştiinţific.  

În prezent, omul se îndreaptă spre o societate informatizată dar în mod paradoxal se vorbeşte 

de secolul XXI ca despre unul spiritual. În acest context, entitatea umană este ,,bombardată‖ pe 

toate căile senzoriale de un noian de informaţii. Copilul ajutat de adult trebuie să se orienteze spre o 

instrucţie pragmatică ,,brodată‖ cu elemente artistico - plastice, pentru a deveni o personalitate 

etică, echilibrată, pentru ca viaţa lui să fie senină şi creatoare. Şcoala, oricât de bine ar fi organizată, 

oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunică elevului, nu poate da satisfacţie 

setei de investigare şi cutezanţă creatoare, trăsături specifice copiilor. 

Mediul şcolar trebuie să fie suficient de stimulativ şi diversificat, spre a oferi fiecărui elev o 

motivaţie susţinută. Elevii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea spirituală, să le 

împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să 

iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. De aceea, activităţile cu şcolarii le-am 

organizat în aşa fel încât să permită elevilor să exploreze şi să folosească legături interdisciplinare, 

instrumentele intelectuale şi emoţional-afective proprii unei educaţii integrate. O atenţie deosebită 

am acordat  activităţilor extracurriculare desfăşurate atât în şcoală cât şi în afara ei. 

Activităţile extracurriculare sunt forme complementare de organizare a activităţii didactice 

care completează şi îmbunătăţesc procesul instructiv-educativ. Ele urmăresc lărgirea şi adâncirea 

influenţelor educative exercitate în procesul de învăţământ, valorificarea şi dezvoltarea intereselor şi 

aptitudinilor elevilor,  dar şi organizarea  eficientă a timpului lor liber.  Sunt atractive la orice vârstă 

pentru că se desfăşoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea 

de cunoştinţe, chiar dacă reclamă efort suplimentar. Mediul de acţiune fiind deosebit, iar tehnicile 

de acţiune altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, îmbunătăţesc memoria vizuală şi 

auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calităţile ei de echilibrare, organizare şi 

obiectivare. 

Elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să sistematizeze date, să 

întocmească  colecţii, portofolii, albume etc., învaţă să înveţe. Acţionând  individual sau în cadrul 

grupului, elevilor li se dezvoltă simţul practic, operaţional, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme 

conform naturii sale. 

Participarea afectivă  şi totală angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi temperează pe 

cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie 

la formarea colectivului de elevi. Prin faptul că se supun de bună voie regulilor elevii se 

autodisciplinează. Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi 

cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos 

obiectivul principal al învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă. 

Pentru ca elevul să participe activ la aceste activităţi, ele sunt selectate cu multă grijă de către 

învăţător şi respectă particularităţile de vârstă ale acestora. De asemenea, ţinând cont de dorinţele 

elevilor şi implicându-i activ, aceştia pot deveni iniţiatori ai unor activităţi deosebit de interesante. 

Formele de organizare sunt multiple şi cu cât sunt mai bine alese cu atât devin mai plăcute. Prin 

intermediul activităţilor extracurriculare avem prilejul să dăm frâu liber creativităţii elevilor şi să 

cunoaştem şi alte dimensiuni ale comportamentului acestora. Recurgând la aceste forme de 

activităţi reuşim să ajungem la sufletul lor, să combinăm armonios activităţile de învăţare cu cele 

recreative. 
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Cum ar trebui să se desfăşoare astfel de activităţi pentru ca elevii să participe cu interes şi 

plăcere? Ar trebui să fie o îmbinare perfectă între util şi plăcut şi, totodată, să confere actului 

instructiv-educativ o necesară calitate. 

Excursia, o activitate cu multiple valenţe de informare şi educare a elevilor, reuşeşte cel 

mai bine să trezească şi să dezvolte interesul elevilor. Este o modalitate de învăţare cu caracter 

atractiv şi mobilizator care oferă elevilor ocazia de a efectua observaţii directe asupra obiectelor şi 

fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee şi case 

memoriale, asupra unor monumente legate de trecutul istoric, de viaţa şi activitatea unor 

personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale. Are menirea de a stimula activitatea de 

învăţare, de a întregi şi desăvârşi ceea ce elevii au acumulat în şcoală, în cadrul lecţiilor. Permite o 

abordare interdisciplinară, făcând apel la aproape toate disciplinele de învăţământ: istorie, 

geografie, limba română, educaţie plastică, educaţie ecologică, educaţie muzicală, educaţie 

religioasă şi chiar matematică.  

Excursiile de studiu, drumeţiile pot fi organizate semestrial, pentru ilustrarea unor fapte 

învăţate sau pentru investigarea altora, precizându-li-se problematica observaţiilor, materialele din 

natură care pot fi colectate, analizate, selectate şi clasificate, fără a se distruge natura. În funcţie de 

activitatea cognitivă a elevilor, ilustrare sau cercetare, elevii îşi vor face o idee concretă despre 

procese şi fenomene naturale, sociale, datorită propriilor observaţii sau explicaţiilor furnizate de 

învăţător, de ghid. În cazul excursiilor de cercetare , elevii rezolvă probleme, căutând fapte, 

observând obiecte şi fenomene. Excursia îl relaxează pe copil , îi prilejuieşte însuşirea unei 

experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive pentru cei 

elevi. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală, acasă, să 

deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate.  

În stimularea creativităţii, dezvoltarea imaginaţiei, îmbogăţirea cunoştinţelor, un rol 

important îl are şi biblioteca şcolară, care-l pune pe copil în contact cu cărţi pe care nu le are şi nu 

le poate procura.  

În prezent timpul liber a devenit o problemă socială, pedagogică, şi culturală, care priveşte, 

în aceeaşi măsură, societatea, şcoala, familia şi individul. Întrebuinţarea raţională a timpului liber 

are un efect tonic atât asupra organismului, cât şi asupra personalităţii. Activităţile şi preocupările 

din timpul liber, dozate raţional contribuie la îmbogăţirea sistematică a vieţii spirituale prin 

ridicarea neîncetată a gradului de cunoştinţe, lărgirea orizontului politic-cultural, dezvoltarea tuturor 

aptitudinilor şi talentelor de care dispune fiecare individ, stimularea capacităţilor creatoare. 

Activităţile din timpul liber sunt acelea care contribuie la deconectarea individului, îl pun în contact 

cu o mulţime de alte acţiuni noi, diverse şi schimbătoare.  Între activităţile extracurriculare şi timpul 

liber nu poate fi pus semnul identităţii, acestea nu pot acoperi timpul liber al elevului, însă şcoala 

este direct  interesată să atragă elevii în acţiuni sau activităţi care să  însemne o întrebuinţare 

judicioasă a timpului liber, activităţi atractive şi fructuoase. 

Spectacolul de teatru sau cinematograful, lectura, vizitele la muzee sau expoziţii, plimbările 

sau excursiile, cercurile ştiinţifice pe obiecte, concursurile şcolare, serbările şcolare, practicarea 

diferitelor discipline sportive, diverse îndeletniciri şi ocupaţii practice (lucrul de mână, grădinărit, 

creşterea animalelor mici, etc.) constituie câteva prilejuri de a-l desprinde pe elev din activitatea 

obişnuită, de a-l scoate dintr-un anumit program rigid şi, oarecum, monoton prin repetarea lui zi cu 

zi, de a favoriza înviorarea funcţiilor psihice şi creşterea tonusului de viaţă. 

Activităţile extracurriculare au un rol complementar faţă de cele curriculare, prin ele 

urmărindu-se realizarea interacţiunii dintre cunoştinţe, valori, atitudini, comportamente. Acestea se 

desfăşoară sub îndrumarea cadrelor didactice dar nu sunt prevăzute în documentele şcolare ( plan de 

învăţământ, programă şcolară ).Schimbările actuale din societatea românească au acţionat şi asupra 

activităţilor extracurriculare, micşorând ponderea acestora.  
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Cred că ar fi necesar ca acestea să-şi reia locul în activitatea elevilor, deoarece prin ele se 

realizează obiective prioritare ale procesului instructiv-educativ: educarea atitudinii elevului faţă de 

învăţătură, faţă de necesitatea frecventării şcolii, educarea respectului faţă de semeni şi munca lor, 

dragostei faţă de ţară şi obiceiurile strămoşeşti, precum şi educarea respectului faţă de sine. 

 Din cele relatate,  necesitatea şi importanţa activităţilor extraşcolare este evidentă pentru că ele: 

- aprofundează, completează, îmbogăţesc cunoştinţele ce li se transmit în cadrul diferitelor 

obiecte de învăţământ; 

- constituie un fundament solid în legarea cunoştinşelor noi de cele anterioare, de experienţa 

copiilor, în cadrul desfăşurării lecţiilor; 

- ajută la fixarea, consolidarea diferitelor priceperi şi deprinderi care sunt urmărite în cadrul 

procesului de învăţământ; 

- educându-i pe elevi spre scopuri sociale înalte se ajunge la înţelegerea necesităţii de a învăţa 

conştiincios şi temeinic în vederea pregătirii pentru muncă şi viaţă, îi ridicăm deci pe elevi la motivaţii mai 

înalte, de la motivaţiile înguste de a învăţa pentru note; 

- contribuie la îndeplinirea scopului formativ al învăţământului, dezvoltând în mare măsură 

gândirea, memoria, imaginaţia, voinţa, spiritul de observaţie, tenacitate. 

- urmăresc apropierea tuturor elevilor de tezaurul valorilor culturii locale, naţionale şi 

universale, cunoaşterea, cultivarea şi valorificarea acestora, educarea sentimentului de preţuire faţă de 

creatorii lor. 

Prin cele ilustrate mai sus reiese clar că activităţile extraşcolare, adecvate necontenit exigenţelor 

actuale, vin să completeze activitatea procesului de învăţământ. 

 

 

Bibliografie:  

 

Vodă C.- Îndrumător metodic pentru organizarea activităţilor turistice cu elevii, E.D.P., Bucureşti, 

1983; 

Jean Piaget - Psihologie şi pedagogi, E. D. P., Bucureşti, 1992;  

Jinga Ioan, Istrate Elena - Manual de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 1998; 
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PROIECT EDUCAŢIONAL – O MARE ŞI FRUMOASĂ PRIETENIE 

 
Prof. Kopoştiuc Otilia 

Şcoala Gimnazială Rona de Sus-Maramureş 

 

 

 
 

 
 
COORDONATORI DE PROIECT: 

Prof. Kopoştiuc Otilia 

Bibliotecar voluntar BOICIUC ANA 

 

ARGUMENT 
 

               Prietenia este un sentiment nobil care se găseşte foarte rar. De-a lungul istoriei au existat 

multe prietenii între personalităţile de vază despre care am învăţat la şcoală. Unele prietenii au fost 

de formă, de interes personal, de obligaţie dar altele au fost sincere şi durabile astfel încât au rămas 

întipărite în istorie sute de ani. O astfel de prietenie a fost şi între două mari personalităţi ai 

literaturii romane şi anume între ION CREANGĂ şi MIHAI EMINESCU. Am considerat că este 

necesar ca elevii să cunoască o parte din opera celor doi clasici, atât poeziile lui Eminescu, cât şi 

poveştile lui Creangă.Variatele probe de prezentare, constituie un mijloc eficient de îmbogăţire şi 

exersare a vorbirii sub toate aspectele ei, pentru formarea deprinderilor pentru a-şi exprima cu 

uşurinţă gândurile, impresiile  şi redarea logică. Dincolo de aspectele care ţin de comunicarea în 

limba română am vizat mai ales aspectele de prietenie ale celor doi prieteni insuflând la copii 

dorinţa de a lega prietenii frumoase şi sincere, care le vor marca viaţa şi mai ales valorificarea 

prietenilor adevăraţi. 
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SCOPUL: 
Dezvoltarea capacităţilor copiilor de a înţelege o operă literară în versuri sau în proză, de a 

percepe frumuseţea şi armonia limbii române, norme de comunicare orală, dialogată şi monologată. 

        

OBIECTIVE: 

- Cunoaşterea vieţii şi operei lui Eminescu şi Ion Creangă, accesibile vârstei şcolare; 

- Stimularea interesului pentru literatură; 

- Capacitatea de a reproduce independent şi expresiv, poezii şi poveşti; 

- Cultivarea creativităţii copiilor în exprimarea orală. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:  

- să-şi îmbogăţească vocabularul prin însuşirea unor expresii noi; 

- să li se dezvolte dragostea pentru natură şi locul natal; 

- să înţeleagă mesajul transmis de către  poet şi scriitor; 

- să reproducă cu uşurinţă poeziile şi poveştile învăţate. 

  

CONŢINUTURI: 

- prezentari PPT ale personalitatilor; 

- filmuleţe; 

- înregistrări video; 

- citate din cărţi; 

- elevii trebuie să descopere asemănări şi deosebiri  între cei doi mari prieteni. 

 

Resurse umane: 

- elevi, profesori, părinţi. 

Resurse materiale: 

- ilustraţii, tablouri, vederi, cărţi, jucării, aparat foto şi video. 

Resurse informaţionale: 

- înregistrări audeo, video, articole din ziare, reviste, informaţii de pe internet. 

 

METODE: 

- observaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, învăţarea  prin descoperire, problematizarea, munca 

în echipă, învăţarea prin descoperire. 

 

,,O MARE ŞI FRUMOASĂ PRIETENIE” 

EMINESCU –CREANGĂ 

 

1. Captarea atenţiei: Portretele lui CREANGĂ şi EMINESCU 

- Recunoaşterea personalităţilor 

2. Actualizarea cunoştintelor despre cele două personalităţi:  

- Data şi locul naşterii 

- Opere 

- Profesiile acestora 

 Prezentările PPT CREANGĂ 

        PPT EMINESCU 

3. Dirijarea învăţării: ASEMĂNĂRI ŞI DEOSEBIRI între cei doi mari prieteni: 

 Vizualizarea filmuleţului CREANGĂ- EMINESCU 
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Harta proiectului 
 

ŞTIINTE:                                     LIMBA ROMÂNĂ                           CONCURS 

Lectura profesorului                Memorizări-,,Revedere”             INTERDISCIPLINAR:  

,,Amintiri din copilărie”             ,,Somnoroase păsărele”           ,,Cel mai bun recitator” 

                                                                                                         „Cel mai bun povestitor” 

                                                                                                     

4. Asigurarea fedd-back-lui 

 

 JOC DE ROL: „CEI DOI PRIETENI” 

 JURNAL CU DUBLA INTRARE: păreri de-ale elevilor în legătură cu activitatea 

parcursă 
 

ASEMĂNĂRI 

Iubesc 

natura 

Foarte 

apropiaţi de 

mama 

Moldoveni 

Singuratici 
Mor în 

acelaşi an 

1889 

Sunt 

prieteni 

Sara pe deal 
Somnoroase 

păsărele 

Revedere 

LA CIREŞE 

LUCEAFĂRUL 

O, MAMĂ 

Deosebiri 
SCRIITOR POET 
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI: 

- invitarea părinţilor să participe la activitate; 

- invitarea profesorilor de lb.şi literatura română, care să prezinte copiilor anumite teme legate 

de proiect; 

- realizarea unor lucrări colective şi individuale; 

- confecţionare de carte. 

DISEMINAREA: 

- Rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă le vom face cunoscute copiilor din celelalte 

clase, părinţilor, comunităţii locale prin postarea pozelor pe site-ul şcolii. 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 

- Organizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor; 

- Prezentarea unui program artistic; 

- Realizarea unor dramatizări; 

- Realizearea unui concurs, cu tema:,,Ce ştii despre….?‖ 

CONCLUZII: 

                Prin realizarea acestui proiect, am încercat să demonstrăm că poeziile lui Eminescu şi 

povestirile lui I.Creangă sunt îndrăgite şi apreciate atât de elevii ciclului gimnazial cât şi de elevii 

ciclului primar. Ei au înţeles că între Eminescu şi Creangă s-a stabilit o mare şi frumoasă prietenie. 

               Activităţile interdisciplinare au pronunţate valenţe formative. Ele contribuie la dezvoltarea 

intelectuală, socială, emoţională, fizică şi estetică a copilului, cultivă încrederea în forţele proprii şi 

spiritul de competiţie. 

               Abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a 

conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea interdisciplinară a 

conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică. 

 

 

Bibliografie: 

Cioflica Ana, S.M. Proiecte tematice orientative Editura TEHNO-ART; 

Preda V., Ghid pentru proiecte tematice-Editura Humanitas, 2005; 

M.E.D.C.-Programa activităţii instructiv-educative, Bucureşti, 2005. 
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PROIECT MULTILATERAL COMENIUS  

„HEALTHY BODY - HEALTHY MIND” 

 
Profesor documentarist: Lupulescu  Teodora Georgiana 

 

 În contextul actual, în care educaţia pentru o viaţă sănătoasă trebuie să înceapă încă din 

primii ani de şcoală, elevii şi profesorii de la Colegiul Naţional ,, Tudor Arghezi‘‘ din Tg.-

Cărbuneşti  s-au implicat în PROIECTUL MULTILATERAL COMENIUS  „HEALTHY BODY - 

HEALTHY MIND‖  (Minte sănătoasă în corp sănătos) , în cadrul Programului ,,Învăţare pe tot 

parcursul vieţii ‖. Proiectul se va desfăşura din septembrie 2013 până în iulie 2015, în parteneriat cu 

opt şcoli din şapte ţări europene: Estonia, Bulgaria, Anglia, Germania (două şcoli), Ungaria, Turcia 

şi Portugalia. 

 Elevii, coordonaţi de profesorii liceului, vor participa la schimburi de experienţă în cadrul 

cărora vor populariza obiceiurile româneşti legate de preparatele tradiţionale şi de un stil de viaţă 

sănătos. Din punctul de vedere al organizatorilor, şcoala trebuie să devină spaţiul în care tinerii să  

înveţe să trăiască sănătos şi să respecte valorile autentice ale neamului din care provin. Numai aşa 

se vor putea dezvolta armonios şi îşi vor păstra nealterat sentimentul că aparţin unei naţiuni, deşi 

sunt cetăţeni europeni. Specificul naţional este, de altfel, subiectul  multor activităţi desfaşurate în 

acest proiect. 

Scopul proiectului fiind acela de a realiza o conexiune între mâncare sănătoasă și sport, 

aceasta constituind un pas important în asigurarea unei vieți sănătoase a generațiilor viitoare. 

Proiectul va deschide canale de comunicare intre comunitatile scolilor partenere, contribuind 

la îmbunătățirea organizatiei noastre proprii. 

Impactul major și câștigul din programul Comenius va fi contactul cu sistemele educaționale 

din alte țări, să știm cum alte școli lucrează, să cunoaștem oameni noi cu alte mentalități și moduri 

de gândire și de viață. Subiectul proiectului va influența cu siguranță într-un mod pozitiv pe toți 

participanții. 
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UTILIZAREA INTERNETULUI 

 ÎN PROIECTAREA DIDACTICĂ A ORELOR DE CURS 
Rezumat prezentare ppt 

 

Prof. DANIEL MOCIOI – Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă‖ Tg-Jiu 

 
         Lecţiile AEL prezintă avantajul că pot fi utilizate ca atare (pentru o clasă cu nivel mediu), dar 

pot deveni, în acelaşi timp, punctul de plecare al unor discuţii complexe pentru elevii cu potenţial 

superior de receptare a textului literar, capabili de performanţe. 

Acestea contribuie astfel semnificativ la dezvoltarea competenţelor de comunicare orală sau scrisă: 

receptarea mesajului oral, receptarea mesajului scris, exprimarea orală şi exprimarea scrisă, crearea 

de mesaje etc. 

        Lecţiile AEL şi-au dovedit eficienţa şi datorită faptului că obiectivele propuse (generale sau 

operaţionale) sunt centrate pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în diferite situaţii de 

comunicare, reprezentând o adaptare adecvată a conţinuturilor de învăţare la nivelul de vârstă şi la 

interesele elevului. 

       Profesorul are astfel libertatea de a utiliza diferite secvenţe ale lecţiei pentru a răspunde 

competenţelor generale şi specifice impuse de programa şcolară, integrând tehnologia informaţiei şi 

a comunicării în procesul didactic. 

         Prezentările Power Point sunt deosebit de utile, dacă profesorul corelează în mod optim 

obiectivele lecţiei cu întreg conţinutul acesteia. Prezentările Power Point prezintă avantajul că 

permit o abordare multidisciplinară a unor secvenţe ale lecţiei, contribuind astfel la dezvoltarea 

capacităţilor cognitive şi afective ale elevului. 

         Internetul poate fi utilizat cu succes atât în proiectarea orelor de curs, cât şi a opţionalelor; 

reprezintă o modalitate la îndemână, prin care profesorii şi elevii au posibilitatea de a-şi lărgi 

orizontul de cunoaştere în orice domeniu. 

         Spre exemplu, tehnologia modernă a WebQuestului răspunde din plin atât aşteptărilor 

elevilor ce iubesc calculatorul şi pot descoperi în "prietenul" lor un mijloc de a-şi îmbogăţi 

cunoştinţele, cât şi dorinţei cadrului didactic de a proiecta un curs opţional modern, util şi plăcut. 

 

Utilizarea Internetului – tehnologia WebQuest

Metodă modernă de lucru ce se concentrează pe 

investigaţie, prin care elevii interacţionează cu informaţiile preluate 

de pe Internet. (Bernie Dodge – iniţiator WebQuest)

TTehnică de  ehnică de  îînvănvăţţare menită să are menită să îîncurancurajezejeze elevii pentru elevii pentru 

dobândirea de noi informadobândirea de noi informaţţii, bii, bazată pe principiul constructivist azată pe principiul constructivist 

al proiectării de către elevi a propriilor cunoal proiectării de către elevi a propriilor cunoşştintinţţe, prin efort e, prin efort 

personal,  dar personal,  dar şşi un model de căutare pe i un model de căutare pe webweb care include care include 

elemente de elemente de îînvănvăţţare prin cooperare.are prin cooperare.

Tehnica WebQuest este modalitate de a realiza asociamodalitate de a realiza asociaţţii ii 

de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor îînsunsuşşite anterior.ite anterior.
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IMPORTANŢA LECTURII 

 
Prof. înv. primar Riciu Daniela 

Şcoala Gimnazială Suraia, Vrancea 

 

 

Marele nostru cronicar Miron Costin scria: „...că nu iasta alta şi mai frumoasă şi mai de 

folos în toată viaţa omului zăbavă decȃt cetitul cărţilor‖.  

 Cartea este comoară fără de preţ, în care unii îşi adună cle mai frumoase gȃnduri, ca alţii să 

le poată folosi în voie. „Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole ale vieţii omenirii, istoria 

luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrȃngerile şi 

biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o si citiţi cȃt mai mult. Cartea ne este prieten credincios, 

de nădejde.‖ – scria în lucrarea sa  „Cărţi prietene‖ G.F. Mozorov. 

 Ȋn ultimii ani am observat o scădere a interesului elevilor mei faţă de lectură. Cartea pierde 

teren în faţa amplorii pe care au luat-o în ultimii ani mijloacele audio-vizuale. Elevii noştri sunt din 

ce în ce mai atraşi de:  internet, smartphone, reţele de socializare, televizor sau radio. Spre deosebire 

de aceste surse informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. 

Instruirea şi cultura nu se poate face numai prin presă, prin radio, prin televiziune sau prin 

intermediul reţelelor de socializare. Cartea a rămas si va rămȃne unul dintre cele mai eficiente 

mijloace de instruire. Şcoala şi învăţătorul deschid această poartă spre un univers bogat şi mirific, 

care angajează valori formativ-educative, îndeamnă la meditaţie si introspecţie, fapte ce îşi pun 

amprenta pe întregul comportament al celui ce îl explorează. 

O carte o citeşti cȃnd vrei, cum vrei, şi de cȃte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de 

cȃte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfȃrşită răbdare pȃnă ce l-

ai înţeles. Cartea este atȃt de înţelegătoare încȃt atunci cȃnd n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, 

te aşteaptă să revii. O regăseşti oricȃnd la fel de credincioasă şi discretă. 

Jocurile video, calculatorul, televizorul, reţelele de socializare au „furat‖ din interesul 

elevilor şi chiar al adulţilor  pentru a citi o carte. Părinţii nu mai prezintă un model pentru elevi 

deoarece de multe ori nici ei nu citesc. Sunt copii care nu au o bibliotecă acasă, probabil din cauza 

preţului din ce în ce mai mare al cărţilor sau din lipsa de interes a părinţilor faţă de acest domeniu. 

Şcola prin intermediul învăţătorilor şi al profesorilor are misiunea de a trezi copiilor interesul şi 

dragostea pentru lectură. 

Biblioteca şcolii reprezintă primul pas după sala de clasă, pe care elevul îl face în domeniul 

lecturii. Ȋn fiecare an de studiu, în clasele I-V, programa şcolară prevede o unitate de învăţare 

numită sugestiv „Cartea‖ în care elevul învaţă despre : orientarea în bibliotecă, ce trebuie sa ştie 

despre o carte atunci cȃnd o solicită de la bibliotecă, în ce fel trebuie sa păstreze cartea sau cum se 

întocmeşte o fişă de lectură. 

Bibliotecarul trebuie să fie parte activă la organizarea unei activităţi extraşcolare. Lecţiile 

realizate la bibliotecă sunt mai atractive pentru elevi, aceştia fiind mai relaxaţi, eliberaţi de stresul 

calificativelor. Asemenea activităţi devin un prilej oportun pentru a implica familia elevilor. Fără 

implicarea părinţilor elevilor, munca dascălilor este  zadarnică. 

Avȃnd în vedere aceste lucruri am conceput proiectul educaţional „Prietena mea, 

biblioteca!‖ ce se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Suraia pe parcursul anului şcolar 2014-2015. 

Prin intermediul acestui proiect mi-am propus să trezesc în sufletele micilor şcolari dorinţa de a se 

apropia de carte, dorinţa de a citi, dorinţa de a pătrunde încă de mici în universul liniştit al unei 

biblioteci, respectul faţă de carte, faţă de cel care a scris-o. 

OBIECTIVE LE PROIECTULUI: 

 Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

 Cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea şi păstrarea cărţilor; 
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 Formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură; 

 Lărgirea ariei de informaţie a elevilor; 

 Creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii, în general; 

 Cultivarea sentimentelor, convingerilor, comportamentelor morale; 

 Cunoaşterea şi înţelegerea valorilor etice; 

 Definirea şi aprecierea valorilor morale; 

 Dezvoltarea gustului estetic, cultivarea faptelor estetice; 

 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de exprimare; 

 Consolidarea deprinderilor de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă; 

 Stimularea capacităţii creatoare; 

 Familiarizarea elevilor cu diferite tipuri de scriere; 

RESURSE: 

De timp: Septembrie - Iunie 2015 

Umane: personalul bibliotecii, cadrele didactice, elevii, părinţii elevilor 

Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca şcolii) şi baza 

materială necesară (volume cu noile apariţii literare, xerox, costumaţii pentru scenete). 

Grup ţintă: elevii claselor a II a de la Şcoala Gimnazială Suraia 

Modalităţi de realizare: activităţi desfăşurate la bibliotecă, audiţii, concursuri, prezentări de carte 

pentru copii, montaje literare, expoziţii cu lucrări ale elevilor. 

Parteneri implicaţi în proiect: biblioteca şcolii, şcolari, părinţi. 

Evaluare: expoziţii cu lucrări ale elevilor, fotografii, portofolii, cărţi confecţionate de elevi, jurnalul 

proiectului, programe artistice. 

Dintre activităţile proiectului: 

„Ce ne spun cărţile‖ – vizită la biblioteca şcolii 

„Cum văd eu Romȃnia‖ – expoziţie de desene cu ocazia zilei de 1 Decembrie 

Medalion literar „Mihai Eminescu‖ 

„Ion Creangă- prietenul copiilor‖ 

„Ȋn lumea copiilor…‖- Concurs de creaţie literară 

„Carnavalul copiilor‖ – parada personajelor din poveşti 

„Din lumea poveştilor‖ -expoziţie de lucrări artistico-plastice 

METODE DE EVALUARE:  

Expoziţii cu lucrari ale elevilor, fotografii, portofolii, postere, cărţi confecţionate de elevi, jurnalul 

proiectului, programe artistice. 

MONITORIZARE: 

Completarea lunară a unor fişe de monitorizare/evaluare în care se urmăreşte desfăşurarea  

activităţilor programate la bibliotecă, participanţi, produse ale activităţilor. 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 îmbogăţirea experienţelor de învăţare 

 dezvoltarea sentimentelor de respect pentru carte 

 dezvoltarea deprinderilor de citire, recitare şi analiză a unor teste literare; 

 dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă 

   

 Bibliografie: 

Popescu Elena, Logel Dumitru, Stroescu-Logel Elena, Sinteze de metodică a predării limbii şi 

literaturii romȃne în învăţămȃntul primar, Editura Carminis, Piteşti, 2006 

Alexandru Gheorghe, Şincan Eugenia - Ȋndrumător metodic pentru învăţători, părinţi şi elevi – 

Lecturi literare pentru ciclul primar Volumul I –  Clasa I, Editura Gheorghe-Cȃrţu Alexandru, 

Craiova, 1995 

www.didactic.ro 
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PROIECT EDUCAŢIONAL ”M-AM NĂSCUT ROMÂN!”- EDIŢIA A II-A 

RAPORT NARATIV – EDIŢIA I 

 
ANICA NASTASE, profesor învăţământ primar 

Şcoala Gimnazială Nr. 10, Galaţi 

 

Trăind într-o perioadă în care totul se întâmplă cu rapiditate şi care ne determină să ne 

adaptăm la nevoile şi cerinţele timpului şi ale societăţii, în care procesul de globalizare se extinde 

de la zi la zi, în care suntem nevoiţi să ne conformăm unui plan de convergenţă la diferite uniuni şi 

organizaţii internaţionale, astfel încât, în prezent se resimte o puternică influenţă a culturii 

occidentale, mediatizată de către mass-media mult mai intens decât cea autohtonă, am considerat că 

este necesar să ajutăm noile generaţii să descopere elementele definitorii ale poporului român, 

tradiţiile şi obiceiurile moştenite şi să le transmită generaţiilor viitoare.  

Prin proiectul ―M-am născut român!‖, încadrat ca festival - concurs în categoria “cultural 

artistic – folclor, tradiţii, obiceiuri”, am urmărit cunoşterea trecutului de către elevi, a tradiţiilor şi 

obiceiurilor, care fac parte din identitatea  poporului român. Elevii au învăţat dansuri populare 

tradiţionale specifice zonelor, au cunoscut elementele orizontului local (case, ocupații, obiceiuri, 

portul) prin excursiile organizate în județ și în țară la partenerii de proiect. Au marcat evenimentele 

cultural-naţionale (1 Decembrie, 24 Ianuarie, 1 Martie etc.) sărbătorile religioase (Crăciunul, 

Sărbătorile Pascale) cât şi obiceiurile aferente acestora, oferind elevilor şansa de a cunoaşte şi 

specificul altor zone din județ, dar și din țară. 

Elevii participanţi la proiect au confecţionat mărţişoare din diferite materiale, cu care au 

organizat câte o expoziţie în școală, la Centrul Cultural „Dunărea de Jos‖ Galați și la CCD Galați.  

În urma vizitei făcute în Pădurea Gârboavele și la Muzeul satului „Vatra cu dor‖ din comuna Şiviţa  

, jud. Galaţi, gospodărie tradiţională funcţională, un autentic spaţiu reconstruit după modelul 

străvechi al locuitorilor zonei de sud a Moldovei, elevii au primi informaţii despre meşteşuguri 

tradiţionale moldoveneşti, au vizitat camera cu război de ţesut, chilerul cu cuptorul de pâine, 

atelierul de olărit, camera cu măşti etc. S-au bucurat şi de o demonstraţie practică de olărit.  

Prin excursia organizată în vestul țării, în localitatea Scărișoara, județul Alba, elevii au 

prezentat la școala din localitate, o suită de dansuri populare moldovenești, grup folcloric, precum și 

obiceiurile și tradițiile din zona Moldovei, în power-point. Au învățat să facă plăcinte ardelenești și 

au vizitat toate obiectivele turistice din zonă, însoțiți de primarul localității. 

          Muzeul satului „Vatra cu dor‖ din comuna Şiviţa, jud. Galaţi, i-a inspirat pe elevi în 

confecționarea de măști populare, cu care au organizat expoziții. La finele proiectului, activitatea 

„De sărbători, acasă la români !” – festival - concurs s-a desfăşurat în două etape: 

a) organizarea unei expoziții cu produse realizate în cadrul proiectului (pliante, broșuri, albume, 

măști,etc.) 

b) desfășurarea festivalului pe parcursul a 2 zile (fiecare școală participantă a prezentat suite de 

dansuri populare, tradiții și obiceiuri de iarnă etc.)      

          Am avut ca parteneri Centrul Cultural ―Dunărea de Jos‖ Galaţi, Școala Gimnazială Nr. 16, 

Galați, școli din județ și din țară ( Tg. Bujor - Galaţi, Vânători - Galaţi, Bordei Verde – Brăila, 

Școala Gimnazială Nr. 270 – București) care au organizat concursuri de dans popular, grupuri 

folclorice, precum și tradiții și obiceiuri la români, la care au participat, indirect sau 

direct.Activităţile desfășurate au avut un impact deosebit atât asupra elevilor, cât şi asupra părinţilor 

acestora. Toate acestea ne-au motivat şi mobilizat în continuarea proiectului şi extinderea lui la 

nivel regional (etapa a II-a). 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR  

PRIN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 
 

prof. Pîntea Otilia 

Liceul Tehnologic Holboca, jud. Iaşi 

 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite săștim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

 

În „Dicţionarul internaţional al educaţiei‖, întâlnim trei noţiuni corelate: educaţie formală - 

„educaţie în care rolurile de profesor şi elev sunt bine definite şi în care o latură acceptă 

responsabilitatea celeilalte; educaţie informală - „educaţie în care nu se pot distinge două laturi (de 

exemplu: profesor/elev); de asemenea, educaţia dobândită de unul singur prin citit, experienţă de 

viaţă; educaţia nonformală - „educaţia primită în afara şcolii sau în afara anilor afectaţi prin statutul 

şcolarităţii, de exemplu, educaţia adulţilor; educaţia care are loc în afara şcolii, prin influenţa 

mediului familial, a grupului de prieteni şi a mediului de viaţă". (C. Cucoş) 

Prin natura şi specificul ei, educaţia nonformală are caracteristici proprii: marea varietate, 

flexibilitatea sporită, diferenţierea conţinuturilor şi a tehnicilor de lucru, caracterul opţional, 

implicarea mai profundă în actul organizării a persoanelor educate. Activităţile specifice acestui tip 

de educaţie se desfăşoară în şcoală şi sunt constituite din cercuri pe discipline cu caracter tematic 

sau pluridisciplinar, competiţii culturale sau sportive, serbări şi festivităţi, etc., dar şi în afara şcolii, 

activităţi a căror desfăşurare necesită deplasări în locurile cerute de tematică (agenţi economici, 

muzee, instituţii partenere, etc.). În ultimii ani, s-a constatat un interes crescut al elevilor pentru 

activităţile extracurriculare, nu doar pentru excursii, drumeţii sau vizite la muzee, ci mai ales pentru 

activităţile desfăşurate în parteneriat cu instituții care au ca obiect al activităţii lor şi o componentă 

educaţională. Parteneriatele dintre instituţiile învăţământ şi biblioteci, muzee, biserici, direcţiile de 

sănătate publică, asociaţiile de protecţie a consumatorilor, diferite fundaţii  şi asociaţii care implică 

colaborarea cu tinerii, vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăli şi comunitate şi 

creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor sociali în procesul instructiv-educativ. 

Educaţia extracurriculară îndeplineşte patru funcții specifice: funcţia de petrecere a timpului 

liber, funcţia social-integrativă, funcţia formativă și funcţia vocaţională. 

Funcţia de petrecere a timpului liber este asigurată prin modalitățile oferite de activitățile 

extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod educativ, util și formativ; funcţia social-

integrativă - prin relaţiile interpersonale şi de grup pe care le oferă, cultivă solidaritatea şi 

cooperarea între copii/elevi respectiv, grupuri de copii/elevi; funcţia formativă, atât pe plan cognitiv 

şi operaţional, cât mai ales pe planul interiorizării valorilor morale, estetice şi spirituale; funcţia 

vocaţională, făcând posibilă descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor copiilor/elevilor. 

 Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea aptitudinilor speciale ale elevilor, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 

şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale. Activităţile extracurriculare se desfăşoară 

într-un cadru care permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul 

anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.Activităţile extracurricularerăspund funcţiilor 

importante ale timpului liber: funcţia de informare (contribuie la îmbogățirea orizontului de 

cunoștințe şi informaţii din domeniile științei, tehnicii, culturii, artei, literaturii, etc.); de formare-

dezvoltare (stimuleazădezvoltarea intelectuală, gândirea creatoare, inteligenţa, spiritul novator, 

cultivă talentul, valori morale, spiritul de cooperare şi sociabilitate; funcţia de destindere, recreere şi 

divertisment, distracţie. 
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Exemple de bune practici  

1. „Pe urmele strămoşilor” – excursie tematică la muzee, monumente şi locuri istorice, case 

memoriale din oraşul Iaşi. Această excursie a oferit elevilor prilejul de a vizita monumentele 

trecutului istoric local şi naţional, de a învăţa lucruri noi despre viaţa şi activitatea unor personalităţi 

de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, de a vedea opere de artă originale. O excursie 

tematică constituie un mijloc de a cunoaşte şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru, stimulează activitatea de învăţare, întregeşte şi desăvârşeşte ceea ce elevii 

acumulează în cadrul lecţiilor. Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile locurilor natale, la educarea dragostei şi respectului pentru frumosul din natură, artă, 

cultură.  

 

 

 
             

2. Vizită la Grădina Botanică din Iaşi. În cadrul activităţilor organizate în 

mijlocul naturii, copiii se confruntă cu realitatea şi percep activ, 

prin acţiuni directe, obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. 

În cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de 

respect şi dragoste faţă de natură, faţă de om şi realizările sale. 

Plimbările prin parc le vor rămâne în suflet elevilor, creându-le 

emoţii estetice. Copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li 

se spune în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest 

sens.  

Excursia şcolară reprezintă una dintre cele mai atractive, plăcute şi utile 

activităţi de recreere şi odihnă activă, având multiple valenţe de informare şi educare a elevilor şi, 

totodată, facilitează contactul direct cu frumuseţile naturii, stârnind interesul, producând bucurie şi 

determinând acumularea de cunoştinţe.O excursie are un rol formativ-educativ pentru că în cadrul 

excursiilor se urmăreşte îmbogăţirea cunoştinţelor teoretice generale şi antrenarea elevilor în 

activităţi de studiu atât individual, cât şi în grup, astfel încât elevii să înveţe ce înseamnă „a fi 

împreună (joc)‖, ―a vedea lucruri noi (deschidere, perspectivă)‖, „a schimba impresii 

(comunicare)‖, „a avea amintiri comune (etos al clasei)‖,  dezvoltarea intelectuală şi fizică a 

copilului, educarea lui cetăţenească şi patriotică. Ea  este cea care îl reconfortează pe copil, îi 

prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-

ştiinţific. Prin excursii, elevii îşi suplimentează şiconsolidează instrucţia şcolară, dobândind noi 

cunoştinţe.  

3.  „Iaşul sărbătorilor de iarnă”. Serbările şi festivitățile sunt evenimentele importante din 

viața unui elev; importanţa acestor activităţi constăîn dezvoltarea pe plan artistic şi emoţional a 

elevului   
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şi în atmosfera sărbătorească a acestor activităţi. Serbarea este o modalitate eficientă de cultivare a 

înclinaţiilor artistice ale copiilor, contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor. Astfel, 

în urma încheierii unui parteneriat educaţional cu Primăria Iaşi, un grup de colindători ai liceului 

nostru, îndrumaţi de prof. Otilia Pîntea, au participat la manifestările cultural-artistice „Iaşul 

sărbătorilor de iarnă‖; această participare a fost foarte apreciată de către organizatori. 

 

 
 

4. Balul Bobocilor – desfăşurat în luna noiembrie 

 

 
 

Astfel de activităţi sunt de o reală importanţă într-o lume dominată de mass-media, televizor, 

calculator şi Internet, care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor în persoane 

alienate şi incapabile de a se controla comportamental şi emoţional. Grija faţă de timpul liber al 

elevului, disponibilitatea de a cunoaște dorințele copiilor şi de a le  respecta trebuie să fie 

dominantele acestui tip de activitate. Acestea oferă elevilor destindere, încredere în sine, recreere, 

voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaștere a aptitudinilor. 

5. Activităţile de voluntariat 

Voluntariatul pentru mediu.În cadrul proiectelor educaționale pentru protejarea mediului, elevii 

Liceului Tehnologic Holboca, Iaşi, au desfășurat activități  de ecologizare în cadrul Proiectului 

Național „Let's Do It, Romania!‖, cel mai mare proiect de implicare socială din România, care are 

ca scop conştientizarea indivizilor de toate vârstele, la toate nivelurile, în cadrul şcolar şi 

extracurricular, faţă de starea mediului şi problemele sale, astfel încât să creeze convingeri şi 

atitudini comportamentale favorabile soluţionării sau diminuării acestor probleme şi evitării 

apariţiei altora noi.  

De asemenea, în primul semestru al anului şcolar 2013-2014, elevii clasei a IX-a din Liceul 

Tehnologic Holboca au participat la o activitate de voluntariat pentru mediu, proiectul 

„Sincron‖(„Sistem  Integrat  de Management  şi  Conștientizare  în  România  a Rețelei   Natura  

2000‖), desfăşurat în  perioada 18.10.2013-21.10.2013 în situl   Pădurea  Bârnova-Repedea, jud. 

Iași, în parteneriat cu ANPM. În cadrul proiectului, s-au derulat următoarele activităţi de protejare şi 

de ecologizare a acestei păduri frumoase din judeţul Iaşi: plantare de puieţi – echipa Liceului 

Tehnologic Holboca a plantat un număr record de 50 de puieţi de gorun (norma stabilită pentru 

fiecare echipă de către coordonatorii proiectului a fost de 10 puieţi), iar un membru al echipei 

noastre a fost nominalizat „Cel mai harnic voluntar‖;acţiuni de ecologizare a unor locaţii din sit 

(Pădurea Păun) – în cadrul acestor activităţi, cei 10 voluntari din echipa liceului nostru au strâns 20 

de saci de deşeuri şi au fost evidenţiaţi pentru implicarea şi entuziasmul de care au dat 

dovadă;concursuri de cultură generală şi de fotografii pe teme ecologice, concursuri la care echipa 

liceului nostru a obţinut premiul pentru „Cele mai bune fotografii‖ şi pentru ‖Originalitate‖. 
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În urma desfăşurării acestor activităţi interesante şi educative, elevii au învăţat să iubească mai 

mult natura şi să o protejeze şi au înţeles că  oamenii, prin activităţile lor, pot distruge foarte uşor 

mediul înconjurător;au înţeles faptul că oricare dintre noi, copil sau adult, poate contribui la 

păstrarea sănătăţii mediului, nici un gest în apărarea naturii nu este inutil şi că orice copac plantat 

înseamnă o gură de aer proaspăt şi o încercare de a reechilibra natura. Trebuie să luptăm pentru o 

natură frumoasă, curată şi sănătoasă pentru că de sănătatea ei depinde sănătatea noastră şi a 

generaţiilor viitoare. 

„Săptămâna legumelor şi fructelor donate”. În perioada 28-31 octombrie 2013, s-a desfăşurat şi 

în şcoala noastră  activitatea SNAC „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate‖. Această activitate 

a avut ca scop colectarea de fructe şi legume de către elevii liceului nostru şi donarea acestora unei 

familii  nevoiaşe, asistată social, cu cinci copii. Ne-a impresionat foarte mult soarta acestei familii şi 

ne-am bucurat să aflăm că cei 3 copii de vârstă şcolară ai familiei merg la şcoală, învaţă bine şi nu 

au absenţe. 

 

 

 

 

 

 

 

Activitățile extracurriculare moral-civice contribuie, prin trăirile afective şi emoţiile puternice 

generate de exemplele oferite, la formareaunor sentimente morale, care se vor transforma în 

convingeri ferme pe parcursul procesului instructiv-educativ. 

6. „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. În  cadrul programului  de granturi 

„CARTE PENTRU TINERI”, Fundația ―Mereu Aproape‖, cu care liceul nostru a încheiat un 

parteneriat educaţional, a sponsorizat liceul nostru cu 5000 de cărţi – carte şcolară, beletristică, 

culegeri de specialitate pentru elevi, etc. şi susţine derularea proiectului „Carte frumoasă, cinste 

cui te-a scris” pe tot parcursul anului şcolar 2013 – 2014. 
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În cadrul proiectului s-au desfăşurat, pe parcursul semestrului I al acestui an şcolar, mai multe 

activități, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 Holboca  şi Biblioteca Comunală ―Ion Creangă‖ 

Holboca, un parteneriat local de lungă durată şi foarte fructuos. 

Activităţileextracurriculareau un caracter pluri- şi interdisciplinar şi sunt cele mai eficiente 

modalităţi de formare a caracterului copiilor, deoarece sunt foarte apreciate şi mai apropiate 

sufletelor acestora, dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generații în actul 

decizional,în contextul cunoaşterii şi respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităților 

sociale. 

Activităţile extracurriculare joacă un rol foarte important în dezvoltarea fizică şi psihică a 

elevului. Prin intermediul acestora, elevul învaţă să interacţionez cu cei din jur şi își valorifică 

potențialitățile specifice (din domenii spre care are înclinaţii).  

Asemenea activități generează relații de prietenie și întrajutorare, fortifică simțul 

responsabilității. Important este ca elevii să fie antrenați nu numai în desfășurarea unor asemenea 

activități, ci și în inițierea și organizarea lor. Tot activităţile extracurriculare sunt cele care 

contribuie la formarea conştiinţei şi conduitei cooperante. Libertatea de exprimare, libertatea de 

acțiune precum și relațiile cu colegii îmbogățesc experiențele sociale ale elevilor. Aceste activităţi îi 

sprijină să-şi orienteze energia și către alte acțiuni la fel de importante şi să-şi dezvolte spiritul de 

competiţie.  

Activităţile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive pentru toţi elevii, stârnesc interesul 

acestora, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 

suplimentar de organizare din partea profesorului. Elevilor li se dezvoltă spiritul practic, dând 

posibilitatea fiecăruia să se afirme conform aptitudinilor sale. Copiii se autodisciplinează prin faptul 

că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor şi îşi asumă responsabilităţi. Profesorul 

are, prin acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al procesului 

instructiv-educativ, pregătirea elevului pentru viaţă.Activitățileextracurriculare contribuie la 

completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la 

organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Deoarece aceste activităţi au un caracter 

atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire.  

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă, nonformală, în cadrul căreiaprofesorul trebuie să adopte o atitudine creatoare, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă 

relaxantă care să permitămanifestarea creativă a elevilor; este necesar, în astfel de activităţi, să se 

evite critica şi elevii să fie încurajaţi. Raportul educației nonformale cu educația formală este unul 

de complementaritate, atât sub aspectul conţinutului, cât şi al formelor şi modalităţilor de realizare. 
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curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
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,,LECTURA - O PRIETENĂ APROPIATĂ” 
PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

 

Prof. înv. primar, Cristina Romaniuc 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, VASILE ALECSANDRI‖ ROMAN 

 

 

A. ARGUMENT: 

Contactul cu biblioteca de la vârsta şcolară este esenţială. Copiii iau contact cu cărţile care li 

se adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, învaţă să împrumute o 

carte şi nu în ultimul rând învaţă să fie responsabil pentru lucrurile împrumutate.   

Lectura face parte integrantă din copilăria celor mai mulţi copii. Ea are funcţie ludică şi 

formativă, personajele constituind fie modele de urmat în viaţă, fie modele de evitat pentru copii. 

De asemenea sunt necesare cărţi pentru dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului copiilor şi nu în 

ultimul rând pentru ocuparea timpului liber al copiilor. Activităţile la biblioteca şcolii contribuie la 

dezvoltarea interesului pentru lectură, dintre care amintim: prezentarea sălii şi a modului de aranjare 

a cărţilor în rafturi, pe tematici sau pe scriitori în ordine alfabetică ; înscrierea la o biblioteca; 

explicarea modului de comportare a unui cititor într-o bibliotecă;  cunoaşterea alcătuirii unei cărţi 

(copertă, titlu, autor, pagini, numerotarea, etc.);cunoaşterea datelor de bază despre cartea pe care 

doreşte să o împrumute; participarea la activităţile desfăşurate la bibliotecă 

B. SCOPUL 

          Revalorizarea lecturii ca formă tradiţională de educaţie, prin recăpătarea şi cultivarea gustului 

pentru literatură, dezvoltarea exprimării orale şi scrise valorificarea creativităţii şi expresivităţii 

copiilor în creaţii personale 

C. OBIECTIVE: 

            Transmiterea de mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un limbaj, bogat, 

nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical. 

             Dezvoltarea interesul  faţă de scriitorii români şi străini accesibili vârstei lor şi care răspund 

nevoilor şi curiozităţilor personale 

             Valorificarea aptitudinilor în crearea de compoziţii literare şi artistico-plastice proprii  

             Stabilirea unor relaţii de prietenie cu alţi copii din alte unităţi şcolare  

D.  OBIECTIVE  OPERAŢIONALE:  

 să cunoască reguli de comportare în societate 

 sa-şi însuşească textul unor povestiri 

 să cunoască modul de folosire a cărţilor 

 să cunoască importanţa cărţilor în viaţă noastră 

 să cunoască modul în care trebuie împrumutată o carte de la bibliotecă 

 să realizeze dramatizări după texte cunoscute 

 să interpreteze rolul unor personaje din lecturile îndrăgite 

E. ORGANIZAREA PROIECTULUI: 

1. Echipele proiectului: 

2. Resurse: 

a. umane: elevi 

b. materiale:volume de poveşti şi poezii 

                      costumaţii necesare  

                      tehnică computerizată 

                      instrumente şi materiale specifice artelor plastice 

                      panouri  

                      aparat foto, casetofon,  
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c. financiare: donaţii ale părinţilor, cadrelor didactice implicate 

d. informative:  

e. temporale:15 noiembrie - 11 iunie  

 

3. Metode şi procedee de implementare a lecturii  

 Carnaval de personaje, desene  sugestive, conversaţia, audiţii, jocuri didactice, citirea pe roluri, 

cărţi ilustrate atractiv 

F. REZULTATE AŞTEPTATE 

        Determinarea unui număr cât mai mare de şcolari să devină cititori fideli ai bibliotecii 

        Dezvoltarea relaţiilor de interrelaţionare între  şcolarii de la diferite unităţi şcolare 

        Depistarea şi promovarea copiilor cu aptitudini speciale  

        Obţinerea unor locuri fruntaşe la concursuri literare şi artistico-plastice 

G. FINALITĂŢILE PROIECTULUI 

        Realizarea, cu ocazia diferitelor evenimente a unei expoziţii cu creaţiile artistico-plastice ale 

micilor şcolari 

        Înscrierea elevilor cu aptitudini speciale la cercurile Palatului Copiilor  

        Participarea la concursurile organizate de iniţiatorii proiectului sau la alte concursuri de acest 

gen 

        Realizarea unor panouri de prezentare a activităţilor din proiect şi plasarea lor la biblioteca 

şcolilor şi cea judeţeană, pe holurile unităţilor şcolare implicate 

        Realizarea unui album de fotografii cu aspecte din activităţile proiectului 

H.  PLANUL ANALITIC DE REALIZARE  

 

Nr. 

crt 

Activitatea propusă Locul 

desfăşurării 

Data 

1 Activităţi organizatorice  
 Lansarea ofertei, afiş de popularizare a activităţilor, repartizarea 

sarcinilor, colectarea informaţiilor 

Vizitarea celor două unităţi partenere: biblioteca judeţeană 

 Familiarizarea cu modul de comportarea în bibliotecă. 

 

Şcoală 

 

15 octombrie 

 

2 Cel mai bun povestitor – 

Povestirea lecturii favorite  

Expoziţie-concurs cu afişe (importanţa lecturii) 

Biblioteca şcolii 20 noiembrie  

3. Biblioteca – spaţiul magic 

Prezentarea volumelor potrivite vârstei copilăriei 

Explicarea proverbelor despre carte, învăţătură în  benzi desenate 

Biblioteca 

şcolii  

  

6 ianuarie 

     

4. Ne distrăm citind poveşti 

Desfăşurarea unor jocuri tematice 

Biblioteca şcolii 15februarie 

 

5. Copiii-personaje de lectură 

Concurs de monologuri , dramatizări din poveştile îndrăgite 

Momente de cântec şi dans 

Biblioteca şcolii  

6 Micii scriitori 

Concurs de creaţii literare proprii 

Expoziţie artistico-plastică pe teme favorite de lectură 

  

13 aprilie 

 

7 Locurile pe unde au păşit scriitorii 

Excursie – vizită în împrejurimi 

 

Excursie 

 

1 iunie 

8 Personaje de poveste în carnaval 

Serbare şcolară 

 

Sala de clasă  

 

8 iunie  

9. Prietena mea apropiată - lectura 

Realizarea unor expoziţii cu lucrările realizate împreună 

Bibliotecă Holul 

şcolii  

10 iunie  
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I. EVALUAREA PROIECTULUI  

 Desfăşurarea unor activităţi comune sub forma unor jocuri şi programe artistice; 

 Apreciere asupra colaborării în modul de lucru, în prezentare  produsele realizate; 

 Acordarea unor diplome copiilor care s-au evidenţiat; 

 Realizarea expoziţiei cu lucrările copiilor în şcoală; 

 Realizarea unui album foto cu aspecte din activităţile desfăşurate 

 Popularizarea acţiunilor cu ajutorul presei/ televiziunii locale. 

J. DISEMINARE 

 Popularizarea în mass- media, în rândul colegilor a rezultatelor proiectului;  

 Prezentarea lucrărilor în diferite expoziţii organizate la şcoală , la bibliotecă 

 Prezentarea dramatizărilor, monologurilor, creaţiilor originale proprii la concursuri  

 Realizarea unor panouri de prezentare a activităţilor din proiect şi plasarea lor pe 

holurile şcolii şi la Biblioteca Municipală. 

 

 Bibliografie׃  

Cojocariu,Venera-Mihaela; Sacară,Liliana, Managementul proiectelor pedagogice, E.D.P, R:A:, 

Bucureşti, 2005. 

Preda, Viorica ( coord.), Metoda proiectelor la vârste timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2002. 
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PROIECTE  EXTRACURRICULARE - PROIECTELE DE 

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN UE 
 

 

Prof. Șofei  Carmen-Colegiul Tehnic Nr.2,Târgu Jiu 

 

Activităţile extracurriculare se referă astfel la totalitatea activităţilor educative organizate şi 

planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin 

riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de 

persoane calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia 

formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia. 

Rolul şcolii şi al cadrului didactic (în colaborare cu alţi factori educaţionali, precum familia, 

anumite grupuri la care aderă elevii) este acela de a furniza cele mai valoroase activităţi 

extracurriculare pentru dezvoltarea elevului şi a-l îndruma spre  acestea.Ca orice demers orientat 

către o finalitate, activitatea extracurriculară presupune o anume structurare şi organizare, asigurate 

de corelarea activităţilor de proiectare,implementare şi evaluare. Reuşita activităţilor 

extracurriculare rezidă deci în gestionarea  celor trei procese şi în asigurarea relaţiei ce se stabileşte 

între acestea. În cadrul activităţilor extracurriculare, cele trei procese nu se constituie în procese 

originale,diferite cu mult de caracteristicile identificabile în orice situaţie educaţională din 

şcoală,dar esenţa lor stă în particularizare, prin prisma specificului categoriei de activităţi  

extracurriculare pe care le vizează. Există însă nişte repere generale, identificabile în  cadrul fiecărui 

proces, indiferent de tipul de activitate extracurriculară avută în vedere. 

Indiferent de nivelul de acţiune şi de tipul de control, procesul proiectării activităţilor 

extracurriculare se desfăşoară în mai multe etape şi se manifestă, ca orice proces de proiectare, 

structurat în jurul următoarelor aspecte, asupra cărora am încercat să oferim câteva note apreciative: 

1. Selectarea finalităţilor, scopurilor şi obiectivelor ce se doresc a fi atinse prin procesul 

de implementare a activităţilor extracurriculare. 

2. Alegerea experienţelor extracurriculare necesare atingerii finalităţilor educaţionale,planificate şi 

organizate în prealabil, conform caracteristicilor situaţiei educaţionale, finalităţilor urmărite, 

conţinuturilor curriculare, dar mai ales, particularităţilor de vârstă şi individuale ale educabililor. 

3. Alegerea conţinuturilor prin intermediul cărora este oferită experienţa de învăţare,conform unor 

criterii de selecţie mai puţin riguroase şi ştiinţifice, şi mai de grabă, centrate pe nevoile şi interesele 

educabililor. 

4. Organizarea şi integrarea experienţelor şi conţinuturilor în activităţi specifice cu caracter 

extracurricular şi anticiparea modalităţilor generale de realizare a acestor două aspecte, ca şi repere 

orientative pentru munca efectivă a cadrelor didactice. 

5. Evaluarea eficacităţii tuturor aspectelor din fazele anterioare, ca necesitate pentru eficientizarea 

şi optimizarea activităţilor extracurriculare. Modalităţile sunt: evaluarea realizată de către 

principalele categorii de persoane care vor fi implicate în activităţile extracurriculare şi evaluarea 

prin testarea efectivă în practică a proiectului extracurricular, pentru a-i certifica eficienţa. 

Pornind de la criteriul locului desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţiacare le 

gestionează, le putem clasifica în: 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara clasei şi alecţiei; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar sub incidenţa 

acestora; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte instituţii cu funcţii 

educative; 

- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte in stituţii cu 

funcţii educative 
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În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile extracurriculare sunt: 

- activităţi cu întreaga clasă de elevi; 

- activităţi realizate pe grupe de elevi; 

- activităţi individualizate 

În funcţie de finalitatea urmărită, activităţile extracurriculare pot fi: 

-activităţi de educaţie intelectuală; 

- activităţi culturale; 

- activităţi sportive; 

- activităţi artistice; 

- activităţi de educaţie morală.; 

 

Proiecte de mobilitate pentru  cursanți și personalul din domeniul educației și formării 

profesionale 

Mobilitatea cursanților: un stagiu de educație și formare profesionala în strainatate de pâna 

la 12 luni. 

Aceasta activitate este deschisa ucenicilor și elevilor din școlile profesionale. Cursanții 

efectueaza un stagiu de formare profesionala într-o alta țara. Cursanții sunt gazduiți fie la locul de 

munca (într-o întreprindere sau alta Organizație relevanta), fie de o școala profesionala (cu perioade 

de învațare la locul de munca, într-o întreprindere sau o alta organizație relevanta). 

Fiecare activitate de mobilitate va respecta un cadru de calitate convenit în prealabil de catre 

organizațiile de trimitere și de destinație pentru a asigura un nivel înalt de calitate a activitații, 

inclusiv un „contract de studiu‖. 

Rezultatele învațarii sunt recunoscute în mod oficial și validate la nivel instituțional, 

conținutul cursurilor este adaptat dupa cum este necesar pentru a se asigura ca perioada de 

mobilitate în strainatate se potrivește cursurilor la care este înscris ucenicul/cursantul. 

Pentru a consolida capacitatea de inserție profesionala a tinerilor și pentru a facilita tranziția 

catre piața forței de munca, proaspeții absolvenți ai școlilor profesionale sau ai întreprinderilor care 

ofera educație și formare profesionala pentru ucenici pot participa, de asemenea, la aceasta 

activitate. 

Mobilitatea personalului:misiuni de predare/formare: aceasta activitate permite personalului 

din școlile profesionale sa predea la o școala profesionala partenera din strainatate. De asemenea, 

aceasta permite personalului din întreprinderi sa ofere formare în cadrul unei organizații 

profesionale din strainatate. 

Formarea personalului: aceasta activitate sprijina dezvoltarea profesionala a personalului din 

domeniul educației și formarii profesionale, sub forma unui stagiu la locul de munca („work 

placement‖) sau a unei perioade de observare directa la locul de munca („job shadowing‖) într-o 

întreprindere sau orice alta organizație de educație și formare profesionala. 

Erasmus+ sprijina activitațile de mobilitate în scop educațional ale personalului, care: 

� -face parte dintr-o abordare strategica a organizațiilor participante (care vizeaza modernizarea și 

internaționalizarea misiunii acestora); 

� -raspunde unor nevoi de dezvoltare a personalului clar identificate și presupune masuri 

corespunzatoare de selecție, pregatire și monitorizare; 

� -garanteaza ca rezultatele învațarii personalului participant sunt recunoscute în mod 

corespunzator și asigura diseminarea și utilizarea la scara larga a rezultatelor învațarii în cadrul 

organizației. 

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea urmatoarele roluri și sarcini. 

Organizația solicitanta: este responsabila de depunerea cererii pentru proiectul de mobilitate, 

de semnarea și gestionarea acordului de grant și de raportare. Solicitantul poate fi un coordonator de 

consorțiu, care conduce un consorțiu național de mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași 

țara care vizeaza trimiterea cursanților și a personalului din domeniul EFP pentru a participa la 

activitați în strainatate.  
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De asemenea, coordonatorul consorțiului național de mobilitate poate – dar nu este 

obligatoriu – sa acționeze ca organizație de trimitere. 

Organizația de trimitere: este responsabila de selectarea cursanților și a personalului din 

domeniul educației  și formarii profesionale și de trimiterea acestora în strainatate. 

Organizația gazda: este responsabila de primirea cursanților și a personalului din domeniul 

educației și formarii profesionale din strainatate și le ofera acestora un program de activitați sau 

beneficiază de o activitate de formare din partea personalului din domeniul educației și formarii 

profesionale. 

Organizația intermediara: este o organizație activa pe piața forței de munca sau în domeniile 

educației,formarii și tineretului. Aceasta poate fi un partener în cadrul unui consorțiu de mobilitate 

național, dar nu este o organizație de trimitere. Rolul sau ar putea fi de a partaja și a facilita 

procedurile administrative ale organizațiilor de educație și formare profesionala de trimitere și de a 

pregati în comun participanții. 

Organizațiile de trimitere și cele gazda, împreuna cu studenții/personalul, trebuie sa fi ajuns 

la un acord cu privire la activitațile care urmeaza sa fie întreprinse de catre studenți – printr-un 

„contract de studiu‖ – sau de catre membrii personalului – printr-un „contract de mobilitate‖ – 

înainte de începerea perioadei de mobilitate. Astfel de contracte definesc obiectivele privind 

rezultatele învațarii pentru perioada de studiu în strainatate. Dispozițiile privind recunoașterea 

oficiala și descriu drepturile și obligațiile fiecarei parți. 

Cursanții din domeniul educației și formarii profesionale care participa la o acțiune de 

mobilitate de o luna sau mai mult sunt eligibili pentru a beneficia de sprijin lingvistic. Sprijinul 

lingvistic online este pus în aplicare treptat pe durata programului. Acesta este pus la dispoziția 

participanților eligibili de catre Comisia Europeana pentru a le evalua cunoștințele de limbi straine 

și a le oferi, daca este necesar posibilități adecvate de învățare a limbilor străine înaintea și în timpul 

perioadei de mobilitate. 
  

CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU CURSANȚII DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI 

FORMĂRII PROFESIONALE  
 

SELECȚIE-Organizația de trimitere efectuează selectarea participanților la activitatea de 

mobilitate. Selecția studenților precum și procedura pentru acordarea unui grant – trebuie să fie 

echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate 

în procesul de selecție. 

Organizația de trimitere trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de 

interese cu privire la persoanele care pot fi invitate să ia parte la organismele de selecție sau la 

procesul de selecție a participanților individuali. 

 

ÎNSOȚITORI-Cursanții din domeniul educației și formării profesionale cu nevoi speciale sau 

provenind din medii defavorizate pot fi însoțiți de o persoană care îi va sprijini în timpul perioadei 

de mobilitate. Implicarea însoțitorului trebuie să fie proporțională cu numărul de cursanți implicați 

(de regulă, un însoțitor pentru fiecare grup de cursanți care efectuează un stagiu în aceeași 

organizație gazdă). 

Durata șederii în străinătate a însoțitorilor ar trebui să fie, de asemenea, proporțională cu 

nevoile cursanților (de regulă, șederea pe întreaga durată a activității este acceptată numai în cazul 

în care cursanții nu sunt autonomi sau sunt minori). 

CONTRACTUL CU CURSANTUL 

Înainte de plecare, cursanții în domeniul educației și formării profesionale trebuie să 

semneze un acord cu organizația de trimitere și cu organizația gazdă care include, de asemenea, 

următoarele: 

� -un „contract de studii‖, care stabilește programul de formare urmat, astfel cum a fost convenit 

între cursant,organizația de trimitere și organizația gazdă. Contractul de studii definește obiectivele  



 
SIMPOZIONUL REGIONAL – Pagini de carte  

17 Martie 2015                                         307 

 

în ceea ce privește rezultatele învățării pentru perioada de studiu în străinătate, precizând 

dispozițiile privind recunoașterea oficială (de exemplu, ECVET); 

-un „angajament privind calitatea‖, anexat la contractul de studii, care prezintă drepturile și 

obligațiile cursanților, ale organizației de trimitere și ale organizației gazdă și, dacă este cazul, ale 

organizațiilor intermediare. 

La semnarea contractului de studii, cursanții din domeniul educației și formării profesionale au 

dreptul de a primi un grant pe durata stagiului în străinătate 

�  

SPRIJIN LINGVISTIC ONLINE 

Cursanții din domeniul educației și formării profesionale care desfășoară o activitate de 

mobilitate cu durata de o lună sau mai mult sunt eligibili pentru a primi sprijin lingvistic înainte de 

plecare sau în timpul activității de mobilitate. În acest sens, Comisia pune la dispoziție un serviciu 

online pentru cursanții din domeniul educației și formării profesionale selectați, cu scopul de a le 

evalua nivelul de competență în limba pe care o vor utiliza în cadrul stagiilor în străinătate. De 

asemenea, acest serviciu le oferă cursanților, dacă este necesar, posibilitatea de a-și îmbunătăți 

cunoștințele de limbă înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate. Acest serviciu online va fi 

pus în aplicare treptat pe durata programului.  

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU PERSONAL 

SELECȚIE 

    Selecția personalului se efectuează de către organizația de trimitere. Procedura de selecție și de 

acordare a grantului trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și va fi pusă la 

dispoziția tuturor părților implicate în procesul de selecție. 

    Organizația de trimitere trebuie să ia măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de interese 

cu privire la persoanele care pot fi invitate să facă parte din organismele de selecție sau să participe 

la procesul de selecție a beneficiarilor individuali. 

    Criteriile de selecție (prioritate pentru personalul care se deplasează în străinătate pentru prima 

dată, limitarea numărului posibil de activități de mobilitate pentru fiecare membru al personalului 

pe o anumită perioadă de timp etc.) vor fi făcute publice. 

 

ACORDUL DE MOBILITATE 
Selecția personalului se va realiza de către organizația de trimitere, pe baza unui proiect de 

program de mobilitate prezentat de către membrul personalului, după consultarea cu instituția sau 

întreprinderea/organizația gazdă. Înainte de plecare, programul final de mobilitate va fi aprobat în 

mod oficial atât de organizația de trimitere, cât și de organizația gazdă, prin schimb de scrisori sau 

mesaje electronice. Atât organizația de trimitere, cât și organizația gazdă vor fi responsabile pentru 

calitatea perioadei de mobilitate în străinătate. 

 

DUPĂ PERIOADA  DE  MOBILITATE   RECUNOAȘTEREA  REZULTATELOR   ÎNVĂȚĂRII 

Organizația de trimitere și organizația gazdă implicate ar trebui să convină asupra eliberării 

unui certificat de mobilitate Europass la sfârșitul mobilității. Pentru mai multe informații cu privire 

la modul în care se poate 

Rezultatele evaluării lingvistice și ale cursurilor de limbi străine online vor fi raportate la nivel 

central, dar nu vor duce la obținerea niciunei calificări oficiale. 

SISTEMUL EUROPEAN DE CREDITE PENTRU EDUCAțIE șI FORMARE PROFESIONALĂ 

(ECVET) 

 Organizațiile de educație și formare profesională pot decide să aplice sistemul ECVET în cadrul  

activităților lor de  mobilitate. Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională  

este un cadru metodologic comun care facilitează acumularea și transferul de credite pentru  
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rezultatele învățării de la un sistem de calificări la altul. Sistemul are ca scop promovarea mobilității 

transnaționale și accesul la învățare pe tot parcursul vieții.   Sistemul nu este destinat să înlocuiască 

sistemele naționale de calificare, ci să conducă la  

îmbunătățirea comparabilității și compatibilității între sisteme. ECVET se aplică tuturor rezultatelor 

obținute de către o persoană prin diferite parcursuri de educație și formare, care sunt  

apoi transferate, recunoscute și acumulate în vederea obținerii unei calificări. Această inițiativă vine 

în sprijinul cetățenilor europeni care doresc să obțină recunoașterea formării, a competențelor și a 

cunoștințelor proprii într-o altă țară participantă la program. Mai multe informații despre Sistemul 

european de credite pentru educație și formare profesională pot fi consultate pe site-ul Comisiei. 

Atunci când este utilizat Sistemul european de credite pentru educație și formare 

profesională, creditele acumulate pentru rezultatele învățării ar trebui să fie transparente și 

specificate în memorandumul de înțelegere între organizațiile  participante. 

RAPORTAREA 

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, toți cursanții și membrii personalului din 

domeniul educației și formării profesionale care au desfășurat o activitate de mobilitate au obligația 

să completeze și să prezinte un raport final. Pentru activitățile de mobilitate cu o durată de două luni 

sau mai mare, raportul include, de asemenea, o evaluare calitativă a sprijinului lingvistic primit în 

timpul perioadei de mobilitate. 

Cursanții și personalul care nu reușesc să prezinte raportul pot fi obligați să ramburseze 

parțial sau integral grantul UE primit. Rambursarea nu se solicită atunci când un membru al 

personalului sau cursantul a fost împiedicat să își finalizeze activitățile planificate în străinătate din 

cauza unui caz de forță majoră. Astfel de cazuri sunt raportate de către organizația de trimitere și 

sunt supuse aprobării scrise din partea agenției naționale. 
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CATALOGUL LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE  

ÎNSCRISE LA SIMPOZIONUL REGIONAL PAGINI DE CARTE 

 
Nr. 
crt 

AUTOR ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ TITLUL LUCRĂRII 

1 ARDELEAN 

KLEMENTINA 
LICEUL TEORETIC ,,ADY 

ENDRE‖ ORADEA 
PROIECT EDUCATIV -DIVERSITATE ÎN 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
2 NASTASE ANICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.10 
PROIECT EDUCAŢIONAL M-AM NĂSCUT 

ROMÂN!  
3 ANTONIE 

CRISTIAN -

DANIEL 

COLEGIUL NAŢIONAL 

―ECATERINA TEODOROIU‖ 
MATEMATICI CONCRETE 

4 ANTONIE G. 

DUMITRU 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, 

TG. JIU 
UTILIZAREA MIJLOACELOR DE 

CONSOLIDARE A CUNOŞTINŢELOR DE 

FIZICĂ/OPTICĂ GEOMETRICĂ  ÎN LECŢIA 

DE RECAPITULARE  
5 ANTONIE OANA 

-DANIELA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 CALCULATORUL - RESURSĂ MODERNĂ 

PENTRU INSTRUIRE 
6 BĂBAN 

MĂDĂLINA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 METODICA PREDĂRII  ISCIPLINELOR 

TEHNICE -PRINCIPII DIDACTICE 
7 BĂBEANU 

TEODORA 

GABRIELA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 PRECURSORI AI ABSURDULUI – 

CARAGIALE, URMUZ, ARGHEZI 

8 BĂDIȚA  DAN-

AUGUSTIN-

MARIAN 

COLEGIUL TEHNIC NR.2  

TG-JIU 
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR 

ANTREPRENORIALE COMPLEXE ÎN 

RÂNDUL TINERILOR 
9 BĂLAȘA FLORI LICEUL TEHNOLOGIC 

TRANSPORTURI CĂI 

FERATE 

PREDAREA INTERDISCIPLINARĂ-ETAPĂ 

IMPORTANTĂ ÎN FORMAREA 

COMPETENŢELOR ELEVILOR 
10 BĂLUŢĂ  

DANIELA-

CARMEN 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 DENUMIRI UZUALE ALE APEI  

11 BĂLUȚOIU 

ILEANA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 

12 BECHERU OANA COLEGIUL NAȚIONAL 

SPIRU HARET, TG. JIU 
PLĂCEREA TEXTULUI 

13 BENGESCU 

OTILIA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 LA DIDACTIQUE DE L’ARGUMENTATION 

EN CLASSE DE FLE 
14 BIBIRIGEA 

ROMEO 
COLEGIUL TEHNIC NR.2, 

TG-JIU 
HĂRȚILE INTERACTIVE – INSTRUMENTE 

MODERNE DE ÎNVĂȚARE 
15 BISTREANU 

ELIANA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, 

TG-JIU 
L’IMAGE PUBLICITAIRE EN CLASSE  DE 

FLE 
16 BÎZOCU 

CODRUȚA 

NICOLETA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 
MANAGEMENTUL CARIEREI DIDACTICE 

17 BLENDEA 

MARIA JANINA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

SPIRU HARET, TG.JIU 
ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A 

CITIT-SCRISULUI ÎN CICLUL PRIMAR 
18 BOBEI 

NICULINA 

GABRIELA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

ECATERINA TEODOROIU 
VALOAREA LECTURII 
 LA VÂRSTA TÂNĂRĂ 

19 BOBINA 

CARMEN 
COLEGIUL ECONOMIC 

VIRGIL MADGEARU TG. 

JIU 

DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE 

COMUNICARE ALE ELEVILOR 
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20 BOICIUC 

MIHAELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

RONA DE SUS 
PROIECT EDUCAȚIONAL SUFLETUL 

CĂRȚILOR 

21 CATALAN 

FLORENTINA 
LICEUL TEHNOLOGIC NR.2 METODE  ŞI STRATEGII DE ÎNVĂŢARE 

CENTRATE PE ELEV ÎN ACTIVITATEA DE 

PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 
22 CHITIGIU 

ELENA-

LOREDANA 

CJRAE GORJ ROLUL PROIECTELOR EDUCATIONALE  
IN FORMAREA PERSONALITATII 

COPILULUI 
23 CINTARETU 

LIDIA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TEHNICI DE SECRETARIAT 

24 CIOBANU 

ELENA 
LICEUL ENERGETIC STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

UTILIZATE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 
25 CIUREA 

VIORICA 
ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ‖ANTON 

PANN‖  

FORMAREA DE COMPETENȚE LA ELEVI 
 ÎN CADRUL ORELOR DE ISTORIE 

26 CÎRSTEA 

GEORGETA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2  TRADUCTOARE REZISTIVE 

27 COANĂ SORANA COLEGIUL TEHNIC NR.2  EVOLUŢIA DISCURSULUI NARATIV ÎN 

CREAŢIA LUI LIVIU REBREANU 
28 COLTUC 

CARMEN-DIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

FURCULEȘTI 
CE ÎNSEAMNĂ CARTEA PENTRU MINE... 

29 COMAN ION COLEGIUL 

TEHNIC‖DIMITRIE DIMA‖ 

PITEŞTI 

LECTURA RELIGIOASĂ, MODALITATE DE 

ATINGERE A COMPETENȚELOR DE 

COMUNICARE 
30 CONTRAȘ 

ELENA-

MARINELA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE 

ASISTATĂ DE CALCULATOR 

31 CORNESCU 

FLOAREA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

ALEXANDRU ȘTEFULESCU 
CARTEA TIPĂRITĂ ÎN SECOLUL AL XVII-

LEAȘI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVIII-

LEA 
32 CROITORU 

DANIELA 

RAMONA 

LICEUL ȘTEFAN PROCOPIU 

VASLUI 
LECTURIADA INTERACTIVĂ 

33 CURELEA 

DANIELA 

STEFANIA 

COLEGIUL TEHNIC 

,,CIBINIUM‖ SIBIU 
CÂTEVA COORDONATE SUCCINTE 

PRIVIND ACTIVITATEA MITROPOLITULUI 

ANTIM IVIREANU ÎN VREMEA DOMNIEI 

LUI CONSTANTIN VODĂ BRÂNCOVEANU 
34 CURELEA 

DRAGOȘ 

LUCIAN 

LICEUL TEHOLOGIC 

,,AVRAM IANCU‖ SIBIU  
CARTE ÎNTRE ONTOLOGIE ȘI LOGOS. 

SENS AL CIVILIZAȚIEI OMULUI ISTORIC 

35 DANDU 

ANIȘOARA 

CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1, BICAZ CHE 
MÂNCARE SĂNĂTOASĂ ÎNSEMNĂ VIAŢĂ 

36 DAVID OVIDIA 

SILVIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

‖IOAN VLĂDUȚIU‖ LUDUȘ 
ÎN LUMEA LITERATURII – PROIECT DE 

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
37 DĂNESCU 

ELIDIA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII 

FINANCIARE 
38 DEACONESCU 

RAMONA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

―ALEXANDRU 

ȘTEFULESCU‖, TÂRGU JIU 

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MODERNISMUL 

39 DIACONESCU 

MIRELA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 INTERVENŢIA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 

SPECIFICE ADOLESCENȚEI 
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40 DIACONIȚA 

CRISTINA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 INTRODUCERE ÎN HERMENEUTICĂ 

41 DIHORU IULICA ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

SADOVA 
TEORIA INSTRUIRII ŞI FORMAREA 

COMPETENŢELOR ELEVILOR 
42 DONEA 

LUDMILA 
LICEUL TEHNOLOGIC DE 

MECATRONICĂ ŞI 

AUTOMATIZĂRI 

CĂLĂTOR PE TĂRÂMUL MAGNIFIC AL 

CĂRŢILOR 

43 DUMITRU 

ANGELA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 

TG-JIU 
FACTORII INSUCCESULUI SCOLAR 

44 DUȚESCU 

MIRELA LIDIA 
COLEGIUL ECONOMIC 

VIRGIL MADGEARU TG. 

JIU 

LECTURA, METODĂ DE ÎNVĂȚARE 

45 EREMIA 

GABRIELA 

LILIANA 

COLEGIUL TEHNIC „MIHAI 

VITEAZU‖ 
TEORIA INSTRUIRII 

46 ETEM SENIZ SCOALA GIMNAZIALĂ 

,,LUCIAN GRIGORESCU,,  
FORMAREA COMPETENTELOR DE CITIT- 

SCRIS 
47 FÂRȚĂ 

CAMELIA 
COLEGIUL TEHNIC NR.2 ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII 

IMOBILIZĂRILOR  
48 FIRAN ALINA 

MIHAELA 
CASA CORPULUI 

DIDACTIC GORJ 
ELABORAREA PROIECTELOR PENTRU 

STRUCTURILE INFODOCUMENTARE 
49 GĂRĂIACU 

DELIA 
C.E. ,,VIRGILMADGEARU‖ METODE  DIDACTICE ADECVATE 

PREDĂRII LA I.SLAVICI 
50 GIORGI DANIEL LICEUL TEHNOLOGIC„G-

RAL CONSTANTIN 

ȘANDRU‖, RUNCU 

TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

51 GIURGIU ELENA LICEUL TEHNOLOGIC DE 

SERVICII BISTRIŢA 
TÎRLIŞUA ÎNTRE NECUNOSCUT ŞI 

DEZASTRU 
52 GOMOI 

NARCISA 

MANUELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

NR.1 ROVINARI  
PICĂTURA DE APĂ 

53 GORIȚĂ 

MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC 

„JACQUES M. ELIAS‖   
DEZVOLTAREA COMPETENȚEI „A 

ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI” (LEARNING TO 

LEARN) LA ELEVI 

54 GRAURE 

LOTHAR 
COLEGIUL TEHNIC „MIHAI 

VITEAZU‖  
RELAŢIA EVOLUŢIA SOCIETĂŢII-

DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
55 HORTOPAN 

AURELIA 
COLEGIUL AUTO TRAIAN 

VUIA TG-JIU 
1.CARTEA- IZVOR NESECAT DE 

INFORMAȚIE ȘI SATISFACȚII PENTRU 

ORICE VÂRSTĂ 

56 IONESCU 

COSMIN 

LICEUL ENERGETIC TG. JIU 

 

ROLUL DISCIPLINELOR TEHNICE ÎN 

FORMAREA PROFESIONALĂ 

57 IONESCU 

GABRIELA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 

T.MAIORESCU ŞI I.L.CARAGIALE – 

ÎNTÂLNIRI SPIRITUALE 

58 ISTRATIE 

VERGINICA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG.JIU 

GESTIONAREA RESURSELOR DE APĂ 

DULCE-O  PROBLEMĂ A LUMII 

CONTEMPORANE 

59 IVAN CAMELIA 

CERASELA 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 

COMUNICAREA – REPERE PRIVIND 

INTERACTIUNEA EDUCATIONALĂ 

60 IVAN GRIGORE COLEGIUL TEHNIC NR.2 

TG.JIU 

ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ  - 

LEGĂTURĂ INCIPIENTĂ DE 

CUNOAŞTERE 

61 JOIȚA MIHAELA 

GABRIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

OLANU 

O NECESITATE ACTUALĂ 
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62 KOPOŞTIUC 

OTILIA 
ŞCOALA GIMNAZIALA 

RONA DE SUS 
PROIECT EDUCAŢIONAL „O MARE ŞI 

FRUMOASĂ PRIETENIE” 
63 LAZĂR 

LOREDANA 
LICEUL TEHNOLOGIC 

„VOIEVODUL GELU‖ 

ZALĂU 

COMPETENŢELE SECOLULUI XXI 

64 LUCA ANDREEA 

MIHAELA 
 ŞCOALA PRIMARĂ 

HEREŞTI 
ASPECTE  METODICE  PRIVIND 

FORMAREA ŞI  DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR CHEIE CITIT-SCRIS 
65 LUPULESCU 

TEODORA 

GEORGIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL 

TUDOR ARGHEZI 

TG.CĂRBUNEȘTI 

EXPERIENTA EUROPEANĂ 

66 MANTA FĂNELA COLEGIUL TEHNIC NR.2 

TG.JIU 
SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU 

67 MĂNESCU 

CAMELIA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2  
TG.JIU 

TRAGISMUL CONDIȚIEI UMANE ÎN 

HAMLET 
68 MĂRICUŢ 

MĂRIOARA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„FLORIAN PORCIUS‖ 

RODNA 

ROLUL LECTURII ÎN DEZVOLTAREA 

CAPACITĂŢILOR DE COMUNICARE 

69 MERGEA 

TEODOR 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 
TRATAREA DIFERENȚIATĂ CA 

PROBLEMĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 
70 MIHAI MELANIA LICEUL DE ARTE 

„CONSTANTIN BRAILOIU‖ 

TG.JIU 

L’EXIL DANS «LES LETTRES CHINOISES»  

71 MIRESCU 

MARIA 
COLEGIUL NAȚIONAL 

SPIRU HARET, TG.JIU 
LECTURA LA ADOLESCENȚI 

72 MOCIOI DANIEL COLEGIUL TEHNIC HENRI 

COANDĂ TG-JIU 
UTILIZAREA INTERNETULUI ÎN 

PROIECTAREA DIDACTICĂ 
 A ORELOR DE CURS 

73 MOIANU 

MADALIN  
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 
INFORMATIZAREA PROCESULUI 

EDUCAŢIONAL 
74 MUJA TEODORA COLEGIUL AUTO „TRAIAN 

VUIA‖ TG-JIU 
STATUTUL DISCIPLINELOR CARE 

ASIGURĂ CULTURA TEHNICĂ ŞI 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ 
75 MUSTĂȚEA 

DOINA 
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 
TEATRUL ROMÂNESC DIN PERSPECTIVA 

PROFESORULUI DE ISTORIE 
76 ONEA EMILIA 

TATIANA 
ŞCOALA GIMNAIALĂ NR. 1, 

VĂGIULEŞTI 
O TEMĂ A POEZIEI PENTRU COPII – 

ELOGIUL PATRIEI 
77 PARIS ALIN-

MIHAI 
LICEUL TEHNOLOGIC 

„JACQUES M. ELIAS‖ 

SASCUT  

CONSTRUIREA ŞI DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT 

78 PATRASCOIU 

ANA-MARIA 
LICEUL DE ARTE 

„CONSTANTIN BRAILOIU‖ 

TG.JIU 

MĂRGINIREA FIINȚEI UMANE 

79 PĂTRĂȘCOIU 

VOCHIȚA- 

ADRIANA 

CENTRUL ȘCOLAR 

PENTRU EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ TG-JIU 

CARTEA ROMÂNESCĂ ÎN LUME 

80 PĂTRUŢ FELICIA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 
TG.JIU 

O TEHNOLOGIE DE VÂRF ÎN SISTEMUL 

EDUCAŢIONAL ROMÂNESC 
81 PEPTAN ANCA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 

TG-JIU 
DEZVOLTAREA LA NIVEL EUROPEAN A 

COMPETENŢELOR-CHEIE ÎN DOMENIUL 

MATEMATICII, ȘTIINȚELOR ȘI 

TEHNOLOGIEI 
82 PETRICĂ ALINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

―ALEXANDRU 

ȘTEFULESCU‖, TÂRGU JIU 

METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE  

ALGORITMICE 
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83 PIRVU RODICA COLEGIUL TEHNIC 

ENERGETIC, CRAIOVA 
CUM NE AJUTĂ CĂRŢILE SĂ PRIVIM 

LUMEA 
84 PÎNTEA OTILIA LICEUL TEHNOLOGIC 

HOLBOCA 
1.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII 

ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI 

EXTRACURRICULARE 

2.UTILIZAREA SOFTURILOR 

EDUCAŢIONALE ÎN PREDAREA 

MATEMATICII 

85 PÎRVULESCU 

MINODORA-

CONSTANȚA 

COLEGIUL AUTO „TRAIAN 

VUIA „-TG-JIU 
IMPORTANȚA CĂRȚII. CULTIVAREA 

GUSTULUII PENTRU LECTURĂ 

86 POPESCU ANA 

MARIA 
COLEGIUL NATIONAL 

,,SPIRU HARET‖ TG.JIU 
CARTE FRUMOASĂ, CUM SĂ TE CITESC 

87 POPOVICI 

LAURENȚIU 
ȘC. GIM. GHEORGHE 

TĂTĂRĂSCU TG.JIU 
CONSILIERUL SPIRITUAL 

88 PURDESCU  
ELENA 

COLEGIUL TEHNIC NR.2 
TG.JIU 

COMUNICAREA.BARIERE DE 

COMUNICARE 
89 RICIU DANIELA ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

SURAIA 
IMPORTANȚA LECTURII 

90 ROMANIUC 

CRISTINA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

,,VASILE ALECSANDRI" 

ROMAN 

LECTURA – O PRIETENĂ APROPIATĂ  

91 RUSU CRISTINA COLEGIUL TEHNIC INFOEL  
BISTRIȚA 

ACASĂ LA DRACULA 

92 SANDA SIMONA C. S. E. I. TG.JIU CARTEA – PRIETENA COPIILOR 

93 SEMENIUC ANA GRADINITA CU PROGRAM 

NORMAL RONA DE SUS 
AUTORUL, CARTEA ŞI CITITORUL 

94 SERGENTU 

DELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, 

TELEORMAN 

FORMAREA COMPETENȚELOR 

ELEVILOR  PRIN APLICAREA 

METODELOR ŞI TEHNICILOR  

INTERACTIVE DE GRUP ÎN LECŢIA DE 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ- METODA 

HĂRŢILOR CONCEPTUALE- 
95 SGONDEA 

SIMONA 
CENTRUL ŞCOLAR 

PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ  TG.JIU 

IMPORTANȚA LECTURII ÎN INSTRUIREA 

ȘI EDUCAREA ELEVILOR 

96 SÎRBU DOINA COLEGIUL TEHNIC NR.2 

TG.JIU 
CONCEPTUL DE BIROTICĂ 

97 SUCIU MONICA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 
TG-JIU 

ABORDĂRI INOVATIVE ÎN DIDACTICA 

DISCIPLINELOR TEHNICE; METODA 

CELOR 6 PAŞI 
98 ŞCHEAU ADELA 

ELIZA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„ALEXANDRU 

ŞTEFULESCU‖ TG. JIU 

CARTEA-FEREASTRA SPRE LUME 

99 ȘETRAN ILEANA LICEUL ENERGETIC TG. JIU STRATEGII DE SUPORT PENTRU O 

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ  
LA ADOLESCENŢI 

100 ȘOFEI  CARMEN COLEGIUL TEHNIC NR.2 

TG.JIU 
PROIECTELE  DE FORMARE 

PROFESIONALĂ ÎN UE 
101 TAPURIN 

ADRIANA 
C.S.E.I TG. JIU LECTURA  ŞI  SCRIEREA  CREATIVĂ 

102 TĂRĂU RODICA 

MADALINA 
LICEUL TEHNOLOGIC 

TURCENI 
METODE INTERACTIVE DE PREDARE A 

DISCIPLINELOR TEHNICE 
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