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Secțiunea I. Pagini de carte – referat ştiinţific;

Polinom caracteristic. Teorema lui Hamilton-Cayley
APLICAȚII.
Prof. Antonie Cristian Daniel
Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu

Având în vedere că la olimpiadele de matematică la clasa a 11-a se dau exerciții cu
Teorema lui Hamilton-Cayley, vă propun un articol ce conține noțiuni teoretice si practice despre
această temă.
Definiţie: Fie A = a ij  o matrice pătratică de ordinul n cu coeficienţi complecşi. Atunci matricea

A  xI n  se numeşte matricea caracteristică a matricei A.
a 12
 a 11  x

a 22  x
 a
A  xI n   21
...
...

 a
a n2
 n1

a 13
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a 23
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...
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a n3
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a 2n 
... 

a nn  x 
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Definiţie: Polinomul p A x    1 detA  xI n  se numeşte polinomul caracteristic al matricei A,
iar rădăcinile sale se numesc valori proprii ale acestei matrici. ( polinomul pA(x) are gradul n ).
n

-Dacă n=2 atunci pA(x)=x2 –Tr(A)x+det(A).
- Dacă n=3 atunci pA(x) =x3 –Tr(A)x2 +Tr(A*)x –det(A).
Teoremă: Matricile AB şi BA au acelaşi polinom caracteristic.
Teorema lui Hamilton-Cayley: Orice matrice pătratică îşi satisface propria ecuaţie caracteristică.
p A  A  On , A  M n R
Pentru o matrice pătratică de ordinul doi avem:

pA(A)=A2 –(Tr(A))A+det(A)I2=O2.

EXERCIȚII
1) Fie A o matrice patratica de ordinul 2 ,care verifica relațiile det (A-3I2)=4 si
det (A+2I2)=9. Aratati ca A2 =2A - I2 .
Haimovici 2010
Soluție : P(x)=det ( A-xI2) polinomul caracterisic matricei A.
P(x)=x2 - ax +b. Deci det (A-3I2)=4=P(3) , 9-3a+b=4 , -3a+b= -5 , det (A+2I2)=9 =P(-2) ,
4
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4+2a + b=9 , 2a+b= 5. Se obține a=2 si b=1 , a=Tr A , b=det A , A2 –Tr(A)A+det(A)=0 , A2 –2A+
I2 =0 , A2 =2A - I2 .
2) Fie A o matrice pătratică de ordinul 2. Să se arate că dacă există n Є N , n≥ 3 astfel
încât
An =O2 atunci A2 =O2.
GM 2-3 /1992
Soluție : An =O2 , det (An )= 0 , det(A)=0 , A2 –Tr(A)A+det(A)I2=0. Deci A2=Tr(A)A
Dacă Tr(A)=0 atunci A2 =O2.
Dacă Tr(A)≠ 0, A2=Tr(A)A | An-2. Deci An = Tr(A)An-1 , An-1= O2. Analog se arata ca An-2= O2 ,
An-3 = O2 ,.... A2 =O2.

3) Fie Asi B Є M2 (C) două matice inversabile cu AB=BA. Arătați că:
a) det(A*B +AB*)= [ det(A+B) – (detA +det B)]2.
b) Dacă det(A*B +AB*)=0 atunci det(A+B) = detA +det B
Soluție:

A* =A-1det A , det(A*B +AB*)=det (A-1BdetA +AB-1detB )=

=det[detB(A-1BdetAB-1 + AB-1)]=(detB)2 det(A-1BdetAB-1 + AB-1).
Arăt că A-1B=BA-1.
Se înmulțește această egalitate la stânga și la dreapta cu A și se obține că AB=BA.
det(A*B +AB*)=(detB)2 det(A-1BdetAB-1 + AB-1)= (detB)2 det[ (AB-1)-1detAB-1 + AB-1)]
[ det(A+B) – (detA +det B)]2 =(detB)2 [det(AB-1 +I2) - det AB-1 -1 ]. Notez C= AB-1.
Det (C+C*)=[ det (C+I2) – det C -1 ]2. C=(

a

b

c

d

) , C*=(

d

b

c

a

) , det (C+C*)=(TrC)2

P(x)=det ( C-xI2) polinomul caracteristic matricei C .
P(x)=x2 –Tr(C)x+det(C). P(-1)= det (C+I2)=1+Tr (C) +det C
[ det (C+I2) – det C -1 ]2= (1+Tr (C) +det C –det C -1 )2=(TrC)2 =det (C+C*) q.e.d.
b) Se folosește punctul a ).
4) Fie A și B Є M2 (R) două matrice cu A2 + B2= AB. Să se arate că (AB-BA)2=O2.
Olimpiada Națională de Matematică, Faza Națională 2007
Soluție : Fie p(x)=det (A2 +B2 +x(AB –BA))=x2det(AB-BA) +ax + det (A2 +B2)
Calculăm p(i)=det (A-Bi)(A+Bi) si p(-i)=det(A+Bi)(A-Bi) deci p(i)=p(-i)
Se obține astfel a=0 , p(x)= x2det(AB-BA) + det (A2 +B2).
Calculăm p(0)= det (A2 +B2)=det(AB) , p(-1)=det (A2 +B2 –AB +BA)=det(BA)
5
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Deci p(0)=p(-1) rezultă că p este polinom constant deci det(AB-BA)=0.
Aplic teorema lui Cayley (AB-BA)2 – (Tr (AB-BA))( (AB-BA) +det (AB-BA)I2=O2, Tr(AB)=Tr
(BA) deci (AB-BA)2 = O2 .
5) Fie A și B Є M2 (C) două matrice cu A2 + B2= 2AB.

Arătați că :

a) AB=BA
b) TrA = TrB.
Olimpiada Națională de Matematică Faza Națională 2011
2

2

Soluție: Fie p(x)=det (A +B +x(AB –BA))=x2det(AB-BA) +ax + det (A2 +B2)
Calculăm p(i)=det (A-Bi)(A+Bi) și p(-i)=det(A+Bi)(A-Bi) deci p(i)=p(-i)
Se obține astfel a=0 , p(x)= x2det(AB-BA) + det (A2 +B2).
Calculăm p(0)= det (A2 +B2)=det(2AB) , p(-2)=det(2BA) , p(0)=p(-2) , rezultă că p este polinom
constant deci det (AB-BA)=0.
Aplic teorema lui Cayley

(AB-BA)2 – (Tr (AB-BA))( (AB-BA) +det (AB-BA)I2=O2

Tr(AB)=Tr (BA) deci (AB-BA)2 = O2 .
A2 + B2= 2AB rezulta ca AB-BA=(A-B)2 deci O2 =(AB-BA)2=(A-B)4 ,
Aplic teorema lui Cayley

(A-B)2 -(Tr(A-B))(A-B)+det (A-B)I2 = O2

(A-B)4= O2 rezultă că det(A-B)=0 , (A-B)2 = (Tr(A-B))(A-B) , (A-B)3 = (Tr(A-B))2(A-B)
(A-B)4 = (Tr(A-B))3(A-B)= O2 , Tr(A-B)=0 , TrA=TrB.
deci (A-B)2= O2= AB-BA deci AB=BA qed.
6) Fie x>0 , un număr real, A Є M2 (R) și det (A2 +xI2)=0. Demonstrați că det (A2+A+xI2)=x
Olimpiada Națională de Matematică Faza Județeană 2006
Soluție: det (A2 +xI2)=det(A+√x i I2)det(A- √x i I2)=0
Deci p(t)=det(A+√x t I2)=t2x + (Tr A) √x t +det A , P(i)= - x+(Tr A) √x i +det A=0
Obținem x =detA si TrA=0 . Aplic teorema lui Cayley A2 –Tr(A)A+det(A) I2=O2.
A2= -det(A)I2= -x I2 , det (A2+A+xI2)= det (-x I2 +A+xI2)=det A=x.
7) Dacă A Є M2 (R) , să se arate că det (A2+A+I2)≥

3
(1- det(A) )2.
4

Olimpiada Națională de Matematică, Faza Județeană 2008
Soluție : Aplic teorema lui Cayley A2 –Tr(A)A+det(A) I2=O2 .
det(A2+A+I2)=det( (1+TrA)A + (1-det A) I2) = det( (aA + b I2)
p(x)= det( (aA + bx I2) =b2x2 +abxTrA +a2det A .
unde a=TrA +1 , b= 1- det A . det(A2+A+I2)= p(1)= b2 +abTrA +a2det A .

6
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det(A2+A+I2)= b2 + ab (a-1) + a2 (1-b)= b2 –ab + a2 ≥

3 2 1 2
b ,
b –ab + a2 ≥0
4
4

b
( - a)2 ≥0 (A).
2

8) Fie A, B, C Є M3 (R) , det(A)=det(B)=det (C) si det(A+iB)=det(C+iA). Arătați că
det(A+B)=det(C+A) .
Olimpiada Națională de Matematică Faza Județeană 2009
Soluție :
p(x) = det(A+xB) = (det B)x3 +ax2+bx +detA , q(x) = det(C+xA) = (det A)x3 +a1x2+b1x+det C ,
p(i) = det(A+iB)=-i (det B ) – a +bi +det A , p(i) = q(i)
Analog q(i) =-i (det A ) – a1 +b1i +det C , deci a = a1 si b = b1.
det(A+B) = p(1) = det B +a+b +detA = q(1) = det A +a1+b1+det C ,
adevărat deoarece det(A)=det(B)=det (C) si a=a1 si b=b1.

Bibliografie
1. Dr. Vasile Pop, prof. Viorel Lupșor, Matematică pentru grupele de performanță, Ed. Dacia
Educațional, Cluj-Napoca, 2004

2. Ion D Ion, R Nicolae, Subiecte date la olimpiadele de matematică - Algebră, EDP
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PROPRIETĂŢILE PARTICULELOR FUNDAMENTALE
 Bozonii fundamentali: fotonul  , gluonul g , W  şi Z°
prof. ANTONIE Dumitru, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. – Jiu
Motto: ” Pentru a înţelege punctul exact de unde posibilul devine imposibil, trebuie
să apreciezi şi să înţelegi legile fizicii”
(→Michio Kaku )
Motto2: ” De la începutul fizicii, considerentele simetriei ne-au oferit un instrument
extrem de puternic şi util în efortul nostru de a înţelege natura. Treptat, acestea au devenit
coloana vertebrală a formulării noastre teoretice de legi fizice”
(→Tsung-Dao Lee )

 A. Introducere
Fizica particulelor elementare se ocupă cu particulele de bază din care se presupune a fi
formată întreaga materie din Univers. În sens mai larg, în prezent, particulele elementare sunt
considerate toate particulele care nu sunt atomi sau nuclee (cu excepția protonului, care formează
nucleul de hidrogen). De aceea, acestea mai sunt numite si particule subnucleare.
INTERACȚIILE FUNDAMENTALE
Particulele elementare pot să interacționeze atât între ele cât și cu nucleele atomice ale
mediului în care se află și cu electronii ce ”gravitează” în jurul lor.
Până în prezent se cunosc patru tipuri de interacții care intervin direct sau indirect in
fenomenele din natura : tari, electromagnetice, slabe si gravitaționale.
Interacțiile tari sau nucleare asigură stabilitatea nucleului atomic. Aceste forțe nucleare
acționează pe distanțe foarte mici, sunt cele mai intense din câte se cunosc în natură, de aici și
denumirea. Fiecare nucleon al unui nucleu interacționează numai cu nucleonii din imediata sa
vecinătate. Particulele care interacționează tare se numesc hadroni sunt formate din quarcuri care
se împart în două subclase : mezonii (pionii, kaonii) și barionii (protonul, neutronul și hiperonii).
Intensitatea forței tari de legătură care se exercită între quarcuri trebuie să fie extraordinar de
mare, astfel ca între protonii si neutronii strâns uniți în nucleu ar putea să acționeze o forță reziduală
numită forță tare nucleară, o rămășiță de intensitate mare a forței de atracție între quarcuri. Lumea
științifică acceptă că forța tare a putut fi ușor modelată matematic încadrându-se ușor în modelul
actual al structurii materiei numit Model Standard.
Interacțiile electromagnetice au raza de acțiune infinită, se exercită între particulele
încărcate electric, sunt de la 100 până 1000 de ori mai mici față de interacțiile nucleare. Forța de
interacție este data de legea lui Coulumb. Forța electromagnetică leagă electronii și nucleele pentru
a forma atomii care deși sunt neutrii electric, interacționează printr-o forță electromagnetică
reziduală, pentru a forma molecule.
Interacțiile slabe. Măsurătorile efectuate asupra dezintegrării neutronului au arătat ca forța
implicată în eveniment era extraordinar de slabă având raza de acțiune de 10-24 metri. Se manifestă
la dezintegrarea particulelor elementare și a nucleelor propulsând produsele rezultate la viteze foarte
mari. Unele asemănări între interacțiunile electromagnetice și cele slabe, au condus la schema unei
unificări a celor două forțe, rezultând forța electro-slabă. Această unificare se explică și prin faptul
că la distanțe foarte mici, adică la energii foarte mari, forța slabă este egala cu forța
electromagnetică.
Interacțiile gravitaționale sunt cele mai slabe interacțiuni care se pot exercită fiind
neglijabile pentru particulele izolate față de celelalte interacțiuni. Ele devin notabile pentru
corpurile masive și mai ales în cazul corpurilor cerești. În cazul particulelor elementare intensitatea
acestor forțe este de 1038 de ori mai slabă pentru raza de la 10 -13 metri decât intensitatea forțelor
tari. Au o rază de acțiune teoretic infinită.
8
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În ultimele cinci decenii, progrese semnificative au fost făcute în identificarea particulelor
fundamentale şi interacţiunii dintre acestea. Aceste remarcabile rezultate sunt concretizate prin ceea
ce numim Modelul Standard. Conform Modelului Standard, toată materia din Univers este
formată dintr-o duzină de fermioni şi anti particulele lor: şase quarkuri şi şase letponi. Quarkurile şi
leptonii interacţionează prin schimbarea unei duzini de bosoni gauge : opt gluoni şi patru bosoni.
 B. Particule fundamentale
Termenul de particulă subatomică se referă la orice tip de particulă care este mai mică decât un
atom. Câteva sute de particule subatomice au fost descoperite, dar multe dintre aceste particule sunt
instabile, ceea ce înseamnă că ele pot exista numai pentru fracţiuni de secundă înainte de a trece în
alte particule . Cele mai familiare particule sunt stabile, cum sunt protonul şi electronul, care
împreună cu neutronul, formează atomul (neutronii sunt stabili numai când sunt uniţi în nucleul
atomului). Alte două tipuri de particule stabile sunt fotonii şi neutrinii.
Dintre numeroasele tipuri de particule subatomice, numai un număr mic sunt într-adevăr
particule fundamentale, ele fiind indivizibile şi neavând structură internă. Particulele fundamentale
se clasifică în trei mari categorii şi anume:
 Fermioni: care la rândul lor se împart în Quarkuri: care sunt de şase tipuri de arome şi
Leptoni- care includ electronii, miuonii, particula tau şi neutrinii;
 Bosoni: Bosoni Gauge: particule mesager (purtătoare), care transmit forţa fundamentală a
naturii. Aceştia includ fotonii, gluonii, particulele W  şi Z° şi gravitonul, nedescoperit încă
experimental (o particulă teoretică, fiind însă descoperite recent, undele gravitaționale);
 Hadroni: care sunt compuşi din quarkuri şi se împart în două categorii: Barioni şi Mezoni.
Barionii sunt compuşi din trei quarkuri şi au o masă relativ mare (mai mare sau egală cu a
unui proton). Ei includ protonul, neutronul şi câteva alte particule instabile ca particulele
sigma şi lambda. Mezonii au o masă mai mică decât a unui proton şi sunt compuşi din
două quarkuri. Ei includ pionii şi kaonii.
În continuare ne vom referi la bosonii gauge, care după cum am văzut sunt de patru feluri:
fotoni  , gluoni g, particulele W  şi Z° şi gravitoni.
 C. Proprietăţi ale particulelor fundamentale
Fiecare tip de particulă subatomică poate fi descrisă printr-un număr de proprietăţi, cum ar fi
masa, sarcina, spinul, culoarea.
Masa şi stabilitatea este o proprietate a particulelor care determină măsura cu care particula
accelerează când este supusă unor forţe.
Fotonii, neutrinii, şi gluonii au masa neglijabilă sau zero. De aceea aceste particule sunt de
asemenea şi stabile. Aceasta însemnă că ele nu pot trece în alte particule. Masa celorlalte particule
variază faţă de cea a electronului, care are o masă de aproape 1/2000 masa protonului, la particulele
W  şi Z° care au o masă de 100 ori masa protonului. Acestea sunt şi instabile, ele trecând după o
scurtă perioadă de timp în alte particule mai uşoare.
Sarcina electrică este o proprietate a particulelor subatomice ce face ca ele să se atragă sau
să se respingă de alte particule încărcate, datorită forţei electromagnetice. Un foton are sarcină
pozitivă; electronii, miuonii, particula Tau au sarcină negativă. Quarkurile au sarcină care este ori
(+2/3 ) ori (–1/3) din cea a unui electron. Unele particule ca neutrinii, neutronii, fotonii nu au
sarcină electrică.
Spinul este o proprietate a particulelor care poate fi văzută ca momentul intern unghiular al
particulei. Toate particulele subatomice pot fi împărţite în două categorii, în funcţie de spinul lor:
Bosoni-particule ce au spinul egal cu zero sau un număr întreg (1,2,3). Acestea includ bosonii gauge
1 3

şi mezonii; Fermioni - sunt particule ce au spinul egal cu jumătăţi de valori întregi  , , etc. . Toţi
2 2

leptonii, barionii şi quarkurile sunt fermioni.
Culoarea este o proprietate pe care o au gluonii. De fapt, fiecare gluon are o culoare şi o
anticuloare, de aceea gluonii pot fi de culori bizare, (de exemplu-albastru/antiverde).
 D. Bosonii gauge
9
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Bosonii gauge sunt familia de particule fundamentale care acţionează ca particule purtătoare pentru
forţele fundamentale ale naturii. Exemplul cel mai ştiut este fotonul, care se comportă ca purtător
pentru forţa electromagnetică. Bosoni gauge există şi pentru celelalte forţe fundamentale de
asemenea:
 fotonii purtători pentru forţa electromagnetică (care este o forţă tare, dar care are mai
puţin de 1% din puterea interacţiei tari. Această forţă este responsabilă pentru toate fenomenele
electrice şi magnetice ce le observăm în natură);
 bosonii gauge, care mediază interacţia slabă sunt particulele W  (încărcate) şi Z0
(neutru);ele sunt purtătoare pentru interacţiunea slabă (forţa nucleară slabă, care este de 1 bilion de
ori mai slabă decât interacţiunea tare);
 gluonii pentru interacţiunea tare (forţa nucleară puternică sau forţa culoare, care este
responsabilă pentru formarea hadronilor din quarkuri şi ţine nucleonii împreună în nucleu);
 gravitonul purtător pentru forţa gravitaţională (este cea mai slabă dintre forţe având
un rol semnificativ numai pentru mase mari fiind cea mai puţin înţeleasă dintre forţe).
Bosonii gauge sunt numiţi aşa deoarece ei sunt utilizaţi în teoria gauge a forţelor
fundamentale ce are la bază transmiterea forţelor fundamentale prin particule purtătoare. Această
teorie s-a dovedit extrem de bună în modelarea forţelor electromagnetice, rezultând teoria
electrodinamicii cuantice. Aceasta afirmă că un câmp electromagnetic nu îşi are energia împărţită în
mod continuu în spaţiu; energia şi momentul sunt transmise prin schimbul de fotoni.
RAZA

PUTEREA

BOSONUL

MASA (GeV/c2)

SPIN

Gravitaţie



10-38

graviton

0

2

Electromagnetică



10-2

foton

0

1

Slabă

< 10-18cm

10-2

W ,Z0

80; 90

1

Tare

< 10-15cm

1

gluon

0

1

FORŢA

 D.1. Fotonii
Conform teoriei cuantice, radiaţia electromagnetică inclusiv lumina, este compusă din pachete
indivizibile (cuante) de energie numite fotoni. Fotonul este o particulă fundamentală şi este
purtătorul forţei electromagnetice. Descriind lumina ca fotoni, ne permite nouă să explicăm prin
proprietăţile de undă şi particulă, fenomenul dualităţii undă-particulă. În cele mai uzuale cazuri,
putem descrie lumina cu teoria clasică, necuantică. Dar când considerăm efectul luminii, razele
X, sau alte radiaţii electromagnetice în natură, în termenii efectului asupra atomului ori
nucleului, este esenţial de multe ori să folosim descrierea fotonică.
Teoria cuantică susţine că energia E a unui foton este dată de :
hc
E=
= h  


unde: h este constanta lui Planck (6,6·10-34J·s sau 4,14·10-15 electronvolt·secundă), c este
viteza luminii,  este lungimea de undă a radiaţiei şi  frecvenţa acesteia.
Fotonul are masă zero sau neglijabilă (m < 2·10-16 eV), este stabil, are sarcină zero si spinul
egal cu 1.
 D.2. Particulele W+, W - şi Z°
Teoria gauge explică că interacţiunea slabă (forţa nucleară slabă) necesită particule
purtătoare care transmit forţa între particulele ce interacţionează. De fapt, interacţiunea slabă
utilizează trei asemenea particule: particula W, cea încărcată pozitiv W+ şi cea încărcată negativ Wşi particula neutră Z0, ce transmit forţa slabă în acelaşi fel în care fotonii transmit forţa
electromagnetică.
Particulele W 
10
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Particulele W sunt de doua tipuri, W+ si W-. Spre deosebire de ceilalti bosoni gauge, care toti
au masa zero sau foarte mica, purtătorii interacției slabe sunt relativ masivi, particula W având masa
de aproape 100 ori masa protonului. Exprimata ca o energie în unităti de giga electron volt (1 mie
milioane eV ), masa este 83GeV. Particulele W sunt particule virtuale, acestea putând exista numai
pentru o mică perioadă de timp, și după aceea dispar. Principiul incertitudinii permite particulelor
virtuale să fie create pentru mici perioade, violând legea conservării energiei, dar de asemenea
implică că cu cât o particula este mai mare, cu atât timpul ei de viața este mai mic ( aproximativ 10 24
s ). Aceasta explică de ce interacția slabă acționează numai pe distanțe extrem de aproximativ 1018
m). Particula W+ are sarcina pozitiva +1 iar W– are sarcina –1 și amândouă au spinul egal cu 1.
Particulele W si Z au fost prezise de Weinberg, Salam și Glashow 1979, şi măsurate la CERN
în 1983 de o echipă de fizicieni condusă de Carlo Rubbia şi Simon Van der Meer. Super
Synchrotronul Antiproton proton, realizat de aceștia furniza suficientă energie (540 GeV pe
coliziune) pentru ca W  şi Z° să fie produşi în reacţiile:
p  p  W + X
p  p  Z0+ X
Particulele W şi Z produse în reacţiile de mai sus trec imediat în:
W  e+ +ve
W -  e- +  e
Z0  e-+e+
Masele măsurate la CERN au fost de 82 respectiv 93 GeV. În experimentul de la FermiLab
Tevatron cunoscut ca “Runl” (92-96), detectorul D0 a măsurat peste 100,000 particule W. Valoarea
lui D0 pentru masa lui W este 80,482±0,091GeV. Valoarea curentă, combinând experimentele de la
Tevatron şi cele de la CERN LEP este:
Mw=80,41±0,18 GeV
0
Particula Z
Ca şi particulele W, dar spre deosebire de ceilalţi bosoni gauge, particula Z0 are o masă
considerabilă (cu o energie echivalentă cu 93GeV). Sunt neutre din punct de vedere al sarcinii
electrice şi au spinul egal cu 1. Particulele Z0 pot fi produse numai pentru scurte perioade de timp
(aproximativ 10-25s), deci distanţa pe care o poate parcurge este extrem de mică. Particula Z 0
guvernează o clasă a interacţiunilor nucleare slabe numită – interacţiuni neutral curent – care nu
schimbă celelalte particule ce iau parte la interacţie. Acest aspect al interacţiunii slabe a fost
descoperit în 1973, înainte crezându-se că interacţiunile slabe schimbă natura particulelor ce au luat
parte la interacţie. Masa particulei conform experimentelor de la CERN LEP este:
Mz=91,1884±0,0022GeV

Gluonii g
Gluonii sunt în număr de opt şi sunt particule fundamentale purtătoare pentru interacţia tare
(forţa nucleară puternică). În timp ce fotonii pot călătorii pe distanţe infinite, gluonii au un timp de
viaţă foarte mic înainte de a dispare, de aceea ei pot călători numai pe distanţe mici, aproximativ 1015
m. În concordanţă cu teoriile curente legate de interacţiunea nucleară tare, gluonii transmit o
proprietate numită color charge SU(3) – culoare , similară cu sarcina electrică transmisă de fotoni
în electromagnetism. Ei transportă culoarea, caracteristică care poate lua trei valori roşu, verde şi
albastru. Aceasta determină cu ce se pot unii quarkurile şi în ce condiţii.
Deşi gluonii sunt particule purtătoare pentru interacţiunea tare dintre quarkuri, pionii sunt
cei responsabili pentru unirea neutronilor şi a protonilor. Pionii nu sunt ei însuşi particule
fundamentale, ei fiind formaţi din două quarkuri şi uniţi de gluon.
Gravitonul
Este purtătorul teoretic responsabil pentru transmiterea forţei de gravitaţie dintre obiecte.
Gravitaţia este cea mai grea de înţeles dintre forţe şi totodată cea mai greu de combinat cu celelalte
trei. Are efect neglijabil la nivel atomic, având efect numai la cantităţi mari de materie. Dacă forţa
gravitaţională este transmisă prin univers prin radiaţie, ar trebui să existe şi un boson gauge.
Această cuantă de gravitaţie numită graviton, ar trebui să aibă nişte similarităţi cu fotonul, ca
11

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

abilitatea de a călători pe distanţe aproape infinite. Fizicienii au calculat că dacă gravitonul există
(*** cercetările experimentale recente au condus la descoperirea undelor gravitaționale), are un spin
intern de 2 şi o masă minimă sau zero. Totuşi, datorită faptului că forţa gravitaţională este atât de
mică la nivel atomic, pare imposibil de detectat gravitonul în natură. Astronomii continuă căutările
pentru găsirea de dovezi pentru existenţa acestor particule în supernove şi coliziuni ale galaxiilor.
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POLINOMUL DE INTERPOLARE NEWTON
Prof. Antonie Oana Daniela
Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu
“Extraordinara dezvoltare a tehnicii de calcul din ultima perioadă permite simularea unui tot
mai mare număr de probleme fizice, inginerești sau economice. În paralel, a avut loc o dezvoltare a
programelor disponibile fizicianului, inginerului sau economistului, oferindu-le o bogată gamă de
algoritmi pentru rezolvarea unor aplicații concrete. Utilizarea acestei bogății de tehnici și informații
necesită însă, o bază teoretică solidă pentru a fi efectiv folosite.”
„Reprezentarea printr-un număr finit de cifre semnificative a numerelor în calculator
introduce dificultăți extrem de mari în asigurarea condițiilor pentru aplicarea unora din noțiunile
fundamentale ale matematicilor moderne, legate de procesul de trecere la limită, amendând astfel
utilizarea eficientă a unor teoreme de bază din analiză.”
„În schimb, se introduc erorile de rotunjire a căror propagare, în interacțiune cu alte tipuri de
erori (inerente sau de metodă) este greu de urmărit.
Pentru o funcție f : [a, b] → R se pune problema determinării unei funcţii F care să aproximeze
funcţia f. O astfel de aproximaţie este necesară în următoarele situaţii:
1) Când nu se cunoaşte expresia analitică a lui f, ci doar valorile sale într-un număr finit de
puncte x1 , x 2 , x3 ,..., x n din intervalul [a,b].
2) Când expresia analitică a lui f este prea complicată şi calculele efectuate cu ajutorul
acesteia ar fi prea dificile.
F trebuie să fie o funcţie simplă, uşor de evaluat, de diferenţiat şi de integrat.”
Fie f o funcţie reală, definită pe intervalul [a, b] şi nodurile distincte x1 , x 2 , x3 ,..., x n din
intervalul real [a, b].
Definiţia 1. Definim diferenţele divizate de ordin k, 0  k  n  1, ale funcţiei

f :[a, b]  R , pe nodurile x1 , x2 , x3 ,..., xn recursiv, astfel:
1o Diferenţele divizate de ordin 0 se notează cu f xi şi sunt valorile funcţiei f în nodurile

x i , adică f(xi), i=1, 2, ..,n.
2o Diferenţele divizate de ordin 1, pe două noduri distincte x i1 , x i2 se notează f xii , xi2 şi
se definesc prin:
f xi1 , xi2 

f xi1  f xi2
xi1  xi2

, 1  i1 ,i2  n

………………………………………………
ko

Diferenţele divizate de ordin k pe k+1 noduri distincte xi ,..., xik 1

se notează

f xi1 ,....,xik 1 şi se definesc astfel:
f xi1 ,...,xik 1 



1
f xi1 ,...,xik  f xi2 ,...,xik 1
xi1  xik 1



Observaţie. Se poate demonstra prin inducţie după p următoarea formulă:
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f x ik

p

(1.1)

f xi1 ,...,xi p  
k 1

 x
p

j 1
jk

ik

 xi j



Rezultă de aici că valoarea diferenţelor divizate nu depinde de ordinea nodurilor.
Putem acum exprima restul în metoda de interpolare Lagrange în funcţie de diferenţele
divizate.
Avem:

n

f ( x )  Ln ( x )  f ( x )  
i 1





n
n
 f ( x)
 n
x  xj
f ( xi )
f ( xi )
 n

  x  xi 
n
i

1
j 1 x i  x j
 x  x 
xi  x  xi  x j  i 1
j i
i


i 1
j 1


j i

Conform formulei (1.1) rezultă:
n

(1.2)

f ( x)  Ln ( x)  f x, x1 ,...,xn ( x) , ( x )   ( x  xi )

.

i 1

Fie Lk , 1kn, polinomul de interpolare Lagrange pe nodurile x1, x2, ..., xk .
Polinomul Lk - Lk-1, 2kn, are gradul k-1 şi rădăcinile x1, x2, ..., xk-1. Există deci numărul
real a astfel încât:
k 1

Lk ( x)  Lk 1 ( x)  a  x  xi 
i 1

Pentru x=xk obţinem:
k 1

(1.3)

f ( x k )  Lk 1 ( x k )  a  x k  xi 
i 1

Pentru n=k-1 şi x=xk din (1.2) obţinem:
k 1

(1.4)

f ( x k )  Lk 1 ( xk )  f x1 , x 2 ,..., x k    x k  xi  .
i 1

Din (1.3) şi (1.4) deducem a  f x1 , x2 ,...,xk .
Prin urmare:
k 1

Lk  x   Lk 1  x   f x1 , x 2 ,..., x k    x  xi 
i 1

k 1

Lk ( x)  Lk 1( x)  f x1, x2 ,....., xk    x  xi .
i 1

Utilizând această formulă în identitatea:
n

Ln  L1   ( Lk  Lk 1 ) ,
k 2

deoarece L1(x)=f(x1), pentru orice x[a, b], obţinem:
n

Ln ( x)  f ( x1 )   f x1 ,..., x k
k 2

k 1

 (x  x )
i

i 1
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Polinomul:
n

(1.5) N n ( x)  f x1    f x1 ,..., x k
k 2

k 1

 (x  x )
i

i 1

se numeşte polinom de interpolare Newton.
Exemplul 1.1. Să se determine polinomul de interpolare Newton pentru funcţia
1
1
f ( x)  cos(x), x  şi nodurile x1  0, x 2  , x3 
6
3
În acest caz n=3 şi expresia polinomului de interpolare Newton este din (1.12) următoarea:
N3 ( x)  f ( x1 )  f x1 , x2 x  x1   f x1 , x2 x3 x  x1 x  x2 x  x3  .
Avem:
f ( x1 )  1, f ( x 2 ) 

3
1
, f ( x3 ) 
2
2

3
f ( x1 )  f ( x 2 )
2  3 3  6,


1
x1  x 2
0
6
1

def

f x1 , x 2

3 1

f ( x 2 )  f ( x3 )
2
2  3  3 3,


1 1
x 2  x3

6 3

def

f x 2 , x3

def

f x1 , x 2 , x3 

f x1 , x 2  f x 2 , x3
x1  x3



3 3 633 3
 27  18 3.
1
0
3

Rezultă:

1
N 3 ( x)  1  (3 3  6)(x  0)  (27  18 3 )(x  0)(x  )
6
În final:

1
N 3 ( x)  (27  18 3 ) x 2  (12 3  21) x  1
2
De aici rezultă în particular valoare de aproximare pentru cos


:
4


1
 1  6 3 1
cos  f    N 3   
 0,712019.
4
16
 4
 4
În Algoritmul 1 se calculează valoarea polinomului de interpolare Newton într-un punct
dat, pentru o funcţie dată, pe un sistem de noduri dat.
Algoritmul 1. Interpolare Newton.
Date de intrare:
- Funcţia f
-

Numărul nodurilor n
15
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-

Nodurile x1, x2, ..., xn

-

Punctul x în care se calculează valoarea polinomului de interpolare Newton

Date de ieşire:
-

Valoarea Nw a polinomului de interpolare Newton

-

Valorile d ik , 1  i  n, 0  k  n  i , pentru diferenţele divizate

Pentru i=1, 2, ..., n execută:

d i 0  f ( xi )
Sfârşit Pentru
Pentru k=1, 2, ..., n execută:
Pentru i=1, 2, ..., n-k execută:
d ik 

d ik 1  d i 1k 1
xi  xi  k

Sfârşit Pentru
Sfârşit Pentru
Nw=f(x1)
Pentru k=2, 3, ..., n execută:
p=1
Pentru i=1, 2, ..., k-1 execută:
p=p(x-xi)
Sfârşit Pentru
Nw=Nw+pd1k-1
Sfârşit Pentru
Valoarea polinomului de interpolare Newton este Nw
Valorile diferenţelor divizate sunt dik , 1  i  n, 0  k  n  i .
[5, 8, 10].

Bibliografie
1.Ebâncă D. (1994) Metode de calcul numeric. Ed. Sitech, Craiova
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4.Păvăloiu I. (1981) Rezolvarea ecuațiilor prin interpolare. Ed. Dacia, Cluj-Napoca
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POVESTIREA ŞI DISCURSUL CARAGIALIAN
Prof. Teodora Gabriela BĂBEANU
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
Naraţiunea presupune existenţa simultană a două aspecte diferite: un scenariu, o povestire, o
înlănţuire de acţiuni, pe de o parte, şi procesul de relatare a acestei povestiri, pe de altă parte. În
termeni retorici, se poate lua în consideraţie diferenţa dintre inventio (inventarea subiectului) şi
dispositio (transformarea lui într-un fapt de limbaj). Boris Tomaşevski, în lucrarea Teoria
literaturii. Poetica, foloseşte noţiunile de fabulă şi subiect. Fabula este definită ca „totalitatea
evenimentelor în legătura lor reciprocă şi intimă”. Pe lângă inventarea evenimentelor este necesară
şi punerea lor într-o anumită ordine: „Doar inventarea, însă a unui lanţ de evenimente captivante,
limitate de un început şi de un sfârşit, nu este suficientă. Evenimentele trebuie să fie distribuite,
trebuie să se constituie într-o ordine anume, trebuie să fie expuse, este necesar ca din materialul de
fabulă să fie realizată o combinaţie literară. Construirea artistică a distribuirii evenimentelor într-o
lucrare se numeşte subiectul lucrării” (Tomaşevski, 1973: 254).
Tzvetan Todorov recurge la termenul de poveste pentru a desemna suita de evenimente,
scenariul narativ sau scenariul epic, şi discurs, pentru construcţia estetică a povestirii: povestea
„evocă o realitate anume, evenimente despre care se presupune că s-au petrecut, personaje care, din
acest punct de vedere, se confundă cu cele din viaţa reală. Aceeaşi relatare ar fi putut fi transmisă şi
prin alte mijloace – de pildă printr-un film. [...] Dar opera este în acelaşi timp şi un discurs: există
un narator care face relatarea; iar în faţa lui, un cititor care ia cunoştinţă. La acest nivel, ceea ce are
importanţă nu mai sunt evenimentele, ci modul în care naratorul ni le face cunoscute”
(Todorov,1972: 372). Povestirea se confundă cu nivelul sintactic al textului, cu structura de
adâncime a textului, iar discursul reprezintă nivelul semantic, structura de suprafaţă a textului. Deşi
povestirea e dată, precede discursul, ea primeşte sens din planul discursului, este dedusă din discurs.
Discursul presupune o anumită compoziţie, adică un mod de organizare ce asigură echilibrul între
conţinut şi formă (aranjarea elementelor operei: capitole, acte, tablouri, cânturi, scene, strofe,
subiecte, acţiuni, personaje etc. într-un ansamblu unitar care să exprime o semnificaţie). Într-o
creaţie epică, compoziţia „organizează subiectul, grupează personajele, îmbină tehnica narativă cu
descrierea şi dialogul, de unde rezultă o anumită construcţie a operei, capabilă să ne provoace idei,
impresii şi sentimente convingătoare” (Fierăscu, Ghiţă,1979:51).
În cazul discursului narativ, compoziţia poate fi privită ca:
- organizare succesivă, lineară (discursul este construit după principiul cronologiei lineare, al
cauzalităţii – „Cănuţă, om sucit”, „Vizită...”, „D-l Goe”, „Urgent...” de I. L. Caragiale);
- organizare dislocată (cuprinde acţiuni colaterale, secundare, ce nu respectă ordinea cronologică –
„Amintiri din copilărie” de Ion Creangă);
17
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- organizare simultană a faptelor, prin multiplicarea planurilor narative („Moromeţii” de Marin
Preda);
- organizare circulară, bazată pe simetria incipitului şi a finalului („Ion” de Liviu Rebreanu,
„Enigma Otiliei” de George Călinescu);
- organizare pe niveluri narative, ce presupune existenţa unui narator ce introduce în naraţiune un alt
narator („Balta-Albă” de Vasile Alecsandri, „Hanu Ancuţei” de Mihail Sadoveanu, „Riga Crypto şi
lapona Enigel” de Ion Barbu).
Incipitul reprezintă formula compoziţională de început a operei, primul enunţ/primele
enunţuri cu rol de punct strategic, menit să facă legătura între lumea exterioară şi cea a textului. În
lucrările de specialitate se au în vedere două tipuri de incipit: incipitul de tip clasic şi incipitul de
tip modern. Incipitul de tip clasic instalează un centru tematic de control: unde?, când?, cine?, ce?,
cum?, iar incipitul de tip modern blochează tentativa de instalare a cititorului într-un centru de
control.
La nivelul prozelor lui I. L. Caragiale se pot identifica mai multe tipuri de incipit:
1) Incipitul de tip clasic
a) de tip descriptiv (enunţuri de orientare prin acumularea treptată a unor detalii – repere
spaţio-temporale, naratorul, personajul, o situaţie iniţială): „M-am dus de Sf. Ion să fac o vizită
doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca s-o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel
Popescu, un copilaş foarte drăguţ de vreo opt anişori. N-am voit să merg cu mâna goală şi i-am dus
băieţelului o minge foarte mare de cauciuc şi foarte elastică. Atenţiunea mea a făcut mare plăcere
amicei mele şi mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roşiori, în uniformă de
mare ţinută.” („Vizită...”);
b) de tip rezumativ (enunţuri de orientare prin informaţii succinte – repere spaţiotemporale, naratorul, personajele, scenariul epic rezumat): „Zice că odată, acu vreo sută şi nu ştiu
câţi ani, a dat poruncă Dardarot, împăratul iadului, să s-adune dinainte-i diavolii, de la mare pân la
mic, unul să nu fie lipsă, că-i scurtează coada şi-i lungeşte urechile!” („Kir Ianulea”); „A fost odată
un băiat sărman; şi făcându-i-se Maichii Precistei milă de el, s-a prefăcut călugăriţă şi i-a ieşit
înainte când bătea el hoinar drumurile.” („Norocul culegătorului”); „Ca să nu mai rămâie repetent şi
anul acesta, mam’mare, mamiţica şi tanti Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10
mai.” („D-l Goe...”);
c) de tip enunţiativ (o cugetare, o judecată de valoare cu caracter general): „Petrecerile cu
mult înainte pregătite rar se întâmplă să iasă bine; câtă vreme, cele încinse aşa din întâmplare, pe
negândite, aproape totdeauna izbutesc frumos... de ce oare? –De ce, de nece – nu trebuie să ne
batem mereu capul să filozofăm, să tot căutăm cauza la orşice... Destul să constatăm cum se petrec
lucrurile, şi din constatarea asta să tragem învăţătura că: nici la petreceri de mult puse la cale să nu
mergem cu prea mari închipuiri de veselie, şi nici să stăm la îndoială când, pe negândite, ni se iveşte
18
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prilej de petrecere; să mergem cu voie bună, dacă n-avem altă treabă mai serioasă de făcut – zic mai
serioasă, fiindcă, în viaţa noastră scurtă şi trudită, nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum
spun câţiva înţelepţi, unii ursuji şi alţii făţarnici. Aşa cel puţin gândesc eu, şi de aceea am petrecut
aşa de frumos alaltăieri noaptea” („Repausul duminical”).
2) Incipitul de tip modern
a) de tipul „prefeţei pragmatice” („se pune la vedere” actul producerii textului apelul la
formule ritualizate, cu intenţia parafrazării moderne, a parodiei, a ironiei: „Au fost odată-ntr-o
scoală de provincie doi buni camarazi – Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. Amândoi erau potriviţi lanvăţătură şi la purtare. Niţă însă se deosibea, şi nu numai de Ghiţă, dar chiar de toţi copiii ceilalţi,
prin talentul lui la scris, de care se minuna cu drept cuvânt toată lumea. În anul al patrulea de şcoală
primară, Niţă ajunsese să scrie aşa de frumos, încât, adese, puse alături, caietul lui ai fi zis că este
modelul de caligrafie tipărit, iar modelul de caligrafie, scris de mână; pe câtă vreme, Ghiţă scria nu
se poate mai urât; pe lângă că-i era măna dreaptă şubredă, fiindcă-i degeraseră degetele de mic, navea băiatul nici apucătură din ochi la lucru de piguleală.” („Triumful talentului”);
b) de tipul „punerii în abis” (se schiţează un „desen” emblematic prin care se
esenţializează structurile narative; oferă cititorului coduri de lectură, implicându-l în construirea /
de-construirea textului):
„D. Mariu Chicoş Rostogan, distinsul nostru pedagog absolut, şi-a început cariera printr-o
memorabilă conferenţă didactică.
Vom da aci mai la vale conferenţa în rezumat, apoi câteva note, luate după natură, despre
activitatea în praxă a eminentului pedagog.
Trebuie prealabil să spunem că d-sa, totdeauna înainte de e şi i, pronunţă pe:
n ca gn franţuzesc,
t ca k,
d ca gh,
g ca j
c ca ş.
Aceasta pentru uşurarea citirii citatelor din vorbirea d-sale, pe cari voim să le transcriem pe
cât se poate cu pronunţarea lor originală. Cititorul va suplini părţile din cale afară originale, pe cari
ne-a fost prea greu să le transcriem exact, ca de ex. gn şi ğ.” („Un pedagog de şcoală nouă”);
c) de tipul „ex abrupto” (elementele textuale se prezintă ca fiind deja cunoscute
lectorului):
„– Asta e culmea!... culmea!... strigă d. Lefter, ştergându-şi fruntea de sudoare, pe când
madam Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părţile... nu e şi nu e!...
– Femeie, trebuie să fie-n casă... Dracu n-a venit să le ia!...” („Două loturi”);
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„Un sfert de ceas până la hanul lui Mânjoală...de-acolea, până-n Popeştii-de-Sus, o poştie: în
buiestru potrivit, un ceas şi jumătate... Buiestraşu-i bun... dacă-i dau grăunţe la han şi-l odihnesc trei
sferturi de ceas... merge. Care va să zică, un sfert şi cu trei, un ceas, şi până-n Popeşti unul şi
jumătate, fac două şi jumătate... Acu sunt şapte trecute: ăl mai târziu până la zece, sunt la pocovnicu
Iordache... Am cam întârziat... trebuia să plec mai devreme... dar în sfârşit!... de aşteptat, mă
aşteaptă...” („La hanul lui Mânjoală”).
d. de tipul „decupajului” (un fragment de discurs inserat, un citat, o formulare axiomatică):
„«... Fiţi toţi joi în gară la-nălţimea patriotismului vostru, care nu s-a dezminţit niciodată, mai ales
în aşa plăcute, putem zice chiar fericite ocaziuni!
Cetăţeni!!
Săptămâna viitoare este o zi solemnă pentru oraşul nostru!!!» [...]
«Evenimentele mari fac totdeauna să tacă micile pasiuni!»” ( „25 de minute”);
„« Iubite amice,
Astă-seară avem pom de Crăciun. Ne-ai promis că vii să prânzeşti cu noi. Te rog nu uita. Te
aştept până la şapte fără un sfert la berărie, ca să mergem împreună. În tot cazul, dacă nu nentâlnim, vino direct la noi; dar vino negreşit; se supără Acriviţa.
Stasache.»
Acriviţa este soţia lui nenea Stasache. La oamenii aceştia se petrece bine; mă duc să-ntâlnesc pe
amicul meu la locul arătat. Sunt şapte fără un sfert, şi omul meu lipseşte; dar n-aştept mult, şi iată-l”
(„Cadou...”).
e) de tipul „intrărilor multiple” (convergenţa mai multor modele – Moromeţii, vol. I, de
Marin Preda, „Căprioara din vis”, de Vasile Voiculescu).
Finalul este formula de sfârşit a operei literare, dependentă de tipul şi dimensiunea
textului, şi asigură coerenţa elementelor de compoziţie şi unitatea viziunii artistice. Finalul operei
literare nu coincide întotdeauna cu deznodământul. În proza lui Caragiale se pot identifica diferite
modele de final:
- descrierea ce reia datele de incipit (relaţia de simetrie incipit-final) în naraţiunile „Calul
dracului”, „La conac”;
- dialogul sau replica prin care se rezumă lumea ficţiunii; poate întări valoarea expresivă a
titlurilor care orientează aşteptarea cititorului ca în „Om cu noroc!”(„Şi toţi, fireşte, a trebuit să
zicem iarăşi: – Mare noroc pe Guvidi!”); în „Cănuţă, om sucit” („– Aş! a răspuns femeia. M-aş
mira, Dumnezeu să-l ierte, să-l găsesc la loc... Sfinţia ta nu l-ai cunoscut pe răposatul Cănuţă... om
sucit!”); în „Grand Hôtel «Victoria Română»” („Uf! Niciodată n-am să uit ce bine m-am odihnit o
noapte în oraşul meu natal, la nr. 9, Grand Hôtel «Victoria Română»!” );
- rezumarea unor evenimente care nu mai sunt relatate, aşa cum întâlnim în nuvela „Două
loturi”;
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- formule de încheiere stereotipe din procesul-verbal, ca în „Proces-verbal” („Drept aceea
am încheiat predentul proces-verbal spre a servi la trebuinţa părţilor...
Comisar secţiei 55
Mitică Pişculescu”).
Finalul poate fi închis ca în „Pastramă trufanda” („Şi pe urmă, cu o vorbă scurtă turcească, ia dat afară p-amândoi.”), „Infamie...” („Se-nţelege că după infamia ce am comis, orice legătură între
mine şi amicul meu a trebuit să se rupă... Ah! cât de rău îmi pare! Am pierdut un atât de bun
amic!...”) sau deschis (implică posibilitatea unei continuări, prin nerezolvarea conflictului). Cele
mai multe proze caragialiene au final deschis, cum se întâmplă în „Două loturi”, „În vreme de
război”, „O făclie de Paşte”, „Caut casă...”, „D-l Goe”, „Bacalaureat”, „Cadou...”. În proza
fantastică finalul este voit ambiguu, nici nu neagă realul, nici nu afirmă altceva în mod clar, ci
rămâne suspendat între două sau mai multe posibilităţi opuse. Un astfel de final ambiguu, ce
implică deschiderea latentă a unei continuări, se identifică în naraţiunile „La hanul lui Mânjoală”,
„Kir Ianulea”, „Abu-Hassan”, „Calul Dracului”.
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LEGILE SIMETRIEI ÎN UNIVERS
prof. BĂLUȚĂ Daniela Carmen, Colegiul Tehnic nr. 2, Tg. – Jiu
Simetria este efectul combinat al funcţiilor şi geometriei asupra structurii lumii.
Principiile simetriei guvernează fizica şi matematica, chimia şi biologia, construcţiile şi
arhitectura, pictura şi sculptura, poezia şi muzica.
Legile naturii şi varietatea fenomenelor sunt guvernate de principiile simetriei.
Toată lumea ştie ce este simetria, însă în acest articol, Mario Livio de la
Institutul Ştiinţific de Cercetare Spaţială Baltimore, SUA, ne demonstrează
faptul că nu numai formele, dar şi legile naturii pot fi simetrice.
Toată lumea va observa că pata de cerneală din stânga este simetrică, dar
puţini ştiu că figura din dreapta este considerată şi ea simetrică din punctul
de vedere al exactităţii matematice. Deci ce reprezintă simetria? Şi de ce a
devenit acest concept atât de important, astfel încât mulţi oameni de ştiinţă îl
consideră a fi baza legilor naturii?

Această pată de cerneală este evident
simetrică… dar aşa este şi această imagine!

Atunci când lucrurile care s-ar putea
schimba, nu se schimbă

Simetria reprezintă invarianţa la unele posibile modificări - care se produc în jurul unor centre
fixe - ale formelor, enunţurilor, legilor sau expresiilor matematice ce rămân nemodificate după
anumite transformări. De exemplu, enunţul “Madam, I’m Adam” este simetric dacă este citit de la
dreapta spre stânga, literă cu literă. Aceasta înseamnă că enunţul rămâne acelaşi dacă este citit de-andoaselea. Titlul documentarului “A man, a Plan, a Canal, Panama”, are aceeaşi proprietate.
Enunţurile cu acest tip de simetrie sunt cunoscute sub denumirea de palindromuri, iar
palindromurile joacă un rol important în structura cromozomului Y, definitoriu pentru sexul
bărbătesc. Până în anul 2003 cercetătorii din domeniul biologiei genetice credeau că datorită
faptului că cromozomului Y îi lipseşte un partener (cu ajutorului căruia putea face schimb de gene),
încărcătura sa genetică era pe cale să scadă datorită mutaţiilor distrugătoare. Spre surprinderea lor
totuşi, cercetătorii care au secţionat cromozomul Y au descoperit că acesta luptă împotriva
distrugerii cu ajutorul palindromurilor. Aproximativ 6 milioane (din cele 50 milioane) de fragmente
ADN ale cromozomului formează secvenţe de tip palindrom. Aceste copii “în oglindă” furnizează
rezerve în caz de mutaţii distructive şi permit cromozomului, într-un anumit fel, “să se
autoreproducă” – prin împletire putând să-şi schimbe poziţia.
Pentru figurile şi formele bi-dimensionale, ca acelea desenate pe o bucată de hârtie, există exact
patru tipuri de simetrie a “ rigidului” (care nu suferă alungiri sau distorsionări), cunoscute sub
numele de: reflexie, rotaţie, translaţie şi reflexie cu alunecare.
Întâlnim simetria prin reflexie peste tot în jurul nostru – aceasta fiind simetria bilaterală familiară
care caracterizează animalele. Trageţi o linie verticală prin mijlocul fotografiei unui fluture
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(dreapta). Acum îndoiţi fotografia pe mijloc, urmărind linia verticală. Suprapunerea perfectă
rezultată indică faptul că fluturele rămâne neschimbat în urma reflexiei în jurul axei sale centrale.

Simetria bilaterală a unui fluture.

Un fulg de zăpadă are simetrie de rotaţie.

Simetria prin rotaţie este şi ea foarte des răspândită în natură. Un fulg de zăpadă (dreapta), rotit
cu 60, 120, 180, 240, 300 sau 360 de grade în jurul unei axe ce trece prin centrul său (perpendicular
pe planul său) conduce la o configuraţie identică. Un cerc rotit cu orice unghi în jurul unei axe
centrale, perpendiculare pe planul său, rămâne neschimbat.
Simetria prin translaţie este tipul de invarianţă la schimbare întâlnit la motivele care se repetă,
ca cel din cea de-a doua imagine. Translaţia înseamnă deplasarea sau schimbarea poziţiei cu o
anumită distanţă de-a lungul unei drepte distincte. Multe dintre frizele clasice, desenele de pe
tapete, motivele decorative de la ferestrele imenşilor zgârie-nori şi chiar şi centipedele manifestă
acest tip de simetrie.
În sfârşit, urmele paşilor lăsate în timpul plimbării au o simetrie de reflexie cu alunecare (vezi
imaginea de mai jos). Transformarea care are loc în acest caz constă într-o translaţie (sau alunecare)
urmată de o reflexie faţă de o linie paralelă cu direcţia deplasării (dreapta punctată).

Urmele paşilor rămân neschimbate după reflexia cu alunecare
Toate tipurile de simetrie prezentate până acum sunt simetrii ale formei sau înfăţişării care pot fi
observate cu ochiul liber. Simetriile care stau la baza legilor fundamentale ale naturii sunt într-un fel
strâns legate de cele prezentate; dar în loc să fie legate de forme sau figuri geometrice, ele lansează
o altă întrebare: ce transformare trebuie să sufere lumea din jur astfel încât să lase neschimbate
legile care descriu toate fenomenele observate?
Legi de simetrie
Legile naturii descriu în general un grup de reguli despre care se presupune că explică absolut tot
ceea ce observăm în Univers. Faptul că ar putea exista un astfel de set de legi era de neconceput
înaintea sec. al XVII-lea. Cercetările unor genii din lumea ştiinţei cum au fost Galileo Galilei
(1564-1642), René Descartes (1596-1650) şi în special Isaac Newton (1642-1727) au fost acelea
care au relevat clar faptul că o mână de legi puteau explica un domeniu larg de fenomene. Dintr-o
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dată fenomene diverse cum ar fi căderea merelor, apariţia mareelor şi mişcarea planetelor au putut fi
explicate toate cu legile gravitaţiei ale lui Newton.
Într-un mod asemănător, pe baza impresionantelor rezultate experimentale ale lui Michael
Faraday (1791-1867) şi ale fizicianului scoţian James Clerk Maxwell (1831-1879) au putut fi
explicate toate fenomenele clasice electrice, magnetice şi optice, utilizând doar patru ecuaţii!
Gândiţi-vă un moment la acest lucru – întreaga lume a electromagnetismului în patru ecuaţii!
S-a descoperit că legile naturii respectă câteva dintre simetriile pe care le-am întâlnit mai
înainte şi încă alte câteva mai ezoterice. Pentru început, s-ar putea specifica faptul că legile au o
simetrie de translaţie. Manifestarea acestei proprietăţi este simplă: indiferent că realizaţi un
experiment în New York sau în Los Angeles, la cealaltă extremitate a Căii Lactee sau într-o galaxie
aflată la miliarde de ani-lumină de aici, veţi putea descrie rezultatele folosind aceleaşi legi. De unde
ştim că acest lucru este adevărat? Pentru că observaţiile asupra galaxiilor din tot Universul arată nu
numai faptul că legea gravitaţiei este aceeaşi acolo ca şi aici, dar şi că atomii de hidrogen de la
marginea Universului observabil se supun exact aceloraşi legi ale electromagnetismului sau ale
mecanicii cuantice pe care le respectă şi aici pe Pământ.
Legile naturii au de asemenea şi o simetrie de rotaţie – legile arată exact la fel indiferent că
ne orientăm direcţiile în raport cu polul nord sau cu cea mai apropiată cafenea – fizica nu are o
direcţie preferată în spaţiu.
Dacă nu ar fi existat această simetrie remarcabilă de translaţie şi de rotaţie a legilor, nu am fi
avut nici o speranţă să înţelegem vreodată diferitele părţi ale cosmosului. În plus, chiar aici pe
Pământ, dacă legile nu ar fi simetrice, experimentele nu ar decurge identic în toate laboratoarele de
pe suprafaţa terestră.
Legea gravitaţiei a lui Newton poate avea o simetrie de
rotaţie, dar asta nu înseamnă că şi orbitele au aceeaşi simetrie
Atenţie însă: trebuie făcută distincţie între simetriile formelor
şi simetriile legilor. Grecii antici credeau că orbitele pe care se rotesc
planetele în jurul Soarelui au o simetrie de rotaţie şi de aceea au o
formă circulară. De fapt nu forma orbitei ci legea gravitaţiei lui
Newton are o simetrie de rotaţie. Acest lucru înseamnă că orbitele pot
fi (şi chiar sunt!) eliptice, dar în acelaşi timp ele pot să aibă orice
orientare în spaţiu (vezi figura din stânga). În primul paragraf nu am făcut doar o simplă afirmaţie
că legile se supun anumitor simetrii; de fapt, am afirmat cu tărie că simetria poate sta la baza legilor.
Ce înseamnă acest lucru?
Baza legilor naturii
În mod asemănător, cerinţa ca legile naturii să fie simetrice faţă de unele transformări ne
dictează nu numai forma acestor legi, ci, în unele cazuri, face necesară existenţa unor forţe sau a
unor particule elementare încă nedescoperite. Pentru a explica acest lucru voi folosi două exemple
interesante.
Unul dintre principalele scopuri pe care şi le-a propus Einstein în explicarea relativităţii
generale a fost formularea unei teorii în care legile naturii să fie identice pentru toţi observatorii.
Aşadar, legile trebuiau să fie simetrice faţă de orice schimbare din punctul nostru de vedere din
spaţiu şi timp (în fizică, acest lucru este cunoscut ca şi “covarianţă generală”). Un observator situat
pe spatele unei broaşte ţestoase uriaşe va trage aceleaşi concluzii ca şi un observator situat într-un
carusel sau într-o rachetă care se deplasează accelerat. Într-adevăr, dacă legile sunt universale, de ce
ar trebui să depindă de faptul că observatorul se mişcă accelerat?
Deşi cerinţa de respectare a simetriei formulată de Einstein a fost fără îndoială raţională, în
nici un caz nu ar putea fi
considerată banală. De fapt numai
în Statele Unite, în fiecare an, un
milion de răni provocate de
loviturile de bici demonstrează
faptul că simţim acceleraţia. De
fiecare dată când un avion intră
într-un gol de aer, simţim cum
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stomacul ne sare în gât – acest lucru demonstrând o diferenţă evidentă între mişcarea uniformă şi
cea accelerată. Aşa încât cum ar putea fi identice legile naturii pentru observatorii aflaţi în mişcare
accelerată, când se pare că aceşti observatori experimentează forţe suplimentare?
Consideraţi următoarea situaţie. Dacă staţi pe un cântar în interiorul unui lift care
accelerează în sus, picioarele dumneavoastră exercită o presiune mai mare asupra cântarului - deci
va indica o greutate mai mare (jos, fig. a). Acelaşi lucru se va întâmpla şi în situaţia în care forţa
gravitaţională devine mai puternică într-un lift în repaus. Într-un lift care accelerează în jos veţi avea
aceeaşi senzaţie ca şi când forţa gravitaţională ar scade (jos,fig. b). Dacă ar ceda cablul de susţinere
al
Măsurarea greutăţii într-un ascensor – mărirea greutăţii în timpul accelerării în sus a
ascensorului (a), micşorarea greutăţii în timpul accelerării în jos (b) şi pierderea
greutăţii în timpul căderii libere (c)
liftului, dumneavoastră şi cântarul v-aţi afla în cădere liberă la unison şi cântarul ar indica greutate
zero (jos, fig. c). Căderea liberă este echivalentă din această cauză cu situaţia în care cineva a
întrerupt forţa gravitaţională în mod miraculos. Acest fapt l-a condus pe Einstein în 1907 la o
concluzie uimitoare: forţa gravitaţională şi forţa apărută în mişcarea accelerată sunt de fapt una şi
aceeaşi forţă. Această puternică unificare a întărit “principiul echivalenţei”, implicând faptul că
acceleraţia şi gravitaţia sunt de fapt două feţe ale aceleaşi forţe – indicând faptul că sunt
echivalente.
La o conferinţă susţinută la Kyoto în anul 1922, Einstein a descris astfel acel moment de
iluminare pe care l-a avut în anul 1907: “ Stăteam în biroul de brevete din Berna când dintr-odată
mi-a venit o idee: dacă o persoană se află în cădere liberă, nu-şi va simţi propria greutate. Am fost
uimit. Această simplă idee mi-a lăsat o impresie profundă. M-a condus spre o teorie a gravitaţiei.”.
Principiul echivalenţei este într-adevăr o formulare a simetriei universale: legile naturii - aşa
cum sunt exprimate de ecuaţiile lui Einstein ale relativităţii generale – sunt identice în toate
sistemele de referinţă, inclusiv în cele aflate în mişcare accelerată. Aşa încât, de ce există diferenţe
aparente între ceea ce se observă într-un carusel şi într-un laborator în repaus? Relativitatea generală
furnizează un răspuns surprinzător. Există diferenţe legate numai de condiţiile de mediu şi nu de
legile propriu-zise. În mod asemănător, direcţiile sus şi jos par să fie diferite pe Pământ datorită
atracţiei gravitaţionale a acestuia. Chiar şi legile naturii nu au direcţii preferate (au o simetrie de
rotaţie) şi nu fac distincţie între sus şi jos. Observatorii dintr-un carusel, potrivit relativităţii
generale, simt forţa centrifugă care este echivalentă cu o forţă gravitaţională. Concluzia este întradevăr senzaţională: simetria legilor faţă de orice schimbare de coordonate spaţio-temporale
necesită existenţa gravitaţiei! Acest fapt explică de ce simetria stă la baza forţelor. Necesitatea
existenţei simetriei nu dă naturii nici o altă posibilitate: gravitaţia trebuie să existe.


1.
2.
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L’ETUDE DE LA BD EN CLASSE DE FLE
Profesor Bengescu Otilia
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
L’entrée de la bande dessinée en classe de langue va de pair
avec celle des documents authentiques, datant des années 1970
lorsque se développe l’approche communicative, qui élargit le champ
des possibilités concernant la nature des supports pédagogiques,
pouvant dès lors relever de différents codes : scripturaux, iconiques,
oraux ou audiovisuels ou bien iconotextuels. A la différence des
programmes pour l’enseignement du Français Langue Maternelle,
ceux des Langues Vivantes Etrangères
ne comportent pas
d’indication concernant un potentiel corpus d’œuvres ou de
documents pédagogiques à proposer en cours. Il n’est donc pas
permis de mesurer de cette manière la place qu’occupe la bande
dessinée en classe de langue.
Comment la BD est-elle étudiée en classe de langue ? L’est elle réellement ? A quelle
fréquence et dans quel but ?
Pour tenter d’apporter des éléments de réponses aux raisons pour lesquelles la bande
dessinée ne se trouve que rarement étudiée pour elle-même en classe de langue, nous avons choisi,
notamment pour la question de l’instrumentalisation du médium, d’analyser sa nature, sa place et
son usage dans les manuels de langues étrangères, et plus particulièrement de FLE. Afin de pouvoir
analyser efficacement ces données et d’en tirer des conclusions, nous avons décidé d’observer le
contenu de ces manuels avec la prise en compte de tous les paramètres suivant : la bande dessinée
est-elle effectivement présente dans les manuels et à quelle fréquence ? Est-elle étudiée pour ellemême ? Quelle démarche didactique est proposée pour son étude ? Quels sont les types et les genres
de bande dessinée représentés dans les manuels ? Quelle reconnaissance de la bande dessinée
transparait à la lumière de tous ces paramètres ?
La place de la bande dessinée dans les méthodes de FLE
D’une manière générale, on peut affirmer sans crainte que la place accordée à la bande
dessinée dans les 30 manuels de FLE du corpus étudié n’est pas grande : quand elle n’est pas
totalement absente (c’est le cas dans 7 d’entre eux), elle n’apparait que de manière succincte (une à
deux fois sur toutes les pages de 14 des manuels). Une mention particulière va cependant à Ici 2 (la
bande dessinée est présente à trois reprises), Forum 3 (trois apparitions également), et à la majorité
des manuels destinés à un public de jeunes ou d’enfants débutants (Sac Ados 1 et 2, Fluo 1,
Grenadine 2 et Trampoline 1) qui font recours de manière systématique à la bande dessinée dans
chacune de leurs unités. Seuls Tandem 1 et 2 ainsi que Grenadine 1 dérogent à la règle. Si le jeune
âge du public cible semble en partie influencer la fréquence de l’apparition de bandes dessinées
dans les manuels de ce corpus, le paramètre du niveau de compétences (A1/A2), associé aux
méthodes pour les jeunes ados ou les enfants, n’apparait pas comme un facteur déterminant de la
quantité des BD dans le reste des manuels du corpus (proposés pour des publics de grands
adolescents et d’adultes).
Quand la BD est présente dans les manuels, elle peut être de deux natures: authentique ou
fabriquée. Notons que l’usage fréquent de la bande dessinée dans les méthodes destinées aux
jeunes adolescents et aux enfants semble devoir être contrebalancé par l’effacement absolu de la BD
authentique: seule des BD fabriquées sont présentes dans ces manuels. On observe ainsi que sur les
méthodes du corpus acceptant la bande dessinée sur leurs pages, la plus grande partie arborent des
BD fabriquées, dont 10 de manière exclusive. Ce qui nous laisse 9 manuels dans lesquels seule la
bande dessinée authentique est présentée (Alors ? B1, Rond Point 2 et 3, Ici 2, Alter Ego 4, Forum
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3, Echo 3, Campus 3 et 4), même si elle l’est de manière très inégale : alors qu’Alter Ego 4 ne
donne à voir qu’une séquence tronquée de trois vignettes sorties de leur contexte d’Agrippine à la
page 110, n’étant envisagée qu’à la lumière de deux autres textes (pour une synthèse de document),
Alors ? B1 offre à la bande dessinée une belle double-page, sur laquelle figure une séquence
complète de deux planches extraites d’Aya de Yopogon. Finalement, sur 12 manuels comportant
des BD authentiques (que ce soit de manière exclusive ou partielle), seulement 5 (Alors ? B1, RondPoint 3, Ici 2, Echo 3, et Forum 3) laissent place à une séquence complète (que ce soit sous la forme
de planches ou de strip), tandis que les autres n’hésitent pas à tronquer des séquences (et parfois
dans les mêmes manuels : Echo 3, page 64), à isoler des vignettes ou les sortir de leur contexte.
Reste à voir la fonction, l’exploitation ou l’étude qui est faite de ces bandes dessinées authentiques.
Nous nous y intéresserons un peu plus bas. Si on ne peut affirmer comme une règle générale que le
choix de la représentation des BD authentiques va de pair avec les méthodes des niveaux plus
élevés de ce corpus (puisque qu’aucune bande dessinée de ce type ne figure dans Alter Ego 5
C1>C2 ou dans Echo B2), on remarque cependant que lorsqu’elle est présente.
Enfin, la place prépondérante des autres arts et du reste de la culture face à celle qu’occupe
la bande dessinée dans la plupart de ces méthodes de FLE est réellement saillante, particulièrement
dans les manuels d’Alter Ego, marqués par le fort intérêt porté à la littérature, au cinéma ou à la
peinture, et à la fin desquels est notamment proposé un abécédaire culturel dans lequel ne figure
aucune mention à la bande dessinée alors que sont souvent déclinés les autres arts en genres et
courants, et auxquels on associe des artistes bien connus. De même, son absence totale dans Echo
B2 n’en est que plus remarquée par l’omniprésence du théâtre, de la poésie, de la littérature, du
cinéma, de la peinture, des arts plastiques ou encore de la sculpture.

En guise de conclusion
Comme om peut voir dans la description sur l’étude de la bande dessinée en classe de
langue étrangère, et notamment dans le domaine du FLE, elle ne se trouvait être que rarement
étudiée pour elle-même en classe de langue et culture. Et pour résumer clairement les choses, ce fait
ne se passe que dans les méthodes étrangères de FLE.
L’instrumentalisation de la bande dessinée en classe de langue et culture est l’une des
premières raisons de son étude problématique : elle n’est que rarement étudiée pour elle-même, en
tant qu’art, et dans la considération de ses spécificités
Cette mise en œuvre de la bande dessinée dans l’enseignement des langues participe à une
vision générale dépréciative et dévalorisante à son égard.
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L’interculturel – pistes pedagogiques
Profesor: Bistreanu Eliana, Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu
Les compétences liguistiques et culturelles permettent à l’individu de développer une
personnalité plus riche et plus complexe et d’accroître sa capacité à apprendre d’autres langues
étrangères et à s’ouvrir à des expériences culturelles nouvelles, provoquer des points de vue et
déterminer une prise de conscience de sa propre culture.
Les compétences interculturelles supposent une démarche qui tend vers la compréhension et
la reconnaissance des cultures dans leur diversité et elles sont étroitement liées à trois des piliers de
l’éducation, apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être.
L’enseignant ne doit pas nécessairement avoir une expérience du pays étranger, ou être un
expert en cela, car la compétence interculturelle ne s’acquiert pas dans le voyage mais dans la
réflexion analytique de son propre vécu. Sa tâche consiste à aider les élèves à poser des questions,
et à interpréter les réponses, leur apprendre à observer les ressemblances et les différences ou
divergences entre la culture étrangère et la culture maternelle pour savoir s’en servir en vue d’une
meilleure communication et interaction. Ainsi, les apprenants peuvent développer des stratégies
d’apprentissage pour se debrouiller dans un contexte interculturel.
Dans le cadre de l’enseignement/apprentissage des langues-cultures étrangères, amener les
apprenants à une prise de conscience interculturelle constitue un acte d’ordre cognitif, mais aussi
affectif et comportamental.
Pour travailler l’interculturel en classe de FLE, il faut, tout d’abord rappeler aux élèves que
la culture francophone ne se réduit pas à la culture française mais envisager des cultures
spécifiques des divers pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou d’Europe.
L’enseignant peut utiliser des contenus qui traitent des faits visibles (langues, rites,
coutumes, fêtes, calendriers, habitudes alimentaires, vestimentaires mais aussi des faits moins
visibles.
Dans la perspective interculturelle, la compétence communicationnelle reposera sur la
capacité des interlocuteurs à repérer le culturel dans des échanges langagiers habituels. Pour cela, il
faut provoquer les apprenants à la communication, les faire réfléchir, trouver la bonne démarche
pour valoriser l’activité didactique.
L’appropriation d’une langue se fait en grande partie par le biais des interactions et l’élève
réussit mieux son apprentissage s’il valorise l’activité qu’il fait, s’engageant plus dans cette activité.
Par les techniques utilisées, par les exercices proposés réalisés par petits groupes ou en grand
groupe au but de mettre l’apprenant dans des situations d’interculturalité, le faire réagir
directement, on peut envisager une grande variété d’activités communicatives. Il faut privilégier une
approche souple pour inciter à l'apprentissage des langues dans une perspective interculturelle, en
ajustant les objectifs visés et les méthodes utilisées aux besoins langagiers des apprenants. Dans
une séquence pédagogique, on peut commencer la classe par sensibiliser de diverses manières les
apprenants à la notion de culture. On peut introduire pendant la conversation des questions du type:
Qu'est-ce qu'une culture? Y a-t-il des ressemblances entre la langue maternelle la représentation
de l'autre? De quelle nature sont les clichés, les stéréotypes? Qu'est ce qui nous rapproche ou nous
oppose?, tout cela pour identifier les éléments caractéristiques qui la constituent. Les ressources
sont, de ce point de vue, inépuisables: les articles de presse, des photos, des images, dessins
humoristiques, extraits de longs métrages, de courts métrages, films publicitaires, chansons,
produits de consommation courante, objets du quotidien, notre langage corporel (mouvements,
gestes, mimiques, bruitages), notre vécu notre quotidien (moeurs, habitudes, rituels, codes), jeux de
parole, jeux de rôle – dramatisation pour la mise en situation de communication, travail sur les
stéréotypes, travail sur les idiomatiques ( c’est un travail arabe = c’est déguelasse, faire mousser/
la mousse = exagérer un peu etc) et leurs interprétations, étant donné la fréquence de ces
expressions, leur compréhension est nécessaire pour pouvoir communiquer au quotidien.
Très peu usités sont en classe de FLE les activités d’observation qui peuvent avoir un grand
impact sur les apprenants. Il sera intéressant d’observer comment un espace est aménagé et
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comment les personnes se comportent pour garder les distances, parfois malgré la proximité forcée
(transports publics, salles d’attente, terrasses de café), le langage non verbal et paraverbal dans des
débats télévisé.
Pour la compréhension écrite, si l’on analyse, par exemple, dans des extraits des journaux
étrangers, une même sitution, on peut observer comment la même affaire est présentée
différemment; ou dans le cas de la lecture d’un roman, cela permet une mobilisation de plusieurs
représentations de la même réalité. Mais à propos de la lecture d’un texte littéraire, le dernier temps
il est presque impossible de le trouver dans les manuels scolaires roumains. Et c’est dommage car
les textes littéraires constituent une ressource incomparable par leur qualité informative et affective.
À partir de toutes ces activités on invite l’apprenant à:
- observer, apprendre à repérer le culturel dans la communication;
- analyser les comportements culturels, formuler des hypothèses sur les raisons qui conditionnent
les habitudes et les comportements différents;
- organiser: établir des liens, distinguer les principes organisateurs au sein de la culture étrangère.
L’utilisation du multimédia en classe de langue donne des possibilités illimiés pour une
approche interculturelle. L’Internet met à disposition toute sorte de documents authentiques: photos,
émissions, films, reportages, journaux etc) qui pourront servir de base à des activités prenant en
compte l’interculturel à condition d’amener les apprenants à formuler des hypothèses sur les raisons
qui conditionnent des habitudes ou des comportements différents.
Dans ce cadre, le travail sur l’humour dans l’interculturel reste une aide précieuse pour
décider de partir à la découverte de la différence culturelle de l’autre.
En classe de langue, on peut partir de l’éthymologie du mot. L'humeur, du latin humor (liquide),
désignait initialement les fluides corporels (sang, bile). Aujourd’hui il est indissociable du comique
et en même temps c’est une chose très délicate parce qu’il nous aide à gérer les conflits, il y a de
l’implicite énorme, mais il y a aussi une certaine distance. C’est une thérapie et il faut savoir
prendre du recul de cette mine de connotations et de référents historiques.
Il y a beaucoup de sites qui offrent des matériaux pédagogiques pour des activités de
compréhension orale et écrite, de production de témoignages écrits et des discussions.
L’interculturel n’est pas une simple approche pédagogique, c'est un état d’esprit qui suit à
développer le savoir vivre ensemble en dépit des différences linguistiques, sociales ou éthiques et,
pour assurer le succes de l’acte d’enseignement/apprentissage, la démarche suivie sera: repérer identifier - situer en contexte - analyser - déconstruire - objectiver.
S’avère nécessaire une ouverture internationale et interculturelle au coeur de l'enseignement
des langues en vue d’une bonne maîtrise de la langue et une meilleure connaissance de la culture
des pays au profit de tous, apprenants et enseignants.
Les compétences interculturelles ne sont pas innées. Elles s’acquièrent par l’éducation et par
expérience.
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EFECTELE ANTROPIZĂRII ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE
Prof. Bîzocu Codruța Nicoleta,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Menținerea structurii și funcțiilor ecosistemelor într-un mediu permanent schimbător, dar și
cu resurse finite, se poate demonstra ca rezultat al unor mecanisme de autoreglare și se
materializează prin echilibre ecologice. La nivelul ecosistemului, echilibrul se menține atât între
efectivele populațiilor, cât și între acestea și condițiile și resursele mediului de viață. Cu toată
imobilitatea lor aparentă, echilibrele ecologice sunt echilibre dinamice. Prin intervențiile sale asupra
ecosferei, omul a modificat esențial mediul natural, în conformitate cu cerințele sale, rupând brutal
echilibrul și remarcabila stabilitate a ecosistemului. Dintre cauzele principale ale apariției și
agravării dezechilibrelor ecologice, pe lângă problemele generale legate de poluarea apei, aerului și
solului se pot aminti următoarele:
 Amplasarea barajelor și canalelor de irigație- poate produce, alături de rolul ei benefic, un
puternic rol perturbator asupra dezechilibrelor ecologice;
 Implementarea greșită a sistemelor de irigații, ceea ce poate avea următoarele efecte
puternic nocive:
- Salifierea solului (irigații excesive, fără sisteme de drenaj, terenuri slab irigate);
- Poluarea solului cu agenți patogeni – datorită sistemelor de irigații în care epurarea naturală
se face greu se poate produce poluarea solului, infectându-se pânza freatică și implicit apa potabilă;
- Înnisiparea sau umplerea cu mâl a canalelor de irigații sau a lacurilor de acumulare (aceasta a
fost, de altfel, una din cauzele scoaterii din funcțiune a sistemelor de irigații ale civilizației Maya,
care a contribuit, probabil, la dispariția treptată a ei);
 Perturbarea serioasă a ciclurilor diferitelor elemente chimice (carbon, azot, fosfor)
datorită unei agriculturi intensive, cu efecte importante în lanțurile trofice;
 Utilizarea necontrolată a îngrășămintelor chimice- excesul de îngrășăminte, neintrate în
circuitul biologic, prin ploi ajunge în râuri și perturbă echilibrul biomului acvatic. Prezența în apă a
unor substanțe nutritive, în cantități mari duce la eutrofizarea apelor;
 Utilizarea pesticidelor (insecticide, erbicide, fungicide, rodeticide) este toxică nu numai
pentru paraziți, ci și pentru om, iar întrebuințarea lor prezintă riscuri atât pentru cei care le
manipulează, cât și pentru cei care le consumă odată cu produsele alimentare. Pe lângă aceste
riscuri, distrugerea unei verigi din lanțul trofic va conduce automat la dezechilibre ecologice locale;
 Defrișarea pădurilor, incendierea vegetației, consumul masiv de lemn provoacă:
eliminarea a numeroase specii vegetale și animale, transformarea materiei vii, complexe în CO 2,
solubilizarea masivă a elementelor nutritive, creșterea pH-ului prin formarea unor compuși bazici și
diminuarea capacității de reținere a apei, toate acestea cu implicații majore în ecosistemele
specifice;
 Introducerea de specii noi a provocat dispariția a numeroase specii de plante și animale.
Speciile noi, lăsate libere, scăpate de prădătorii și competitorii lor naturali s-au înmulțit masiv în
detrimentul speciei autohtone care se poate reuce mult, până la dispariție;
 Manipulările genetice, făcute prin încrucișări sau intervenții de laborator la nivelul genelor
pot duce la exemplare experimentale, cu potențiale de distrugere necunoscute. O astfel de
perturbare nici nu se poate compara cu una produsă de agenții cei mai toxici, deoarece o perturbare
biologică are tendința de a se autoîntreține, pe când una chimică se degradează în timp. Este
cunoscut cazul albinelor ucigașe din Brazilia rezultate din încrucișarea a două specii de albine
cărora le-au căzut victime 350 de oameni și mii de animale mari și s-au răspândit rapid și pe o zonă
destul de mare în S.U.A.
 Aglomerarea de deșeuri- ceea ce face să se treacă peste unele verigi ale mecanismului
comunitar, eliminându-se astfel populațiile corespunzătoare;
 Poluarea termică a planetei- datorită potențării efectului de seră și încălzirii globale s-ar
putea produce, de exemplu, topirea calotelor de gheață și înecarea marilor metropole de pe coastă,
s-ar inunda terenuri fertile, s-ar mări umiditatea atmosferică, cu multiple consecințe ecologice.
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 Explozia demografică- în doar ultimii 200 de ani, populația a crescut cu peste 5 miliardeaceastă explozie demografică este văzută uneori ca fiind periculoasă, conducând spre limita de
resurse energetice, alimentare ale globului, spre o poluare din ce în ce mai ridicată, spre un echilibru
ecologic din ce în ce mai pronunțat.
 Exploatarea irațională a materiilor primeFactorul uman este elementul care a creat inițial ușoare dezechilibre ecologice, care în timp s-au
acutizat. Gama largă a activităților umane a dus la alterarea circuitelor biogeochimice,
transformarea ecosistemelor, scăderea biodiversității, poluarea apei, aerului și solului și la
modificări climatice. Impactul negativ al factorului antropic asupra mediului este prezentat în figura
de mai jos.

POPULAȚIA UMANĂ

ACTIVITĂȚI UMANE

MODIFICĂRI ÎN COMPOZIȚIA
SPECIFICĂ

TRANSFORMAREA
ECOSISTEMELOR









Defrișări
Pășunat intensiv
Agricultură

 Urbanizare

Vânătoare
Pescuit
Introducerea de specii
noi

ALTERAREA CIRCUITELOR
BIOGEOCHIMICE






MODIFICĂRI CLIMATICE

 Efectul de seră
 Subțierea stratului
de ozon

Carbon
Azot
Apă
Compuși chimici de
sinteză

SCĂDEREA BIODIVERSITĂȚII

 Extincția speciilor
 Distrugerea unor

categorii de ecosisteme
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METODE PSIHOPEDAGOGICE ÎN CONSILIEREA CARIEREI

Prof. Cons. Bobic Otilia Loredana
Colegiul Tehnic Nr.2, Targu Jiu
Şcoala, ca instituţie de învăţământ, constituie cadrul desfăşurării unor activităţi complexe,
esenţiale în raport cu adaptarea şi dezvoltarea tinerei generaţii la condiţiile de viaţă actuale şi la
cerinţele sociale. În şcoală se îmbină acţiunile procesului instructiv, în care elevilor le sunt furnizate
informaţii pentru a înţelege utilitatea practică a cunoştinţelor teoretice ale diverselor discipline
(matematică, fizică, limba română etc.), cu cele ale procesului educativ, orientat către formarea unor
abilităţi sociale, sentimente / conduite prosociale şi valori civice-morale. Activităţile educative
vizează expunerea elevilor la o serie de experienţe de adaptare la diverse situaţii (de colaborare, de
competiţie - în cadrul unor activităţi precum concursurile; de a face faţă şi de a căuta soluţii în caz
de eşec; experienţa succesului; conformarea la un set de reguli-regulamente instituţionale) şi
pregătirea pentru integrarea optimă în mediul socio-profesional. (Glăveanu S., 2008). Aceste
activităţi au ca scop dezvoltarea personală şi înzestrarea tinerilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare
pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Planificarea carierei se defineşte ca
fiind acţiunile iniţiate de o persoană pentru a înţelege şi a încerca să-şi controleze propria viaţă de
muncă. Aceste acţiuni implică un proces deliberat prin care o persoană:
1. devine conştientă de sine, de oportunităţi, constrângeri, opţiuni şi consecinţe,
2. îşi identifică scopurile legate de carieră
îşi programează activităţile de muncă, educaţia şi experienţele legate de dezvoltare ce îi oferă
direcţia, sincronizarea şi succesiunea paşilor pentru realizarea unui scop specific al carierei.
Managementul carierei este definit ca reprezentând procesul de pregătire, implementare şi
monitorizare a planurilor de carieră asumate de individ.
Deşi consilierea educaţională este de natură predominant pedagogică, tehnologia consilierii nu
se identifică cu cea didactică. Tehnologia procesului de consiliere este alcătuită din tehnici, metode,
procedee, modalităţi de lucru psihologice (de exemplu conversaţia), pedagogice (de exemplu
problematizarea), sociologice (de exemplu cooperarea), psihoterapeutice (de exemplu jocul de rol,
psihodrama) de natură cognitiv- comportamentală, centrate pe probleme şi soluţii, de durată relativ
scurtă. Specificul acestei tehnologii constă în caracterul ei creativ şi activ-participativ. Astfel fie că
se adresează lucrului cu un subiect educaţional, fie cu un grup, sau cu toată clasa, cele mai eficiente
metode, tehnici şi procedee de consiliere educaţională ar pute fi clasificate astfel:
I. Metode
7. observaţia; 2. conversaţia euristică; 3. problematizarea; 4. brainstorming-ul; 5. cooperarea;
6.psiho-drama; 7. dezbaterea în grupuri şi perechi; 8. studiul de caz; 9. exerciţii de învăţare; 10.
elaborarea de proiecte; 11. elaborarea de portofolii.
II. Tehnici
1. activităţi ludice; 2. completarea de fişe de lucru şi scări de autoevaluare; 3. vizionarea de filme şi
comentarea lor; 4. completarea unor teste şi imagini; 5. jocuri experimentale; 6. realizarea de colage
şi postere.
III. Procedee
1. reflexia; 2. argumentarea; 3. desenul; 4. lista de probleme; 5. lista cu soluţii; 6. ascultarea activă;
7. empatia; 8. acceptarea necondiţionată; 9.congruenţa, 10.parafrazarea, 11.Sumarizarea, 12.feedback-ul.
Metode de consiliere
1. OBSERVAŢIA este o metodă general valabilă pentru cunoaşterea, intervenţia şi asistenţa psihopedagogică. În procesul consilierii observaţia reprezintă metoda aplicată cu scopul facilitării
cunoaşterii şi autocunoaşterii subiecţilor educaţionali şi a angajării lor de către consilier în
autogestionarea propriei personalităţi.
2. CONVERSAŢIA EURISTICĂ Dacă prin observaţie constatăm faptele (gesturi, privire,
mimică, limbaj) prin convorbire confruntăm aceste fapte cu relatările personale ale clientului, ale
subiectului educaţional, identificăm motive, aspiraţii, trăiri afective, interese. Dintre toate tipurile de
convorbire discuţia liberă, interviul semistructurat ca şi reflexia vorbită sunt cele mai adecvate
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consilierii, deoarece pot fi adaptate la specificul acesteia.
3. PROBLEMATIZAREA ar putea fi considerată una dintre cele mai adecvate metode ale
procesului de consiliere. Această metodă face parte din categoria metodelor pedagogice activparticipative, de predare-învăţare-evaluare, prin care subiectul educaţional este situat de către
profesori în mod intenţionat într-un spaţiu didactic conflictual cu scopul rezolvării unor probleme
educaţionale. Caracteristicile generale ale metodei problematizării sunt: progresul cunoaşterii prin
intermediul conflictului de idei şi mobilizarea subiectului educaţional spre rezolvarea problemei.
4. BRAINSTORMING-UL reprezintă o metodă de stimulare a creativităţii de grup, preluată din
filosofia orientală şi dezvoltată de psihologul Alex Osborn. În mod concret se dă o temă de
cercetare care poate fi problema cu care se confruntă grupul respectiv cu două săptămâni înainte de
şedinţa propriu-zisă. În acest timp membrii grupului meditează asupra acestei probleme. În timpul
şedinţei de brainstorming care durează 45'-1 h fiecare membru al grupului poate spune tot ce îi trece
prin cap, cu privire la problema respectivă. De asemenea fiecare membru al grupului poate prelua o
idee de la colegi, exploatând-o până la ultimele sale consecinţe.
5. METODA COOPERĂRII
Cooperarea este modalitatea de a studia cu eficienţă sporită o temă complexă, teoretică sau practică,
în echipă sau în grup, îmbinând particularităţile individuale ale membrilor grupului cu cele
colective, sintetice ale grupului. Această metodă se bazează pe principiul că omul este o fiinţă
socială care se dezvoltă plenar datorită influenţelor benefice ale mediului sociocultural. Este o
metodă de socializare, de dezvoltare a spiritului de grup şi echipă, de învăţare în grup, de
antrenament.
6. PSIHODRAMA reprezintă una dintre cele mai complexe metode de exploatare a funcţiilor
compensatorii ale rolului şi ale jocului de rol. Psihodrama pune în evidenţă caracterul benefic de
mecanism în rezolvarea de probleme a jocului de rol. Psihodrama arată că rolurile fiecăruia dintre
noi au tendinţa să se rigidizeze, să „îngheţe”persoana în anumite structuri date. Psihodrama constă
în analiza rolurilor, în reconstituirea istoriei acestora, a conflictelor dintre roluri, între sine şi rolul
social, în special când acest rol social reprimă sinele.
7. DEZBATEREA ÎN GRUPURI SAU PERECHI Dezbaterea este o formă complexă şi eficientă
de conversaţie. Această metodă se poate folosi cu întreaga clasă pe o temă specifică procesului de
consiliere: fumatul, drogurile, familia, educaţia sexuală, etc.
8. STUDIUL DE CAZ este o modalitate de a analiză o situaţie specifică, particulară, reală sau
ipotetică, modelată sau simulată, care există sau poate să apară într-o acţiune, fenomen, sistem de
orice natură, denumit caz, în vederea studierii sau rezolvării lui în raport cu nevoile înlăturării unor
neajunsuri sau a modernizării proceselor, asigurând luarea unei decizii optime în domeniul
respectiv.
9. EXERCIŢII DE INVĂŢARE
În procesul consilierii educaţionale – considerăm că cea mai eficientă modalitate de definire a
învăţării este cea de dobândire dirijată a experienţei personale de natură preponderent educaţională.
10. ELABORAREA DE PROIECTE
Proiectul reprezintă o modalitate de anticipare, organizare şi eficientizare a unei activităţi. În
procesul de consiliere elaborarea unui proiect de învăţare, de petrecere a timpului liber, de rezolvare
a unor conflicte, de carieră, de succes personal reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de
realizare a acestor activităţi.
11. ELABORAREA DE PORTOFOLII Portofoliul este una dintre metodele pedagogice moderne
de evaluare. Astfel fiecare elev în procesul consilierii ar trebui să-şi completeze portofoliul cu:
teste, chestionare, fişe de lucru, fişe de probleme, exerciţii de autocunoaştere şi intercunoaştere a
temperamentului propriu, a caracterului, aptitudinilor, rezultatelor şcolare obţinute, a domeniilor de
activitate profesională, a meseriilor, profesiunilor, a intereselor şi aspiraţiilor proprii.
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STUDIUL SISTEMELOR DE CONTROL BAZATE PE AUTOMATE PROGRAMABILE
Bostan Elena- Colegiul Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti
Schimbările ce au avut loc în ultima vreme privind modul de realizare a proceselor tehnologice,
legate de creşterea gradului de complexitate, creşterea performanţelor impuse în funcţionare, reducerea
consumului de combustibil şi materii prime, au repercusiuni importante în domeniul automatizării
instalaţiilor industriale.
Astfel apare necesitatea asigurării unor regimuri de funcţionare stabile şi optime economic,
acţionarea la distanţă asupra diverselor părţi componente ale proceselor complexe, culegerea,
transmiterea, memorarea şi prelucrarea unor volume mari de informaţie, asigurarea unor relaţii de
interdependenţă între diverşii parametrii ai procesului, asigurându-se satisfacerea unor criterii de
performanţă globale la valori optime. Funcţiunile echipamentelor de automatizare devin mai
numeroase şi de o mai mare diversitate, impunându-se utilizarea unor echipamente capabile să
îndeplinească asemenea funcţii complexe cu performanţe ridicate.
Aceste considerente au condus în mod necesar la utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a
echipamentelor de calcul pentru automatizarea complexă a proceselor industriale, echipamente care au
cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii ani.
Într-o economie modernă, orice automatizare (control) are ca obiectiv să ridice competitivitatea
unui produs, fie prin cost şi calitate, fie indirect prin îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
Controlul implică conducerea unor sisteme dinamice având stări continue. Aceste sisteme sunt
descrise de ecuaţii diferenţiale şi au, în general, intrări şi ieşiri analogice. Conducerea acestor sisteme
se realizează cu calculatoare de procese echipate cu module de intrări /ieşiri analogice performante.
Există situaţii în care intrările, ieşirile şi stările unor sisteme pot fi modelate prin variabile binare. În
aceste cazuri cerinţele impuse sistemelor de conducere sunt mai reduse, utilizandu-se Automate
Programabile.
Clasificareasistemelor de control industrial
Cele mai importante criterii de clasificare a sistemelor de control sunt:
a) După tipul procesului tehnologic ce trebuie comandat:
 Sisteme de control pentru procese cu derulare continuă;
 Sisteme de control cu desfăşurare pe şarje;
 Sisteme de control pentru procese discrete.
b) După configuraţia sistemului de control:
 Sisteme individuale
- Folosite pentru controlul unei singure maşini;
- Nu necesită canale de comunicaţie cu alte sisteme de control;
- Stabilirea programului de lucru se face de către operator prin intermediul
panoului frontal sau al unei interfeţe dedicate;

Fig. 1. Exemplu sistemindividual de control

Sistemul centralizate de control
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-

Se foloseşteacoloundemai multe maşini sau procese tehnologice trebuie conduse dintr-un
singur punct;
Se foloseşte o singură unitate de control, de mare capacitate;
Dacă unitate de control se defectează, întregul sistem de control se opreşte;
Unitate centrală de control nu face schimb de date sau de comenzi cu alte controlere;

Fig.2: Exemplu de control centralizat
c) Sisteme distribuite de control (Distributive Control Systems – DCS)
- Sistemele distribuite de control conţin două sau mai multe automate conectate între ele
printr-o reţea de comunicaţie de mare viteză;
- Fiecare automat este responsabil de o funcţie locală de control;
- Automatele sunt supervizate de un calculator host şi sunt supervizate precum şi de
schimbul de date şi comenzi dintre controlere;
- Există un schimb constant de informaţii între automate dar şi între automate si
calculatorul gazdă.
- Defectarea unui controler local nu înseamnă neapărat oprirea întregului proces de
producţie;
- Datorităcanalelor de comunicaţie se reduce semnificativ numărul de fire de legătură
dintre automate
- Performanţele sistemului de control sunt crescute prin faptul că modulele I/O sunt
amplasate în imediata apropiere a maşinii sau a procesului controlat;
Structuratipica a sistemelor de control
Un sistem de control pentru un echipament industrial cuprinde următoarele elemente:
- Senzori – converteşte mărimile fizice din instalaţia tehnologică în semnale electrice necesare
unităţii de comandă;
- Elemente de execuţie (Actuatori) – converteşte semnalele electrice în mărimi fizice necesare
pentru controlul instalaţiei industriale;
- Interfeţe om-maşină (Human Machine Interface -HMI) – permite operatorului să
programeze parametrii de lucru ai instalaţiei industriale şi să urmărească evoluţia acestora
de-a lungul timpului;
- Unităţi de control automat (Controlers) – responsabile pentru elaborarea deciziilor de
control, pe baza informaţiei senzoriale şi pe baza algoritmului/strategiei de control;
- Canale de comunicaţie – pentru sistemele de control complexe ce necesită o structurare
etajată, cu diferite grade de abstractizare a informaţiei senzoriale sau de control;
Sisteme de control de tip SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
Un sistem de control industrial de tip SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition),
este sistem industrial complex de Monitorizare, Control si Achiziţii de Date.
Sistemele SCADA, în mod tipic sunt ierarhizate pe cinci niveluri principale:
 Nivelul senzorilor si al elementelor de comanda locale (actuatoare) - „Field
level”;
 Nivelul unităţilor de telemetrie – „RTU – Remote Telemetry Unit”;
 Sistemul de comunicaţie – „Communication System”;
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 Unitatea centrala – „Master Station(s)”;
 Departamentul general (management/comercial/control al calitatii/web server);
De regulă, un sistem SCADA are următoarele caracteristici:
o Este folosit pentru monitorizarea şi controlul instalaţiilor industriale amplasate în
locaţii geografice diferite (cu unităţi dispersate pe sute de km2), pentru care achiziţia
şi controlul centralizat reprezintă o cerinţă cheie în asigurarea siguranţei în
funcţionare.
o Sistemul energetic naţional
o Transporturile feroviare
o Transportul gazelor/petrolului prin conducte
o Este un sistem în timp real conceput pentru: colectarea informaţiilor din câmp;
monitorizarea şi prelucrarea acestora într-un centrul de comandă; determinarea celor
mai bune decizii de control; transmiterea mărimilor de control la unităţile din câmp
o Este un sistem complex de măsura şi control ce integrează:
 Sisteme de achiziţie a datelor;
 Sisteme de transmisie a datelor;
 Sisteme de interfaţă cu operatorul uman;
 Software de monitorizare şi control;

Fig. 3: Exemplu de sistem SCADA
o Cea mai mare parte a operaţiunilor se execută automat de către Unităţi Terminale
Comandate la Distanţă (RTU - Remote Terminal Unit) sau de către automate
programabile (PLC- Programmable Logic Controller).
La ora actuală, sistemele SCADA sunt considerate cele mai complexe structuri de control
centralizat al instalaţiilor industriale cu împrăştiere geografică mare. Mare parte din furnizorii de
marcă ai echipamentelor de automatizare sunt prezenţi pe această piaţă în continuă extindere, atât
cu echipamente hardware cât şi cu standarde specifice şi programe avansate pentru dezvoltarea
aplicaţiilor de control.
Automatele programabile sunt adeseori prezente în structura echipamentelor SCADA, mai
ales la nivelul unităţilor amplasate la distanţă (Remote Terminal Unit), datorită unor avantaje
precum: fiabilitate mare, standardizare, modularitate.
Bibliografie
1. Ioan Margineanu, Automate programabile, Ed. Albastra, 2005;
2. Daniel Popescu, Automate programabile. Constructie, functionare, programare si aplicatii,
Ed. Matrixrom, 2005;
3. Th. Borangiu, A.-N. Ivanescu si S. Brotac, Automate programabile. Teorie si probleme
rezolvate, Ed. Printech, Bucuresti 2002;
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APA

Prof .BUGA LILIANA
LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA-JIU

Apa ocupa aproximativ trei sferturi din suprafata Terrei si se gaseste cam in aceeasi
proportie in corpul nostru.
Fara apa, viata, asa cum o cunoastem noi, nu ar putea exista. Cu toate acestea suntem atat de
obisnuiti cu prezenta ei incat nu ii acordam prea multa importanta… Conform descoperirilor
oamenilor de stiinta, capacitatea apei de a pastra memoria lucrurilor si a energiilor cu care vine in
contact, are implicatii extraordinare in foarte multe directii, acest lucru fiind o cheie a unei vieti mai
bune, mai sanatoase și, în același timp, o dovadă a faptului că contează foarte mult ceea ce gândim,
emoțiile pe care le transmitem, pentru că apa din noi și din jurul nostru preia această informație. In
spatele aparentei simplitati a apei, reflectata in cea mai faimoasa dintre formulele chimice, se afla o
molecula uimitor de sofisticata, responsabila de, poate, cea mai istovitoare "batalie" din istoria
stiintei. La peste 150 de ani de la inceperea "ostilitatilor", controversa cu privire la memoria apei a
revenit in actualitate. Apa este extraordinar de sovaielnica atunci cand trebuie sa se incalzeasca sau
sa se raceasca. Un „defect“ care face oceanele lumii foarte eficiente in redresarea schimbarilor
climatice neasteptate, prin franarea modificarilor de temperatura.
Expansiunea apei pe masura ce ingheata permite bucatilor de gheata sa pluteasca,
impiedicand oceanele sa inghete bocna de la fund in sus si sa omoare intreaga viata marina.
Legaturile de hidrogen dintre moleculele de apa sunt extraordinar de flexibile, permitand
moleculelor sa calatoreasca la viteze mari in interiorul si in afara celulelor prin canalele numite
aquaporine.
Transformarea apei in vapori necesita foarte multa caldura, fapt ce serveste la protejarea
organismelor vii de deshidratare atunci cand vremea este foarte calda si sta la baza procesului
numit,transpiratie.
Schimbarile electrostatice de la nivelul moleculelor de apa le permit acestora din urma sa joace un
rol-cheie in crearea de proteine din aminoacizi (acizi ce reprezinta fundamentul tuturor
organismelor vii).
Apa este aproape perfect transparenta la lumina vizibila, dar absoarbe puternic radiatii
infrarosii, facand Pamantul un loc plin de lumina si mai cald cu 30 de grade Celsius decat spatiul
interplanetar inconjurator.
Are apa memorie? Poate un lichid diluat de 120 de ori sa pastreze proprietatile solutiei
initiale? Daca incredibilul devine credibil, atunci inseamna ca apa isi poate cumva „aminti“ de
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insusirile compusilor dizolvati in ea chiar si atunci cand din acestia nu a mai ramas nici macar o
molecula. Iar a demonstra ca apa are memorie inseamna a confirma principiile homeopatiei,
deoarece remediile ultradiluate reprezinta unul dintre elementele decisive ale acestei terapii,
bazandu-se tocmai pe capacitatea apei de a retine in matricea sa structurala amprenta energetica sau
semnatura vibrationala a substantei fizice.
Descoperit in urma cu mai bine de 150 de ani de catre medicul si chimistul german Samuel
Hahneman (1755-1843), principiul homeopatic de vindecare pleaca de la premisa ca o substanta
care, luata in doze mari, imbolnaveste un om sanatos este in masura, in doze mici, sa vindece un
bolnav; un fel de cui pe cui se scoate sau ce nu omoara te face sanatos – care pare a nu lasa pe
nimeni indiferent, avand in vedere ca, de-a lungul timpului, nici o alta practica medicala nu a starnit
atatea controverse, critici si pasiuni.
In ultima vreme, in intreaga lume, numeroase experimente stiintifice au confirmat credintele
traditionale si intuitiile care atribuie apei rolul de mediator intre lumea energetica si cea materiala,
adica functia de acumulator, traductor si transmitator de tipare energetice si informatie. Printre cele
mai bizare afirmatii facute in legatura cu apa se numara cele ale lui Masuro Emoto (Conform lui
Emoto, apa poate fi afectata de intentiile bune sau rele ale oamenilor cu care „intra in contact“.
Dovezile constau in fotografii ale unor cristale de gheata despre care Masuro spune ca arata
„minunat“ atunci cand provin din apa binecuvantata de calugarii zen si „oribil de distorsionate“
cand apa a fost „expusa“ influentei unor intentii necurate.
Apa constituie mediul universal al tuturor activitatilor biologice. Aproape doua treimi din
corpul uman si circa o jumatate din fiecare organ al omului, ca volum, constau din apa.
Apa din noi
Oricare ar fi adevarul cu privire la memoria apei, studii de ultima ora confirma noi functii
fundamentale ale acestui lichid in cadrul procesului vietii. Multe dintre ele se bazeaza pe
proprietatile asa-numitelor legaturi de hidrogen care cupleaza intre ele moleculele de apa
invecinate.
Dupa cate se pare, apa din interiorul celulelor vii este extrem de structurata, aranjata in
forme intermoleculare variate, si tocmai retelele extinse de legaturi de hidrogen care le structureaza
dau apei proprietati si comportament foarte diferite fata de apa „in vrac“. Desi mai puternice decat
majoritatea legaturilor intermoleculare, legaturile de hidrogen sunt totusi indeajuns de slabe ca sa
permita moleculelor de apa o extraordinara flexibilitate. Aceasta proprietate este vitala pentru
celulele vii, in interiorul carora moleculele ghideaza crearea de proteine, garantand functionarea
corespunzatoare.

38

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

DESPRE CARTE
Prof. Bursuc Raluca-Georgeta
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu

Din cele mai vechi timpuri, omul a fost conştient de valoarea cărţii şi de aceea s-a şi chinuit să
inventeze ’’ suporturi’’ pe care urma să-şi eternizeze gândurile (de la tăbliţele din Mesopotamia, la
papirus şi în sfârşit, o dată cu descoperirea lui Gutenberg, la tipar).
Apariţia cărţii este legată de suporturile scrierii. Un foarte vechi suport al cărţii, argila, era
folosit în Mesopotamia, chiar din mileniul al III-lea î.Hr.; se trasau caractere în tăbliţele de argilă
încă moi şi umede, cu ajutorul unui instrument triunghiular; apoi aceste tăbliţe se coceau în cuptor
pentru a se întări. S-au găsit la Nippur, în regiunea Sumerului, tăbliţe provenind din mileniul al IIIlea î.Hr.; 22 000 de tăbliţe datând din secolul al VII-lea î.Hr. au fost descoperite la Ninive,
aparţinând bibliotecii şi arhivelor regilor Asiriei. Fabricarea cărţilor era organizată; templele din
Babilon şi Ninive aveau deja ateliere cu copişti.
Cartea este acea sursă, fără de care omenirea nu ar putea exista. Ea este idolul tuturor celor
ce o citesc. Cartea poate fi considerată un depozit complet al inteligenţei omeneşti, conţinând în
filele ei cunoştinţe, sensibilitate şi prosperitate. Ea este o comoară fără de preţ, care adună cele mai
frumoase gânduri ale autorilor pe care cititorii le pot folosi în voie. Cartea dezvăluie tainele naturii,
istoria neamului, calităţi şi defecte umane, motiv pentru care este considerată un model, mai ales
pentru copiii aflaţi pe drumul cunoaşterii şi a formării lor ca viitori cetăţeni.
Cartea oglindeşte şirul de secole al omenirii, lupta sa pentru existenţă, speranţa într-un viitor
mai luminos, suferinţa şi bucuria – este un prieten credincios al omului, care arată drumul spre
izbândă, te bucură, şi te întristează; îţi este mereu la îndemână să o reciteşti sau să revii asupra unui
pasaj, capitol peste care ai trecut în grabă sau ţi-a plăcut în mod deosebit. Acest obiect, pe care
Orientul antic îl păstra sub formă de tăbliţe de argilă, grecii şi romanii îl desfăşurau sub ochii lor,
Evul Mediu îl ataşa de bănci, strămoşii noştri îl luau în mână şi pe care în prezent putem să-l punem
în buzunar, cartea, are un loc atât de important în exprimarea gândirii şi în păstrarea oricărei
cunoştinţe, încât merită un studiu aparte.
Cartea este comoară fără de preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gînduri, ca alţii că
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, înfrîngerile şi
biruinţele sale toate. Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cît mai mult. Cartea ne este prieten credincios,
de nădejde“.
Trebuie să avem dragoste pentru carte, pentru că ea răsplăteşte generos dragostea ce i-o
purtăm. Ea te instruieşte chiar şi fără să i-o ceri şi poate, când nici n-o doreşti. Căci mare e puterea
cărţii! Această putere creşte şi mai mult dacă deschizi inima în faţa cărţilor, dacă le întrebi cum
trebuie să trăieşti, care este rostul vieţii, cum să fii cetăţean destoinic al patriei tale, demn de
poporul tău. De altfel, în carte cauţi răspuns la problemele ce-ţi stau în faţă. Spre deosebire de
celelalte surse de informaţie intelectuală ca: radioul, televiziunea, cinematograful, internetul, avem
un mare avantaj faţă de aceasta pentru că tăcerea adâncă a cărţii spune mult şi complet. Un singur
dezavantaj îl are cartea: că nu vorbeşte, decât atunci cînd o întrebi; nu este bineînţeles o slăbiciune,
ci un specific al acestor prieteni discreţi.
Nu ignorăm radioul, televizorul sau internetul, dar spre deosebire de aceste surse
informaţionale şi de culturalizare trebuie să spunem că nimic nu poate înlocui cartea. Instruirea şi
cultura nu se fac numai prin presă, prin radio şi cinematograf sau internet, prin televiziune sau pe
cale orală.
În afara cărţii nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului şi implicit a
societăţii. O carte o citeşti cînd vrei, cum vrei şi de câte ori vrei. Acest prieten tăcut iţi oferă ori de
câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce lai înţeles.
Există numeroase funcţii pe care cartea le îndeplineşte, între acestea cea mai înaltă menire a
cărţii e cea instructiv-educativă. Întregul proces de învăţământ, de la cel preşcolar la cel post39
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universitar se bazează pe cartea-manual. Transmiterea sistematică şi cât mai completă a cunoştinţelor dobândite de omenire de-a lungul timpului prin stăruitoare eforturi nu se poate face decât prin
intermediul şcolii, al cărţilor şcolare.
Dar nu numai manualul are o funcţie instructivă. Drumul învăţării şi citirii unei cărţi n-are
sfîrşit; toate cărţile bune pot să ne înveţe câte ceva pe planul ştiinţei, tehnicii, artelor, moralei,
comportamentului etc. Cine consideră că după ce a încheiat procesul de învăţămînt în şcoală şi a
obţinut o diplomă, a încheiat totodată şi contactul cu cartea, acela a renunţat la ambiţia progresului.
Efortul şi dorinţa spre lectură continuă, sistematică, vizând o perspectivă, reprezintă condiţia
oricărui succes personal.
Cartea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la
altul pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul
lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti.
Piesa de teatru, filmul, emisiunea radiofonică sau internetul ne impune un anumit ritm de urmărire
şi înţelegere, ne împiedică să insistăm mai mult asupra unor momente care ne-au interesat sau care
ne-au plăcut mai mult, iar reluarea operei în întregime este, de multe ori în afara posibilităţilor
noastre.
Astăzi, filmele, diapozitivele, emisiunile de radio şi televiziune, programele educaţionale pe
internet sunt folosite cu succes în şcoli ca mijloace moderne de învăţămînt. Dar trebuie de reţinut
faptul că ele completează, lămuresc instructiv cunoştinţele predate la curs şi nu pot înlocui definitiv
manualul — cartea ca obiect de studiu şi lectură. Manualul sprijină direct pe elev şi student în
fixarea cunoştinţelor expuse la lecţii.
O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre.
Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor
rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice.
Alegerea cărţilor potrivite este numai primul pas. Al doilea pas şi tot atât de important este
deprinderea lecturii, obţinerea eficienţei ei maxime în urma citirii unei cărţi. Cartea este în viţa
noastră un element central al creării unui psihic sănătos a unei culturi generale, este sprijinul în
cazul unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un profesor deoarece cu ajutorul ei
putem să descoperim lucruri noi.
Ea ne face să fim mai buni, ne ajută să trecem mai uşor peste greutăţile vieţii (iar acestea
sunt numeroase), intr-un cuvânt ne întăreşte.
Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la formele lor cele
mai expresive. 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 pot fi
exprimate prin cuvinte dar nu oricare dintre ele ci doar acelea ce provin din inimă şi care sunt una şi
una cu ceea ce simte autorul.
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.
Preocuparea exprimării în acest mod este realizată încă din cele mai vechi timpuri sub mai
multe forme în funcţie de perioada pe care o traversau. La început se scria pe pereţii peşterilor ,pe
tăbliţe de lut, de lemn, fildeş, bronz, pe papirus.
Cartea este un sprijin. Ea ne ajută să înţelegem şi să pătrundem în tainele lumii, a
universului. În filele ei putem descoperi sfaturi, putem culege înţelepciune, ne putem “adăposti” de
gurile rele. O carte bună este o mângâiere deoarece ne alină, ne atrage cu ajutorul subiectelor ei şi
ne face să iutăm de viaţa cotidiană.
Cartea mai este un îndemn pentru că citind o carte este un îndemn de a citi altele, astfel
reuşim să găsim răspunsuri la întrebările noastre. Cartea “ne face să trăim înafara de minciună,
nedreptate şi prejudecăţi”(M.Sadoveanu).
Aceste vorbe ale unui mare scriitor al ţării noastre ne atrage atenţia asupra unei mai calităţi a
cărţii adica puterea de influenţare puterea de a ne transpune într-o altă lume o lume a fantasticului.
Toţi acei care au acces la o bibliotecă vor fi cu mult mai puternic sufleteste, psihic. Acestia
sunt cei care vor putea înfriunta mai uşor viaţa cei care vor avea un vocabular adecvat .
Cartea este atât de înţelegătoare încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te
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aşteaptă să revii. O regăseşti oricând la fel de credincioasă şi discretă.
Ca şi oamenii, cărţile vechi au sufletul tânăr. Au atâtea de spus, dar tac..., sub praful greu al
timpului.
Şi oricât de ruptă ar fi, nu judeca o carte după copertă!

Bibliografie:
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POLUAREA MEDIULUI
PROF. CETINĂ ILEANA, LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER
O definiţie atotcuprinzătoare a poluării nu putem afirma ca există încă, deşi în decursul
timpului, s-au mai dat multe, cea mai completă dintre toate fiind considerată cea formulată de
CONFERINŢA MONDIALĂ a O.N.U. asupra mediului şi anume: modificarea componenţilor
naturali sau prezenta unor componente străine, ca urmare a acţiunii omului şi care în lumina
cunoştinţelor noastre actuale provoacă prin natura lor , prin concentraţia în care se găsesc şi prin
timpul cât acţionează, efecte nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau impietează asupra
diferitelor utilizări ale mediului la care acesta putea servi în forma sa anterioară (STOCKHOLM1972). Din cuprinsul definiţie se poate constata, deci, că cea mai mare responsabilitate pentru
poluarea mediului o poartă omul, poluarea fiind consecinţa activităţii fiziologice dar mai ales socialeconomice a acestuia. Nu se poate neglija totuşi faptul că în mediul înconjurător are loc şi o autopoluare, datorită prezenţei unor elemente naturale, care il degradează ca, de exemplu ridicarea în
atmosferă a prafului de sol sau distrugerea în masă a unor plante acvatice, care urmează unei
perioade propice de dezvoltare, aşa-numita "înflorire" a apelor. Exemple de acest gen mai pot fi
date, dar ele sunt relativ puţine faţă de frecvenţa celor care rezultă în urma activităţii omului.
Referindu-ne la poluare, în general şi la efectele nocive ale acesteia asupra sănătăţii şi confortului
omului, în special, este util să ne oprim aici la două noţiuni multă vreme considerate sinonime şi
care nici astăzi nu sunt acceptate de toţi cercetătorii ca fund total diferite. Este vorba despre
poluarea şi impurificarea mediului.
Prin impurificarea mediului se înţelege prezenţa în mediului înconjurător a unor elemente sau
componente care nu se găsesc în mod obişnuit în alcătuirea acestuia. Din definiţia data mai de
vreme reiese însă că poluarea cuprinde atât prezenta unor elemente străine, cât şi modificarea
componentelor naturale ale mediului. Un exemplu în acest sens il constituie creşterea concentraţiei
de dioxid de carbon din aer ca urmare a activităţilor industriale ale omului. Este vorba de poluare,
deşi dioxidul de carbon face parte din compoziţia normală a aerului. Pe de altă parte, simpla
prezenţă a unor elemente străine faţă de componenţa normală a mediului înconjurător nu este de
natură să provoace efecte nocive sau nedorite decât în cazul când prin natura lor, concentraţia în
care se găsesc şi timpul care acţionează produc asemenea consecinţe.
Din cele arătate reiese deosebirea care se poate face între poluare şi impuritate deşi aşa cum am mai
arătat, în vorbirea comună cele două noţiuni se confundă frecvent.
Forme de poluare a mediului
Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din efectele
devastatoare ale poluărilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp, consecinţele
majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere acestei situaţii: omul.
Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi erupţiile
vulcanice. cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane.
Poluarea mediului, privită prin prisma efectelor nocive"asupra sănătăţii, a îmbrăcat mai multe
aspecte şi anume:
Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând , poluarea radioactivă ca urmare
a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, etc. Pericolul deosebit al substanţelor
radioactive în mediu constă în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse. Poluării
radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul ca şi
vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern,
iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, doi mari
poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihosomatic al individului. Poluarea
termică nu poate fi omisă, are influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra
aerului şi apei şi indirect asupra sănătăţii populaţiei.
Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe
chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea nivelului de poluare,
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cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă potenţialul
toxic ridicat al acestor substanţe.
Poluarea biologică, cea mai veche şi mai cunoscută dintre formele de poluare , este produsă prin
eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. Astfel.
poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă de
civilizaţie s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologica constă în declanşarea de
epidemii, care fac numeroase victime datorită mai ales armelor biologice Arma biologică
(bacteriologica) include agenţi biologici patogeni (microorganisme, viruşi, toxinele acestora)
utilizaţi cu scopul de a afecta populaţia, fauna, flora. Arma biologica are anumite particularităţi:
datorită transmiterii în lanţ a agenţilor patogeni epidemiile pot fi de lungă durată. iar perioada
latentă, caracterizată prin lipsa manifestărilor de boală, face dificilă diagnosticarea. În prezent
datorită măsurilor luate, poluarea biologică (bacteriologică, virusologică, parazitologică) are o
frecvenţă toarte redusă.
Poluarea accidentală. Poluările accidentale sunt accidente majore de mediu care se produc în toate
structurile acestuia şi din motive foarte complexe. Analiza acestora presupune o clasificare a lor în
funcţie de mediul poluant, produsul poluant şi cauzele producerii fenomenului.
În toate cazurile urmările acestor accidente de mediu sunt importante sub aspect atât ecologic,
cât şi social şi economic.
La fel de importante sunt preocupările omului, ale societăţii şi mai ales ale specialiştilor din
domeniu, pentru prevenirea lor şi pentru intervenţiile imediate în vederea reducerii şi eliminării
pagubelor produse.
Efectele poluarii.
Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani, este
ameninţat acum de activitatea omului. Aceste pericole sunt: efectul smog-ul oraşelor, ploile acide,
subţierea stratului de ozon, poluarea aerului, efectul de seră şi încălzirea globală.
Activităţile umane produc o mare poluare, zilnic. Gazele de eşapament emanate de 700 de
milioane de maşini în întreaga lume, împreună cu fumul şi gazele industriale, aduc în atmosferă
diferiţi agenţi poluanţi. Stratul gros de agenţi poluanţi eliberaţi de un oraş mare poate crea o ceaţă
sufocantă, mai ales când nu există vânturi care să împrăştie poluanţii.
Gazele acide care ies din coşurile fabricilor şi din autovehicule se amestecă cu precipitaţiile,
rezultând ploi acide care distrug clădiri şi păduri şi omoară peştii. Unii agenţi poluanţi ajung în
stratosferă, distrugând ozonul natural care protejează animalele şi plantele împotriva razelor nocive
ultraviolete ale Soarelui.
Ploaia acida
Ploaia acidă este o formă de poluare atât a aerului cât şi a apei definite ca fiind orice tip de
precipitaţie ce are un nivel al acidităţii mai ridicat decât cel al unei precipitaţii nepoluante. În
general. pH-ul de 5,6 a fost folosit drept bază de referinţă în identificarea ploii acide, deşi această
valoare nu a fost acceptată de mulţi oameni de ştiinţă cu uşurinţă. Dar valoarea pH-ului dioxidului
de carbon în raport cu apa distilată este 5,6. Deci, orice precipitaţie care are o valoare a pH-ului mai
mică decât 5,6 este considerată precipitaţie acidă.
Una din principalele cauze ale ploii acide este dioxidul de sulf (S02). Sursele naturale ce emit
acest gaz sunt vulcanii şi planctonul, dar principala sursă rămâne arderea combustibililor fosili, cum
sunt cărbunele şi petrolul responsabili pentru aproximativ jumătate din emisiile dioxidului de sulf
de pe suprafaţa globului. Când sulful este prezent în combustibil, din reacţia lui cu oxigenul rezultă.
dioxid de sulf. Acesta reacţionează cu apa şi formează acidul sulfuric (H 2S04). Nu toată cantitatea
de dioxid de sulf se transformă în acid sulfuric. De fapt o mare parte poate pluti în atmosferă pentru
ca apoi să se întoarcă în aceeaşi stare pe pământ.
Consecinţele ploii acide:
Ploaia acidă a fost încă de acum câteva decenii o problemă ecologică majoră. Până de curând, se
cunoşteau puţine lucruri despre aceasta, recent s-au descoperit toate efectele pe care ploaia acidă le
poate avea:
• Efect asupra lacurilor şi ecosistemelor acvatice
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Unul dintre efectele directe pe care le produce ploaia acidă este acela asupra lacurilor şi
ecosistemelor acvatice. Ploaia acidă care ajunge pe pământ spală îngrăşămintele chimice şi alte
substanţe toxice conducându-le în lacuri. Acest lucru duce la scăderea pH-ului apei lacurilor cu
efecte nocive asupra faunei şi florei. În Munţii Adirondack din SUA, o pătrime din lacuri şi iazuri
sunt acidice, şi multe dintre ele şi-au pierdut deja fauna. Toate râurile majore ale Norvegiei au fost
afectate de ploaia acidă, reducând drastic populaţia de somon şi păstrăv.
• Efect asupra pădurilor şi solurilor
Efectul ploii acide asupra copacilor constituie o problemă majoră. Se pare că cele mai
afectate sunt pădurile de conifere. Acidul reacţionează cu substanţele nutritive necesare copacilor,
cum sunt calciul, magneziul, potasiul, ceea ce îngreunează hrănirea lor. Aceasta face ca arborii să
fie mai sensibili la alte fenomene: nu mai pot rezista vântului sau greutăţii zăpezii. Ploaia acida face
să le cadă frunzele, iar, copacii afectaţi au o culoare palidă, anormală.
• Efect asupra atmosferei
Unii dintre constituenţii poluării acide sunt sulfaţi, nitraţi, hidrocarburi şi ozon. Aceştia există
în aer sub formă de particule uscate şi contribuie la formarea ceţii, micşorând vizibilitatea. Acest
lucru este foarte grav, mai ales în cazul pilotării avioanelor.
Ceaţa acidă intervine şi în cazul circulaţiei luminii solare spre pământ şi înapoi. În Arctica. aceasta
afectează creşterea lichenilor, hrană a multor animale precum renii.
• Efect asupra arhitecturii
Particulele acide se depun pe clădiri şi statui, provocând coroziunea lor. De exemplu,
Capitoliul din Ottawa se dezintegrează din cauza excesului de dioxid de sulf din atmosferă. La
contactul cu acidul, calcarul şi marmura se transformă într-o substanţă moale numita gips, ceea ce
explicită coroziunea clădirilor şi statuilor.
Parthenon-ul din Atena, Grecia, cât şi Taj Mahal-ul din Agra, India se deteriorează datorită
ploii acide. În plus, podurile, căile ferate, avioanele au de suferit, astfel încât se cheltuiesc tot mai
mulţi bani pentru repararea stricăciunilor produse de ploaia acidă.
• Efect asupra oamenilor
Printre cele mai serioase probleme provocate de poluarea acidă, se numără problemele
respiratorii. Dioxidul de sulf şi oxizii de azot provoacă probleme respiratorii precum astm, tuse.
dureri de cap, iritări ale ochilor, nasului şi gâtului.
O problemă indirectă o reprezintă metalele toxice care, dizolvate în apa, ajung apoi în fructe,
plante, ţesuturile animalelor, care sunt consumate de om. Chiar dacă aceste substanţe nu afectează
animalele, ele pot fi dăunătoare pentru om. Metale precum mercurul sau aluminiul se acumulează în
organismul uman provocând diferite afecţiuni chiar şi moartea.
Smogul oraşelor
Smogul este un amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule de fum formate când
umiditatea este crescută, iar aerul este atât de calm încât fumul şi emanaţiile se acumulează lângă
sursele lor.
'
Smogul reduce vizibilitatea naturală şi adesea irită ochii şi căile respiratorii şi se ştie că este
cauza a mii de decese anual. În aşezările urbane cu densitate crescută, rata mortalităţii poate să
crească în mod considerabil în timpul perioadelor prelungite de expunere la smog, mai ales când
procesul de inversie termica realizează un plafon de smog deasupra oraşului.
Se cunosc două tipuri de smog:
- Smogul fotochimic este un tip de smog ce include o mixtură de agenţi poluanţi cum sunt
dioxidul de azot, ozonul, componente organice volatile (VOCs), nitraţi, aldehide. Aceste
componente împreună cu radiaţia solară ce le determină reacţiile chimice, formează smogul
fotochimic. Acest tip de smog aparţine industriei moderne.
- Smogul natural-este determinat de erupţiile vulcanice sau incendiile de vegetaţie.
Componenţa smogului
Caracterul extrem de nociv asupra vieţii este dat de conţinutul smogului Compuşii următori
se combină cu vaporii de apa şi au efecte mult amplificate. Particulele materiale fum solide şi
lichide în aer. Prezenta lor în aer depinde de vreme, anotimpuri, activitatea pământului şi activitatea
umană.
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Particulele emise de motoarele cu ardere internă (auto) iau diametrul sub 2,5 microni,
celelalte, cu diametrul până în 10 microni sunt emise din activitatea curentă trafic auto, operaţiuni
de construcţii, lucrări terenuri.
Ozonul apare în urma reacţiei fotochimice datorată razelor soarelui dintre dioxidul de azot şi
hidrocarbonaţii din materiile organice.
Oxizii de azot (NO,N02), apar în urma arderii combustibililor ca un produs de oxidare al
azotului. Principalul furnizor este traficul auto-motoarele. Concentraţia cea mai mare apare în
aglomeraţiile urbane. Alt furnizor major este industria în care se ard combustibili.
Dioxidul de azot este considerat cel mai toxic. Acizii azotului se formează la contactul
moleculelor de oxid de azot cu apa. Când întâlneşte compuşi organici, volatili, dioxidul de azot
determină apariţia ozonului, factor de prima importanţă în smog.
Dioxidul de sulf apare din arderea combustibililor (în special arderea cărbunilor) dar şi din
procesarea acidului sulfuric, industrializarea celulozei, siderurgie. Este solubil în apa şi poate forma
molecule de acid sulfuric. Efectele dioxidului de sulf sunt amplificate într-un mediu de vapori de
apa şi alte particule poluante, apare aşa numitul « efect cocktail » .
Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic emis ca urmare a arderii combustibililor.
Se formează prin oxidarea compuşilor organici. În aglomeraţiile urbane principalul "furnizor" de
monoxid de carbon este reprezentat de automobilele.
Metale-sub forma de particule, pulberi, apar în urma arderilor industriale şi casnice (auto), a
procesărilor industriale şi a incinerării gropilor de gunoi.
Cauzele apariţiei smogului:
- Dezvoltarea industrială: industria este cel mai mare consumator de energie, ceea ce duce la
apariţia unui număr mare de termocentrale ce îşi realizează activitatea prin consum din ce în ce mai
mare de petrol, cărbune şi gaze.
- Automobilele - numărul lor este în creştere - degajă o cantitate mare de gaze de
eşapament.
- Incendiile - mai ales cele realizate în aer liber eliberează substanţe nocive.
- Aglomeraţiile urbane care duc la consumuri energetice"mărite pe suprafaţă redusă. Arderea
deşeurilor casnice.
Bibliografie:
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EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE
PROF. CETINA ILEANA
Liceul Tehnologic Baia de Fier Baia de Fier, Gorj
,, Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant, prin urmare omul nu se naşte
om: ,, tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala – nimic nu
trece în organismul noului născut”- fără educaţie
Menirea educaţiei este aceea ,, de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, comunitatea
etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”.
Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe
parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii
pentru viaţa socială educaţia a parcurs un drum lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu.
Epoca actuală a informatizării,a călătoriilor interplanetare, a interdependenţelor culturale,
economice sau de altă natură, pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria
sa. Obiectivată în cele trei ipostaze (formală, nonformală şi informală), educaţia este chemată să
formeze personalităţi uşor adaptabile la nou,creative şi responsabile.
Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a
devenit tot mai complex. Ideile libertăţii şi descătuşării, umanismului şi creativităţii în educaţie ne
îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al gândirii materialiste care ani în şir a creat stereotipii
eronate. În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, centrată pe valorile
autentice. În societatea actuală, caracterizată prin, mobilitate economică, politică şi culturală, noua
ordine educaţională nu se concepe fără avangarda mişcării pedagogice teoretice şi a praxis-ului
educaţional. Specialiştii sunt de acord cu patru teze pe care trebuie să se bazeze acţiunea
constructivă:
 educaţia este azi în centrul preocupării tuturor popoarelor;
 învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca un ansamblu omogen, care să
reflecte nevoile societăţii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor;
 criza existentă se manifestă pe două planuri: decalajul existent între aspiraţiile indivizilor şi
nevoile societăţii, pe de o parte, şi capacităţile
 sistemului de învăţământ, pe de altă parte, şi prăpastia existentă între ţările în curs de
dezvoltare şi cele industrializate.
Marile probleme cu care se confruntă omenirea cer o rezolvare urgentă, prin folosirea celor
mai eficiente mijloace şi forme de educaţie. Se consideră că abandonarea valorilor tradiţionale ale
educaţiei, lipsa unui sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de conştiinţă
morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia în faţa imperativelor lumii contemporane.
S-a considerat că dezvoltarea nu poate fi autentică fără pace, că pacea nu poate fi autentică
fără respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale, că, la rândul lor , aceste
libertăţi şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. Aceste
evoluţii l-au condus pe Aurelio Peccei la introducerea unui nou concept, acela de problematică a
lumii contemporane.
A. Toffler afirma că trebuie create „consilii ale viitorului” care au nevoie de planificatori
profesionişti, dar şi de studenţi, de tineri care caută responsabilităţile şi le văd ca fiind aducătoare de
beneficii şi satisfacţii.
Conceptul s-a impus şi este folosit astăzi în mod frecvent. El pune în lumină tocmai
caracteristicile acestei problematici, care se impune atât colectivităţilor naţionale, cât şi grupurilor şi
în cele din urmă persoanelor.
Pe ansamblu, problematica lumii contemporane prezintă:
 caracter universal, în sensul că nici o ţară de pe glob şi nici o regiune nu se poate plasa în
afara acestei problematici;
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caracterul global, în sensul că ea afectează toate sectoarele vieţii sociale, constituind o sursă
de probleme deschise şi, în unele cazuri, de dificultăţi atât pentru sfera vieţii materiale, cât
şi pentru cea a vieţii spirituale;
 o evoluţie rapidă şi greu previzibilă, în sensul că oamenii se văd puşi în faţa unor situaţii
complexe pentru care nu sunt pregătiţi, pentru abordarea cărora nu au metode sau soluţii
adecvate;
 caracterul pluridisciplinar, adică cu conexiuni puternice şi numeroase în faţa acestor
demersuri epistemologice; oamenii, tentaţi să folosească demersuri unidisciplinare şi nu
pluridisciplinare, se văd dezorientaţi;
 caracter prioritar şi presant, în sensul că presiunile exercitate asupra comunităţii mondiale
şi a fiecărei comunităţi naţionale sunt puternice, de neeludat, cerând răspunsuri prompte,
ingeniozitate şi deseori eforturi financiare importante.
Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai
dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la
pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în
continuă degradare.
Se afirmă pe bună dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane
este schimbarea. Noul mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice şi
politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit
soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea numărului
săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc.
Analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe în
cunoştinţele de bază, vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel computerial.
Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de
prevenţie. Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de criză. Prin
criză se înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii. Dintre soluţiile
specifice şi generale găsite enumerăm:
- inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative;
- introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare;
- întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare;
- formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice;
- conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local;
- organizarea de schimburi de informaţii între statele europene;
- regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a tinerilor în viaţa
profesională şi socială.
Impasul în care a intrat şcoala contemporană a fost provocat de trei categorii de explozii:
explozia cunoştinţelor, explozia demografică şi explozia aspiraţiilor. Datorită dezvoltării ştiinţei şi
tehnicii, s-a acumulat o imensă cantitate de informaţie care depăşeşte posibilităţile de asimilare
oferite de tehnicile de instruire din trecut.
În vederea facilitării adaptării la schimbare, ideal este ca educaţia să asimileze direcţia,
conţinutul şi ritmul dezvoltării sociale, să-şi prefigureze conţinutul în funcţie de exigenţele societăţii
viitoare, să pregătească omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se
stresul schimbării.
Prin urmare, modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare măsură, de
modul în care educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări.
Răspunsurile educaţiei se situează pe două mari planuri: unul al lărgirii ariei şi conţinuturilor
educaţiei şi altul constituit din inovaţiile în conceperea şi efectuarea proceselor educative. În primul
caz se impune o elaborare riguroasă a educaţiilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii
procesului de educaţie, în privinţa orientării, dimensionării, instrumentalizării elementelor de
conţinut, în vederea integrării tinerei generaţii în viaţa socială prin intermediul profesiunii.
Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care:
 educaţia relativă la mediu (educaţia ecologică );
 educaţia pentru pace şi cooperare;
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educaţia pentru participare şi democraţie;
educaţia pentru sănătate;
educaţia interculturală;
educaţia în materie de populaţie sau demografică;
educaţia economică şi casnică modernă;
educaţia pentru drepturile omului;
educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;
educaţia pentru comunicare şi mass-media;
educaţia nutriţională;
educaţia pentru timp liber.
Noile educaţii s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor
trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate.
Fără îndoială, lista noilor educaţii nu se încheie aici. Proliferarea lor creează dificultăţi
autorităţilor în ceea ce priveşte includerea lor în planurile de învăţământ.
Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia
încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ
în favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă.
Noile educaţii sunt definite la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns
la imperativele lumii contemporane. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile
specifice la abordările globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care
cer soluţii concrete: democraţia, pacea, mediul,alimentaţia, sănătatea etc. aceste educaţii trebuie să
fie gândite în condiţiile optimismului pedagogic, putând facilita descoperirea răspunsurilor la
problemele cu care se confruntă fiecare generaţie.
Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de conţinut variază, dar obiectivele lor sunt
aceleaşi. Şcoala contemporană nu mai poate ocoli această problematică interdisciplinară care este a
tuturor profesiunilor şi a tuturor cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească rolurile sociale, etice şi
politice care le revin. Introducerea noilor educaţii se face prin intermediul a două strategii: a)prima
strategie vizează promovarea unor noi modele consacrate diferitelor educaţii mergând până la
crearea unor noi discipline mai cuprinzătoare (educaţia civică, educaţia cetăţenească, educaţia
globală etc.);
b)a doua strategie presupune infuzia de elemente noi în conţinuturile tradiţionale, strategie adoptată
în multe ţări, inclusiv în ţara noastră.
În ciuda situaţiei paradoxale în care se găseşte, în pofida obstacolelor cu care se confruntă,
educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, mai constructivă şi dinamică, generaţia
viitoare. În aceste condiţii noile educaţii vin să pregătească un comportament adecvat, adică raţional
care să atenueze în parte şocul viitorului.
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CREATIVITATEA – PREMISĂ A PERFORMANŢEI ŞCOLARE
Prof. Chirilă Georgeta, Școala Gimnazială nr.1 Abram, Bihor
“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu există găsirea
oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există exprimarea fiinţei umane la
întregul ei potenţial.”
(Pera Novacovici)
De-a lungul timpului specialiştii au elaborat mai multe teorii asupra conceptului de
creativitate. Astfel J.P.Guilford concepe creativitatea ca o etapă a învăţării, transferabilă şi în alte
domenii de activitate, iar Nednik consideră creativitatea un proces de organizare şi transformare a
unor elemente asociative în combinaţii noi pe baza gândirii. Creativitatea nu înseamnă doar
receptarea şi consumul de nou, ci în primul rând crearea noului. După C.Rogers adaptarea creativă
naturală pare a fi singura posibilitate prin care omul poate ţine pasul cu schimbarea caleidoscopică a
lumii sale. În condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un popor cu un nivel
scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care se
confruntă. Dacă oamenii nu vor realiza idei noi şi originale în adaptarea lor la mediu, atunci
popoarele lor nu ar mai fi competitive în plan internaţional.
Viaţa modernă, cu schimbările socioeconomice şi micşorarea depozitului de resurse
convenţionale, impune dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în slujba progresului uman şi
bunăstarea materială şi spirituală a omenirii. Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi
finalizarea creativităţii îl ocupă şcoala. Astfel şcoala contemporană trebuie să fie centrată pe elev,
oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul
învăţării. Cercetările în domeniul creativităţii au arătat că există interacţiune între creativitate,
inteligenţă, randament şcolar, conţinutul învăţământului şi rezultatele învăţării. Arthur Koestler
spunea: „Creativitatea este un proces de învăţare aparte, la care elevul şi profesorul sunt una şi
aceeaşi persoană” fapt ce demonstrază că fiecare cadru didactic are azi o mare responsabilitate în
procesul de învăţământ, în sensul că e obligat să le ofere elevilor posibilitatea dobândirii unei
experienţe sociale şi constructive noi, bazată pe cooperare şi colaborare în rezolvarea problemelor
vieţii, ca să poată să-şi asigure convieţuirea într-o lume paşnică.
O cercetare întreprinsă în Marea Britanie, în anii '90, de către M. Fryera a arătat că 70%
dintre profesorii intervievaţi (peste 1.000 de profesori) consideră creativitatea drept un har ce nu-i
este dat fiecăruia. Este un contrast puternic cu punctul de vedere al americanilor, în S.U.A., după al
doilea război mondial şi până în prezent, creativitatea este percepută drept ceva ce poate fi dezvoltat
în cazul majorităţii indivizilor. J.P. Guilford a susţinut că fenomenul creativităţii reprezintă o
trăsătură generală umană şi că toţi oamenii pot fi distribuiţi, la niveluri diferite, pe o scală continuă
a creativităţii. Alexandru Roşca (1981, p. 17) preciza că, în sens larg, creativitatea se referă şi la
găsirea de soluţii,idei, probleme, metode care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o
cale independentă. De exemplu, rezolvarea de către un elev a unei probleme, la o anumită materie
de învăţământ, se consideră că este creatoare dacă se realizează într-un mod diferit decât cel
prezentat în manual sau de către profesor la clasă, chiar dacă modul de rezolvare nu e nou pentru
ştiinţă.
În aceste condiţii, putem considera că există o creativitate cotidiană, obişnuită, manifestată
ori de câte ori oamenii rezolvă o situaţie problematică, şi o creativitate de nivel înalt, accesibilă unei
minorităţi. Teresa Amabile (1983) consideră că adoptarea deciziilor, atât într-un domeniu
profesional cât şi în viaţa cotidiană implică creativitate. Soluţiile creative asigură rezolvarea
problemei cu o neaşteptată eficienţă, dar în acelaşi timp dispun de o eleganţă şi o uimitoare
simplitate. În general, răspunsurile creative sunt evidente şi totuşi puţină lume se gândeşte la ele.
Profesor şi cercetător în Unitatea de Management Antreprenorial la Harvard Business School,
Teresa Amabile susţine că creativitaea este capacitatea de a produce lucruri care sunt atât noi (adică
originale sau neaşteptate) cât şi eficiente (adică folositoare sau care rezolvă problemele).
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În funcţie de felul cum este organizat şi orientat, procesul de învăţământ poate duce la
dezvoltarea gândirii creatoare, dar din păcate şi la formarea unei gândiri şablon. Acest lucru se
întâmplă atunci când profesorul se mulţumeşte cu o reproducere textuală şi acordă note mari pentru
o atare reproducere textuală, caz în care elevii nu se vor strădui să reprezinte materialul consultat
într-o formă personală, să gândească asupra lui, să caute soluţii originale, să grupeze şi să
ierarhizeze ideile. Un astfel de profesor va contribui la educarea unei gândiri şablon, la frânarea
dezvoltării spiritului critic şi a gândirii creatoare.
Gândirea creatoare a elevilor se dezvoltă în instituţia de învăţământ prin creşterea exigenţei
faţă de capacităţile lor, fără a distanţa însă prea mult exigenţele faţă de posibilităţi. Cerinţa
principală trebuie să vizeze nu reproducerea fidelă a textelor sau explicaţiilor date la lecţie, ci
stimularea independenţei şi originalităţii gândirii, căutarea activă de soluţii şi răspunsuri,
experimentarea, chestionarea etc. În şcoală elevii ridică adeseori întrebări. Între întrebare şi răspuns
este util să se ducă o mică discuţie de tip euristic cu elevul, care să-i dea cât mai mult posibilitatea
să contribuie la găsirea răspunsului, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor sale.
Una din greutăţile principale pe care le întâlnesc elevii la toate nivelele învăţământului este
detaşarea dintr-un obiect a componentelor esenţiale de cele neesenţiale. Din acest motiv, activitatea
de generalizare şi abstractizare este influenţată de flexibilitatea gândirii, de capacitatea de a renunţa
la ipotezele infirmate de experienţă.S-au elaborat numeroase metode şi procedee menite să uşureze
procesul de conceptualizare la elevi. Aceste metode trebuie să aibă în componenţă şi mijloacele de
învăţământ adecvate.
Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol important revine
factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este o componentă vitală a creativităţii.
În şcoală, motivaţia principală, o constituie pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari,
dar şi satisfacţia multor elevi de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi.
Scopul oricărei educaţii creative este acela “de a da elevului posibilitatea să folosească din
plin întregul său potenţial”(Landau,E.,1979), iar “discrepanţa dintre capacitatea creativă înnăscută şi
performanţele creative ale unui elev poate fi atenuată printr-o educaţie bine orientată”, de la o
învăţare necreativă la o învăţare creativă (Parnes.S.J.,1962).
Legea creativităţii: Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea
noastră poate concepe şi crede cu adevărat, poate să şi obţină.
( Peter Arnold)
Cum ÎNVĂȚ?
Există o metodă, mai exact o tehnologie a învățării prin care se ajunge la rezultatul pe care
ni-l dorim în urma activității de învățare, înțelegerea materialului studiat și acumularea de noi
cunoștiințe care pot fi folosite, aplicate. Această tehnologie a studiului a fost elaborată de L. Ron
Hubbard. „Tehnologia Învățării” este prima și singura metodologie de învățare care te învață cum să
faci asta. El a descoperit legitățile care stau la baza învățării și a elaborat metode eficiente aplicabile
de către oricine este implicat în procesul învățării. Folosind această tehnologie oricine, poate învăța
orice.
Ce este „Tehnologia Învățării”?
Este o metodologie funcțională, cu ajutorul căreia o persoană poate să recunoască și să
trateze corespunzător barierele care stau în calea învățării. Deși L. Ron Hubbard a descoperit multe
principii și metode legate de învățare, acestea se bazează pe înțelegerea a trei principii de bază,
cunoscute sub genericul „cele trei bariere ale învățării”. Cunoașterea acestor trei bariere face
posibilă pentru persoana care învață să le recunoască, atunci când se lovește de una dintre ele și să îl
trateze corespunzător. Astfel abilitatea sa de a învăța va crește considerabil.
Prima barieră a studiului este denumită „lipsa masei”. În Tehnologia învățării, vorbim de
masă şi de semnificaţia subiectului. Prin masă, noi înțelegem obiectele fizice existente, lucrurile din
viață. Semnificaţia unui subiect este ceea ce înseamnă, ideea sau teoria lui. Dacă studiaţi despre un
tractor, masa ar fi un tractor. Imaginaţi-vă cât de puţin veţi înţelege dacă niciodată nu aţi văzut de
fapt un tractor? O asemenea absenţă a masei îl poate face practic pe elev să se simtă strivit,
gârbovit, poate simţi ameţeală, de parcă ar fi fără viaţă, plictisit şi exasperat.
A doua barieră este „un gradient prea înalt”. Gradientul este o abordare gradată a ceva, pas
cu pas, nivel după nivel, fiecare pas sau nivel început fiind el însuşi uşor de atins – astfel ca în final,
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activităţile complicate şi dificile pot fi realizate relativ uşor. Termenul de gradient se poate aplica de
asemenea la fiecare din paşii făcuţi pe această cale. Când cineva care studiază un anumit subiect, se
loveşte de un gradient prea înalt, din aceasta poate rezulta un anumit tip de confuzie mentală sau
ameţeală.
A treia barieră – Cuvântul greşit înţeles
A treia—şi cea mai importantă barieră—este cuvântul greşit înţeles. Este un cuvânt care nu este
înţeles sau este greşitînţeles. A trece peste un cuvânt care nu a fost înţeles dă cuiva senzaţia distinctă
de goliciune sau fără nici un sentiment. Confuzia sau inabilitatea de a înţelege cu uşurinţă sau de a
învăţa apare după un cuvânt pe care persoana nu l-a definit sau nu l-a înţeles. Dacă o persoană care
nu are cuvinte greşit înţelese, talentul ei poate fi sau poate să nu să fie prezent, dar doingnessul ei
referitor la acel subiect va fi prezent.
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ACŢIUNILE DIPLOMAŢIEI ROMÂNIEI LA CONFERINŢA
DE PACE DE LA PARIS (1919-1920)
Profesor Viorica Ciurea,
Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova
„Cei patru mari”
în timpul Conferinței de Pace de la Paris (de la stânga la dreapta, David
Lloyd George, Vittorio Orlando, George Clemenceau și Woodrow Wilson)
Deşi ideea autodeterminării națiunilor a apărut odată cu Marea
Revoluție din Franța din 1789, care proclama ”principiul naționalităților”,
ea nu era recunoscută în dreptul internaţional. A fost repede îmbrăţişată de popoarele aflate sub
dominație străină, mai ales cele aflate în graniţele imperiilor otoman, austro-ungar și țarist pentru
dobândirea independenței lor naționale dar și pentru crearea statelor naționale unitare: Italia și
Germania. Desăvârșirea statului naţional reprezenta pentru români izbânda dreptului şi a dreptăţii.
Oportunitatea negocierilor României cu ambele tabere, implicate în primul război mondial, timp de
doi ani, a apărut în momentul declanşării conflictului. Ion I.C. Brătianu, primul ministru, a avut
viziunea angajării ţării în război de partea puterilor Antantei în mod condiţionat prin recunoaşterea
dreptului la reîntregire naţional-statală a teritoriilor româneşti aflate sub ocupaţie austro+ungară.
Sfârşitul războiului, în noiembrie 1918, îi găsea pe români în tabăra învingătorilor. Lucrările
Conferinţei de Pace care a încheiat primul război mondial, s-au desfăşurat la Paris - Versailles
durând circa doi ani. La lucrările Conferinţei de Pace participat peste 30 de state, deoarece interesul
întregii lumi se concentra pe popoarelor lumii faţă de marea reuniune internaţională era maxim şi se
datora faptului că Antanta declarase că va pune la temelia păcii principiile echităţii și garanţia
mutuală a independenţei politice şi integrităţii teritoriale a statelor mari şi mici..
Conferinţa de Pace trebuia să pună capăt unui război îndelungat, să stabilească bazele unui
nou cadru internaţional, iar popoarele considerau că forumul întrunit la Paris era chemat să
recunoască dezmembrarea marilor imperii austro-ungar, otoman rus şi constituirea de noi state
independente şi suverane şi să îndrepte inechităţile şi să pedepsească crimele. Conferinţa de Pace de
la Paris a deschis un nou capitol în istoria relaţiilor internaţionale, prin importanţa hotărârilor sale,
care au schimbat harta Europei şi soarta unor naţiuni, inclusiv a naţiunii române, consacrând din
punct de vedere juridic noul statut teritorial şi politic al României, obţinut în urma Marii Uniri din
1918. Însă, de la începutul Conferinţei de Pace (ianuarie 1919) cei Patru Mari - Georges
Clemenceau, premierul francez şi preşedintele Conferinţei, Wodrow Wilson, preşedintele S.U.A.,
David Lloyd George, premierul britanic şi Orlando, cel al Italiei, au uitat de principiile umaniste
proclamate în timpul războiului şi au făcut o pace în primul rând în interesul lor.
Conferinţa de Pace de la Paris a confirmat dispariţia imperiilor multinaţionale şi constituirea
statelor naţionale independente. Marile Puteri nu au oferit garanţii statelor mici aliate şi au încercat
să se amestece în treburile interne ale statelor naţionale nou întregite sau constituite. României i s-a
imputat pacea-dictat separată de la Bucureşti cu Puterile Centrale, pe lângă interesele unor influenţe
exercitate în statele Antantei de cercurile financiare, industriale şi politice care nu doreau
destrămarea Austro-Ungariei. Conferința a dus la semnarea tratatelor de pace, după aprige
controverse între delegaţiile idealiştilor, condusă de Woodrow Wilson, care, cu cele 14 puncte
programatice prin care înțelegea să concretizeze „Dreptul popoarelor de a dispune de ele însele”,
căuta să asigure o împărțire cât mai echitabilă a câștigurilor și a eforturilor, cea a realiştilor,
condusă de premierul englez Lloyd George care încerca să păstreze în Europa continentală un
echilibru între diferitele state și să le unească împotriva extremismelor, pentru a asigura o pace
durabilă, și fără să fie prea sever cu învinșii pentru a le permite o reconstruire economică şi cea a
naționaliștilor, condusă de președintele francez Georges Clemenceau, care dorea dezarmarea totală
a Germaniei şi obţinerea unor mari despăgubiri de război pentru țara sa.
La Conferinţa de Pace care urma să-şi deschidă lucrările la 18 ianuarie 1919, România
mergea ca stat unitar naţional, constituit din teritoriile locuite de români, suţinută de hotărârile
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plebiscitare din martie, noiembrie și decembrie 1918 şi de convenţiile încheiate, în august 1916, cu
Antanta, în baza cărora România participase la războiul unităţii naţionale. Astfel că delegaţia
României la Conferinţa de Pace, condusă de Ionel Brătianu, ulterior de Alexandru Vaida Voievod a
dus o luptă dură şi tenace, de durată, pentru ca României să i se recunoască dreptul şi dreptatea. La
6 noiembrie 1918, secretarul de stat al SUA, Robert Lansing, publica mesajul său în care afirma
interesul Statelor Unite ale Americii faţă de "aspiraţiile poporului român” dar şi susţinerea pentru
ca „justele drepturi politice şi teritoriale ale poporului român să fie obţinute şi asigurate împotriva
oricărei agresiuni străine".
Apariţia în anumite cercuri din Statele Aliate şi Asociate a ideii potrivit căreia dispariţia
Monarhiei autro-ungare ar duce la "balcanizarea Europei Centrale" şi haos părea să neliniştească
popoarele aflate sub ocupaţia sa. Ungaria învinsă a reuşit să încheie o Convenţie de încetare a
ostilităţilor cu generalul Franchet d'Esperey, la 13 noiembrie 1918, la Belgrad, care stabilea
rămânerea provizorie sub ocupaţie ungară a întregii Transilvanie de la vest de Mureş, încălcându-se
Tratatul României cu Antanta din 4/17 august 1916. La 11 ianuarie 1919 Ion I. C. Brătianu, a plecat
la Paris pentru Conferinţa de Pace, făcând o escală la Belgrad, unde a discutat cu regentul
Alexandru în privinţa graniţei dintre România şi Serbia, insistând pe respectarea integrală a
tratatului din 1916. Graniţa pe Dunăre fiind, în concepţia premierului român, "singura frontieră
capabilă de a evita în viitor vreun proces" între cele două ţări. Cu aceeaşi sinceritate, Alexandru a
expus motivele pentru care respingea tezele lui Brătianu. Aliaţii presaţi de situaţia militară
nefavorabilă în 1916, promiseseră graniţa României cu Serbia pe Dunăre. Fiind cunoscută
intransigența lui Ionel Brătianu nu s-a ajuns la nici o înțelegere cu partea sârbă. În chestiunea
aceasta Take Ionescu, fiind mai pragmatic, s-a înţeles separat cu Pasič asupra graniţei comune. Ceea
ce a dus la un conflict între Brătianu şi Take Ionescu, făcând imposibilă prezenţa amândurora în
delegaţia României.
Problemele cu care s-a confruntat delegaţia română din partea foştilor aliaţi au fost relevate
de către Ion I. C. Brătianu în „Raportul cu privire la situaţia României”, ţinut în şedinţa din 1
februarie 1919, în faţa Conferinţei de Pace de la Paris, dar şi în discursul rostit în şedinţa Adunării
Deputaţilor. Antanta considera că tratatul din 1916 îşi pierduse valabilitatea ca urmare a semnării
păcii de la Bucureşti, iar S.U.A. refuzau orice acord încheiat înainte de intrarea lor în război, aşadar
şi tratatul din 1916. Pentru a determina anularea hotărârii arbitrare a Consiliului Suprem, alcătuit
din cei „Patru Mari” ( Franţa, Marea Britanie, SUA şi Italia), de excludere a României de la
Conferinţa de Pace de la Paris, delegaţia română a trebuit să depună eforturi politico-diplomatice,
pentrua a demonstra condiţiile fortuite ce au obligat România să încheie armistiţiul de la Focşani şi
„Pacea” de la Bucureşti cu Germania şi Austro-Ungaria. În faţa presiunilor Aliaţilor, Ion I.C.
Brătianu, semna la 4/17 august 1916 Tratatul de Alianţă cu Antanta, însoţit de Convenţia militară,
prin care România se angaja să intre în război contra Austro-Ungariei, iar Antanta îi recunoştea
drepturile legitime de a alipi teritoriile româneşti din Austro-Ungaria: Transilvania cu Crişana, de la
vărsarea Someşului în Tisa pînă la vărsarea Mureşului în Tisa, Bucovina, Banatul întreg, inclusiv
cel sîrbesc. În conformitate cu prevederile Convenţiei militare, România declara război AustroUngariei la 14/21 august 1916.
Delegaţia României era condusă de prim ministrul Ion I.C. Brătianu şi cuprindea numeroase
personalităţi, între care Nicolae Mişu, ambasador la Londra, Victor Antonescu, ambasador la Paris,
Alexandru Vaida Voievod, generalul Constantin Coandă, Constantin Diamandy şi experţii:
Gheorghe Crişan, Alexandru Lapedatu, Neagoe Flondor, Ioan Pelivan, D. Danielopol, V. Stoica şi
Constantin Brătianu, secretar al delegaţiei. Demersurile delegaţiei României, a unor personalităţi
franceze, Saint Aulaire, reprezentantul Franţei în România, şi Henri Berthelot, fostul comandant al
misiunii militare franceze în România, la care s-au raliat numeroşi oameni politici sau din presă, au
determinat guvernul francez ca, prin ministrul său de externe, Stefan Pichou, să propună guvernelor
aliate să trateze România ca aliat şi „în această calitate să fie admisă la negocierile de pace”.
România era primită la Conferinţa de Pace de la Paris cu statutul de aliat. În momentul începerii
Conferinţei, nimeni nu bănuia că România şi celelalte state mici şi mijlocii: Regatul sârbo-croatosloven (Iugoslavia), Grecia, Cehoslovacia, Polonia, vor avea de întâmpinat dificultăţi în
recunoaşterea drepturilor lor istorice. Marile Puteri au împărţit statele admise la Conferinţă în două
categorii: "state cu interese generale", adică Marile Puteri învingătoare, şi "state cu interese
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limitate", adică ţările mici şi mijlocii. Preşedintele american Wodrow Wilson a încercat să
mascheze discriminarea sub pretextul că efortul militar cel mai mare şi mai eficient a fost al Marilor
Puteri, omiţând faptul că primele victime ale războiului fuseseră tocmai ţările mici, ale căror
teritorii deveniseră teatru de operaţiuni militare şi zone de ocupaţie. De asemenea, nu lua în
consideraţie nici faptul că războiul dus de Serbia, România, Belgia, etc., era un război de eliberare
naţională sau de apărare şi nu de anexiuni pe seama teritoriilor altora.
"Consiliul şefilor de state", cu denumirea oficială "Consiliul celor Patru", sau "Cei Patru
Mari" (Japonia participând doar la discutarea problemelor ce o interesau direct) şi "Consiliul
Miniştrilor de Externe" sau "Consiliul celor Cinci" sau "Cei Cinci Mici" (Franţa, Anglia, SUA,
Italia, Japonia) luau deciziile importante, dar mai ales "Consiliul celor Patru" (G. Clemenceau,
Lloyd George, W. Wilson, Orlando). Delegaţia României a avut prima confruntare cu "Cei Patru
Mari" pe tema reprezentării sale în şedinţele plenare, unde a fost admisă doar cu doi delegaţi în
comisiile sau subcomisii. Delegaţia română constata cu regret că România nu era reprezentată în
mai multe comisii ce urmau să dezbată chestiuni care o interesau direct şi de aceea Ionel Brătianu a
protestat împotriva neadmiterii României în Comisia pentru instituirea Ligii Naţiunilor.
La 27 ianuarie Ion I. C. Brătianu se întâlnea cu reprezentanţii altor naţiuni nemulţumite de
competenţa acestei Comisiei pentru instituirea Ligii Naţiunilor, organizaţie internaţională care să
garanteze pacea şi securitatea popoarelor. Marile Puteri au fost nevoite să includă în această comisie
şi pe reprezentanţii României şi ai altor state. România a reuşit să fie admisă în Comisia pentru Liga
Naţiunilor şi în alte comisii. Ca şi alte state mici, România nu avea delegaţi nici în Consiliul
Suprem, nici în comitetele ce se ocupau cu problemele teritoriale, militare, minorităţi, însă putea
conta pe Andre Tardieu, secretarul general al guvernului francez, mareşalul francez F. Foch,
generalul Henry M. Berthelot, englezii Wickhman Steed şi Seton Waston, etc. Sosit la Paris,
Brătianu a avut mai multe convorbiri şi întâlniri cu mai multe personalităţi politice ale timpului:
Georges Clemenceau, Philippe Berthelot, A. Tardieu, secretar general al Conferinţei de Pace,
Harold Nicholson, Robert Lansing, Wodrow Wilson, Vittorio E. Orlando, cu reprezentanţii
Iugoslaviei, Greciei, Poloniei, Cehoslovaciei, etc. Din discuţiile particulare pe care le-a avut în
ianuarie cu reprezentanţi ai Puterilor Aliate, Brătianu şi-a dat seama că Tratatul semnat de România
cu statele Antantei în august 1916 nu va fi respectat. Pentru a curma reproşurile pe care ni le-au
făcut Aliaţii, premierul român a clarificat cauzele care au determinat pacea silită de la Bucureşti,
reamintind că reprezentanţii Antantei la Iaşi au recunoscut că o acţiune militară a României nu mai
era posibilă în circumstanţele din acea perioadă. Guvernul a informat Antanta că pacea de la
Bucureşti a fost considerată ca o suspendare temporară a luptei ce urma să reînceapă. Ion I. C.
Brătianu a lămurit împrejurările care au impus pacea de la Bucureşti.
Hotărârile de la Unire au revendicat mai mult teritoriu românesc decât Tratatul semnat cu
Antanata în august 1916. Aşa s-a votat unirea Basarabiei istorice, până la Nistru, şi a Bucovinei
întregi (şi partea de nord), iar spre vest "Banatul întreg" şi "tot teritoriul locuit de români" din
Crişana, Bihor, Sătmar şi Maramureş. Cât priveşte această hotărâre precisă pentru Banat, ea
corespundea cu linia fixată în Tratatul din 1916. Iuliu Maniu cunoştea încă de la începutul lunii
noiembrie 1918, din arhivele secrete ale Ministerului de Război austriac, preluate de Consiliul
Militar Român din Viena, textul şi frontierele fixate în Tratatul din 1916. Acest tratat recunoştea
României teritoriile din Austro-Ungaria (art. 4): Banatul întreg cu gurile Mureşului, oraşele şi satele
Oroshaza, Bichiş-Ciaba, Vasarosnemeny, gurile Someşului, o parte redusă din Maramureş şi
Bucovina până la confluenţa Ceremuşului cu Prutul, adică fără nordul acestei provincii. De
Basarabia nu putea fi vorba în acel tratat, Rusia ţaristă făcând parte din Antantă. Transilvania a ţinut
să se identifice cu pretenţiile justificate ale guvernului de la Bucureşti, îndreptându-le când nu erau
pe deplin asigurate, ca în cazul Maramureşului. Aceeaşi atitudine a urmat-o şi Bucovina.
Atât Brătianu, cât şi Alexandru Vaida Voevod s-au confruntat la Paris cu probleme legate de
recunoaşterea cauzei României şi au adus critici faţă de situaţia inechitabilă rezervată ţărilor mici.
În cursul negocierilor, delegaţia română a constatat că unele chestiuni care interesau România s-au
discutat şi soluţionat fără participarea sa. Delegaţia României a cerut acordarea de credite pentru
refacerea economiei şi transporturilor grav afectate de război. Pentru delegaţia României la
Conferinţă era absolut necesar să-şi constituie un Birou de presă şi propagandă, deoarece factorii de
decizie ai Conferinţei de Pace cunoşteau prea puţin realităţile din centrul şi sud-estul Europei, iar
54

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

deseori informaţiile pe care aceştia le primeau erau din surse ostile României şi trebuia contracarată
propaganda ungară. Situaţia s-a încordat între statele mari şi cele mici şi mai mult, când, la 10 iunie
1919, Consiliul Celor Patru a convocat delegaţiile naţionale din Europa Centrală pentru a le
comunica frontierele cu Ungaria, fixate de Comisia teritorială şi supuse Consiliului Miniştrilor de
Externe ai Marilor Puteri, din nou fără a fi consultate statele direct interesate. Şeful delegaţiei
Române a putut constata din nou că, în ceea ce priveşte România, Tratatul din 1916 nu fusese
respectat. Delegaţiile României, Poloniei, Iugoslaviei şi Cehoslovaciei înaintează preşedintelui
Conferinţei un memoriu în care respingeau obligaţiile impuse de a suporta proporţional o parte din
datoria externă a fostei monarhii dualiste, nu doar pentru că sarcinile impuse depăşeau posibilităţile
lor financiare şi economice, ci mai ales pentru faptul că "naţionalităţile eliberate din fostul imperiu
Austro-Ungariei nu sunt şi nu pot fi făcute responsabile de actele de război pe care acest imperiu
le-a comis şi nici de sarcinile financiare pe care acest război le-a impus".
Între timp, Ionel I..C. Brătianu respinsese şi încercările marilor trusturi internaţionale de a
acapara petrolul României şi Cei Patru Mari au fost deranjaţi şi au căutat să-l înlăture de la
Conferinţă. După ce, la 28 iunie 1919, Brătianu şi-a pus semnătura pe Tratatul cu Germania, la 2
iulie, s-a întors în ţară, nevoind să abdice de la interesul naţional, înainte de a părăsi Parisul, a depus
pe masa Conferinţei un amplu memoriu intitulat „România în faţa Congresului de Pace”, în care
prezenta raporturile dintre România şi Puterile Aliate pe toată durata războiului şi în timpul
Conferinţei de Pace. Se arăta că "România se prezenta la Conferinţa de Pace ca aliată fidelă şi
devotată Puterilor Antantei", în timp ce acestea impuneau ''obligaţii militare care aduceau
atingerea suveranităţii naţionale" şi-i compromiteau liniştea internă şi dezvoltarea economică.
"Prin urmare, România nu putea adera la cele două tratate ce i se prezenta”.
Refuzând să semneze Tratatul cu Austria, la 12 septembrie 1919, guvernul liberal I.I.C.
Brătianu a demisionat, motivând că nu-şi poate pune iscălitura pe un tratat "Incompatibil cu
demnitatea şi independenţa naţională". Noul guvern, prezidat de generalul Arthur Văitoianu, era
dirijat în acţiunile sale de Ionel C. Brătianu. Tensiunea dintre România şi Consiliul Suprem al
Conferinţei de Pace a atins punctul culminant și temându-se că rezistenţa României faţă de
principiul ocrotirii minorităţilor şi atitudinea ei generală faţă de Conferință vor influenţa şi
atitudinea altor ţări, Consiliul Suprem a remis un ultimatum guvernului Român ce prevedea că în
timp de opt zile România să hotărască să accepte "fără discuţie, fără rezerve şi fără condiţii"
decizia Consiliului Suprem "de a semna Tratatul cu Austria şi Tratatul minorităţilor". În cazul unui
refuz, se va notifica României "să-şi recheme imediat delegaţii săi de la Conferinţa de Pace", iar
ţările care făceau parte din Consiliu "îşi vor retrage misiunile diplomatice de la Bucureşti”.
Deşi delegaţia României se arăta dispusă să semneze Tratatul cu Austria, însă prin această
situaţie "România nu înţelegea să adere la stipulaţiile care ar putea să atenteze la suveranitatea şi
independenţa sa statală". Guvernul Român cerea o prelungire a ultimatului până la formarea unui
guvern desemnat de parlamentul rezultat în urma alegerilor din noiembrie, "singurul care ar putea
să angajeze eventual viitorul ţări”. Negocierile de pace cu Ungaria, nu au fost deloc simple,
deoarece delegaţia ungară a înaintat mai multe memorii conducerii Conferinţei, oamenilor politici
din ţările aliate şi a susţinut în presa internaţională menţinerea „Ungariei Mari".
Delegaţia maghiară prezentă la Conferinţa de Pace, în frunte cu contele Albert Apponyi, a
confundat în mod deliberat dreptul istoric cu dreptul strâmb al forţei, al cuceritorului. Delegaţia
maghiară, prezentă la Conferinţa de Pace, a fost extrem de numeroasă şi a adus pe masa Conferinţei
un bogat material documentar pentru a-şi susţine cauza. În urma alegerilor parlamentare care au
avut loc în România Mare, în noiembrie 1919, s-a format guvernul "blocului parlamentar" condus
de Alexandru Vaida Voievod, care se bucura de simpatia Aliaţilor și astfel a obţinut operarea unor
modificări ce constau în suprimarea tuturor referirilor la Tratatul de la Berlin şi la independenţa
condiţionată a României, a art. 10 și 11 care stipulau privilegii pentru minoritatea evreiască, iar în
introducerea la Preambul se preciza că acest tratat "nu era impus, ci discutat şi convenit" între Marii
Aliaţi şi România, ceea ce anula caracterul obligatoriu al acceptării anticipate a oricăror clauze. Ca
urmare, guvernul Vaida a autorizat pe reprezentanţii Aliaţilor la Bucureşti să comunice la Paris că
România va semna cele două tratate, în ziua de 10 decembrie 1919, delegatul Românei la
Conferinţă, generalul Coandă, îşi punea semnătura pe Tratatul cu Austria, Tratatul minorităţilor şi
Tratatul cu Bulgaria, ultimul fiind condiţionat de semnarea primelor două.
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De o maximă importanţă pentru România era semnarea Tratatului cu Ungaria. La 16
noiembrie 1918, guvernul Karolyi Mihaly a proclamat republica ungară independentă, a anunţat şi
reforme democratice menite să salveze integritatea Ungariei Mari, concomitent cu încercarea
obţinerii sprijinului puterilor occidentale şi cu o intensă diplomaţie, având ca scop păstrarea
Transilvaniei. La 26 februarie, Biroul Conferinţei de Pace discuta raportul pe care reprezentanţii
Consiliului Suprem i l-au prezentat în legătură cu fixarea unei "zone neutre" în Transilvania, între
forţele Române şi ungare. Se extindea teritoriul acordat Comandamentului Român, noua linie de
demarcaţie urmând ruta feroviară Satu Mare - Oradea - Arad. Guvernul ungar a refuzat să se
conformeze, neretrăgându-şi trupele pe noua linie de demarcaţie. Karolyi, care prevăzuse o
asemenea eventualitate, a cedat puterea în Ungaria unui guvern care printr-o înţelegere între Bela
Kun şi Lenin ar putea obţine reanexarea Transilvaniei la Ungaria. La 11 iunie 1919 s-au fixat noile
graniţe ale Ungariei, României fiindu-i impusă de Cei Patru Mari graniţa de vest.
La 12 octombrie 1919 Conferinţa de Pace trimitea României o notă specială prin care îi
comunica oficial decizia. Deşi această linie de frontieră nu era specificată în Tratatul din august
1916, deşi se deosebea în multe locuri de precizările făcute în Hotărârea de Unire de la Alba Iulia,
ea corespundea în esenţă principiului etnic şi guvernul român a acceptat-o. Prim-ministrul român,
Alexandru Vaida Voevod, în ianuarie 1920 pleca la Paris şi prelua conducerea delegaţiei Române la
Conferinţa de Pace. Era important, întrucât Ungaria înfrântă a început să recurgă la o abilă
campanie diplomatică şi la o subtilă şi periculoasă propagandă antiromânească, desfăşurată
concertat la Londra, Paris, Washington şi Roma. Pe de altă parte, Aliaţii vroiau să-şi reglementeze
singuri diferendul cu Ungaria, acuzând că armata Româna comite abuzuri pe teritoriul ei,
înfometează populaţia, că ridică masiv tot felul de produse, utilaje, maşini şi le transportă în
România etc.
Pentru diplomația română încheierea tratatului de pace cu Ungaria trebuia să consfințească
recunoașterea de jure a hotărârii Marii Adunări Naționale de la Alba-Iulia. La 1 decembrie 1919,
Georges Clemenceau invita guvernul de la Budapesta să-şi trimită delegaţi la Conferinţa de Pace.
La 7 ianuarie 1920, delegaţia ungară, condusă de contele Albert Apponyi sosea la Paris şi timp de
patru luni, prin zeci de memorii a încercat să convingă Conferinţa de Pace de necesitatea refacerii
vechiului regat ungar, considerat ca singura formă viabilă de stat în centrul Europei. Notele
Ungariei şi documentele anexate au fost studiate de Conferinţa de Pace timp de două luni, fără
participarea statelor interesate: România, Cehoslovacia, Iugoslavia.
Dar, manevrele delegaţiei ungare aveau puţine şanse de succes. În această perioadă s-au
strâns şi mai mult legăturile dintre cele trei state succesorale, ceea ce a dat o întreită valoare
eforturilor depuse pentru încheierea mai grabnică a Tratatului de la Trianon. Delegaţiile României,
Iugoslaviei şi Cehoslovaciei au dat în vileag toată consistenţa argumentelor meşteşugite ale contelui
Apponyi. Strămutarea lucrărilor Consiliului Suprem şi Consiliului Miniştrilor de externe la Londra
era socotită de delegaţia ungară în avantajul său, dispunând aici de o puternică oficină de
propagandă. Vaida şi-a exercitat şi influenţa personală, făcând două vizite la Londra, la invitaţia
guvernului englez, bine pregătite de ministrul Român în Anglia, Vasile Boerescu, Viorel V. Tilea, G.
Moroianu, precum şi de influenţii publicişti şi oameni politici britanici, Wickham Steed şi Seton
Watson, al căror sprijin pentru cauza românească a fost remarcabil. Vizitele au fost benefice, fiind
de spulberat afirmaţiile primite din cercurile britanice, politice şi clericale, de la capii bisericilor
minorităţilor din România cu privire la intoleranţa şi persecuţiile religioase practicate de statul şi
guvernul român împotriva minorităţilor. De asemenea, trebuiau combătute şi înlăturate tendinţele
unor cercuri politice britanice de a impune statelor limitrofe cu Ungaria serioase concesiuni
economice, noua diversiune ungară - planul Confederaţiei danubiene cu sediul la Budapesta.
Cu toată periculozitatea unor astfel de manevre, ele nu mai puteau să-şi găsească o rezolvare în
favoarea Ungariei, întrucât istoria îşi spusese cuvântul. La 3 martie 1920 se întruneau la Londra
membrii Consiliului Suprem şi ai Consiliului Miniştrilor de Externe, pentru a lua în discuţie Tratatul
cu Ungaria. Ultimul obstacol ce stătea în calea realizării intereselor naţionale ale României a fost şi
el înlăturat, în urma promisiunii făcute de Vaida lui LIoyd George că retragerea trupelor Române
din Ungaria, deja ordonată, va fi curând încheiată. La 4 iunie 1920, la Marele Trianon, Franţa,
Anglia, SUA, Italia, Japonia, România, regatul sârbo-croato-sloven, Cehoslovacia şi alte nouă state,
pe de o parte, şi Ungaria, reprezentată de G. de Benard şi A. de Torda, au semnat Tratatul de Pace.
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Ungaria declara, prin tratat, că recunoaşte independenţa şi primeşte fruntariile statelor constituite
sau întregite în 1918 în graniţele stabilite. Pentru a marca solidaritatea lor, delegația română
(Nicolae Titulescu, dr. Ion Cantacuzino), cehoslovacă (Beneș) și iugoslavă (Pasić și Trumbić) au
sosit împreună.
Fiecare stat suveran, ar trebui să ţină seama, în relaţiile internaţionale, de drepturile
suverane ale celorlalte state şi trebuie să respecte obligaţiile ce-i revin din dreptul internaţional şi
din tratatele internaţionale.
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SISTEMUL INFORMATIONAL SI SISTEMUL INFORMATIC
IN ACTIVITATEA DE BIROTICA
Cîntărețu Lidia, Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu
Pentru a-şi realiza funcţionalitatea în cadrul activităţii desfăşurate de o institutie, sistemul
informaţional presupune efectuarea unor activităţi de culegere, prelucrare, transmitere şi stocare
a informaţiilor economice.
Dacă efectuarea activităţilor unui sistem informaţional presupune folosirea tehnicii de calcul
spunem că avem un sistem informatic.
Un sistem informatic cuprinde următoarele elemente :
 echipamente de calcul ;
 aplicaţii software ;
 baze de date ;
 personal de întreţinere (inginer de sistem şi/sau administratori de baze de date);
 operatori date.
Caracteristică sistemelor informatice este păstrarea centralizată a datelor în baze de date spre
deosebire de sistemele informaţionale vechi, în care stocarea datelor se realiza pe suport de
hârtie. Aceasta ducea la o replicare puternică a aceloraşi date la nivelul mai multor componente
ale sistemului pentru a reduce durata de acces la date.
Sistemul informaţional este ansamblul de elemente implicate in procesul de colectare,
transmisie, prelucrare, etc. de informatii. Rolul sistemului informaţional este de a transmite
informaţia intre diferite elemente . De exemplu, in cadrul unei institutii, rolul sistemului
informaţional este de a asigura persoanelor din conducere, informaţii necesare pentru luarea
diferitelor decizii economice sau de alta natura.
Clasificarea informaţiei
Se utilizează în general următoarele criterii de clasificare:
Din punct de vedere al gradului de prelucrare:
 primare - care nu au suferit un proces de prelucrare anterior;
 intermediare - au fost si mai pot fi supuse prelucrării;
 finale - au un caracter sintetic si un grad de agregare ridicat.
In funcţie de originea si destinaţia lor:
 interne - care se nasc si circula în interiorul unitarii economice;
 externe - generate în mediu sau destinate acestuia.
Dupa modul de definire:
 formale - au un regim prestabilit de captare, circulaţie, prelucrare si stocare;
 informale - circula în mod spontan între compartimente sau indivizi în funcţie de
necesitaţi.
Dupa modul de exprimare:
 orale - expuse prin viu grai;
 scrise - consemnate de regula pe hârtie;
 audio-vizuale - se adresează concomitent văzului si auzului si implica aparatura
speciala (calculatoare, circuit de televiziune, tablouri de comanda etc.)
Sistemul informaţional are patru elemente structurale importante:
• informaţiile;
• fluxurile informaţionale;
• procedurile informaţionale;
• mijloacele de tratare a informaţiilor.
Informaţia reprezintă elementul structural de bază a SI .
Fluxurile informaţionale sunt definite ca fiind cantitatea de informaţie vehiculată într-o
unitate de timp între o sursă informaţională şi un receptor sau destinatar de informaţii.
Vehicularea informaţiilor dintre surse şi receptori este asigurată prin intermediul circuitelor şi
canalelor informaţionale.
58

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

Procedurile informaţionale - sunt date din ansamblul elementelor prin care se stabileşte
modalitatea de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare şi stocare a informaţiilor.
Mijloacele de tratare a informaţiei - constituie suportul tehnic al sistemului informaţional,
suportul constituit din totalitatea echipamentelor şi mijloacelor folosite pentru culegerea,
înregistrarea, transmiterea , prelucrarea,stocarea informaţiilor.
Exista o gama larga de mijloace de tratare a informatiilor, care, în funcţie de performantele
tehnice si de gradul de interventie a omului, se împart în:
 manuale - când intrarile în sistem sunt pe purtatori de hârtie, care sunt prelucrate apoi
manual, iesirile fiind tot pe purtatori de hârtie;
 mecanizate - când prelucrarea se face cu ajutorul echipamentelor mecanografice, cu
posibilitati de înmagazinare relativ limitata, iar accesul la informatie este, de regula, limitat
de performantele acestora;
 automatizate - când prelucrarea informatiilor se face cu ajutorul computerelor, cu posibilitati
de înmagazinare adaptate nevoilor firmei, accesul la informatie realizându-se "on line".
Este necesara realizarea unei actiuni permanente de rationalizare si perfectionare a
sistemului informational.
Se parcurg următoarele etape în acest sens:
 identificarea elementelor informationale ale domeniului investigat:
 caracterizarea de ansamblu a subsistemului informational, relevând principalii sai parametri
în strânsa corelatie cu funcţionalitatea si performantele economice obţinute;
 întocmirea listei cu documentele informationale utilizate;
 stabilirea machetelor pentru principalele documente informationale;
 reprezentarea grafica a circuitului documentelor informationale cu folosinţa periodica;
 descrierea principalelor tipuri de proceduri utilizate, mai ales a celor informatice în cadrul
celor mai importante situaţii si fluxuri informationale;
 inventarierea mijloacelor automatizate si mecanizate de tratare a informatiilor.
 analiza critica a subsistemului informational
 determinarea respectării cerinţelor informationale
 determinarea modului de respectare a principiilor informationale si consecinţele economice
si manageriale ale nerespectării.
 perfecţionarea subsistemului informational
 stabilirea configuratiei de ansamblu a sistemului informational îmbunatatit;
 proiectarea în detaliu a componentelor informationale la care intervin schimbări
 stabilirea eficientei masurilor preconizate
 implementarea perfecţionărilor informationale:
 asigurarea premiselor tehnico-materiale, umane, informationale si financiare necesare;
 pregătirea climatului în cadrul organizaţiei în vederea minimizării rezistentei la schimbare;
 implementarea propriu zisa;
 evaluarea stării de fapt si a performantelor, atât a celor cuantificabile cât si a celor
necuantificabile
Structura generală a unui sistem informatic
Evidenţierea structurii generale a unui sistem informatic se obţine pornind de la funcţia
acestuia de a prelucra datele în vederea obţinerii informaţiilor necesare unei desfăşurări
normale a activităţilor într-o firmă
Principalele componente sunt:intrări, prelucrări, ieşiri.
Un sistem informatic este compus din 6 grupe de elemente:
 Baza tehnico-materială a sistemului;
 Programele necesare SI;
 Baza informaţională;
 Baza ştiinţifică şi metodologică;
 Resursele umane;
 Cadrul organizatoric.
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Componenta hardware
Partea hardware a unui sistem de calcul reprezintă totalitatea componentelor fizice ale unui
calculator. Comunicarea perfectă dintre ele mentine buna functionare a calculatorului
Sursa de alimentare - componenta care transformă curentul alternativ, care provine dintr-o
priză, în curent continuu, care are un voltaj mai scăzut. Curentul continuu este folosit pentru
alimentarea tuturor componentelor unui calculator.
Carcasa - asigură protecţie şi susţinere, precum şi păstrarea componentelor la o temperatură
adecvată prin intremediul ventilatoarelor de carcasă care sunt folosite pentru mişcarea
aerului în interiorul carcasei.
Placa de bază - circuitul integrat principal care conţine magistralele sau circuitele electrice
care se găsesc într-un calculator.
Procesorul - unitatea centrală de prelucrare, cea mai importantă a sistemului de calcul.
UPC-urile sunt fabricate sub diferite forme, fiecare model având nevoie de un anumit tip de
slot sau soket pe placa de bază.
Memoria internă ROM - memorie care conţine informaţii, de obicei programe,
nemodificabile pe durata utilizării calculatorului.
Memoria internă RAM -memorie volatilă, ceea ce face ca informaţia conţinută aici să se
piardă la decuplarea calculatorului de sub tensiune. Aceasta poate fi citită ori scrisă în mod
aleator.
Placa de reţea - o piesă electronică proiectată petru a permite calculatoarelor să se conecteze
la o reţea de calculatoare
HARD-DISK-ul - disc magnetic, de mare capacitate, care ajută la stocarea datelor pentru
sistemele cu microprocesoare
Placa video -- componenta care generează imaginea de pe ecranul monitorului, la
parametrii ceruţi, convertind codurile digitale în modele de biţi pentru fiecare punct vizibil.
Totodată determină numărul de culori afişate şi rezoluţia finală a imaginii
Componenta software a unui sistem informatic
Softurile sunt programele pentru calculator care ii permit unui utilizator sa folosească
calculatorul pentru realizarea de activitati specifice cum sunt editarea de text, prelucrarea
grafica, etc
Componenta software principala (de baza) a unui calculator se numeşte sistem de
operare (SO). Sistemul de operare este programul (softul) care gestionează functionarea in
mod unitar a componentelor hardware, adica le permite acestora sa colaboreze unele cu
celelalte in scopul functionarii optime a softurilor (programelor) instalate pe calculator
SO se interpune deci intre componentele hardware si cele software iar de aici rezulta rolul
sau esenţial pentru functionarea calculatorului. Fiecare soft (editoarele de text, programele
de calcul tabelar, etc.) este specializat in realizarea anumitor sarcini si de aceea se poate
spune ca fiecare soft este un fel de "creier" specializat in domeniul sau. Aceste "creiere"
(diversele softuri instalate pe calculator) nu ar putea insa funcţiona optim daca nu ar avea la
dispoziţie un sistem de interacţiune cu componentele hardware. Aici intervine SO care pune
la dispoziţie "reteaua nervoasa" prin care softul intra in contact cu "muşchii" (componentele
hardware) care trebuie sa producă acţiunile dorite de soft (de ex. generarea de imagini,
sunete, etc.).
Numarul sistemelor de operare nu este mare, ele putând fi numărate pe degetele de la o
singura mina. Acest lucru este datorat in buna masura complexităţii acestor softuri care sunt
de cele mai multe ori opera unor colective formate din mai multe zeci sau sute de
programatori.

Functiile unui sistem de baza de date
 1.Funclţia de descriere a datelor - SGBD-ul, prin această funcţie, permite definirea
structurii bazei de date cu ajutorul limbajului de definire a datelor (LDD). Definirea datelor
poate fi realizată la nivel conceptual, logic şi fizic. Se descriu atributele (câmpurile) din
cadrul structurii bazei de date, legăturile dintre entităţile bazei de date sau dintre atributele
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aceleiaşi entităţi, se definesc eventualele criterii de validare a datelor, metodele de acces la
date, aspectele referitoare la asigurarea integrităţii datelor. Concretizarea acestei funcţii este
schema bazei de date, memorată în cod intern. Memorarea se face într-un fişier, ceea ce
permite afişarea şi actualizarea structurii bazei de date, în orice moment.
 2. Funcţia de manipulare a datelor - Funcţia de manipulare este cea mai complexă şi
realizează actualizarea şi regăsirea datelor din baza de date, cu ajutorul limbajului de
manipulare a datelor (LMD). Sunt realizate următoarele activităţi: încărcarea, actualizarea,
prelucrarea şi regăsirea datelor.
 3. Funcţia de utilizare a bazei de date - Funcţia de utilizare asigură mulţimea interfeţelor
necesare pentru comunicarea tuturor utilizatorilor cu baza de date . Pentru a realiza această
funcţie SGBD-ul trebuie să asigure facilităţi pentru mai multe categorii de utilizatori ai bazei
de date: neinformaicieni, specialişti (informaticieni), administratorul
 4. Funcţia de administrare - Funcţia de administrare este complexă şi de competenţa
administratorului bazei de date. el organizează baza de date conform unei anumite
metodologii, realizează schema (conceptuală) bazei de date, coordonează proiectarea bazei
de date. Pentru toate aceste lucruri SGBD-ul oferă o serie de elemente de CASE, precum şi
o serie de utilitare specializate. În etapa de exploatare a bazei de date, administratorul are
rolul de a autoriza accesul la date (acordă conturi, parole etc.), de a reface baza de date în
caz de incidente (prin jurnalizare, copii), de a utiliza eficient spaţiul de memorie internă şi
externă (prin organizare, rutine de optimizare), de a realiza o serie de analize statistice din
baza de date (număr şi tip de utilizatori, număr de accese, număr de actualizări etc.).
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L’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE EN CLASSE DE FLE
Elena-Marinela CONTRAŞ
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu
Abstract: Il est évident que le vocabulaire est d’une importance primordiale pour l’apprentissage
d’une langue étrangère (Galisson, 1983, Treville et Duquette, 1996). Nous nous sommes proposé d’
analyser le processus d'enseignement du vocabulaire en classe de FLE aujourd’hui et d’exploiter les
problèmes posés par celui-ci. Nous allons présenter aussi les trois mouvements essentiels dans ce
processus (la présentation, l’exploitation et la fixation), les moyens utilisés dans l’acquisition du
vocabulaire et les plus fréquents types d’exercices lexicaux et sématiques recommandés pour
l’acquisition du vocabulaire.
Mots-clés: enseignement, vocabulaire, lexicologie, apprentissage, acquisition
Introduction
Le vocabulaire est l’ensemble des mots effectivement employés par le locuteur dans tel acte
de parole précis. Le vocabulaire est l’actualisation d’un certain nombre de mots appartenant au
lexique individuel du locuteur. La discipline linguistique qui s’occupe de l’étude du vocabulaire
s’appelle lexicologie. La grammaire et le lexique sont indissociables car c’est à la syntaxe que la
lexicologie est le plus fortement liée, parce que la formation de tout mot nouveau est le résultat
d’une transformation syntaxique et l’expression d’un type de rapports syntagmatiques. La
lexicologie est aussi étroitement liée à la sémantique parce que les unités sémantiques se réalisent
dans des unités lexicales. Le professeur de langue ne doit pas oublier que les domaines de la
lexicologie, de la syntaxe et de la sémantique sont tous les trios des composants du langage. Dans
un énoncé, les mots-concepts (vocabulaire) sont les facteurs essentiels de la communication.. C’est
un fait reconnu que le lexique d’une langue est le lieu des plus grandes variations, des mots
disparaissent de l’usage quand d’autres sont créés, selon les nécessités de la dénomination, c’est-àdire selon les besoins socio-culturels du milieu. L’enseignement du vocabulaire doit mettre en
oeuvre, non seulement le sens des éléments qui constituent la phrase, mais aussi la manière dont ces
éléments se combinent et se regroupent entre eux.
Problèmes posés par l’enseignement du vocabulaire
L’enseignement du vocabulaire commence des la première classe de français et continue
pendant toute la durée de l’étude. Il respecte les principles de la sélection et de la gradation et les
résultants devront être jugés d’après la capacité des élèves d’utiliser leurs connaissances lexicales
dans la communication et non pas d’après l’acquisition de listes de mots et d’expressions apprises
par coeur.
Nous avons déjà dit que le vocabulaire est le reflet du lexique dans un énoncé donné. La
totalité du vocabulaire individual d’un locuteur comprend son vocabulaire actif et son vocabulaire
passif. Le vocabulaire actif réunit les mots qu’on utilise dans l’expression orale ou écrite. Bien que
ces mots ne soient pas utilisés tous les jours, ils sont toujours présents à notre esprit et prêts à être
utilisés. L’acquisition du vocabulaire actif comprend, à son tour, deux aspects: d’après la nature de
cette acquisition, elle peut être reproductive ou productive. Par acquisition reproductive des mots on
comprend l’emploi des mots dans le cadre des mêmes énoncés. C’est par exemple, le cas des
modèles qu’on donne aux élèves dans les premières classes de français. À ce moment-là, l’élève
reprodiut des mots fidèlement l’énoncé-modèle du professeur. Cette reproduction des mots dans
leur contexte initial constitue la première étape obligatoire, mais aussi très importante pour la
création des habitudes d’expression correcte chez les élèves. L’emploi productif du vocabulaire se
réalise des que, dégagé du modèle, l’élève arrive à utiliser le mot dans un autre contexte, à
l’associer à d’autres mots, d’autres situations. Le vocabulaire passif (receptif) réunit les mots qu’on
n’utilise pas, mais qu’on reconnaît et qu’on comprend des qu’on les rencontre dans la
communication orale et écrite. Dans le processus d’enseignement d’une langue seconde l’attention
du professeur ira vers le vocabulaire actif sans négliger toutefois la réserve passive.
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Tout le monde admet que le français d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier et ne sera plus
celui de demain. Alors quel français enseigner? Voilà une question que les professeurs de français
se posent depuis longtemps et à laquelle ils essayent de répondre. La langue doit servir comme
moyen de communication et nos élèves veulent communiquer avec leurs contemporains, avec les
jeunes générations. C’est du français contemporain que nos élèves ont besoin. Par conséquent, il
faut pour l’enseignement donner la priorité à celui-ci. La langue familière est une langue très
spontanée, peu réfléchie, choisie et influencée par l’étude des textes littéraires. C’est donc la langue
courante (parlée et écrite) qui devra être enseignée aux élèves. Vu la quantité énorme de mots qui se
trouvent dans une langue, les professeurs de partout se sont posé la question: de la totalité des mots
d’une langue que faut-il enseigner aux élèves et en quel ordre d’urgence? Une remarque très
intéressante à faire est celle du rapport qui existe entre la fréquence des mots et les catégories
grammaticales. Ainsi, on a constaté que ce sont les mots gramaticaux (mots-outis) qui ont la plus
grande fréquence, suivis ensuite par les verbs (plus stables aussi) enfin les adjectifs et les noms.
Dans le processus d’enseignement du vocabulaire, il faut distinguer trois moments
essentiels: la présentation, l’exploitation et la fixation. Pour ce qui est de la présentation, il faut dire
que l’enseignement du vocabulaire suppose la présentation à la fois du contenant (expression) et du
contenu (sens). En ce qui concerne le contenant, l’intérêt du professeur portera sur l’effort qu’il met
en oeuvre pour enseigner à l’élève à discriminer ou à distinguer et à reproduire les formes orales des
mots. L’identification des sons, des mots et des phrases précède toujours leur emploi. C’est pour
cette raison que l’apprentissage de la langue seconde commence par une période d’assimilation
auditive au cours de laquelle l’élève doit surtout beaucoup écouter pour identifier les sons et les
mots. L’élève doit commencer par entendre pour comprendre ce qu’on lui dit. L’une des questions
les plus controversées se rapportant à l’enseignement des langues est de savoir comment
transmettre à l’élève le sens des mots et des groupes de mots ou de locutions. Pour résoudre le
problème de l’explication du sens on peut utiliser differents procédés. Ces procédés varient selon
l’âge des élèves, leur niveau de connaissances et leur langue maternelle. Ces procédés sont:
ostensibles (comprenant l’utilisation en classe d’objets, d’action et de situations), figuratifs
(utilisant des images), contextuels, differentiels (explication en langue maternelle, traduction). Les
procédés ostensible et figuratifs, utilisés surtout dans les classes de débutants, reposent sur le
principe voulant que l’on aprenne les significations par le canal des sens. C’est un procédé d’un
grand rendement dans les classes de langue parce que plus l’association entre le stimulus visual et la
réponse verbale est forte, plus le temps requis pour l’apprentissage est bref. Ces procédés sont
excellent pour enseigner la signification d’un bon nombre de noms concrets. Le professeur aura
donc a présenter le vocabulaire nouveau au moyen d’un geste, d’une image, d’un dessin etc. en le
nommant. Il montrera un objet et dira: c’est la… c’est une… on peut enseigner beaucoup de choses
par des gestes ainsi que par des actions: j’ouvre la porte, je ferme le cahier, je donne le livre, je
prends le crayon. On peut accomplir ces actions seules ou se servir aussi d’objets pour transmettre
la signification des prepositions (exemple:sur, sous, dans). Le professeur ne doit jamais oublier que
l’action et la situation doivent être synchronisées avec les paroles dont elles représentent la
signification. Il faut absolument privilégier la relation entre le signifié et le signifiant étranger, en
essayant de laisser provisoirement hors du circuit le signifiant de la langue maternelle. Nous savons
bien que le lexique signifie contexte car le mot isolé, enseigné seul, n’est qu’un son ou un ensemble
de sons. Le contexte situationnel joue un rôle déterminant puisque c’est lui qui donne sa valeur
sémantique à l’unité lexicale. Il n’existe sans doute pas de meilleur moyen-pour apprendre à
désigner les couleurs en français- que d’associer directement l’image visuelle de cette couleur avec
le mot étranger, et pour parler d’une action, que d’associer le mot a cette action en train de se
dérouler. Mais l’apprentissage sera plus efficace si le mot apparaît dans un contexte verbal naturel,
c’est-a-dire si le mot est accompagné d’autres unités lexicales et s’il est intégré dans une structure
grammaticale. Le professeur doit tenir compte aussi de la realisation d’une combinatoire lexicogrammaticale qui est d’une grande efficacité pour l’acquisition des structures. Les méthodes
d’apprentissage actuelles font un usage intensif de la commutation pour réaliser le montage des
automatismes de langue. Le professeur doit former chez ses élèves l’habitude de s’exprimer, des le
début, par des phrases complètes: c’est pourquoi le vocabulaire devra être enseigné en contexte
dans une chaîne parlée naturelle. Dans les classes des débutants le vocabulaire sera présenté dans un
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dialogue reflétant une situation de la vie quotidienne. La situation crée les conditions du dialogue
qui, se développant à son tour, fera évoluer la situation; langage et situation se trouvent ainsi en
position dialectique. Les procédés contextuels (définition, énumeration, substitution, opposition)
sont utilisés des que les élèves possèdent déjà un certain vocabulaire. À ce niveau on peut utiliser
des mots connus par les élèves pour enseigner la signification de mots nouveaux et des nouvelles
structures. On y arrive en plaçant les mots nouveaux dans des contextes verbaux qui leur donnent
un sens. Ainsi, on peut définir les mots nouveaux par des mots déjà connus. Avec des élèves de
niveau avancé on peut élucider le sens des mots à l’aide des synonymes, antonymes, homonymes,
on peut leur présenter les champs lexicaux et/ou sémantique. On peut aussi enseigner la
signification de certains mots en les substituant à d’autres mots ou à des syntagmes. Pour
l’élucidation d’un vocabulaire de substitution on peut comparer les termes commutables entre eux.
Pour render les élèves conscients des différences qui séparent les synonymes, le professeur peut
utiliser la méthode de l’analyse sémique. L’utilisation des antonymes est aussi un procédé
contextuel.si l’élève connaît la signification d’un mot, on peut lui apprendre son contraire. La
polysémie des mots pose aussi des problèmes difficiles aux élèves qui apprennent le français. C’est
toujours par un procédé contextuel que le professeur s’efforcera de lever l’ambiguïté des mots.
L’utilisation des procédés contextuels servant à enseigner la signification respecte les principles
cartésiens d’aller du connu à l’inconnu et du simple au complexe car on a vu que le professeur
s’appuie dans son travail sur les connaissances lexicales acquises auparavant par les élèves. La
traduction offre au professeur la solution la plus rapide et la plus confortable pour expliquer le sens
d’un mot. Parfois, elle est plus claire qu’une longue explication en langue étrangère. Après avoir
présenté les mots nouveaux par les procédés dont nous venons de parler, le professeur invitera les
élèves à reproduire ce qu’ils ont entendu. Plusieurs répétitions sont necessaries pour obtenir
l’acquisition. Le professeur obtiendra le reemploi des termes enseignés soit de manière orale, soit à
l’écrit. Les élèves ont besoin de fixer le vocabulaire acquis, de le mémoriser, puis de le faire passer
de l’état passif à l’état actif. L’apprentissage du vocabulaire met en jeu, comme tout apprentissage
linguistique, l’exercice de la mémoire. L’expérience montre que l’apprentissage en situation facilite
la mémorisation.
Les moyens utilisés dans l’acquisition du vocabulaire varient selon le moment de leur
utilisation: avant la lecture de texte par la conversation introductive ou l’exposé; au cours de la
lecture du texte; au cours du travail indépendant de l’élève. La conversation introductive est le
moyen le plus fréquemment employé dans les classes de langue. Elle comprend à la fois la
présentation et l’exploitation des mots nouveaux. Elle consiste à présenter le mot, avant la lecture.
Ce sont surtout les mots-clés que l’on présente à ce moment-là. Ces mots sont absolument
indispensables pour que l’élève saisisse la signification globale du texte de lecture. Chaque mot est
présenté par rapport au précédent ou par rapport à ceux qui ont été acquis précédemment. L’exposé
peut aussi présenter les mots-clés d’un texte, dans une classe d’élèves moyens ou advancés. Cet
exposé doit être bref et simple. La présentation et l’exploitation des mots nouveaux peuvent être
faites au cours de la lecture d’un texte mais uniquement dans des classes d’élèves advancés.
L’utilisation du dictionnaire marque la transition vers le travail indépendant de l’élève et par cet
aspect contribue à son éducation complexe.
Le travail durant les trois étapes nécessaires à l’assimilation du lexique ne suffit point à
transformer ces connaissances en acquis effectif. C’est par de nombreux exercices que l’on peut
fixer et transformer les nouvelles connaissances en automatismes. C’est seulement par des exercices
variés que le vocabulaire peut être consolidé et enrichi. Les types les plus fréquents d’exercices
lexicaux et sémantiques sont les exercices à trous (à pointillié), les exercices de remplacement de
certains mots par des synonymes, d’antonymes etc, les exercices de paraphrase, les exercices de
mise en ordre d’une série de mots, d’adjonction d’adjectifs à un nom ou d’adverbes à un verbe, les
exercices de choix de la forme convenable entre deux ou plusieurs formes proposées, les exercices
de construction et de développement de la phrase, les exercices de réduction de certaines
expressions à des mots simples etc. Les jeux linguistiques et communicatifs présentent eux-aussi
des avantages incontestables dans l’acquisition d’une langue. Ils reposent sur l’emploi répété et
organisé d’un lexique ou de certaines structures lexico-grammaticales, ce qui les rend susceptibles
d’assurer la systématisation de la matière acquise.Il existe plusieurs types de jeux: des jeux
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individuels, silencieux, généralement écrits, ou s’appuyant sur des cartes et des dominos; des jeux
verbaux, linguistiques, destinés à faire découvrir aux apprenants cetaines subtilités de la langue,
l’homophonie, la polysémie, la paronymie. Ce sont en général des jeux de mots, des divertissements
linguistiques, des devinettes, des plaisanteries; des jeux de groupe qui favorisent la communication,
des interactions quasi autonomes dans le groupe. Habituellement, pour qu’un jeu soit jeu et qu’il
atteigne son objectif éducatif, il est nécessaire en formuler les règles dès le début: un bon jeu doit
favoriser l’emploi correct et juste de la langue; un bon jeu est nécessairement créatif, il place
toujours les joueurs devant un problème à résoudre; un jeu d’équipe doit avoir recours à l’initiative
des joueurs, à leur astuce et à leur esprit d’émulation. Parmi les jeux de mots, le calembour est très
fréquent. L’éducation au calembour français suppose un niveau avancé d’étude de la langue,
l’existence d’un savoir langagier riche (polysémie, homonymie, paronymie, ambiguïtés
grammaticales, connotations linguistiques etc.), de même qu’une certaine habileté discursive qui
permette de faire jouer les homophonies, de laisser entendre un sens évoqué derrière un sens
présenté. La pratique des calembours relève donc de l’ethnographie de la communication, ce qui
présente un grand intérêt dans le processus de l’éducation au langage des apprenants étrangers.
D’autres jeux linguistiquex appréciés par les élèves de tout âge sont les charades et les rébus. Les
mots croixés occupent une place privilégiée parmi les jeux linguistiques.
Conclusion
L’enseignement du vocabulaire se propose de former graduellement chez les élèves des habitudes
nécessaires à l’expression mais aussi à l’information. La conversation introductive sert surtout à
l’acquisition de la langue comme moyen de communication et d’expression. Mais il faut donner
aussi à l’élève la possibilité de s’informer tout seul: il faut l’orienter vers la compréhension d’un
texte sans l’aide du professeur. Cette forme de travail se caractérise par une activité individuelle
faite en classe, sous la direction du professeur et qui donnera à l’élève pleine satisfaction.
L’utilisation du dictionnaire représente une étape importante dans l’enrichissement des
connaissances des élèves. L’habitude de ce travail permettra à l’élève de continuer, même après la
periode d’études, à enrichir ses connaissances de français.
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
IN DEZVOLTAREA PERSONALITATII ELEVULUI
Prof. Raluca Cretan
Sc. Gimnaziala ”Gheorghe Tatarescu” Tg – Jiu
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor.
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare
i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode
şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o
deplină stăpânire a cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin
procesul de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din
procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra
dezvoltării elevilor. Educaţia extracurrriculară (realizată dincolo de procesul de învăţământ) îşi are
rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor noştri. Educaţia prin activităţile
extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini,
talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în
diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe
punându-i in contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Scopul activităţilor extraşcolare
este dezvoltarea unor aptitudini speciale, 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 şi
corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un
cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul
anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Exemple de activităţi extraşcolare
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate
selectiv – constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale
poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de
trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi
culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul
lecţiilor. Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi
taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.
Educaţia elevilor în spiritul patriotic constituie o preocupare permanentă a cadrelor
didactice.Sentimentul patriotic nu este înnăscut,ci se dezvoltă în procesul educaţiei elevilor.Şcolii îi
revine sarcina organizării procesului de educaţie patriotică a elevilor,inserând în conştiinţa lor
sentimentul de dragoste faţă de patrie,acest sentiment prezentând anumite particularităţi specifice
perioadelor de vârstă.Sentimentul mândriei naţionale trebuie cultivat la elevi încă din primele
clase,cadrele didactice arătându-le măreţia luptelor duse de strămoşi pentru apărarea libertăţii
poporului împotriva cotropitorilor, frumuseţea limbii române, frumuseţile şi bogăţiile patriei.
Sarcinile educaţiei patriotice a elevilor se realizează prin procesul de învăţământ şi activităţile
extracurriculare pe care le desfăşoară elevii. Fiecare dintre aceste activităţi contribuie,în funcţie de
conţinutul ei, la formarea conştiinţei şi conduitei patriotice a elevilor.Rezultatele pe care le obţin la
aceste activităţi generează în sufletul elevilor sentimente complexe:de bucurie,de dragoste faţă de
patrie şi de admiraţie faţă de figurile măreţe ale istoriei noastre. Activitatea extracurriculară are
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forme variate. Participarea elevilor la sărbătorile naţionale prin serbări cu tematică patriotică
,generează sentimente patriotice adânci în conştiinţa lor. Atmosfera înălţătoare în care ele se
desfăşoară trezesc trăiri emoţionale. În evoluţia lor serbările se leagă strâns şi cu evoluţia
sentimentelor de mândrie naţională,inspirate din momente importante „1 Decembrie”, ”24
Ianuarie”, „Ziua Eroilor”etc. Antrenarea în asemenea acţiuni contribuie la formarea deprinderilor de
conduită patriotică, concretizează sentimente patriotice pe care le generează evenimentele mari din
viaţa poporului nostru. Asigurarea climatului afectiv propice influenţelor educative reprezintă
condiţia succesului şcolar. Prezentându-le frumuseţea ,bogăţia şi importanţa locurilor vizitate,li se
dezvoltă sentimente de dragoste faţă de ţinutul natal şi faţă de patrie,de admiraţie faţă de trecutul
istoric şi de bucurie că acest ţinut se înfrumuseţează prin eforturile creatoare ale oamenilor. Vizitele
şi excursiile în ţinutul natal au o deosebită valoare pentru educaţia patriotică a elevilor ,când acestea
sunt organizate tocmai pentru a studia unele descoperiri arheologice sau pentru a marca unele
urme, locuri, monumente de cultură materială şi spirituală care pun în lumină evenimente istorice
sau social-politice legate de trecutul şi prezentul localităţii şi împrejurimilor ei.
Elementele de istorie locală ocupă un loc de seamă în cadrul general pe care îl oferă istoria
patriei ca parte integrantă a istoriei universale.În cadrul activităţilor extra-curriculare am folosit
mai multe procedee pentru valorificarea elementelor de istorie locală, ca de exemplu: cercetarea
istoriei locale, excursii la locurile istorice, vizite la muzee istorice, case memoriale, îngrijirea
monumentelor istorice. Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţii de
învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite
ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi
util, orientează elevii către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la
formarea personalităţii.De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care
îmbracă cele mai variate forme.
Realizarea acestor activităţi presupune alegerea din timp a materialului de către cadrul
didactic, abordarea creatoare a temelor de către acesta şi, nu în ultimul rând, măiestrie pedagogică
şi dragoste pentru copii. Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor şi
a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de
verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de
prietenie dintre cadrele didactice şi elevi.
Şcoala trebuie să stimuleze exprimarea potenţialului creativ al fiecărui copil, să încurajeze
iniţiativele lui, ingeniozitatea şi curiozitatea, să favorizeze stabilirea unor relaţii care să nu
exagereze prin autoritate, să ofere ocazii elevului de a lua singur decizii şi să stimuleze încrederea
în sine, într-o atmosferă de comunicare liberă. Activităţile şcolare chiar dacă urmăresc însuşirea de
către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o
concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la formarea şi dezvoltarea unei
personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoastere şi de creaţie - însuşiri
caracteristice copiilor. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impun
imbinarea activităţii şcolare cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative.
Desfăşurarea activitţăilor şcolare şi extraşcolare permite şi manifestarea creativităţii de grup, a
relaţiilor creative.În acest cadru, şi educatorul îşi poate afirma spiritul novator, creativitatea
didactică.
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CARTEA – IZVOR NESECAT DE INFORMAŢIE ŞI SATISFACŢII PENTRU
ORICE VÂRSTĂ
Cristea Florentina-Maria, Şcoala Gimnazială Vădastra
« 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 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 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 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.
Dezvoltarea impetuoasă a ştiinţei 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. 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.
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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 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.
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 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.
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.
Cunoştinţele elevilor, 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 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
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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. 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 înteabă dacă este adevărat ceea ce citesc.
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).
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.
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 recunostinţă 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)
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INSTRUIREA-PIATRA DE TEMELIE A SOCIETĂȚII
Profesor Cristea Narcisa,
Şcoala Gimnazială Nr.5, Alexandria-Teleorman
Pentru a putea realiza o caracterizare a abordărilor teoretice ale instruirii, trebuie mai întâi sa
ştim ce anume reprezintă instruirea. Instruirea reprezintă un proces, ca şi învăţarea sau evaluarea şi
desemnează comunicarea, transmiterea unui ansamblu de informaţii cu scopul de a produce
modificări în planul cognitiv al unui individ si astfel se generează învăţarea. Ținând cont de această
definiţie a instruirii, se poate spune că instruirea ar fi predarea cadrului didactic. Instruirea include
ansamblul de activităţi instructiv-educative desfăşurate de profesor, inclusiv cele care privesc
formarea calităţilor psihice, afective, volitive, caracteriale.
Nu se poate vorbi însă de instruire fară să se fi amintit măcar de concepte precum curriculum,
evaluare si managementul clasei de elevi, deoarece nu putem vorbi de o transmitere de informaţii
care să produca modificări daca nu ţinem cont când selectăm, prelucrăm si transmitem cunoştinţele
pe care le considerăm esenţiale, de aceste concepte anterior menţionate (curriculum, evaluare,
managementul clasei de elevi).
Ansamblul de caracteristici fundamentale ale instruirii nu s-ar putea realiza făra sa amintim
aspecte importante in ceea ce priveşte curriculum, evaluare si management. Curriculum include
toate activităţile educative elaborate de şcoală si dirijate către un scop care poate avea loc fie în
interiorul, fie în exteriorul şcolii. Legat de activităţile educative desfăşurate de şcoala, este
evaluarea, care va ajuta cadrul didactic sa aprecieze funcţionarea interna a acţiunii educaţionale, iar
în strânsa legatură cu acestea, se afla managementul care reprezintă un domeniu de cercetare în
ştiinţele educaţiei care studiază perspectivele de abordare ale clasei cât si structurile dimensionalpractice ale acesteia in scopul facilitării intervenţiilor cadrului didactic în situaţiile educaţionale
concrete prin exerciţiul microdeciziilor educaţionale.
Ținând cont de componentele educaţiei, se pot despinde caracteristici definitorii ale instruirii
precum existenţa unei bune pregătiri care să provoace o invăţare, performanţele clasei să fie
raportate la obiectivele şi convingerile cadrului didactic, existenţa unei relaţii între cadrul didactic si
elevi, accesibilizarea conţinutului pe care se presupune că profesorul îl cunoaşte şi îl va transmite
elevului, generarea învăţarii prin instruire,desfăşurând acţiuni care să favorizeze învăţarea,
realizarea unor activităţi în care să fie evaluat conţinutul pe care elevul şi l-a însuşit sau nu, şi
înfăptuirea unor acţiuni care să vina in sprijinul elevilor care nu şi-au însuşit conţinutul.
Toate componentele menţionate mai sus fac referire la curriculum, evaluare si managementul
clasei de elevi şi sunt specifice instruirii.
Educaţia, instrucţia, învăţarea trebuie să fie utile, rodnice pentru personalitatea celui care
învaţa, iar utilitatea şi rodnicia nu pot fi măsurate, în acest caz, decât după eficienţa lor
psihologică,după noile procedee, structuri şi organizări câştigate, adică după totalitatea progreselor
dezvoltării realizate prin educaţie şi invăţare. Problemele invăţării sunt în strânsa legătura şi unitate
cu problemele dezvoltării.
În general, instruirea reprezintă, dupa opinia mea, o cercetare, o anchetă, o analiză, o pregătire
într-un domeniu, o învăţare, o cultivare. Însă, daca ne gândim ce ar putea să sugereze instruirea din
punctul de vedere al pedagogiei, aş putea spune că instruirea reprezintă ansamblul de acţiuni
desfăşurate de o persoana cu pregătirea necesară(un profesor)pentru a putea învăţa sau a cultiva un
individ cu scopul de a-i provoca modificări in plan cognitiv, afectiv, psihomotor şi nu numai, de a
genera o invăţare care să poata fi utilă personalităţii abia formate pentru a răspunde cerinţelor
trecute, prezente şi de viitor a societăţii în care trăieşte.
Învăţarea are loc întotdeauna într-un cadru situaţional precis şi împreună cu factorii şi
condiţiile în cadrul cărora se desfăşoară, constituie o situaţie de învăţare. Pentru că aceste situaţii de
învăţare sunt planificate, ele devin situaţii de instruire ce vor genera o anumită experienţă de
învăţare care să poată favoriza producerea învaţării dorite. În totalitatea lor, aceste situaţii sunt
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acelea care dirijează învăţarea şi care dau existenţa pentru o perioadă de timp procesului de
învăţamânt
Interacţiunea ce există intre profesor si copii, mai precis între predare -învăţare se consumă
întotdeauna în cadrul unei situaţii pedagogice concret determinată. Putem spune aşadar ca,ceea ce
numim noi, cadrele didactice, ca fiind lecţie este de fapt o situaţie de instruire. În orice situaţie de
instruire sunt activate diferite componente şi relaţii de interdependenţă, în asa fel încât să reiasa o
potrivire specifică a acţiunilor profesor-elev.
Un exemplu concludent de astfel de situaţie de instruire ar fi aceea ca la începutul unui an
şcolar un profesor care cunoaşte clasa şi nivelul fiecărui elev se va folosi de cunostintele anteriore
ca un suport pentru învăţarea prevăzută, abilităţile intelectuale ce doreşte sa le formeze în
continuare, pe când unul care işi schimbă locul de muncă frecvent îi va lua o perioadă de timp să-şi
cunoască noii elevi.
Privind din punct de vedere pedagogic o instruire, putem vorbi despre două abordări, una
structurală si una experienţială. Prima abordare este o analiza de constatare, de diagnosticare şi
accentueaza exprimarea concretă a componentelor sau variabilelor care dau configuraţie situaţiei
date şi a articulaţiei dintre acestea. Pe altă parte, abordarea experienţială se limiteaza să pună în
evidenţă experienţa de viaţă anterioară a elevilor cu care se lucrează, pornindu-se de la principiul că
cel mai important într-o nouă învăţare este cunoaşterea elevului în ceea ce priveşte cunoştinţele şi
deprinderile pe care le posedă.
Modelul logocentric este cel mai răspândit model de organizare şi desfăşurare a instruirii şi
pleacă de la premisa că ştiinţa este un produs. Obiectivul fundamental al acestui model este
transmiterea de informaţii esenţiale de către profesor. Ca avantaje ale modelului logocentric putem
mentiona:
 transmiterea unui volum mare de informaţie intr-un timp redus;
 achiziţionarea unor valori culturale.
Limitele modelului logocentric pot fi:
 pasivismul elevilor datorită faptului că le sunt solicitate prea puţine resurse intelectuale şi
afective;
 prescurtarea procesului de invaţare deoarece cunoştinţele sunt reţinute doar la nivel
amnezic;
 subestimarea realitaţii si cultivarea aspectului livresc al procesului de instruire.
Modelul psihocentric are la bază orientarea profesorului bazată pe individ, pe cunoaşterea lui.
Pentru această cunoaştere, profesorul foloseşte metode precum munca independentă, jocul didactic,
simularea. Pe baza acestui model, putem desprinde avantajele şi limitele. Astfel. ca avantaje
principale avem:
 aspiraţia către individualizare a instruirii(altfel spus ,se doreşte ca fiecare elev să aibă
sarcini diferenţiate şi un exemplu ar putea fi alternativa Step by Step,unde copiii primesc
sarcini diferenţiate în funcţie de nivelul fiecaruia la activitatea pe centre, pentru a putea
astfel să ducă la bun sfârşit intreaga sarcină chiar dacă e mai uşoară.);
 stimularea capacităţilor intelectuale ale elevilor(prin aprecieri fie verbale, fie scrise).
Ca limite ale modelului se poate menţiona:
 minimalizarea rolului profesorului;
 nominalizarea profesorului doar în calitate de ghid al instruirii, de manager al clasei, etc.
Şcoala reprezintă totalitatea componentelor organizate raţional şi interdependente care asigură
funcţionalitatea ei interna, urmărindu-se realizarea unor obiective instructiv- educative precise.
Sistemul numit şcoală este alcatuit din trei componente importante şi anume: structura, proces şi
produs.
Componenta cea mai importanta din cele trei menţionate pentru subiectul propus este procesul
de învăţamânt.
Procesul de învăţamânt reprezintă o acţiune vastă de modelare a personalităţii copilului
(psihice şi fizice) ce are loc într-o ambianţa specifică, şi anume şcoala, în care operează cu
maximum de intensitate conţinuturi ştiinţifice, literar-artistice, tehnico-practice, etice, etc.,
selecţionate şi structurate in acest scop,până ce acestea din urmă sunt interiorizate, devenind bunul
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personal al fiecărui elev în parte. Din acest motiv, reprezintă principalul mijloc prin care societatea
în care trăim instruieşte şi educă, an de an tinerele generaţii.
Prin urmare, menirea lui este aceea de a angaja elevii în trăirea unor noi experienţe organizate
pedagogic, încât acestea să realizeze învăţarea.
Şcoala îşi realizează obiectivele cu care este învestită social prin transmiterea acelor
cunoştinţe şi formarea acelor abilităţi care sunt în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a cunoaşterii
şi societăţii şi care ,mai ales ,anticipează noi direcţii şi posibilităţi viitoare de explorare,acţiune şi
dezvoltare. Învăţământul asigură transmiterea cunoaşterii în vederea formării şi integrării sociale a
unei personalităţi umane, pentru a putea participa activ la acţiunile societăţii în care trăieşte.
Aceasta înseamnă că realizarea finalităţilor, a scopurilor şi a obiectivelor educaţionale presupune
selectarea, prelucrarea, organizarea şi planificarea conţinutului învăţământului folosind mijloace
specifice pedagogiei.
Principiile reprezintă idei de bază care apar în structura procesului de învăţământ şi scoate în
evidenţă cursul activităţii comune al profesorului şi elevilor şi la nivel general. Printre cele mai
cunoscute principii se numară principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor, principiul
accesibilităţii, principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, principiul legării teoriei cu practica,
principiul conexiunii inverse şi principiul sistematizării şi continuităţii.
Rolul acordat celor trei acţiuni – predarea, învăţarea, evaluarea – şi raporturilor dintre ele în
cadrul procesului de învăţământ diferă de-a lungul istoriei pedagogiei, în funcţie de concepţia
didactică dezvoltată şi afirmată la scară socială. Pot fi semnalate trei momente semnificative,
identificabile din punct de vedere istoric, corespunzător unor stadii de evoluţie a teoriei generale a
instruirii:
- Didactica tradiţională – pe care o putem plasa convenţional între secolele XVII-XIX – concepe
procesul de învăţământ, mai ales, ca activitate de predare. Rolul prioritar revine cadrului didactic,
care este centrat aproape exclusiv asupra transmiterii cunoştinţelor în vederea memorării şi a
reproducerii acestora de către elevi şi studenţi.
- Didactica modernă – pe care o putem plasa convenţional între sfârşitul secolului XIX şi prima
jumătate a secolului XX, odată cu afirmarea curentului denumit generic Educaţia nouă – concepe
procesul de învăţământ, în mod special, ca activitate de predare-învăţare. Rolul prioritar revine
cadrului didactic care este centrat asupra corelaţiei dintre acţiunea iniţială de predare şi acţiunea,
simultană sau ulterioară, de învăţare, acţiune declanşată, organizată, orientată, în direcţia
transformării personalităţii (pre)şcolarului/studentului.
- Didactica postmodernă – pe care o putem plasa convenţional în cea de-a doua jumătate a secolului
XX, odată cu afirmarea paradigmei curriculumului – concepe procesul de învăţământ, în mod
special, ca activitate de predare-învăţare-evaluare, proiectată în sens curricular prin centrarea
pe obiective şi realizarea corespondenţei pedagogice dintre obiective-conţinuturi-metodologieevaluare. Didactica postmodernă, dezvoltată în spiritul teoriei curriculumului, defineşte predarea în
sens restrâns şi în sens larg. În sens restrâns, predarea defineşte o parte importantă din structura
instruirii aflată “în cadrul interacţiunii directe a profesorului ce elevii”, în interdependenţă cu
învăţarea şi evaluarea. În sens larg, predarea defineşte o componentă a instruirii care orientează
dirijarea învăţării în raport de obiectivele pedagogice asumate, depăşind “cadrul restrictiv al
interacţiunii directe a profesorului ce elevii, incluzând şi seria de acţiuni sau operaţii destinate
pregătirii şi organizării lecţiei”.
Procesul de învăţământ are drept funcţii principale predarea-învăţarea şi evaluarea, ca
urmare a implicării active a celor doi actori principali: educatorul şi elevii.Procesul de învăţământ
este şi un proces bilateral, interactiv în care un rol important îl au relaţii dintre educatori-elevi, pe
de o parte, dintre elevi, pe de altă parte. Aceste relaţii conduc la constituirea climatului psihosocial
favorabil sau nu proceselor de predare-învăţare şi evaluare.
Caracterul axiologic al procesului de învăţământ se circumscrie aceluiaşi orizont valoric în
care se desfăşoară procesul de educaţie în general; Caracterul educativ sugerează că procesul de
învăţământ are nu numai valenţe informativ-formative, ci şi efecte în planul educaţiei morale,
estetice, profesionale, cetăţeneşti etc. Procesul de învăţământ are ca o finalitate importantă
pregătirea individului pentru autoinstruire, pentru autoeducaţie. Una din finalităţile importante ale
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şcolii contemporane este de a-l învăţa pe elev să înveţe, să-l pregătească pe elev să înveţe, să-l
pregătească pe individ pentru a se înscrie pe traiectoria educaţiei permanente. Procesul de
învăţământ funcţionează pe baza mecanismelor de reglare. Consecinţa evaluării, reglarea are în
vedere mecanismele prin care subsistemele care compun procesul, dar şi sistemul în ansamblul său
îşi corectează, ameliorează, reproiectează parametrii funcţionali sau au loc inovaţii în vederea
funcţionării eficiente a procesului de învăţământ.
Evenimentele instruirii stabilite de Robert Gagné:
-Captarea atenţiei - este o condiţie esenţială a desfăşurării normale a lecţiei. Elementele de noutate,
inedit, elementele surpriză precum şi sublinierea importanţei subiectului analizat, situaţiile
problemă, chiar o glumă bună pot constitui factori importanţi ce stârnesc interesul elevilor pentru
lecţie şi pe tot parcursul acesteia.
-Enunţarea obiectivelor – are rolul de a conştientiza finalităţile urmărite. Obiectivele trebuie
formulate clar, cu precizie şi pe înţelesul elevilor.
-Actualizarea cunoştinţelor – cunoştinţele anterior asimilate stau ca suport pentru achiziţia altora
noi în etapele următoare; în această etapă profesorul reactualizează acele „idei ancoră” (cunoştinţe,
deprinderi, capacităţi, abilităţi etc.) fără de care învăţarea nu poate înainta.
-Prezentarea noului conţinut, a sarcinilor de învăţare şi dirijarea învăţării- profesorul pune pe elevi
în situaţii cât mai favorabile însuşirii noilor cunoştinţe, deprinderi, etc. în conformitate cu
obiectivele stabilite.
-Obţinerea performanţei – echivalează cu producerea comportamentelor dorite, achiziţionarea de
cunoştinţe şi deprinderi, etc.
-Feed-back-ul – se realizează prin verificare orală, aplicarea unor teste sau chestionare cu scopul
identificării nivelului la care s-a produs învăţarea.
-Evaluarea – înregistrează gradul în care obiectivele au fost îndeplinite; evaluarea este cea care va
oferi date în legătură cu modul în care se va desfăşura retenţia (reţinerea celor asimilate în timpul
lecţiei - se realizează prin exerciţii aplicative, reluări, realizarea unor conexiuni şi are rol de fixare)
şi transferul cunoştinţelor( posibilitatea de a le utiliza şi aplica în situaţii diverse ). Urmează
stabilirea temelor şi sarcinilor de muncă independentă pentru acasă
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NUMĂRUL DE AUR, ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ
Dănău Rodica-Maria
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”
„Unele dintre geniile matematicii din toate epocile, de la Pitagora până la Euclid în Grecia
antică, apoi, trecând la matematicianul italian medieval Leonardo din Pisa şi la astronomul
renascentist Johannes Kepler, până la personalităţi ştiinţifice actuale, cum ar fi fizicianul Roger
Penrose de la Oxford, şi-au petrecut nenumărate ceasuri pe tema acestei simple proporţii şi a
proprietăţilor sale. Însă, fascinaţia dată de Proporţia de Aur nu se limitează doar la matematicieni.
Biologi, artişti, muzicieni, istorici, arhitecţi, psihologi, chiar şi mistici au reflectat şi dezbătut
fundamentele ubicuităţii şi aplicării acestui număr. De fapt, este probabil just să afirm că Proporţia
de Aur a inspirat gânditorii tuturor disciplinelor aşa cum nu a mai făcut-o niciun alt număr din
istoria matematicii”.(Mario Livio-Povestea lui phi . cel mai uimitor număr)
De câte ori nu am privit florile şi le-am admirat perfecţiunea , simetria şi ne-am pus
întrebarea cum de este posibil acest lucru? Oare, natura foloseşte numere matematice, şi dacă da,
preferă doar anumite numere? Oamenii încearcă mereu să înţeleagă natura şi legile ce o guvernează,
să înţeleagă de fapt viaţa, pentru a putea ajunge în armonie cu tot ceea ce-i înconjoară. Privind
aranjamentul frunzelor, şabloanele petalelor unei flori, falangele mâinii umane, regăsim cifrele
1,2,3,5,8,13,21,34,55…despre care ştim azi că nu sunt altceva decât numere din şirul Fibonacci, o
secvenţă de numere, în care fiecare se obţine prin însumarea precedentelor două numere. Numerele
lui Fibonacci au fost considerate de-a lungul istoriei de numeroşi oameni de ştiinţă, matematicieni,
fizicieni, biologi, sistemul de numărare al naturii.
Cine a fost însă, Fibonacci? Leonardo Pisano Fibonacci, născut în 1170 în Pisa, este
considerat unul dintre cei mai mari matematicieni europeni ai Evului Mediu. Datorită faptului că
tatăl său a fost ofiţer vamal în oraşul Bougie din Africa de Nord, a crescut şi primit educaţie
specifică zonei nord –africane. În 1200 se reîntoarce în Pisa unde începe să scrie- de mână- o serie
de texte recapitulative a cunoştinţelor matematice ale antichităţii, la care adaugă propriile sale
contribuţii: Liber abaci (1202), Practica geometriae (1220), Flos (1225), Liber quadratorum
(1225), multe dintre ele pierdute. Faima i-au adus-o aplicaţiile practice şi soluţiile găsite de el la
diverse probleme matematice. Lucrarea Liber abaci, descrie pe rând, în cele trei părţi ale sale,
regulile după care se efectuează operaţiile aritmetice elementare, o serie de probleme întâlnite de
comercianţii arabi, legate de preţul mărfurilor, calcularea profitului, conversia valutelor, progresiile
aritmetice şi geometrice, in ultima parte regăsindu-se şi cea care a dus la introducerea secvenţei
Fibonacci, cunoscută sub numele de problema iepurilor:
Dacă o persoană introduce o pereche de iepuri într-un spaţiu închis, câţi iepuri va avea după
un an, dacă se presupune că o pereche naşte în fiecare lună o altă pereche, ce devine fertilă în luna
următoare. Este un caz ideal, considerând că nu moare în acest timp nici un iepure.
De la soluţionarea acestei probleme şi găsirea secvenţei Fibonacci nu a mai fost decât un pas
până la exprimarea numărului de aur , care este valoarea spre care tinde raportul dintre un termen
al secvenţei Fibonacci şi predecesorul său, şi anume 1,6180 .
Numărul Φ a fost cunoscut încă din antichitate, prima definiţie clară a numărului fiind datată
în jurul anului 300 î.Hr. de către Euclid din Alexandria, părintele geometriei: "Spunem că un
segment de dreaptă a fost împărţit în medie şi extremă raţie atunci când segmentul întreg se
raportează la segmentul mai mare precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic":
Aceasta conduce la ecuaţia de gradul al doilea:
ale cărei soluţii sunt :
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Însă în cartea "Secţiunea de Aur:Povestea lui Phi, cel mai uimitor număr" de Mario Livio apare
următorul pasaj:"Atâta cât pot eu afirma trecând în revistă mare parte din efortul de reconstituire a
faptelor, acest termen a fost folosit pentru prima dată de Martin Ohm (fratele faimosului fizician
Georg Simon Ohm, cel care a dat numele legii Ohm din electromagnetism), în a doua ediţie din
1835 a cărţii sale «Die reine Elementar-Mathematik» (Matematica pură elementară). Ohm scrie la
subsol: «Această împărţire a unui segment de dreaptă în asemenea mod este numit în mod curent
"secţiune de aur".» Aceasta arată că nu el ar fi inventat termenul, ci că folosea o denumire general
acceptată. Faptul că el n-a folosit-o şi în prima ediţie a cărţii sale în 1826 sugerează cel puţin că
denumirea de Secţiune de Aur (în germană «Goldener Schnitt») şi-a dobândit popularitatea abia
prin anul 1830. Eventual denumirea fusese folosită şi mai înainte în cercuri nematematice.
Indubitabil este însă că, în urma cărţii lui Ohm, numele «Secţiune de Aur» a început să apară în
mod frecvent în literatura matematică germană şi de istoria artei...".
Matematicianul american Mark Barr a dat, la începutul secolului XX, raportului numele de
(phi), în cinstea celebrului sculptor Phidias ( autorul statuilor "Athena Partenos" din Atena şi
Statuia lui Zeus din Olympia) care a trăit aproximativ între 480-432 î.Hr. Barr i-a făcut această
onoare deoarece mulţi istorici ai artei au susţinut că a folosit de multe ori secţiunea de aur în
lucrările sale.
Să vedem acum care este legătura dintre secvenţa Fibonacci, respectiv numărul de aur şi
natura, respectiv arta.
Studiind dispunerea ramurilor , aşezarea frunzelor pe tulpinile plantelor, aspectul unui con de brad
sau al fructului de ananas, desfăşurarea frunzei de ferigă,
vedem că regăsim în toate acestea secvenţele Fibonacci.
Omul are 2 mâini, cu câte 3 falange la fiecare deget şi 5 degete
la fiecare mână, iar dimensiunile falangelor sunt şi ele în
medie 2 cm, 3 cm respectiv 5 cm, palma în sine având 8cm!
Reprezentarea omului vitruvian de către Leonardo da Vinci în
1490– model fiind arhitectul Vitruviu, autorul unui amplu
tratat despre proporţii, este considerat un etalon de perfecţiune
pentru proporţiile trupului uman. Desenul este considerat în
zilele noastre drept una dintre cele mai bune exemplificări ale
"omului perfect" şi reprezintă, totodată, una dintre cel mai
uşor de recunoscut schiţe din lume.
În estetică se apreciază că faţa este cu atât mai plăcută cu cât
dimensiunile ei respectă proporţiile de aur. Aceeaşi secţiune de aur se foloseşte şi în cazul încadrării
punctelor centrale ale unui tablou sau mai nou logou-rile de
prezentare.
Încă din scripturile Evului Mediu putem identifica folosirea
„secţiunii de aur”, în care rata paginilor era 2:3, rata marginilor era
1:1:2:3, iar poziţia textului era în legătură cu „secţiunea de aur”.
Vedem ca firma Nissan nu face excepţie de la regulă:
„Proporţia de aur” ne ajută de multe ori şi să atragem atenţia, cele mai multe reclame conţinând
această proporţie. Cele două logouri de mai jos sunt încadrate cu „dreptunghiuri de aur”. Imaginea
de mai jos este o reclamă cunoscută. Este de remarcat că şi în plasarea temei a fost urmată
„secţiunea de aur”. Regăsim „secţiunea de aur” şi în posterele filmelor şi chiar
în designul paginilor web. Cea mai cunoscută utilizare în acest domeniu constă în divizarea paginii
în două secţiuni. Lăţimea paginii, de exemplu, poate fi de 960 px (pixel), în această situaţie lăţimea
părţii mai mari fiind aproximativ 593 px, iar lăţimea părţii mai mici trebuie să fie 367 px.
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În zilele noastre fotografiatul este un lucru la care toată lumea se pricepe, comun. Mulţi sunt
fotografi profesionişti, însă numărul celor care practică fotografiatul ca o modalitate de autoexprimare sau artă, practic este nelimitat. Fiecare încearcă să creeze o fotografie frumoasă, o
imagine estetică, însă puţini ştiu că respectarea regulilor „secţiunii de aur” poate face minuni dintrun subiect tipic. Din această perspectivă putem vorbi de teme „suprafotografiate”, cum ar fi Turnul
Eiffel sau Tower Bridge. „Secţiunea de aur” poate fi inclusă în mai multe moduri într-o imagine, o
putem privi dintr-o mulţime de unghiuri. Cea mai comună utilizare se poate urmări în fotografierea
portretelor, unde punctele focale stabilite de raportul de aur cad pe ochii subiectului, eventual pe
porţiunea pe care artistul doreşte să o evidenţieze. Există un număr mare de programe pe calculator,
care ajută fotograful în retuşarea imaginii, prin care aşezarea unor linii de caroiaj, pregătite pe baza
„secţiunii de aur”, arată fotografului cum trebuie să taie imaginea încât să obţină un aspect estetic.

Dacă până acum am legat proporţia de aur de corpul uman din punct de vedere estetic şi
dimensional, de ce să nu credem că acest număr de aur ne-ar putea guverna total, şi anume la nivel
molecular. Este adevărat, ADN-ul uman respectă proporţia: fiecare ciclu al moleculei de ADN are
34 lungime şi 21 lăţime, numere fibonacci al căror raport este 1,619! (Jean-Claude Perez „L’
AND d crypté “). Plecând de la proporţia de aur, putem vorbi despre dreptunghiul de aur, spirala
logaritmică (în multe dintre amprentele umane apar curbe asemănătoare spiralei logaritmice, de
unde și metafora deseori vehiculată referitoare la secțiunea de aur ca fiind „semnătura a lui
Dumnezeu în creație“), şi cine ştie spre ce ne mai putem îndrepta în viitor…..
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BARIERELE COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE
Diaconescu Mirela, Colegiul Tehnic Nr.2, Tg.Jiu

Comunicarea în cadrul organizaţiei constituie un domeniu de cercetare puţin structurat şi
format din abordări diverse, ca, de altfel, şi studiul comunicării: comunicarea interpersonală,
dinamica
grupurilor,
sociologia
organizaţiilor,
management,
semiotica,
sociolingvistica…Cercetările recente sunt caracterizate însă de o abordare de tip pluridisciplinar şi
sistemică a fenomenelor de comunicare organizaţională. Philippe Cabin considera că mutaţiile
recente produse în organizarea sistemului muncii au accentuat importanţa schimbului şi gestiunii
informaţiei în activităţile de producţie. Organizarea pe baze tayloriste a muncii vizează să limiteze
la minimum interacţiunile: prescripţia formalizată nu cere decât puţină comunicare între agenţi.
Noile forme de organizare care apar astăzi nu sunt numai consecutive expansiunii tehnologiilor de
informare şi comunicare. Ele rezultă din dezvoltarea unei noi raţionalităţi, care bulversează
contextele profesionale: autonomie, organizare transversală, echipe de proiecte, participare etc.
Aceste principii au o repercusiune esenţială - aceea a unei coordonări crescute şi complexe.
Comunicarea apare ca un proces decisiv al acestei coordonări.
În lumea întreprinderii comunicarea este adesea văzută ca drept cauza tuturor relelor, şi, în
consecinţă, şi remediul susceptibil de a rezolva fiecare problema: a devenit obişnuinţă şi comoditate
să diagnostichezi toate disfuncţiile organizaţiei drept „o problema de comunicare”.Aceasta
constatare este revelatoare asupra iluziilor care persista în sânul organizaţiilor asupra
caracteristicilor şi virtuţilor de comunicare. Printre aceste iluzii, putem distinge trei dintre cele
evidente
şi
frecvente:
•este uşor să comunici, este suficient să enunţi un mesaj;
• odată ce a fost primit un mesaj, este evident că el va fi înţeles de către receptor în aceiaşi manieră
ca a emiţătorului.
• nu există decât o singură formă de comunicare pertinentă, anume aceea prin care se emite un
mesaj. Se ştie foarte bine însă că există multiple forme de comunicare. Ştiinţele umane au contribuit
în mod hotărâtor la a pune în evidenţă aceste idei false şi a clarificat logicile proceselor de
comunicare şi organizare. Câmpul de cercetare a rămas totuşi puţin structurat. Există mult de lucru
asupra comunicării interpersonale în cadrul grupurilor: de exemplu, dinamica grupurilor realizată de
Kurt Lewin, analiza tranzacţională, analiza structurii afective a grupului (Jacob, Levy, Moreno).
Dar aceasta abordare ofera o viziune esenţial psihologică asupra comunicării, care conduce la
subestimarea rolului jucat de structura organizatională. Pe de alta parte, ştiinţele organizarii şi ale
managementului, în ciuda lărgirii câmpului lor de investigaţie, sunt adesea puţin interesate de
funcţiile comunicarii. Totuşi, în analiza realizată de Michel Crozier, strategiile şi comportamentul
comunicaţional al actorilor este esenţial.Conform acestei abordări, actorii au o marjă de autonomie
în organizaţie şi dezvoltă anumite strategii. Puterea este o relatie de schimb care se negociază, ori
esenţa acestui proces de negociere constă în informaţie şi comunicare. Comunicarea este
considerată o componentă şi o resursă capitală a funcţionării organizaţiei, dar ea nu este studiată ca
atare.
Unul din motivele acestei situaţii este dificultatea de a discerne cu rigoare noţiunea de
„comunicare în organizaţie” având în vedere că aceasta se aplica unui teren şi unor domenii de
acţiune radical diferite. Putem să le rezumăm şi să le clasăm în patru categorii:
• raporturile interpersonale în interiorul organizaţiei: problemele motivaţiei, recrutarea personalului,
raporturile cotidiene între un funcţionar și secretara sa, organizarea spaţială a locurilor de muncă;
• distribuţia, circulaţia şi utilizarea informaţiei, altfel spus, întreprinderea ca sistem de informaţie:
dispoziţii, formalizarea procedurilor, difuzarea informaţiei interne;
• managementul comunicării între conducere şi salariaţi: gestiunea resurselor umane, jurnalele
interne;
• comunicarea către clienţi şi către exterior, axată pe produs (publicitate, marketing, mod de
întrebuinţare a produselor) sau asupra organizaţiei în sine (comunicare instituţională);
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Ultima categorie enunţată mai sus defineşte comunicarea externă, cu o tematică preocupată mai
puțin de analiza organizaţională, cât de mecanismul de influenţă şi argumentare.
Analiza organizaţiei ca spaţiu şi sistem de comunicare, subliniază avantajele şi preocupările
comunicarii interne. Cercetarile asupra comunicării interpersonale pot arăta complexitatea
proceselor de comunicare. Ele constituie deci un antidot împotriva iluziilor menţionate mai sus, iar
analiza comunicării în interiorul grupurilor se concentrează asupra fenomenelor de influenţă tip
„lidership”, de construcţia unei reţele de comunicare şi de structurare care stă la baza formării
ansamblurilor umane de orice natură. Experientele de psihologie socială au pus accentul pe factorii
organizaţionali:
Claude
Flament a studiat influenţa gradelor de centralizare a grupurilor asupra eficacităţii comunicarii,
Claude Faucheux şi Serge Moscovici au arătat cum grupurile tind să se structureze în acord cu
constrângerile specifice ale sarcinii de îndeplinit. În aceeaşi ordine de idei, lingviştii caută să
înţeleagă logica comunicării verbale în situaţii de muncă.
Cercetatorii caută să analizeze rolul contextului social și instituţional. Ei arată în mod
deosebit influenţa comunicării informale şi a dimensiunii simbolice (prestigiu, statut, putere, rituri,
relaţii din sânul unei organizaţii). Din aceasta cauză, numeroase tentative de reorganizare şi de
schimbare se lovesc de apărarea individului care nu acceptă aceste transformări decât prin
raportarea la o semnificaţie pe care le-o acordă. Existenţa unui ansamblu comun de referinţe
identitare şi culturale este un alt ingredient al unei comunicări eficace: noţiunea de cultură
organizaţională a cunoscut un succes considerabil în context organizaţional, succes de altfel efemer,
pentru că, mult prea adesea este fundată pe o viziune superficială şi instrumentală.
Este important de a lua la cunoștiință de diversitatea tipurilor de comunicare ce se derulează
în sânul unei organizații. Comunicarea informală a avut adesea un rol mai important decât ordinele
scrise și jurnalul de întreprindere. În aceeaşi măsură comunicarea verticală (ascendentă sau
descendentă) posedă logici şi constrângeri care diferă de cele ale comunicării orizontale între
persoanele din acelaşi serviciu sau de la acelaşi nivel ierarhic. În fiecare caz, problema statutului, a
culturii, a identităţii, a relaţiilor de putere vor opera diferit.
Un alt element important al definiţiei unei comunicări eficace este cel de suport şi de mediu
fizic al comunicării. Concepţia şi funcţionarea sistemului de circulaţie a informaţiei, îmbinarea şi
caracteristicile fizice ale locului de muncă, prelungirea lor, utilizarea unei anumite tehnologii, toţi
aceşti factori participă la procesul de comunicare şi fac obiectul a numeroase cercetări.
Această scurtă prezentare dă seama de stadiul actual al cercetărilor referitoare la comunicarea în
organizaţie; ea este fructul unui sistem complex şi dinamic de factori: competenţa şi strategia
comunicaţională a actorilor, identitatea şi istoria personală, existenţa unei culturi şi a unui cod de
comunicare comun, suporturile şi mijloacele cele mai apropiate canalelor, un context (economic,
social, ierarhic, material şi fizic etc.), o situaţie particulară etc.
Ştiinţele comunicării construiesc modele şi paradigme noi care integrează aceste observaţii.
Este cazul, spre exemplu, al teoriei proceselor de comunicare (Mucchielli) şi a echipei sale. Ideea
care prezidează aceasta abordare este simplă: pentru a interpreta comportamentul individului în
situaţii de comunicare, trebuie să încercăm să înţelegem sensul pe care îl acordă aceştia acţiunilor
lor. Acest sens este fructul unei interacţiuni între actul de comunicare şi ansamblul elementelor care
constituie contextul, ultimul fiind înţeles aici în accepţia sa largă. El este rezultatul unor diverşi
parametri: organizarea spaţiului, mediul fizic şi social, datul temporal, procesul de poziţionare al
individului, „calitatea relaţiei”, normele, procesul expresiei identitare. Combinarea complexă a
tuturor acestor procese de comunicare formează un sistem, în timp ce individul dă sens acestui
sistem prin modul său de acţiune şi de comunicare. Miza fundamentală este „contrucţia sensului”,
iar organizaţia este aici parte integrantă a acestei construcţii. Munca cercetătorului constă în a
reconstitui şi a înţelege ansamblul factorilor care conduc construcţia prin intermediul actorilor, a
comunicării dintre ei. Aceasta este o abordare în acelaşi timp constructivistă (construcţia sensului
prin intermediul indivizilor) şi sistemică (ansamblul elementelor situaţiei de comunicare formează
un sistem) ce stă mărturie despre posibilităţile ştiinţelor comunicării în furnizarea grilelor de
interpretare a fenomenelor de comunicare în organizaţie.
Barierele de comunicare reprezintă toate acele perturbatii care pot intervenii de-a lungul
procesului de comunicare și care reduc fidelitatea sau eficiența mesajului transmis. Important este
79

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

însă impactul pe care aceste bariere le au asupra mesajului transmis care, în unele situații, poate fi
perturbat atât de puternic încât informația ajunsă la destinatar să fie cu totul diferită față de cea
transmisă de emitent.
In studiile de specialitate sunt semnalate patru mari categorii de bariere ale comunicarii:
1.Bariere de limbaj - apar dificultăți 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 înțelegerea mesajului de specialitate emis de unul dintre ei
și imposibil de decodificat de celălat. De asemenea, și starea emoțională a receptorului poate
influența negativ comunicarea, conținutul mesajului transmis fiind deformat. O altă cauza este
produsă de folosirea unor cuvinte ori expresii confuze sau idei preconcepute.
2.Bariere de mediu - cele mai des întâlnite sunt cele care țin de climatul de muncă necorespunzător,
caracterizat prin poluare fonică ridicată. De asemenea, suporții informaționali necorespunzători pot
cauza perturbări ale mesajelor transmise.
3.Bariere determinate de poziția emițătorului și receptorului - de cele mai multe ori acestea intervin
atunci când imaginea pe care emițătorul sau receptorul o are despre sine sau interlocutor este una
falsă, ănsoțită de idei preconcepute sau sentimente mult prea puternice. Percepția eronată cu privire
la subiectul sau situația în care are loc comunicare poate produce, de asemenea, confuzii.
4.Bariere de concepție - presupunerile, bănuielile, concluziile pripite dar și rutina în procesul de
comunicare, exprimarea greșită a mesajului, lipsa de interes a receptorului față de mesaj pot
produce disfuncții în procesul de comunicare eficientă.
Cum aceste bariere nu sunt de neevitat, se pot utiliza metode de îndepărtare a acestora
pornind de la câteva aspecte esențiale:
- în primul rând comunicarea trebuie planificată;
- determinarea precisă a scopului este impetuos necesară;
- momentul în care trebuie desfășurată comunicarea trebuie atent ales;
- ideile ce urmează a fi comunicate trebuie mai întâi clarificate;
- limbajul folosit trebuie să fie unul adecvat situației dar și partenerului de comunicare.
Factorii care pot influența, la rândul lor, comunicarea pot proveni din arii diferite.
Identificarea la timp a acestora, precum și minimalizarea efectelor pe care le pot avea în procesul de
comunicare sunt importante pentru asigurarea unei comunicări corecte.
Cultura, background-ul și influențele - întreaga noastra experientă poate influența uneori calitatea
mesajelor emise sau receptate. Cultura, de exemplu, poate fi uneori un factor perturbator al
comunicării, făcând greoaie sau ineficientă înțelegerea unui mesaj nou care nu se încadrează în
contextul culturii de bază.
Propria persoană - când într-o discuție unul dintre parteneri este vădit focusat pe propria
persoana, acesta "ratează" ceea ce spune cealaltă persoană, ajungându-se într-un final la confuzii
sau conflicte. Factorii care pot produce o astfel de situație sunt: autoapărarea (avem senzația că în
discuția respectivă partenerul de conversație ne atacă), superioritatea (avem senzația că noi știm
mai mult și mai bine decăt celalalt) și ego-ul (avem senzația că noi suntem centrul discuției).
Fond sonor - unele echipamente sau chiar ambientul pot produce perturbări ale comunicării.
Atât cel care emite un mesaj cât și cel care îl primește vor fi nevoiți să facă un efort suplimentar
pentru a comunica eficient. De cele mai multe ori aceștia fie obosesc, fie nu au forța de a înlatura
bruiajele și atunci comunicarea este compromisă.
Stresul - se știe fapul că stresul influențează puternic procesul comunicațional în sensul că o
persoană stresată nu mai percepe sau intepretează un mesaj la fel ca în situațiile normale.
Percepția - atunci când o persoană vorbește prea repede, nu are fluență în discurs, nu
articulează corect cuvintele etc. suntem tentați să nu-i mai acordăm toata atenția. Astfel, atitudinea
noastra preconcepută ne va afecta abilitatea de a asculta.
Ideal ar fi ca procesul de comunicare să fie impecabil și să existe un limbaj universal neutru
care să asigure acuratețea procesului. Din păcate însă, așa ceva nu există decât în situații particulare
(comunități restrânse ca număr de indivizi, specializați într-un anumit domeniu, cum ar fi, de
exemplu, laboratoarele științifice, departamentele de IT etc.). În situațiile comune, factorii
perturbatori sunt omniprezenți numai că, printr-un efort susținut și comun, cei care participă la actul
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comunicațional îi pot îndepărta sau le pot minimiza influențele asigurându-se în finat o comunicare
eficientă, ceea ce se dorește de la început.
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SUBSTANȚE PERICULOASE
PROF. DUMITRU SILVIA,
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER
Monoxidul de carbon rezultă prin arderea incompletă a combustibililor (gaz, combustibili
lichizi, cărbune, lemn) folosiţi în locuinţe – în instalaţii de încălzire, sobe, cuptoare prost întreţinute
şi fără un sistem de ventilaţie corespunzătoare –, în motoarele maşinilor, dar şi în industrie
(cuptoare, furnale, mine). Monoxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor, greu de detectat.
Simptomele produse sunt în mare parte nespecifice, astfel că uneori măsurile terapeutice sunt
instituite tardiv. Monoxidul de carbon acţionează în principal înlocuind oxigenul în timpul
transportului în sânge, ceea ce face ca ţesuturile să fie private de acest element indispensabil. El mai
are şi un efect toxic direct, în special pe celula nervoasă.
Monoxidul de carbon are o mare afinitate pentru hemoglobină, pătrunzând prin plămâni în
sânge, moleculele acestuia intră într-o legătură foarte stabilă, blocând funcţia de transport a
sângelui. Se formează carboxihemoglobina, fiind imposibilă cuplarea şi transportarea oxigenului.
Dacă pătrunderea monoxidului de carbon nu este stopată, se formează o cantitate de
carboxihemoglobină care perturbă transportul normal de oxigen, determinând sărăcirea ţesuturilor
în oxigen. După blocarea unei jumătăţi din cantitatea totală de hemoglobină, în lipsa ajutorului
calificat, survine decesul.Cu cât mai mare este concentraţia monoxidului de carbon în aer, cu atât
mai repede creşte concentraţia carboxihemoglobinei în sânge.
Acidul cianhidric este un lichid incolor, cu miros specific de migdale amare, volatil. Cianurile
(cianura de sodiu, cianura de potasiu, cianura de calciu, glicozizii cianogenetici, fericianura de
potasiu) sunt substanţe cristaline, albe, solubile în apă. Glicozizii cianogenetici fac parte din
conţinutul unor sâmburi de fructe (cireşe, prune, caise, vişine), a căror consum excesiv poate
determina apariţia unor intoxicaţii alimentare. Cianurile pătrund în organism prin ingestie, dar
există şi posibilitatea inhalării vaporilor sau pătrunderii prin piele.
Monoxidul de azot este un gaz incolor. În aer, pentru că este un radical liber, monoxidul de
azot se transformă în dioxid de azot. Gazul are o acţiune iritantă asupra mucoasei respiratorie, fiind
cancerigen, iar toxicitatea gazului se manifestă prin formare methemoglobinei care este incapabilă
de a mai realiza schimbul de gaze la nivel pulmonar.
Acidul clorhidric este o soluţie apoasă a hidrogenului clorurat (HCl). Soluţia este un acid
anorganic tare făcând parte din grupa acizilor minerali. Acidul clorhidric se foloseşte în industrie
sub formă gazoasă sau lichidă. Pentru ambele forme este caracteristic mirosul specific, înţepător.
Este mai puţin toxic decât acidul sulfuric şi acidul azotic.
Xilenul este o hidrocarbură lichidă care se găseşte în gudronul de huilă sau în unele fracţiuni
de ţiţei şi care se foloseşte ca solvent în industria lacurilor, a coloranţilor, a cauciucului
etc.Medicina a raportat că xilenul în concentraţii mici nu pune în pericol sănătatea umană, dar în
doze mari cauzează probleme grave în sistemul circulator, mucoasă, provoacă boli de plămâni şi de
piele.Oamenii de ştiinţă estimează că xilenul, după gradul de pericol pentru organismul uman, este
în clasa a treia. La concentraţii foarte mari în aer, acest material cauzează o dependenţă. Apoi se
produce un efect advers şi ireparabil asupra sistemului nervos care provoacă iritarea pielii umane şi
membranei mucoase a ochilor sănătoşi. După structură, proprietăţi, compoziţie şi concentraţie,
xilenul aparţine clasei substanţelor explozive. Acest material se aprinde la o temperatură de 450
grade. Cel mai mare pericol este că, odată aprins, xilenul poate fi stins doar cu ajutorul unei spume
chimice special pregătite
Antrax
Antraxul nu ucide pe loc. El îmbolnăveşte, datorită bacteriei Bacillus Anthracis. Dacă bacteria
afectează sistemul intestinal, mor aproximativ jumătate din cei molipsiți. Dacă este atins sistemul
respirator, mor aproape toți. Prin cele mai moderne procedee de tratament, medicii nu reușesc să
salveze decât 5% din acești pacienți.
Gazul sarin
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Gazul sarin a fost creat cu cele mai bune intenții de către cercetători germani, care căutau să obțină
un pesticid puternic, dar au obținut altceva decât ceea ce căutaseră. Abia în 1993 a fost interzisă
cercetarea și producția în acest domeniu. Deși s-au făcut apeluri insistente pentru distrugerea tuturor
stocurilor existente, gazul încă mai este păstrat de către teroriști. Nu se cunoaște dimensiunea
stocurilor lor.
Amatoxină
Amatoxina este un produs natural, cu înalt grad de toxicitate, care provine dintr-o ciupercă din
familia amitaceelor. Primele simptome nu se produc imediat, ci după circa 10 ore de la consumarea
ciupercii ca aliment. Din acel moment, este foarte dificil pentru medici să mai facă ceva, iar dacă
reușesc să salveze unii pacienți, aceștia rămân cu sechele grave pe tot restul vieții.
În trecut, ca și astăzi, consumul ciupercilor culese direct din pădure era și este lucru riscant. În țările
civilizate, se comercializează numai ciuperci de cultură, care prezintă siguranță.
Mercurul
Mercurul dăunează grav sistemului nervos, rinichilor, ficatului și întregului sistem gastro-intestinal.
Întrucât moartea intervine lent, istoria relatează numeroase decese inexplicabile, dar bănuite ulterior
a proveni din folosirea mercurului ca perfidă armă letală.
Datorită nocivității acestui element chimic, astăzi în numeroase țări – inclusiv în România –
comercializarea termometrelor corporale cu mercur a fost interzisă, acestea fiind înlocuite cu
termometre numerice, cu afișaj electronic.
Tetrodoxina
Otrava, extrem de puternică, se găsește în ficatul, icrele și alte organe ale unui pește care își are
habitatul în zona californiană. A fost descoperită întâmplător de echipajul căpitanului James Cook,
care într-una din zilele anului 1774, s-a ospătat împărățește cu ciorbă preparată din deliciosul pește.
A decedat o jumătate din echipaj.
De atunci, a fost întocmit anume pentru marinari un catalog cu viețuitoarele marine care trebuie
ocolite de gurmanzi.
Ricinul
Ricinul (Ricinus communis), numit şi „arborele minune”, poate face minuni, dar în aceeaşi măsură
provoacă moartea… în funcţie modul de utilizare.
Plantă subtropicală şi tropicală, cultivată în India şi Africa, ricinul ajunge până la 15 m. La noi în
ţară este cultivat ca plantă oleaginoasă ori ornamentală. Ricinul este recunoscut de mii de ani pentru
virtuţile sale medicinale. Dar, ştiţi cum se spune, „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”, deoarece
ricinul produce şi o toxină mortală de şase mii de ori mai puternică decât cianura. Astfel, este
capabil să pună la pământ orice animal, oricât de mare ar fi el. Seminţele sunt compuse dintr-un ulei
foarte bogat, pe care planta îl protejează prin depozitarea unei proteine, ricinina (alcaloid), toxică
pentru majoritatea animalelor, aceasta regăsindu-se în concentraţie mai mică şi în frunze.
Odată ingerată, ricinina (nu confundaţi cu ricina, care este o toxoalbumină, la fel de toxică)
generează moartea celulelor prin blocarea producţiei de proteine ce le menţin în viaţă. La oameni,
moartea este precedată de convulsii cauzate de disfuncţia ficatului şi a altor organe. Nu există încă
un antidot în acest sens. Cazurile mortale cele mai frecvente sunt cauzate de ingestia accidentală de
seminţe, dar ricinina poate fi inspirată şi prin aerosol, dizolvată în apă şi alimente ori injectată cu o
seringă. A intrat în istorie ca urmare a morţii unui reporter bulgar ucis de o umbrelă trucată ce
injecta ricinină. Aşadar, feriţi-vă de „umbrelele bulgăreşti”!
Toxina botulinică
În mod surprinzător cea mai toxică substanţă din natură este toxina botulinică. O cantitate de toxină
botulinică care cântăreşte doar un gram poate ucide peste 14.000 de oameni, chiar dacă toţi aceştia o
înghit diluată în mii de litri de apă, iar acelaşi gram de toxină botulinică diluată într-o substanţă
injectabilă este suficientă pentru a injecta şi a ucide astfel circa 8,3 milioane oameni!
Toxina botulinică a fost descoperită de către fizicianul Justinus Kerner, care a descris-o drept
„cărnaţ otrăvitor”, deoarece bacteria care produce această toxină apare şi se se dezvoltă deseori pe
produsele de măcelărie alterate. Tot Justinus Kerner a fost cel care s-a gândit în premieră la
posibilitatea folosirii terapeutice a toxinei botulinice, botezată astfel de la termenul latin pentru
cârnat – „botulus”.
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Pe scurt, toxina botulinică este deopotrivă o proteină şi o neurotoxină produsă de bacteria
Clostridium botulinum. Toxina botulinică provoacă botulismul, o boală mortală la om şi la animale.
Există trei forme ale toxinei botulinice de tip A (Botox, Dysport şi Xeomin) şi o singură formă de
tip B (MyoBloc). Aceasta din urmă nu este atât de mortală ca cele de tip A, şi este disponibilă la
vânzare pentru diverse tratamente cosmetice şi medicale.
Toxina botulinică distruge rapid legăturile dintre nervi şi muşchi, fapt care duce la paralizie şi stop
respirator. Cantităţi infime de toxină botulinică sunt folosite totuşi la tratarea spasmelor musculare,
precum şi la umflarea excesivă şi paralizarea musculaturii care provoacă riduri. Cele din urmă sunt
folosite în tratamentul cosmetic cu Botox.
Stricnină
Stricnina a fost obținută pentru prima oară de către chimiștii francezi Pelletier și Kavantu în anul
1818, în scopuri medicinale. Într-adevăr, administrată în doze infinitezimale, stricnina crește
metabolismul, îmbunătățește performanța cardiacă și tratează unele forme de paralizie.
O cantitate mai mare însă este letală, moartea intervenind la circa jumătate de oră după consumarea
de câte organism, timp în care intervine o suferinţă teribilă și convulsii severe.
Faptul confirmă valabilitatea unor celebre cuvinte rămase de la alchimistul Paracelsus (sec. XVI):
Orice otravă ucigătoare poate fi un bun medicament. Totul depinde de doză.
Bibliografie:
 dr. ing. Steluta Nisipeanu, ing. Raluca Stepa, Substanțe și preparate chimice. Proprietăți .
Riscuri. Principii de bună practică., Libra, București, 2003
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Substante_toxice
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INEGALITĂŢI
Profesor Dungan Constantin Catalin
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj
În general munca intelectuală este un amestec de cunoştinţe şi metode de gândire.
Când încep să rezolv o nouă problemă de matematică, încerc mai întâi să mă informez. Altfel
spus caut lucrările care tratează această problemă. E partea uşoară a muncii. Apoi încerc să văd
printre metodele care le cunosc, dacă există vreuna care se poate aplica. Dacă nu, încerc să găsesc
prin lucrările de specialitate o metodă care se poate aplica.
În activitatea didactică am observat că elevii întâmpină greutăţi în rezolvarea inegalităţilor.
Am ales această temă din nevoia de specializare pe această temă şi de a căpăta deprinderea de a
informa şi învăţa elevii privind rezolvarea problemelor în care apar inegalităţi.
Un subiect foarte des întâlnit la concursurile de matematică ale elevilor de clasa a VIII-a sau IXa este demonstrarea unei inegalităţi. Manualele tratează foarte puţin acest gen de probleme. Vom
începe prin a prezenta un set de inegalităţi remarcabile, urmând apoi să demonstrăm alte inegalităţi
cu ajutorul acestora. La sfârşitul acestei lucrari cititorul îşi va forma un set util de metode de
abordare în demonstrarea unei inegalităţi.
Inegalităţi remarcabile:
1. Cea mai simplă inegalitate este: x 2  0 .
Inegalitate verificată cu egal dacă şi numai dacă x =0
Vom prezenta câteva inegalităţi reductibile la aceasta.
a, b  0
1. a 2  b 2  2ab
Prin metoda reducerii inegalitatea devine:
a 2  b 2  2ab  0  a  b   0
2

Inegalitate verificată cu egal dacă şi numai dacă a=b

2.

a b
  2, a, b  0
b a

Prin eliminarea numitorilor inegalitatea devine:
a 2  b 2  2ab  a  b   0
2

3.

a b

2

ab
;
2

a,b  0

Prin ridicare la pătrat a ambilor membri,obtinem:

a  b  2 ab a  b


4
2
a  b  2 ab  2a  2b 
2 ab  a  b 

a  b 2  4ab 
a 2  b 2  2ab  4ab  0 

a  b 2  0
4.
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a  b a2  b2

a, b  0 
2
ab
a  b 2  2a 2  2b 2 
a 2  2ab  b 2  2a 2  2b 2 
2ab  a 2  b 2 
a 2  b 2  2ab  0 

a  b 2  0
5.

a 3  b 3  a 2 b  ab 2 , a, b  0
a 3  a 2 b  b 3  ab 2  0 
a 2 a  b   b 2 a  b   0 

a  b2 a  b  0 
a  b2  0
6.
a2 b2

 a  b, a, b  0
b
a
Prin eliminarea numitorilor obtinem:
a 3  b 3  a 2 b  ab 2
Folosind inegalitatea 5 obtinem demonstraţia.
7.
1
1

, a, b  0
(a  b) ab 2ab
2ab  a  b  ab

Prin ridicare la pătat inegalitatea devine: 4a 2 b 2  a  b  ab /:ab 
2

a 2  2ab  b 2  4ab  a  b   0
2

8.

1
ab



2
, a, b  0
ab

a  b   2

ab

Prin ridicare la pătrat inegalitatea devine: a  b   4ab 
2

a 2  2ab  b 2  4ab  a  b   0
1 1
4
, a, b  0
9.  
a b ab
Prin aducere la acelaşi numitor în membru stâng, inegalitatea devine:
ab
4
2

 a  b   4ab 
ab
ab
2
2
a  2ab  b 2  4ab  a  b   0
1
2

, a  0
10.
a 1 a
2

1 a  2 a
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Prin ridicare la pătrat inegalitatea devine: a  1  4a 
2

a 2  2a  1  4a  a  1  0
2

Se observă din demonstraţiile anterioare că inegalitatile 1-10 se reduc la x 2  0 .
Inegalitatile 1-9 sunt verificate cu egal pentru a  b , iar inegalitatea 10 pentru a  1.
11. a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc / 2
a, b, c  R

2a 2  2b 2  2c 2  2ab  2ac  2bc  a  b   a  c   b  c   0
2

2

2

Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c .
a, b, c  R ; a,b,c>0
12. a 3  b 3  c 3  3abc

a 3  b 3  c 3  3abc  0 

a  b 3  c 3  3a 2 b  3ab 2  3abc  0 
a  b  c  a  b 2  a  b c c 2  3aba  b  c   0 
a  b  c a 2  b 2  2ab  ac  bc  c 2  3ab  0 
a  b  c a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc  0
Înmulţind inegalitatea cu 2 şi folosind inegalitatea 11, obţinem:

a  b  c  a  b 2  a  c 2  b  c 2   0

Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c
13. Inegalitatea dintre media aritmetică şi media pătratică:

ab
a2  b2

a, b 
2
2
Vom demonstra mai întai prima inegalitate
ab
a2  b2

a, b  0
2
2
Prin ridicare la pătrat şi eliminarea numitorilor obţinem:

a  b 2  2a 2  2b 2



a 2  b 2  2ab  2a 2  2b 2 

a  b 2  0
Inegalitatea este verificată cu egal  a  b
14. a  b b  c c  a   8abc a, b, c  0
Se demonstrează prin spargere, cu ajutorul inegalităţii mediilor:
a  b   2 ab

b  c   2
c  a   2

bc

ac
Prin înmulţirea celor trei inegalităţi, obtinem:

a  b b  c c  a   8

a 2b 2 c 2 

a  bb  c c  a   8abc
Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c
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a
b
c
3



a, b, c  0
bc ca ab 2
Demonstraţia prin reducere:
Eliminând numitorii, inegalitatea devine:
2ac  a a  b   2bb  c a  b   2cb  c c  a   3a  b a  c b  c 

15.

2a 3  2b 3  2c 3  a 2 b  b 2 a  b 2 c  c 2 b  c 2 a  a 2 c  0 

a  ba  b2  b  c b  c 2  c  a c  a 2  0
Inegalitate verificată cu egal când a  b  a  c  b  c  a  b  c.

1
1
1
1 1 1 1


    
ab bc ca 2a b c

16. Arătaţi că:

Utilizăm:

a, b, c  0

1 1
4
 
a b ab
1 1
4
 
a c ac
1 1
4
 
c b cb

şi adunând relaţiile obtinem:

1
1
1
1 1 1 1


    
ab bc ca 2a b c

Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c
17. Arătaţi că:

ab
bc
ca
1 1 1
 2
 2
  
2
2
2
2
a b c
a b
b c
c a

a, b, c  0

ab
2

2
2
ab
a b
ac
2

2
2
ac
a c
cb
2

2
2
cb
c b
Adunâd cele trei relaţii si folosind inegalitatea 16 obţinem inegalitatea din enunţ.
Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c
1
1
1
1 1 1
a, b, c  0
18. Arătaţi că: 2
 2
 2
  
a  a 1 b  b 1 c  c 1 a b c
1
1
 
2
a  a 1 a
Arătăm că: a 2  a  1  a 

Utilizăm inegalitatea 4 obţinem:

a  12  0
Analog :

1
1

b  b 1 b
2

1
1

c  c 1 c
Adunând cele trei relaţii obţinem inegalitatea din enunt.
2
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Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c
c
a
b
a2  b2  c2



abc
a 2  ab  b 2 b 2  bc  c 2 a 2  ac  c 2
c
c
Folosim: a 2  ab  b 2  ab, 2

2
ab
a  ab  b
b
b
a 2  ac  c 2  ac, 2

2
ac
a  ac  c
a
a
b 2  bc  c 2  bc, 2

2
cb
b  bc  c
şi adunăm relaţiile.
Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c

19. Arătaţi că:

a, b, c  0

ab bc ca
a, b, c  0
   abc
c
a b
Utilizăm x 2  y 2  z 2  xy  yz  zx pentru

20. Arătaţi că:

ab
bc
ca
, y
, z
c
a
b
Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c
21. Demonstraţi că:
x  y  z  1  1  1   9
x y z

x

a) 1 

x x y
y z z
  1   1  0
y z x
z x y

Cum

x y
x z
y z
  2,   2,   2 se obţine inegalitatea.
y x
z x
z y

BIBLIOGRAFIE:
1. Mihai Onucu Drimbe, ,,Inegalitati” , Editura Gil, Zalău, 2003
2. Panaitopol, L. , Bandila, V., Lascu, M., ,,Inegalitati” , Editura Gil, Zalau, 1995
3. Bechenu, M., Enescu, B., ,,Inegalitati elemebtare,, Editura Gil, Zalau, 2002
4. C. Nastasescu, M. Brandiburu, C. Nita, D. Joita Exercitii si probleme de Algebra, Editura Tehnica si
Pedagogica, Bucuresti 1981
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EDUCATIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
Prof.înv.primar: Dungan Valentina Roxana
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj
Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie
fundamentală a pedagogiei.
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta
aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”,
considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.
Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la naștere, natura
înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, ele devin un bun al
fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare a
acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om
decât dacă este educat”.
Pentru pedagogul englez din secolul al XVII-lea, John Locke, educația se prezintă sub forma unei
relații interpersonale de supraveghere și intervenție ce se stabilește între „preceptor” (educator) și
copil (viitorul „gentleman”).
Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educația contribuie la valorificarea naturii umane în
folosul societății: „este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin
educație și că se poate ajunge a i se da o formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă
perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc”.
Cuvantul educatie este de origine latina, deriva din substantivul „educatio” care inseamna
crestere, hranire, cultivare. Educatia are sarcina de a pregati omul ca element activ al vietii sociale
Educatia constituie obiectul de studiu al pedagogiei, abordabil din perspectiva dimensiunii
sale functional-stracturale (Pedagogie, Stiintele pedagogice/ educatiei). Definirea educatiei la
nivelul unui concept pedagogic fundamental, presupune stabilirea unor repere metodologice
necesare pentru delimitarea functiilor specifice activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii si
a structurii specifice de proiectare si de realizare a acesteia.
In aceasta perspectiva, educatia reprezinta activitatea psihosociala proiectata la nivelul
unor finalitati pedagogice care vizeaza realizarea functiei de formare-dezvoltare permanenta a
personalitatii umane prin intermediul unei actiuni pedagogice structurata la nivelul corelatiei
educator-educat, desfasurata intr-un camp pedagogic deschis. Etimologia cuvantului, de origine
latina, sugereaza complexitatea fenomenului educatiei la nivelul a trei semnificatii primare:
a) educatio = crestere, hranire, formare;
b) educo-educare = a creste, a hrani, a forma, a instrui;
c)

educo-educere = a scoate din (),
Cele trei semnificatii reflecta, in mod gradual, perceptia sociala a
fenomenului educatiei, operabila din diferite perspective istorice:
a) perspectiva limitata, reducti-nista = cresterea, cultivarea plantelor;
b) perspectiva general-umana = 'alimentarea', formarea omului pentru viata;
c) perspectiva

manageriala

moderna = conducerea, dirijarea,

orientarea unei

activitati.
Dictionarul de pedagogie , dezvolta trei semnificatii secundare, care pot fi valorificate
la nivelul unor repere metodologice necesare in analiza
fenomenului:
a) educatia ca efect, realizat conform unui model propus de societate;
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b) educatia ca proces, realizat prin dezvoltarea tuturor resurselor interne ale fiintei
umane;
c) educatia ca 'ansamblu de actiuni', integrate intr-o activitate complexa de formaredezvoltare a personalitatii.
Aceste trei repere metodologice demonstreaza ''extinderea actuala a notiunii de eduatie'
care reprezinta simultan:
a) o activitate organizata institutional conform unor finalitati
pedagogice/orientari valorice;
b) un produs al activitatii, determinabil si a-daptabil la cerintele societatii;
c) un proces, angajat intre mai multe fiinte umane, aflate in diferite relatii de comunicare
si de 'modificare reciproca' (Mialaret, Gaston). Analiza educatiei presupune raportarea la trei
repere metodologice: un reper metodologic, de ordin social, care priveste educatia, in mod special,
ca produs; un reper metodologic de ordin psihologic, care priveste educatia, in mod special, ca
proces; un reper metodologic integrator, de ordin psihosocial, care priveste educatia, in mod
special, ca activitate cu o functionalitate si o structura de actiune specifica. Educatia ca produs,
reflecta o necesitate de natura sociala, care orienteaza activitatea de formare-dezvoltare a
personalitatii umane. Din aceasta perspectiva trebuie inteles 'caracterul istoric si de clasa ' al
educatiei, dar si accentul sau national. Sunt trasaturi sociale, in diferite ipostaze particulare,
desfasurate in timp si spatiu.
Educatia apare astfel ca un produs al relatiilor sociale. Dinamica acestor relatii
conditioneaza rezultatele educatiei de la nivelul continuitatii si al discontinuitatii intre generatii
pana Ia nivelul 'reproducerii ierarhiilor sociale' , care nu a fost eradicat nici chiar in societatea
democratica, de tip informatizat. Operationalizarea reperului metodologic de ordin social permite
definirea prioritara a educatiei ca produs. Educatia este chiar 'o productie' - 'o productie a omului
ca om, o creatie continua a omului de catre om, o productie a omului social prin societate'
(Cerghit, loan, in Cursul de pedagogie, coordonatori: Cerghit, Ioan; Vlasceanu, Lazar).
BIBLIOGRAFIE
1. Tomşa, Ghe, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,
Bucureşti, 2005
2. Cucoş, C,Psihopedagogie,Editura Polirom,Iaşi ., 1998
3. Joiţa, E, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova, 2003
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TIC în educație
prof. Fîcea Elena Cristina
Informatician la Colegiul Național ”Spiru Haret”, Tg-Jiu
TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru
organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare.
Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20
de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii, alimentată de
informaţii şi condusă de cunoştinţe. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în
structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Deoareca perioada de actualitate a informaţiei se
micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte exponenţial, sistemul educaţional nu mai poate
rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la instructor către cursant
într-o perioadă fixă de timp. După Alvin Toffler, “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu
poate citi sau scrie, dar acel, care nu poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”.
Societatea informaţională se naşte numai într-un mediu în care numărul celor care folosesc
tehnologii informaţionale depăşeşte o valoare critică; abia atunci când accesul la instrumentele
informatice devine un fenomen de masă putem spune că ne aflăm într-un spaţiu în care civilizaţia în
stadiul ei informaţional a fost acceptată. Competenţa în domeniul tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor ţine de procesul de instruire şi antrenare; prin urmare, sistemul de învăţământ este
direct şi determinant implicat în fundamentarea societăţii informaţionale.
În ultimii ani dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor moderne informaţionale şi de
comunicare (TIC) au revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern: industrie,
agricultură, medicină, învăţământ, comerţ etc. Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de
comunicare în sistemele educaţionale din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor
şi elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii
Europene, orientate către creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face
referire la competenţele digitale, una dintre competenţele cheie europene şi la importanţa utilizării
TIC în formarea, dezvoltarea şi evaluarea competenţelor din programele oricărei discipline.
TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la un mediu de învăţare
centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe procesul de învăţare. Utilizarea
noilor tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în racordarea sistemului de
învăţământ la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere.
Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în sine, nu îmbunătăţeşte procesul de
învăţămînt, dacă accentul se pune doar pe aceasta. Accentul trebuie pus pe ceea ce TIC poate face
pentru procesul de învăţămînt.
Rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la
finalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi
informală.
Şcoala românească modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare,
competenţele necesare activităţilor lor ulteioare, elevii să obţină rezultate cât mai bune, să fie
deschişi spre cunoaştere, să-şi caute şi găsească drumul care li se potriveşte cel mai bine.
Scopul introducerii competenţelor TIC este acela al îmbunătăţirii actului didactic prin
adaptarea lui, fiecărei discipline la cerinţele societăţii informaţionale. Este necesară utilizarea
conceptelor din sfera TIC care răspund dobândirii competenţelor specifice unei disciplinei, a fixării
cunoştinţelor, a dezvoltării personale.
Câteva direcţii de bază prin care acomodarea şi lucrul nemijlocit cu tehnica de calcul
influenţează formarea intelectuală a elevilor ar fi: stimularea interesului faţă de nou; interesul şi
implicarea neîntreruptă a subiectului individual prin interactivitate; stimularea imaginaţiei;
dezvoltarea unei gândiri logice; individualizarea învăţării active, asigurându-se un permanent
feedback.
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Nu trebuie să uităm faptul că în sistemul educaţional informatizat elevul şi profesorul sunt
parteneri în actul cunoaşterii, relaţia depăşind tiparele convenţionale catedră-bancă. Relaţia este mai
flexibilă, comunicarea deschisă, cu feedback imediat.
Pentru majoritatea disciplinelor, există lecţii cu suficiente noţiuni noi ce pot fi transmise cu
ajutorul calculatorului, care, exploatând și facilităţile grafice şi animaţia, asigură o participare activă
a elevului la predare şi o înţelegere mai rapidă a celor prezentate, degrevând parţial profesorul şi
oferindu-i timp pentru activităţi nerutiniere, în cadrul aceleiaşi ore.
Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe piaţa
muncii într-o societate globalizată.
Competenţa într-o accepţiune largă presupune interrelaţionarea cunoştinţelor (a şti),
deprinderilor (a şti să faci) şi atitudinilor (de ce, pentru ce, cum). Toate programele şcolare prevăd
atingerea unui set de competenţe specifice derivate din competenţe generale, care, la rândul lor au
fost derivate din cele 8 competenţe cheie.
Avantaje ale TIC pentru cadrele didactice
 Creşterea timpului educaţional concentrat pe interacţiunea proceselor de predare, învăţare
evaluare
 Extensia spaţiului temporal al profesorului ca timp de pregătire a activităţilor educaţionale
viitoare şi pentru autodezvoltare şi evoluţie în carieră
 Valorificarea resurselor didactice ca expresie a diversităţii, calităţii, accesibilităţii proceselor
educaţionale orientate către performanţele elevilor
 Suport instrumental variat care susţine procesele de implicare şi participare în vederea
stimulării alternativelor moderne de management al clasei de elevi
 Stimularea creativităţii cadrelor didactice în procesul de învăţământ prin dinamizarea
competiţiei şi a lucrului în echipă
 Construcţia unor experienţe de predare care integrează şi stimulează învăţarea şi trăirea
emoţională
 Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor feedback-ului personal prin autoevaluarea
activităţii educaţionale (susţinerea proceselor de evaluare a stilurilor educaţionale
performante)
 Diversificarea strategiilor şi a procedeelor de evaluare în scopul creşterii gradului de
obiectivitate a evaluării
 Deschiderea spre comunitate, cooperare şi dezvoltare regională şi locală Accesul
la
comunicare global
 Stimularea abordării integrate a principalelor arii curriculare prin utlizarea
multidisciplinarităţii, transdisciplinarităţii şi interdisciplinarităţii Dezvoltarea unei apetenţe
pentru abordarea integrată a ariilor curriculare prin receptarea şi construcţia în manieră
interdisciplinară a cunoaşterii
 Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare organizate pentru elevii cu cerinţe educative speciale
Avantaje ale TIC pentru elevi
 Creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă
 Mărirea timpului alocat activitatilor de dezvoltare personală, de petrecere pozitivă a timpului
liber, de autoevaluare
 Exploatarea elementelor TIC ca resurse necesare în învăţare în sensul asigurării diversităţii,
calităţii, accesibilităţii procesului educaţional centrat pe elevi
 Suport motivaţional intrinsec în abordarea comunicării educaţionale acordându-i-se mai
mult dinamism receptării mesajului
 Încurajarea studiului individual şi a metodologiilor specifice de învăţare prin descoperire
 Încurajarea studiului individual şi asigurarea suportului de grup pentru diferenţierea
instruirii
 Stimularea creativităţii şi a principalelor sale componente atât la nivel individual cât şi la
nivel de grup – dinamizarea formelor de competiţie dar şi de lucru în echipă
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 Construcţia unor experienţe de predare care integrează şi stimulează învăţarea şi trăirea
emoţională
 Dezvoltarea şi consolidarea mecanismelor feedback-ului personal prin autoevaluarea
activităţii, conştientizarea potenţialului şi creşterea încrederii în forţele proprii
 Creşterea încrederii elevilor în procesul de evaluare obiectivă prin utilizarea autoevaluarii şi
a evaluării colective şi în grup
 Adaptarea activităţilor de învăţare pentru elevii cu cerinţe educative speciale
Experienţa implemetării în ultimele decenii a diverselor forme de TIC în sălile de clasă şi în
alte formule de instruire demonstrează că realizarea deplină a beneficiilor oferite deTIC pentru
educaţie nu va fi automată. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un process
complex, multicomponent, care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”)
dar şi aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţilonală, competenţe ale cadrelor
didactice, finanţe etc.
Acest curs are drept scop să ajute cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt superior să
studieze şi să înceapă implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul lor
de activitate didactică. Accentul este pus pe aspectele metodologice ale implementării TIC în
procesul educaţional, utilizarea instrumentelor digitale şi a formelor de instruire moderne, centrate
pe student.
Instruirea modernă nu se reduce doar la cunoaşterea TIC – tehnologia în sine nu modifică
structura procesului educaţional. O educaţie de calitate poate fi obţinută doar în cazul integrării
tehnologiilor digitale, conceptelor şi metodologiilor pedagogice moderne, universalizării formelor
de instruire şi a conţinuturilor, cooperării şi colaborării atât a celor instruiţi, cât şi a celor care
gestionează procesul de instruire – integrare, care într-un singur cuvânt este numită e-learning.
Bibliografie: ”Competențe cheie TIC în curriculum școlar” – suport de curs
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UTILIZAREA BLOGULUI
ÎN MARKETINGUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECĂ

Bibl. Firan Alina,
Casa Corpului Didactic Gorj
Societatea, din ziua de azi, este caracterizată de lipsa timpului şi oamenii doresc să
obţinăinformațiile dintr-un singur loc, rapid şi accesul la informație să se facă de oriunde. Din acest
motiv, comunicarea apare prin intermediul telefonului şi al calculatorului. Individul secolului
douăzeci şi unu este emancipat şi privește lucrurile din perspectiva viitorului, a noii tehnologii şi
susține promovarea culturii.
Expunerea pe piața şi comunicarea directă cu utilizatorii sunt mai nou printre cele mai mari
provocări cu care se confruntă o companie. Pentru a ajunge la rezultate concrete trebuie să profităm
de toate uneltele pe care le pune la dispoziție internetul. Având în vedere că secolul douăzeci şi unu
mai este numit şi era internetului, utilizatorii preferă să caute informația pe internet în defavoarea
cărților. Afinitatea către internet este propice pentru crearea unui blog al bibliotecii deoarece este un
avantaj existenţa prealabilă a unei platforme web pentru găzduirea blogului.
Blogul este un fenomen social şi interacțiunile sociale apărute pe bloguri sunt foarte
interesante în tentative de a identifica anumite comunităţi şi a oferi instrumente pentru cei ce
încearcă să îşi gestioneze mai bine participarea la o comunitate. Blogurile permit să îţi tratezi cu
respect utilizatorii, acordând importanţăpersonalității individuale, o oportunitate care nu ar trebui
ignorată. Blogurile reprezintă o modalitate creativă şi atractivă de transmitere şi achiziționare de
informații.
Deasemenea oferă o oportunitate unica pentru conducere pentru că permit instituțiilor să
publice informațiile dorite de public în forma aleasă de acesta. Prin bloguri, consumatorii unor
servicii devin purtători de mesaj activi şi, implicit, factori de decizie în succesul sau eșecul unei
instituții. Importanţa blogurilor şi a monitorizăriiconținutului lor este din ce în ce mai evidentăatât
pentru specialiștii în comunicare, ce căuta în permanenţă noi canale prin care săsporească serviciile
oferite utilizatorilor, cât şi pentru organizații în vederea obținerii de feedback veridic şiîn timp real
cu activitatea pe care o desfăşoară.
Marketingul de biblioteca este un factor ce ameliorează activitatea, gestiunea şi atitudinea
conducând la eficienta, satisfacțiemărita şi un mai bun acces la fonduri si colecție. Implementarea
blog-ului în marketingul de biblioteca este necesar în cadrul fiecărei biblioteci școlare. Pentru a
răspunde nevoilor din ce în ce mai mari şi exigente ale societăţii contemporane trebuiedezbătut
necesitatea de a evolua şi a menține ritmul alert al timpului prin afilierea bibliotecii şi inclusiv a
bazelor de date la internet precum şi creerea unei interfețe prietenoase şi utile pentru utilizatori.
Ca mijloc de alăturare la progres crearea unui blog care să reprezinte pasul făcut de
instituțiecătre utilizator spre o mai buna comunicare şi implementare a programelor sale precum şi
ca un mijloc de feedback legat de serviciile instituțiilor. Acest feedback este necesar îmbunătăţirii
permanente a instituției precum şi plierii acesteia pe nevoile, necesităţile şi cerințele elevului.
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LECȚIILE INTERACTIVE LA INFORMATICĂ
Prof. Florea Alina-Simona, Colegiul Tehnic Câmpulung
Mijloacele multimedia, respectiv calculatorul, cu tot ce înseamnă el – tablă interactivă,
videoproiector, cameră web, aparate de înregistrare/ redare de sunet/ imagine fac lecţiile interactive,
elevii nu au timp să se plictisească şi îşi petrec orele de curs într-o manieră plăcută, unde
experimentul se integrează simulărilor, prelucrărilor. Ora de curs poate fi considerată o „joacă”,
unde profesorul este un „actor” cu rolul bine învăţat, dar unde elevii „se transformă” la rândul lor,
din spectatori în actori, scena unde evoluează fiind clasa sau laboratorul de informatică.
Mijloacele moderne de învăţământ trebuie combinate cu cele tradiţionale, accesul la diferite
softuri, accesul la internet sau la alte mijloace de informare determină ca evaluarea să nu se mai
realizeze tradiţional – memorarea/ reproducerea lecţiei, sau rezolvarea de probleme. Predarea/
învăţarea/ evaluarea va fi centrată pe elev, se pot utiliza teste interactive, pe calculator, evaluarea se
poate realiza şi prin intermediul portofoliului, al temelor practice, al realizărilor de prezentări,
simulări.
Prin integrarea tehnologiei, elevii vor fi angrenaţi în activităţi de culegere de informaţii de
pe Internet pentru rezolvarea problemelor asignate, vor comunica şi vor colabora. Integrarea
tehnologiilor informatice si comunicaţionale (TIC) în procesul de predare - învăţare - evaluare a
devenit în ultimele două decenii o prioritate a politicilor educaţionale pe toate meridianele lumii
întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educaţiei: facilitarea proceselor de prezentare a
informaţiei, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoașterii.
Utilizarea mediilor electronice în activitatea didactică conduce la îmbunătăţirea complexă a
procesului de studiere a cunoștinţelor știinţifice. Noile tendinţe în mediul educaţional evidenţiază
necesitatea unui instrument de predare care să implice activ cei doi actori ai procesului de instruire:
profesor și elev. Astfel, se poate vorbi de un al treilea factor implicat în educaţie ca fiind
multimedia. Principalele avantaje pe care le oferă acest factor sunt: combinarea modalităţilor de
expresie (text, imagini, audio, video, grafică, animaţie) și interactivitatea utilizatorului cu mediul de
lucru, în sensul că informaţia nu este recepţionată pasiv, ca în cazul cititului, ci oferă posibilitatea
de deplasare în conglomeratul informaţional. În aceste condiţii, prin softurile educaţionale, elevii
transformă “obligaţia de a învăţa” în “bucuria de a descoperi”.
Identificarea unor metode şi procedee care să faciliteze stimularea creativității, găsirea unor
căi de activizare a învăţării, face viaţa școlară mai dinamică, motivantă şi interesantă, profesorului
oferindu-i-se satisfacţii deosebite. Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) este utilizată
pentru a comunica şi pentru a crea, difuza, stoca şi gestiona informaţia destinată procesului
educativ.
Noile tehnologii utilizate la lecțiile de TIC oferă reale posibilități de organizare şi
desfășurare a unor multiple activităţi menite a dezvolta capacitatea de creaţie a elevilor. Dintre
acestea pot fi amintite: desene pe anumite teme, prezentări multimedia, softuri educaţionale,
biblioteci virtuale care pun la dispoziție colecţii de reviste, ilustraţii, cărţi, scheme, poze, picturi,
modele tridimensionale (3D), animaţie, documente de referinţă, dar şi informaţii specifice precum
ghiduri pentru elaborarea programelor de învăţământ, programe analitice de cursuri și activităţi,
comunicare prin poşta electronică sau grupuri de discuţii pe teme pedagogice între elevii interesaţi,
sau prin existența grupurilor de ştiri, conferinţe asistate de calculator sau diverse soft-uri
specializate.
Metodele de predare-învăţare care stimulează creativitatea sunt: explozia stelară, metoda
pălăriilor gânditoare, caruselul, multi-voting, masa rotundă, studiul de caz, interviul de grup,
incidentul critic, Phillips 6/6, tehnica 6/3/5, controversa creativă, tehnica acvariului, tehnica focusgrup, patru colţuri, metoda Frisco, sinectica, buzz-groups, metoda Delphi şi brainstorming – cea mai
răspândită metodă de stimulare a creativității în condiţiile activităţii în grup – dezvoltă gândirea
critică. Dintre metodele complementare de evaluare, al căror potențial formativ susține
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individualizarea actului educațional prin sprijinul acordat elevului, am utilizat cu succes proiectul.
Proiectul se constituie atât într-o metodă de învăţare prin acţiune practică cu o finalitate reală,
aplicativă, cât şi într-o metodă alternativă de evaluare. Spre deosebire de alte metode, metoda
proiectului presupune anticiparea mentală a unei acţiuni, precum şi executarea ei, prin cercetare
concretă.
Experienţa practică a demonstrat clar că implicarea Internet-ului pentru organizarea şi
gestionarea în educaţie poate duce la o creştere semnificativă a disponibilităţii şi de calitate pe o
scară globală şi, în consecinţă, să contribuie la creşterea eficienţei economice a sistemelor
educaţionale.
Folosind un blog şi nu o pagină simplă de web, profesorul poate primi comentarii şi întrebări
de la elevii săi şi le poate răspunde. Această comunicare vine în sprijinul elevului; informaţii, adrese
utile pentru continuarea studiului în profunzime pot fi postate pe blog. În felul acesta, se realizează
o învăţare asincronă, care nu depinde de răspunsurile imediate din partea profesorului, aşa cum se
întâmplă în cadrul unei ore de curs.
Avantajul materialelor suport şi a lecţiilor în format electronic este acela că elevul poate
avea acces la ele nu doar în timpul orei, când profesorul explică, ci şi după, pentru a relua anumite
aspecte. Astfel, predarea se prelungeşte şi în afara orele de curs. Din acest motiv, profesorul poate
alege să insereze în material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă.
Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel elevilor
interactivitatea (posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu multimedia (matrialele
prezintă cel puţin două elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video, etc.), mediu
deschis (se pot accesa diferite pagini Web sau aplicaţii), mediu sincron şi asincron de comunicare,
independenţa faţă de echipamente, distanţă şi timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la
Internet şi pot comunica cu persoane din orice colţ al lumii).
Tehnologiile multimedia (MM) îi oferă utilizatorului diferite combinaţii, imagine, sunet,
voce, animaţie, video, pe când, tehnologiile hipermedia (HM) combină multimedia cu hypertextul,
facilitând navigarea fără obstacole între diferite tipuri de date: texte, sunete, imagini fixe, imagini
animate.
Astăzi, în învățământul preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului și (în particular) al
Web-ului în predare, învățare și evaluare. În multe cazuri, Web-ul a devenit un instrument de lucru
indispensabil pentru toți actorii educaționali, atât în sala de clasă cât și în afara sa.
Web site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de
învăţare. Web-ul asigură elevilor şi cadrelor didactice acces la informaţiile ştiinţifice actuale incluse
în baze de date, muzee, biblioteci online, etc.Web-ul constituie totodată locul în care elevii îşi pot
publica lucrările lor on-line pentru ca alţi elevi sau profesori să le citească şi să le răspundă.
Resursele web contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare, dintr-un model static, în
care elevul este un simplu „receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care
procesul de predare-învăţare se ghidează după elev iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi
surse de cunoaştere.
Blogul este instrumentul informatic util pentru jurnale bazate pe Web, cu intrări datate,
informaţiile curente fiind actualizate permanent și conferă utilizatorilor opţiunea răspunsului şi a
comentariilor. Un blog (sau web log) este un site Web, menţinut în mod obişnuit de către
un singur individ, companii sau alte instituţii (ex: cele educaţionale), conţinând intrări şi comentarii.
Intrările sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile
şi secvenţele video.
Blogul poate fi folosit la clasă în diferite moduri:
- Blogul ca instrument administrativ folosit în comunicarea cu elevii şi părinţii
- Blogul ca instrument folosit pentru schimbul de idei şi reflecţii
- Blogul ca instrument utilizat pentru publicare
Softul educațional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi
utilizat pe orice calculator și care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecție, un curs,
etc., fiind o alternativă sau unica soluție față de metodele educaționale tradiționale. Softul
educațional este proiectat fie conținând propria strategie didactică, fie ca un moment precis într-un
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set de strategii posibile; prin urmare, nu orice produs multimedia cu conținut educațional poate fi
utizat ca soft educațional.
După funcţia prioritară pe care o pot îndeplini în cadrul procesului de instruire, softurile
educaţionale se pot clasifica în:
- softuri interactive pentru predarea şi prezentarea de noi cunoştinţe. Acesta este tipul cel mai
complex, din punct de vedere pedagogic, pentru că, printr-o interacţiune adaptativă îşi propune să
asigure atingerea, de către utilizator, a unor obiective educaţionale. Având înglobată o strategie care
permite feedback-ul şi controlul permanent, determină o individualizare a parcursului, în funcţie de
nivelul de pregătire al subiectului. Softurile de acest tip creează un dialog (asemănător celui dintre
profesor şi elev), între elev şi programul respectiv. Interacţiunea / dialogul poate fi controlată de
computer (dialog tutorial) sau de către elev (dialog de investigare).
- softuri de exersare (Drill and Practice). Acestea permit fiecărui elev să lucreze în ritmul său
propriu pentru însuşirea unor deprinderi specifice. Sunt astfel concepute încât elevul îşi poate
verifica permanent corectitudinea răspunsului dat. Constituie o completare, un supliment al lecţiei
din clasă, fiind o modalitate de realizare a unei învăţări individualizate.
- softuri de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau a unui proces real, pe
baza unui model simplificat. Simularea are ca obiectiv formarea la elevi a unor modele mentale ale
fenomenelor, proceselor sau sistemelor reale, care să le permită înţelegerea formării sau funcţionării
acestora. Prin proiectare, softul permite modificarea unor parametri, elevul putând observa cum prin
aceasta se modifică comportamentul / răspunsul sistemului.
- softuri tematice care prezintă subiecte (teme) din diverse domenii ale programei şcolare. Au ca
obiectiv principal extinderea orizontului de cunoaştere.
- softuri de testare/ evaluare a cunoştinţelor, proiectate şi utilizate în scopul unei aprecieri
obiective, a cunoştinţelor şi deprinderilor / abilităţilor practice ale elevilor în diferite stadii / etape
de pregătire (la început, în timpul acesteia sau la final).
- softuri utilitare sunt instrumente informatice concepute pentru a acoperi o arie largă de activităţi,
de la cele cu caractere de rutină şi repetiţie (dicţionare, tabele de calcul, tabele de formule, tabele
tehnice), la cele cu caracter creativ (editoare de texte, editoare de formule matematice).
- jocuri educative sunt softuri prin care, sub forma unui joc se atinge un obiectiv didactic.
Evoluţia softurilor, de la aspectul predominant de verificare, testare a cunoştinţelor, către aspecte
mai complexe, care asigură contexte semnificative pentru învăţare, modifică aria de activităţi a
profesorului cantitativ, dar şi calitativ.
Tehnologiile informaţionale şi de comunicare au influenţat toate domeniile vieţii sociale.
Informatica, ca disciplină, participă la dezvoltarea gândirii logice şi algoritmice şi formarea de
competenţe de utilizare a calculatorului şi sistemelor informaţionale în scopul gestionării proceselor
de organizare a activităţilor în diverse domenii ale vieţii sociale.
Utilizând un blog în care am postat material didactic, atât teoretic, cât şi practic, însoţit de
prezentări electronice şi secvenţe video descărcate de pe aplicaţiile care permit partajare video cum
ar fi: YouTube, TeacherTube, SlideShare, reușesc să captez mai bine atenția elevilor și să participe
activ la lecții. Pentru elaborarea blogului o platformă utilă este Blogger, din perspectiva că este
disponibilă şi în limba română şi are o tehnologie de elaborare simplă. Pentru a evalua competenţele
în cadrul orelor este bine venită utilizarea metodei proiectelor (atît individual, cât şi în grup),
metoda investigaţiei, în cadrul căreia se pot propune teme de cercetare. De asemenea, practicarea
metodei portofoliului, adică toate aplicaţiile şi produsele elaborate de elevi să și le structureze întrun portofoliu electronic pe una din platforme cum ar fi Mahara, însă recomandabil ar fi aplicaţia
Google Sites, în cadrul căreia fiecare instruit îşi poate posta pe un hosting aparte portofoliul său
electronic personal. O variantă optimă ar fi şi ca fiecare instruit să-şi creeze un blog personal în
cadrul căruia de asemenea să posteze aplicaţii şi lucrări elaborate. Ca și cadru didactic, le verific
sistematic activitatea şi îi apreciez.
Un site dedicat activității instructiv-educative reprezintă un suport didactic eficient la
studierea aplicaţiilor Office (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel) și nu numai, prin faptul că este
binevenit pentru cei instruiţi care au ritm lent de învăţare şi nu reuşesc să asimileze cele predate în
clasă.
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Un wiki este o aplicație care permite crearea unui site web al cărui conținut este creat în
colaborare de către utilizatori, păstrând versiunile succesive.
Wikispaces (http://www.wikispaces.com ) are o interfață simplă și conține: forum, inserare
de fișiere, linkuri, imagini, statistici și un număr nelimitat de pagini. Are o variantă gratuită pentru
profesori. Am creat un wiki pentru toate clasele, pe secțiuni, în care am postat atât material teoretic,
cât și fișe de lucru aplicative. Din experiența utilizării acesteia, care se bazează pe principiul
colaborării dintre mai mulţi utilizatori cu scopul de a dezvolta un conţinut comun, am constatat că
punctele slabe ale metodei sunt: eficienţa scăzută în grupurile mari, imposibilitatea cuantificării
exacte a contribuţiei fiecărui elev la rezolvarea sarcinii de lucru. Oportunităţile acestei metodei se
identifică în: stimularea creativităţii elevilor; crearea unui mediu colaborativ.
Atunci când profesorul alege să folosească această metodă trebuie să ţină cont și de
ameninţările metodei: unii elevi pot domina grupul; nu se realizează un echilibru la nivel de grup; se
poate obţine un randament scăzut al elevilor emotivi.
În cadrul lecțiilor, utilizarea instrumentelor şi mecanismelor digitale de îmbunătăţire a
procesului de evaluare / autoevaluare în învăţământul liceal, pe baza conturilor create de către
echipa SOFTWIN şi primite de către fiecare cadru didactic, pot fi accesate pe platforma
https://insam.softwin.ro/insam/, fiind un sistem informatic de evaluare accesibil tuturor
participanţilor la procesul de educaţie: elevi sau cadre didactice. Cu itemii de evaluare existenţi pe
platformă profesorul poate să creeze teste sau să utilizeze testele predefinite accesând secţiunea
Zona de evaluare. În această secţiune pot fi vizualizate testele disponibile în sistem, se pot crea teste
noi, se pot defini sesiuni de evaluare / autoevaluare pentru elevi, corecta şi nota testele rezolvate de
către elevi.
NetSupport School este un software educaţional dedicat managementului clasei de
elevi. Este un mediu interactiv care permite profesorilor să demonstreze, să monitorizeze şi să
interacţioneze atât vizual cât şi auditiv cu elevii, într-un mod simplu şi eficient. Acest lucru poate fi
făcut cu o clasă întreagă de elevi, cu un grup sau individual, cu doar un singur elev. Facilităţile
acestui mediu integrat, aşa cum se relevă şi din această scurtă prezentare, conduc la concluzia că
NetSupport School poate fi un instrument foarte util la clasă, oferind profesorului şi elevilor un
suport real în activitatea de predare-învăţare.
Fundaţia Oracle pentru Educaţie a dezvoltat o platformă de învăţare online numită
ThinkQuest (http://www.thinkquest.org/en/) pentru a extinde beneficiile metodei de învăţare prin
proiecte la nivel global. Concursul ThinkQuest implică elevii în rezolvarea unei probleme reale
folosind tehnologia, gândirea critică şi abilităţile de comunicare. Elevii sunt interesați de lucrul pe
această platformă și sunt atrași de realizarea de proiecte personale, dar și de vizualizarea proiectelor
realizate de alți elevi din orice colț al lumii. Platforma dispune de o bibliotecă virtuală vastă, din
care membrii se pot documenta. Proiectele sunt grupate pe categorii şi subcategorii.
Platforma www.w3schools.com este unul dintre cele mai complete site-uri cu tutoriale Web.
Acestea sunt grupate pe categorii:
- Tutoriale HTML: HML, HTML5, CSS, CSS3, TCP/IP
- Tutoriale pentru limbaje de script: JavaScript, DHTML, AJAX, VBScript, etc.
- Tutoriale XML: XML, DTD, XQuery, Schema, etc.
- Tutoriale Server Scripting: SQL, ASP, ADO, PHP, ASP.NET, etc.
Pe lângă cele de mai sus, site-ul pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile referitoare la
serviciile Web şi sfaturi practice pentru construirea site-urilor (Web Building). Tutorialele propuse
sunt accesibile, reduse la esenţă. Sunt potrivite pentru lucrul la clasă și pot fi folosite atât în timpul
orelor de TIC, cât şi a celor de informatică. Tutorialele de la www.w3schools.com reprezintă o
resursă de luat în considerare atunci când se dorește utilizarea TIC în studiul informaticii. Elevilor li
se pot da sarcini de lucru independente, cu un efect benefic evident. Este indicat ca toţi elevii clasei
sau grupei să urmeze pas cu pas acelaşi tutorial. Aceasta permite profesorului să urmărească
activitatea clasei. Elevii trebuie să fie avertizați în legătură cu faptul că un material de studiu trebuie
urmat din aproape în aproape, fără devieri de la subiect (se întâmplă frecvent atunci când elevii
lucrează on-line) şi că toate scripturile trebuie rescrise și testate pe propria staţie de lucru.
Cisco Networking Academy (https://cisco.netacad.net) este un portal dedicat
administratorilor, instructorilor şi elevilor. Portalul include resursele necesare pentru managementul
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academiei, claselor şi utilizatorilor, precum şi conţinutul cursurilor şi evaluările. Elevii înscriși
parcurg cursurile, evaluările on-line și obțin certificare CISCO.
Google Docs este un ansamblu de produse care permite utilizatorilor să creeze diferite tipuri
de documente, să lucreze în colaborare cu alte persoane, iar aceste documente să poată fi depozitate
online. Elevii au realizat documente, foi de calcul, formulare, prezentări şi desene. Există
posibilitatea de a crea documente noi sau de a încărca documente existente, foi de calcul şi
prezentări. Toate fişierele de lucru sunt stocate în condiţii de siguranţă on-line şi pot fi accesate de
pe orice computer care are acces la internet. O caracteristică importantă a aplicaţiilor Google Docs
este partajarea fişierelor. Google Docs permite promovarea grupurilor de lucru şi de distribuirea
sarcinilor de lucru în mod egal. Elevii au descoperit că Google Docs îi ajută să lucreze organizat şi
sistematizat și că ei nu trebuie să salveze ceea ce lucrează deoarece acest lucru se întâmplă în mod
automat şi în mod regulat. Elevii pot colabora on-line cu colegii, chiar şi atunci când nu sunt în
acelaşi loc şi pot beneficia de feedback-ul acordat de profesori sau părinţi. Pot efectua actualizări
oricând şi de oriunde. Fiecare modificare este văzută ca o nouă revizie. Se poate vedea exact ceea
ce a fost revizuit, de către cine, şi când. Profesorul este în măsură să evalueze în mod individual
participarea elevilor la conţinut, utilizând fila revizuire pentru a vedea cât a lucrat fiecare şi să
încurajeze elevii în timp ce lucrează.
Din experienţa didactică de până acum, pot spune că un bogat potenţial educativ al
tehnologiilor avansate multimedia şi web-based îl constituie creativitatea lor extraordinară, cu
posibilităţi inovative, care permit elevilor, profesorilor de instruire un maxim de accesibilitate şi
eficienţă cu privire la transferul de material în cea mai interesantă şi relevantă cale de a obţine
succesul la subiectul dat. Pe scară largă şi de înaltă calitate, se pot folosi metodele tradiţionale de
instruire la ore folosind tehnicile Web pentru a face o analiză profundă şi a pune în aplicare
programele pe care le folosesc.
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LEGĂTURA DINTRE SUBSTANŢELE CHIMICE, PIETRELE
SEMIPREŢIOASE ŞI CELE 12 ZODII
FRÎNTU VASILICA DANIELA,
COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG. JIU
Pietrele prețioase si semiprețioase sunt minerale cu o estetică deosebită, care în urma unor
procese elaborate de tăiere și polisare, sunt utilizate pentru înfrumusețarea bijuteriilor.
PIETRELE PRETIOASE
sunt minerale care, din punct de vedere estetic, arată frumos sau decorativ, fiind folosite ca pietre
în bijuterii, ca de exemplu: diamantul, rubinul, safirul, smaraldul.
in afară de originea minerală mai pot fi și de origine organică ca de exemplu chihlimbarul sau
perlele și coralii.
sunt considerate un mineral rar, pur, cu o duritate relativ mare.
la modă este, de obicei, piatra prețioasă șlefuită cu fațete asemănătoare cristalului, prin care se dă
o formă estetică și se accentuează, luciul și efectul de reflectare a luminii.
pietrele prețioase șlefuite sunt numite în vorbirea curentă „giuvaeruri”.
Perla este un obiect rotund din sidef, produs în interiorul unor moluște
bivalve, de obicei stridii. Perla este o combinație dintre carbonat de calciu
(aragonita, calcita), cristale care determină prin fenomemul de interferență
luciul perlei și o substanță organică proteică complexă numită „conchin“
respectiv „conchiolină”. Scoicile producătoare de perle sunt stridiile. Acestea
pot fi întâlnite în Marea Roșie, Oceanul Indian, Oceanul Pacific, dar și în apele
Oceanului Atlantic. Cele mai valoroase perle naturale provin din zona Bahrain
și Golful Persic. Perlele naturale se formează mai mult sau mai puțin la
întâmplare, atunci când marea introduce un „intrus”, o impuritate (de pildă un
fir de nisip) în interiorul unei scoici, ce devine apoi captivă în interiorul scoicii.
Prezența impurității irită scoica și aceasta din reflex de apărare generează sidef
îmbrăcând imperfecțiunea în acest înveliș prețios. Sideful natural este o
combinație de carbonat de calciu, în formă cristalizată și substanțe organice
proprii scoicii, conchiolin. De-a lungul unei perioade de mulți ani, acest înveliș,
crește constant prin secretarea continuă de către scoica sidefului, atâta vreme
cât imperfecțiunea este încă captivă în scoică, formând perla.
Diamantul
 este un mineral nativ și în același timp o piatră prețioasă.
 cristalizează în sistemul cubic și poate atinge duritatea maximă pe scara Mohs,
duritatea variind însă în funcție de gradul de puritate a cristalului.
 din cauza durității mari poate fi șlefuit numai cu pulbere de diamant și din
fulerită.
Rubinul
 cea mai cunoscută piatră prețioasă roșie, a fost considerată vreme
îndelungată și cea mai valoroasă.
 e regele pietrelor prețioase, rubinul, asemeni safirului, este un corindon cu o
duritate ridicată.
 în cazul rubinelor mari, predomină forma ovală sau perniță.
 sunt cele mai dure pietre prețioase
PIETRE SEMIPRETIOASE
sunt daruri ale naturii, ce înmagazinează energii ale pământului. Pe lângă frumusețea lor pură,
ele au proprietăți speciale pe care le putem folosi.
purtarea pietrelor semiprețioase sau doar simpla lor așezare în încăperile în care locuim sau
lucrăm, poate aduce echilibru sau contribuie la eliminarea energiilor negative.
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Alexandritul are culoarea verde ziua și roșu purpuriu noapte. Este o
varietate rară a crisoberilului, un mineral de culoare galbenă sau verde.
Cristalizează în sistem ortorombic
Labradoritul este un feldspat plagioclaz, un silicat de sodiu, calciu si
aliminiu, cu o duritate de 6-6,5 pe scara Mohs.Cristalizează în sistem triclinic,
de obicei în agregate complexe. Labradoritul este prețuit mai ales pentru jocul
său de culori remarcabil, care prezintă flash/uri de verde, albastru, auriu,
portocaliu, roșu și uneori violet.
Turmalina este un cristal semiprețios cu o structură chimică variabilă,
un silicat complex de aluminiu și bor.Culorile turmalinei sunt foarte variate,
de la albastru, verde, roșu, roz brun, până la negru, uneori un cristal putând
avea mai multe culori.
Piatra opal, semiprețioasă naturală, este de fapt un mineral amorf cu un
conținut mare de apă (între 6 - 30%). Se găsește în cavitățile rocilor sedimentare sau
ca filon în rocile vulcanice. Culorile sale vibrante și schimbarea culorii în funcție de
unghi provin din difracția luminii în sferele mici și dense de dioxid de siliciu.
Majoritatea opalelor sunt tăiate sau fatețate, altele sunt făcute cabochon. Piatra opal
este greu de prelucrat și se poate deteriora ușor. Sunt cunoscute multe feluri de opal:
opale comune (opal de miere sau opale foc) și opale nobile, prețioase (opal arlechin
și opal cristal).Piatra opal este compusă din gel de silice întărit, cu un conținut mare
de apă. Are un luciu sticlos, gras, prezintă fenomene de opaleșcență, irizare și
chatoianță. Opalul se curăță cu apă și săpun, nu se utilizează ultra sunete sau abur.
Piatra pirita
 a fost și este rar utilizată ca piatră semiprețioasă naturală.
 utilizată sub formă de marcasite fatețate în montura bijuteriilor din argint.
 se regăsește destul de frecvent în natură, uneori este confundată cu aurul.
 are o culoare galben ca alama uneori cu tenta verzuie, sau un alb-galbui,
uneori cu irizații, luciu metalic, se poate prelucra: fatețat, cabochon,
mărgele, sau în formă naturală.
Organismul uman conţine 4 elemente chimice fundamentale în procent de 97 %, şi anume:
oxigen, hidrogen, azot şi carbon, procentul de 3 % este dat de substanţele minerale.
Cercetările efectuate de dr. W.H.Schussler, dr. I.E.Perry şi dr. G.Carey au demonstrat faptul
că între constelaţia zodiacală (zodia), care guvernează o fiinţă la naştere şi substanţele minerale
necesare organismului său, există o corespondenţă precisă şi bine definită.
S-a stabilit că sunt 12 substanţe necesare proceselor vitale: fosfat de fier; fosfat de
magneziu; fosfat de sodiu; fosfat de calciu; fosfat de potasiu; sulfat de sodiu; sulfat de potasiu;
sulfat de calciu; clorură de potasiu; clorură de sodiu; fluorură de calciu; siliciu.
Fiecare persoană, în funcţie de zodia sa, are o afinitate specifică pentru una din cele 12
substanţe, numite şi „sărurile lui Schussler”. Necesarul de substanţe minerale, vitale organismului,
poate fi asigurat printr-o alimentaţie echilibrată, care trebuie să conţină în mod preponderent şi
substanţa specifică fiecărei zodii. De asemenea, s-a demonstrat că există o legătură între pietrele
semipreţioase şi semnul zodiacal.
VĂRSĂTOR ( 21.01-19.02 )
Piatra recomandată este zirconul, îi poartă noroc granatul, piatră a
stabilităţii, a dragostei şi a ordinii. Substanţa caracteristică zodiei este clorura de
sodiu (sarea de bucătărie) - sare neiodată, care reglează şi necesarul de lichide
din organism. Dezechilibrul acestei substanţe duce la afecţiuni ale rinichilor,
arterite, favorizarea producerii accidentelor vasculare. Sursele naturale de clorură
de sodiu sunt: spanac, salata, ţelina, varza, ridichi, porumb, alune, nuci, mere,
pere, piersici, lămâi, portocale, mandarine.
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PEŞTI ( 20.02-20.03 )
Piatra recomandată este citrinul, îi poartă noroc ametistul, piatră
protectoare, stimulează psihicul. Substanţa caracteristică zodiei este fosfatul de
fier, din care elementul important este fierul, care aigură transportul oxigenului
în organism. Carenţa lui duce la anemie, deficienţe respiratorii, tahicardie,
hemoragii. Sursele naturale care conţin suficient fosfat de fier sunt: fasolea
uscată, caise, piersici, mere, struguri, stafide, citrice, gălbenuşul de ou crud.
BERBEC ( 21.03-20.04 )
Piatra recomandată este ametistul, îi poartă noroc diamantul, piatră a
perfecţiunii, care aduce claritate în gândire, bunăstare şi abundenţă. Substanţa
caracteristică zodiei este fosfatul de potasiu, a cărei insuficienţă duce la alterarea
funcţiilor sistemului nervos, în special a activităţii cerebrale. Sursele naturale de
fosfat de potasiu sunt: salata, varza, conopida, spanac, cartofi, castravete, ridichi,
ceapa, măsline, mere.
TAUR ( 21.04-20.05 )
Piatra recomandată este agatul, îi poartă noroc safirul, piatră puternic
protectoare faţă de energiile negative. Substanţa caracteristică zodiei este sulfatul
de sodiu, care controlează şi reglează cantitatea de apă din organism. Carenţa
sulfatului de sodiu este dată în general de funcţionarea necorespunzătoare a vezicii
biliare. Sursele naturale de sulfat de sodiu sunt: sfecla roşie, spanac, conopida,
ridichi, castravete, ceapa, dovleac.
GEMENI ( 21.05-21.06 )
Piatra recomandată este acvamarinul, îi poartă noroc smaraldul, agata,
piatră a longevităţii. Substanţa caracteristică zodiei este clorura de potasiu, a
cărei insuficienţă duce la diminuarea procesului de regenerare a ţesuturilor şi
dificultăţi în funcţionarea aparatului respirator. Sursele naturale de clorură de
potasiu sunt: fasolea verde, spanac, conopida, morcovi, ţelina, prune, caise.
RAC ( 22.06-22.07 )
Piatra recomandată este chihlimbarul, îi poartă noroc calcedonia, smaraldul,
piatră a norocului. Substanţa caracteristică zodiei este fluorura de calciu, a cărei
insuficienţă afectează sistemul osos, dantura şi vederea. Sursele naturale de fluorură
de calciu sunt: secara şi gălbenuşul de ou crud.
LEU ( 23.07-23. 08 )
Piatra recomandată este rubinul, îi poartă noroc jadul, onixul, piatră care
stimulează forţa interioară. Substanţa caracteristică zodiei este fosfatul de
magneziu, care este esenţial în formarea sistemului osos şi în funcţionarea nervilor
motori. Sursele naturale de fosfat de magneziu sunt: produse de grâu şi secară,
alune, ţelina, smochine, nuci, lămâi, piersici, seminţe de floarea-soarelui, mere.
FECIOARA (24.08-22.09)
Piatra recomandată este onixul, îi poartă noroc carneolul, piatră stimulativă,
care generează energie. Substanţa caracteristică zodiei este sulfatul de potasiu, care
reglementează metabolismul lipidelor şi ajută la transportul oxigenului în celule.
Insuficienţa sulfatului de potasiu generează deficienţe în îndeplinirea normală a
funcţiilor pielii. Sursele naturale de sulfat de potasiu sunt: grâu, secară şi ovăz
(germinate), andive, alune, măsline, brânză, citrice.
BALANŢA ( 23.09-22.10 )
Piatra recomandată este malachitul, îi poartă noroc opalul, piatră care
stimulează creativitatea şi vitalitatea. Substanţa caracteristică zodiei este fosfatul
de sodiu, care este esenţială pentru menţinerea nealterată a echilibrului acido-bazic
al organismului. Lipsa acestei substanţe provoacă suferinţe reumatice şi gută.
Sursele naturale de fosfat de sodiu sunt: fasolea, spanac, cartofi, sfecla, porumb,
orez nedecorticat, alune, căpşuni, stafide, mere.
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SCORPION ( 23.10-22.11 )
Piatra recomandată este hematitul, îi poartă noroc berilul, acvamarinul,
piatră care facilitează comunicarea cu planurile superioare ale existenţei.
Substanţa caracteristică zodiei este sulfatul de calciu, a cărei insuficienţă
favorizează apariţia infecţiilor respiratorii, a sinuzitelor şi a rinitelor, sterilitatea.
Sursele naturale de sulfat de calciu sunt: conopida, ridichi, prune, smochine.
SĂGETĂTOR (23.11-21.12)
Piatra recomandată este turcoazul, îi poartă noroc topazul, chihlimbarul,
piatră a sănătăţii, care creează o stare de bună dispoziţie. Substanţa caracteristică
zodiei este siliciul, care asigură stabilitatea sistemului termoreglator al
organismului şi rezistenţa sistemului nervos. Sursele naturale bogate în siliciu,
sunt: smochine, prune, căpşuni, cartofi, gălbenuşul de ou crud, coaja fructelor şi
legumelor.
CAPRICORN(22.12-20.01)
Piatra recomandată este fluorina, îi poartă noroc rubinul, piatră care ajută la
depăşirea obstacolelor. Substanţa caracteristică zodiei este fosfatul de calciu, care
este necesară pentru formarea şi menţinerea integrităţii sistemului osos, dar şi în
formarea sucurilor gastrice. Sursele naturale de fosfat de calciu, sunt: varza, orez
nedecorticat, alune, citrice, lapte, brânza de vaci.
Putem să ne ajutăm organismul să funcţioneze corect, ţinând cont de substanţele necesare,
printr-o alimentaţie corectă, dar şi purtând pietrele asociate semnului zodiacal, care exercită o
influenţă benefică asupra vieţii noastre, având efecte de potenţare sau calmare a unor caracteristici
zodiacale, ducând la o armonie.
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EDUCAȚIA MORALĂ
Prof. Gavriloiu Otilia
Liceul Teoretic Radu Vlădescu Pătârlagele, Buzău
Cuvântul ,,morală” înseamnă ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor
uniifaţă de alţiişifaţă de colectivitate şi a căror încălcare nu estesancţionată de lege, ci de opinia
publică; etică. Se poate referi și la o comportare lăudabilă, moravuri
Morala este o disciplină ştiinţificăcare se ocupă cu normele de comportare a oamenilor în
societate. Poate însemna dojană, mustrare.
De asemenea se poate referi și la o concluzie moralizatoare cuprinsă într-o scriere, mai ales
într-o fabulă; învăţătură. – Din lat. moralis, fr. morale.
Morala, ca fenomen social, reflectă relațiile care se stabilesc între oameni care
interacționează într-un context social într-un anumit spațiu și într-un anumit timp. Între oameni apar
anumite raporturi sociale. ,,Natural că nu tot ceea ce ține de raporturile sociale în extensiunea și
profunzimea lor reprezintă obiect al moralei”.1 Educația s-a ocupat dintotdeauna ca ființele să
devină morale. Educația morală ajută copilul mai întâi să se adapteze colectivului în care
trăiește(familie, grădiniță, școală), mai târziu să-și respecte obligațiile pe care le are de îndeplinit
față de familie, profesie, țară și în cele din urmă să participe la crearea valorilor morale ale
umanității. Fără existența și respectarea de către toți oamenii a unor reguli de purtare și obiceiuri,
viața în societate n-ar fi posibilă. Acestea au existat totdeauna și există și astăzi chiar și la popoarele
aflate pe trepte inferioare de cultură și civilizație. ,,Cât privește originea acestora, în unele societăți
ele au fost moștenite prin tradiție, în altele au fost opera unor învățați, iar în alte societăți au fost
prevăzute în religiile lor.”2
,, Morala reflectă întotdeauna acea latură a acțiunii umane în care se întruchipează
relațiile omului față de alți oameni și față de sine însuși, în care se rezolvă contradicțiile dintre
oameni, dintre om și societate.”3
Pentru a se face cât mai bine o delimitare a specificului educației morale se face o diferență
între morală (sistemul moral al societății privit ca un tot) și moralitate (morală individuală). Din
această cauză ,,morala socială are un caracter obiectiv și constituie baza ontologică a educației
morale”4.
Viața socială n-ar fi posibilă fără respectarea unor norme prin care sunt reglementate relațiile
sociale, comportarea oamenilor. Morala cuprinde principii si norme referitoare la comportarea
omului față de semeni, față de instituțiile sociale si față de sine. In relațiile concrete ale omului cu
semenii săi, cu familia, cu grupul social căruia aparține, se afla izvorul adevărat al oricărei morale.
Trecerea de la morală la moralitate, de la conștiința morală socială la cea individuală
nu este directă, ea fiind mijlocită de o serie întreagă de variabile sociale și psihologice. Variabilele
sociale sunt impuse de contextul social în care se realizează educația morală, cele psihologice fiind
impuse de faptul că aderarea la morala socială se realizează de un subiect concret, implicat afectiv
în raport cu morala socială.
,,Esența educației moraleconstă în crearea unui cadru adecvat interiorizării componentelor
moralei sociale în structura personalității morale a copilului , elaborarea și stabilizarea pe această
bază a profilului moral al acestuia în concordanță cu imperativele societății noastre. ”5
Prin procesul educației morale ,, se urmărește încorporarea și punerea în act a valorilor
morale ale societății. O persoană este educată din punct de vedere moral atunci când realizează o
1
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3
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4
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trecere de la stadiul heteronomiei morale, adică a urmării regulilor promulgate de alții, la stadiul
autonomiei morale, la autoimpunerea unor reguli sau valori interioare. ”6
În sens pedagogic profilul moral al individului este o realitate în continuă transformare.
Acesta se realizează continuu în cadrul acțiunii educaționale.
De la o vârstă fragedă omul este implicat într-o serie de relații morale și practice. În acest fel
devine și subiect al acestora. Din punct de vedere pedagogic omul va rămâne subiect al educației
morale chiar dacă intră sau nu în sfera activității educative.
,,Educația morală nu este posibilă în afara relațiilor sociale ce se stabilesc între oameni,
relații care întotdeauna au și o coloratură morală sau sunt prin excelență relații de ordin moral. ”7
Educația morală este e o latură complexă a educației pentru că ea se desfășoară pe baza
unității dintre social și psihologic. Relația dintre acestea se modifică în funcție de contextul în care
se manifestă dar și de dezvoltarea ontogenetică a copilului.
Din scopul educației morale rezultă două deziderate ale educației: formarea conștiinței și a
conduitei morale.
,,Formarea conștiinței și a conduitei morale presupune un număr mare de operații
prealabile, latura umană a personalității umane sprijinindu-se pe un eșafod atât de laborios
construit încât realitatea spontană a vieții școlare ne oferă, în rare cazuri, evoluții complete și
satisfăcătoare a simțului moral al elevului”8.
Formarea conștiinței morale
Cuvântul ,,conștiință” are două înțelesuri: unul psihologic, iar altul moral.
În sens psihologic, conștiința este funcția sufletului omenesc de a raporta fenomenele din
lumea externă și internă la sine și de a stabili legături între aceste fenomene. Așadar, a avea
conștiință în sens psihologic, înseamnă a trăi, a simți și a-ți da seama de ceea ce se petrece în jurul
tău și în tine însuți. În acest înțeles toate fenomenele sufletești de care ne dăm seama, adică le trăim,
se numesc fenomene conștiente, de exemplu o durere pe care o simțim, o idee pe care o urmărim, o
faptă pe care o facem cu voința noastră.
,,În înțeles moral, conștiința este dispoziția sau puterea sufletului omenesc de a judeca
moralitatea propriilor noastre fapte, sau e dispoziția sufletului omenesc de a îndruma activitatea
morală a omului, îndemnându-l să împlinească legile morale”9.
,,Conștiința morală se face acționând asupra mai multor componente: noțiunile și
reprezentările morale , ideile și concepțiile morale, sentimentele morale, atitudinile morale,
convingerile morale, aspirațiile și idealul moral al personalității”10.
Formarea conștiinței morale include două componente: cognitivă și afectivă. Componenta
cognitivă se referă la informarea copilului cu conţinutulşicerinţele valorilor, normelor şi regulilor
morale. Ea se realizează prin instruire morală. Această instruire îl inițiază și îl informează pe elev
asupra conținutului și felului în care el trebuie să se comporte într-o situație dată. Acceptarea
imperativelor moralei sociale presupune cu necesitate cunoaştereaşiînţelegerea de către copil a
sensului şicerinţelor pe care societatea le-a consemnat în elementele propriului sistem moral.
Cunoaşterea nu se reduce însă la simpla memorare a unor reguli, ea presupune sesizarea
caracterului normativ, respectiv a exigenţelor implicate în aceste norme şi reguli morale, în același
timp cu înţelegereanecesităţii respectării lor. Aceste norme sunt dezvăluite elevilor treptat în funcție
de complexitatea lor dar și de capacitatea de înțelegere a copilului.
Formarea conduitei morale
Conștiința morală se referă la modul cum trebuie să se comporte elevul iar conduita se
referă la rezultatele comportării, la faptele morale, la modul în care se manifestă comportarea.
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,,Conștiința morală înseamnă cunoașterea valorilor care se cer a fi integrateapoi în
comportamentul persoanei, integrare ce presupune chiar obligația, dacă voința individuală nu este
în consens cu valorile promulgate”11
Conștiința morală anticipează realitatea și orientează conduita pe un anumit drum. Este clar
că între intenții și fapte nu există o coincidență deplină. Aceste cauze pot apărea din cauza
personalității copilului-contradicții între elementele conștiinței morale. Conduita morală trece
înaintea conștiinței pentru că degeaba copilul cunoaște normele și regulile, este convins că sunt
necesare dacă nu se comportă ca atare.
,,Organizarea procesului educației morale presupune cunoașterea coordonatelor
fundamentale ale acestuia, sprijinirea pe anumite legități și orientarea activității copilului înașa fel
încât interdependența conștiinței individuale și a celei sociale să favorizeze realizarea țelului
urmărit.”12
Din punct de vedere psihopedagogic formarea conduitei vizează deprinderi, obișnuințe și
trăsături pozitive de caracter.
,,Deprinderile sunt componente automatizate ale conduitei ce se formează ca răspuns la
anumite cerințe care se repetă în condiții relativ identice.
Obișnuințele morale implică în plus faptul că acțiunile automatizate au devenit o trebuință
internă”.13Acestea două nu sunt foarte bine delimitate. Granița dintre ele e relativă. Deprinderile
presupun o serie de atitudini, gesturi și manifestări comportamentale care se declanșează atunci
când individul trebuie să facă acest lucru. Când acest lucru se declanșează și datorită unei trebuințe
interne deprinderea se transformă în obișnuință. Deprinderile și obișnuințele exprimă anumite
raporturi între oameni, se formează pe fondul unor împrejurări care se repetă și asigură condițiile
necesare exersării și automatizării lor. De câte ori este nevoie ele se repetă relativ autonom și
copilul se poate concentra asupra altor aspecte de natură morală. În formarea acestor
comportamente exercițiul are un rol important. Este important să formulăm cerințe și apoi să
urmărim respectarea lor.
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CONEXIUNI TRANSDISCIPLINARE ÎNTRE MATEMATICĂ ȘI
RELIGIE
Prof. Gavriloiu Constantin Sorin
Liceul Teoretic Radu Vlădescu Pătârlagele, Buzău
La întrebarea ce legătură are matematica cu religia trebuie să ne gândim la spusele celor
care au interacționat cu universul matematicilor, Galilei spunând că ”matematica este limba cu care
Dumnezeu a scris universul”, iar Euclid, ”Legile naturii sunt doar gândurile matematice ale lui
Dumnezeu”.14Științele exacte nu ating în desfășurarea actului educațional, cel puțin la nivel
preuniversitar, probleme epistemologice, decât în măsura în care profesorul își permite, în puținul
timp pe care-l are la dispoziție, să discute cu elevii și despre aplicabilitatea axiomatică a
matematicii sau fizicii. La întrebarea de ce lucrurile merg în acestă direcție, pentru elev răspunsul
rămâne unul confuz, pentru că așa spune profesorul. Chiar dacă matematica nu face aceste opriri pe
traseul desfășurat de curriculumul școlar, poate pentru a nu releva elevilor latura filosofică a științei,
religia poate să abordeze în demersul didactic relația dintre matematică și realitate, adevăr, sau chiar
problema matematismului, cu precauție, fără să intre în conflict cu disciplina, care nu tratează aceste
probleme din rațiuni specifice.
Propunerile profesorului Ioan Vlăducă pentru îmbunătățirea învățământului matematic
vizează câteva aspecte esențiale dintre care: studierea detaliată a aproximațiilor în diverse științe,
analiza logico-matematică a metodelor științifice, studierea ”teoremelor de imposibilitate” care
arată existența unor limite ale cunoașterii științifice, studierea mai atentă a teoriei probabilităților și
a unor elemente ale ecuațiilor diferențiale.15”Teorema de imposibilitate a agregării indicatorilor
are mare importanță pentru toate științele. Ea arată că este imposibilă evaluarea printr-un număr a
fenomenelor complexe”16- această teorie arată în psihologie imposibilitatea de a măsura inteligența
printr-un număr sau, în medicină, sănătatea. Teoria probabilităților aplicată biologiei arată că
structurile complexe, ca ochiul sau creierul, sunt într-o imposibilitate matematică de a se forma din
întâmplare și nu este corect matematic modul în care diverși biologi au imaginat mecanismele care
au produs structurile respective. În ceea ce privește întâlnirea dintre cele cel puțin 250 de tipuri de
proteine, necesare pentru o funcționare minimă a vieții, într-un mod cu haotic, este de o
probabilitate matematică ce tinde spre zero. Dacă biologia vorbește despre ”algoritmi genetici” și
”programe evolutive”, matematicienii precum Marcel-Paul Schützenberg (care s-a ocupat și de
genetică), Alain Franc și Pierre-Henri Gouyon, au arătat unde se greșește în astfel de teorii. Un alt
matematician cunoscut, René Thom arată diferența dintre legile materiei și cele ale formei. ”Astfel, spune el- se explică forma ființelor vii, nu prin procese fizice și chimice, ci prin prezența unei
<<ființe geometrice>> care reglează și guvernează dezvoltarea de ansamblu a organismului”17
Toate sistemele științifice sunt construite pe axiome, așa cum definește dicționarul, axioma
fiind adevăr fundamental admis fără demostrație, evident prin el însuși, acestea fiind ”dogmele”
cunoașterii științifice. Lipsa demonstrației implică existența credinței, a convingerii apriorice că
acolo este un adevăr. Axiomele generează teoremele, dar la nivel axiomatic totul pornește de la
credință, o credință diferită de cea religioasă prin separarea de către atesim, la nivel subiectiv, a
științei de religie, prin impunerea materialismului dialectic și a ideii de hazard. În sistem logicomatematic, concluziile științifice contemporane, că materia este programată spre o anumită
funcționalitate și că există ordine, solicită existența unui programator, în versurile cunoscutului
scriitor și fizician Voltaire fiind vorba despre Ceasornicarul care a creat și supervizează
funcționalitatea Universului. Din perspectiva pragmatică, matematica poate inspira religia în
realizarea cu mai multă precizie a lucrurilor care țin de sfera religioasă.
14
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Problematica infinitului este axiomatică și pentru matematică, dar și pentru teologie. Matematicienii
ar trebui să nu fi uitat de momentele antichității în care matematica era studiată și sub latura mistică,
fiind sesizată prezența tainei și impus respectul față de aceasta. Am putea spune că și teologia
creștină are matematica ei, care nu lasă loc de falsuri, și, odată ce ai descoperit o taină, din ea
decurg altele până la identificarea covârșitoarei complexități a existenței lucrurilor.
În relația dintre matematică și realitate, teorema lui Gödel enunță ceea ce religia susține
dintotdeauna, că științele dependente de gândirea matematică sunt limitate în toate direcțiile ”niciodată o teorie fondată pe o gândire axiomatică de tip matematic nu poate fi completă, adică,
fie are anumite limite interne, fie nu poate descrie complet realitatea lumii fizice prin
matematică”18. Pornind tot de la gândirea axiomatică s-a lansat ideea în epistemologia modernă că
toate fenomenele fizice pot fi descrise de ecuații matematice, prin care se exprimă realitatea la
modul obiectiv, aceasta fiind matematica descriptivă. Potrivit ideii, toate fenomenele naturale pot fi
explicate prin formule matematice, inclusiv cele legate de viață, ceea ce se însumează în
dimensiunea filosofică a matematicii numită matematism. Pe acest segment apar suprapunerile cu
concepția creștină despre limitele cunoașterii umane și tema este deosebit de interesantă de dezbătut
la ora de religie, ca și la cea de matematică. ”Lumea reală este o lume strict matematică. Dacă
Dumnezeu a creat lumea în conformitate cu principiile matematice, trebuie urmărită în mod
absolut calea matematică de cunoaștere a lumii, iar lucrurile trebuie reduse la calitățile lor
matematice. Acest corolar presupune că singura cale de cunoaștere a obiectelor naturale este cea a
matematicii singure, deoarece aceste calități ale fenomenelor naturale exprimă adevărata realitate.
În defintiv, ce înseamnă acest lucru? Orice altceva în afara calităților matematice devine irelevant
în cunoașterea lumii.”19 Această apreciere a lumii și a lucrurilor din ea denotă abordarea exclusiv
matematistă de natură mecanicistă, care poate bloca perspectiva de comunicare interdisciplinară a
matematicii cu celelalte domenii. Ea nu este una sănătoasă din nicio direcție, cu atât mai puțin din
cea didactică, unde domeniile sunt astfel toate ”îmbrăcate” în matematică, inclusiv religia. Din
această perspectivă, nu mai este posibilă conlucrarea omului cu restul creației, lumea exterioară
fiind lumea calităților primare, iar omul, un element care nu interferează cu aceasta sub niciun
aspect. Ajungem aici la un determinism matematic fundamental pentru ateism, conform căruia
adevărata metafizică a lumii este sistemul infinit al matematicii, care-L exclude pe Dumnezeu din
realitate. Se dovedește prin aceasta că ”atotștiința” sistemelor matematicii, ca afirmație științifică,
vizavi de lumea creată, se suprapune atributului divin similar din teologia creștină și are
posibilitatea ideologizării acestui aspect în mod faustic.
Cel mai mare pericol cu care se confruntă știința contemporană este cel al simulării virtuale,
care mută atenția din sfera realului în cea a imaginarului, fiind posibilă o deturnare a cunoașterii
științifice concrete din cauza simulării în mediul virtual, calculatorul fiind doar o mașinărie care
prezintă toate răspunsurile prin prisma matematicii care a programat-o. Interpretarea matematică a
unor parametrii de funcționare a vieții poate fi utilă numai în măsura în care utilizatorul înțelege că
ea este relativă, încadrabilă într-un sistem de referință produs de mintea umană și nu poate cuprinde
complexitatea reală a lumii.
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AVATARII VIITORULUI
Prof. Gheleşian Mihaela Silvia
Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu-Lugoj

De la virtual la real, trăim într-o lume în care tot ce visăm devine real cu o viteză uimitoare.
Dacă dorim imaginea unui model de pe coperta unei reviste din America, Franța sau Germania,
este doar o chestiune de timp și bani pentru abordare.
Dacă suntem indeciși asupra stilului vestimentar, putem răsfoi catalogul unui magazin
virtual până ajungem la imaginea de vis asemănătoare vedetelor.
Dacă nici acesta nu ne este pe plac, putem naviga pe site-uri ale magazinelor virtuale cu
zeci de mii de produse. În plus, decizia ne este facilitată de motorul de căutare al site-ului cu criterii
de selecție diverse: Valentine’s day, culorile primăverii – albastru deschis și roz, haine trendy
pentru primele zile de primăvara și altele.
Mulți consumatori online renunță după o simplă navigare pe net prin propriile blocaje:
„Sigur e de calitate acest produs dacă îl comand de pe net?"
„De ce să am încredere într-un produs pe care nu îl pot atinge și întoarce pe toate părțile?"
„Cât timp o să treacă până când o să fie livrat produsul dacă îl comand de pe net?"
„De ce îmi cere acest site numărul cardului meu?"
Poate că lumea nu s-a schimbat, poate doar visele noastre au devenit realitate. Acum , este
doar un pas de la facebook la o lume în care să ne construim un Avatar personalizat care să ne
reprezinte în lumea virtuală, să intre în magazinele virtuale, în spații comerciale virtuale, să probeze
pentru noi, că doar este personalizat, are ochii mei, talia mea, înălțimea mea, chiar toate
imperfecțiunile mele și toate capriciile mele.
Avatarul meu este chiar mai bun decât mine, are mii de senzori olfactivi, gustativi, tactili. Avatarul
meu știe ce vreau și chiar dacă eu nu sunt hotărâtă mereu, el mă ajută să mă decid și chiar învață
din experiența de shopping. Data viitoare va fi mai selectiv, mai econom și mai performant în
cumpărături, căci are o bază de date cu prețurile la mii de magazine din lumea online și poate
compara parametrii produselor, prețurile lor.
Să vă dau un exemplu:
Același produs la LIDL si PENNY în lumea reală, în săptămâna mărțișorului detergent DEROOZON+ 10 Kg= 48,99 lei la Penny, același detergent la LIDL 12 kg= 49,99 lei. Eu, de unde să știu
de cele 2 prețuri din catalog, pe care poștașul le-a lăsat în cutia poștală sau de alte sute de prețuri
echivalente la același produs, căci mi se încălzeau neuronii, se scurtcircuitau și nu mai ajungeam la
un magazin situat la marginea orașului sau chiar în cartierul meu.
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Așa că în lumea virtuală a cumpăraturilor online, trimiteam avatarul meu să mă reprezinte și
el știa să compare și să decidă raportul preț – calitate cel mai bun- the best.
Ne putem imagina și un scenariu negativ, când hackerii pun stăpânire pe Internet.
Avatarul meu este clonat de acești hackeri. El mă reprezintă, dar hackerii îmi golesc cardul, rămân
săracă într-o clipă.
Ce e de făcut?
Acum 150 de ani, Thomas Alva Edison inventa becul, telegraful etc. În urmă cu 70 de ani,
americanii prin Albert Einstein și echipa au construit bomba atomică lansată la Hiroshima și
Nagasaki, după care Japonia a capitulat imediat.
Prin 1980, cel mai bogat om al planetei de acum Bill Gates pentru a dovedi fetelor că e cel
mai puternic pune bazele calculatorului modern și lansează Microsoft Office, cea mai populară suită
de aplicații de birou.
Ei, bine colegii noștri de astăzi
construiesc avatarii.
Sistemul de securitate 3D Secure îmi
asigură protecția perfectă a cardului, căci
avatarului meu i se scanează retina mea, care
nu poate fi clonată.
Am încredere în avatarul meu, care
mă reprezintă, îi transmit lista de cumpărături
online, are acces la banii mei din bancă, îmi
face cumpărăturile și îmi sunt trimise cu
promptitudine la locuința mea.
Avatarul învață din shopping, ca și robotul programabil la șah și fiecare ședință de shopping
este o evoluție pe spirală, avatarul devine un maestru în shopping.
Îmi amintesc cu groază de vorbele lui Albert Einstein:
”Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranţă cel de-al
patrulea va fi luptat cu pietre şi bâte.”
Unde vom locui, ce vom mânca, cu ce ”avatar” vom merge la shopping?
Va trebui să reinventăm totul, vom crea țara unde cel mai important minister va fi Ministerul
Fericirii.
Această țară există și acum
pe planetă: Regatul Bhutan este o
țară din sudul Asiei, aflată la
poalele Munților Himalaya.
”Regatul Bhutan este unul
dintre cele mai misterioase locuri
de pe Terra. Este un regat
mic, situat între India și China,
pe versantul
sudic
al
marelui Masiv Himalayan. În
funcție de altitudine, Bhutanul are
mai multe zone climaterice – de la
montană la subtropicală. Butanezii
își denumesc regatul Druk Youl
sau Druk Cenden (țara dragonului
ce stăpânește tunetul). Multe milenii la rând țara a fost perfect izolată de lumea exterioară de către
masivul Himalaya. ceea ce a permis păstrarea nealterată a unei culturi autentice, unice și fascinante.
... Guvernul Bhutanului a considerat că este absurd să se bazeze în evaluarea bunăstării populației
țării pe asemenea indicatori irelevanți ca PIB (produsul intern brut). Așa că a inventat un alt
indicator – Gross National Happiness (Indicatorul Naționalal Fericirii) Acesta a fost legiferat prin
Art.9 al Constituției Bhutanului, care sună așa: ”Scopul principal al activității Guvernului este
atingerea fericirii de către fiecare cetățean al țării”! ”
Oare vom fi capabili să salvăm planeta!
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SHOPPING ONLINE
Prof. Gheleşian Petru
Colegiul Tehnic „ Valeriu Braniste” -Lugoj

Din cauza numeroaselor
avantaje și beneficii, tot mai mulți
oameni
spun
că
preferă
cumpărături
online,
de
la
cumpărături convenționale la
cumparaturi personalizate. Este
important să înțeleagem psihicul
cumparatorului online.
Știm ce vrea consumatorul
și îl conectăm în gândirea de
marketing la toate modurile în
care el poate întâlni dorințele sale,
printr-o inteligență competitivă,
prețuri competitive, servicii pentru
clienți, și multe altele.
Evident ne gândim şi la toate drepturile sale ca şi cumpărător într-o lume virtuală, integrând
cumpărătura sa din lumea reală.
De ce ar cumpăra însa de la noi, alegând textura şi orice altceva ce-şi imaginează stând în
faţa unui calculator, modelând un fotomodel 90-60-90, cu cotele şi designul său personalizat, oare
ne vor fi respectate drepturile comerciale pe care le avem în lumea reală?
Dacă suntem indeciși asupra stilului vestimentar, putem răsfoi catalogul unui magazin
virtual până când ajungem la imaginea de vis asemănatoare vedetelor.
Dacă nici aceasta nu ne este pe plac, putem naviga pe site-uri ale magazinelor virtuale cu
zeci de mii de produse. În plus, decizia ne este facilitată de motorul de căutare al site-ului cu criterii
de selecție diverse: Valentine’s day , culorile primăverii – albastru deschis și roz, haine trendy
pentru primele zile de primăvara și altele.
Mulți consumatori online renunță după o simplă navigare pe net prin propriile blocaje:
„Sigur e de calitate acest produs dacă îl comand de pe net?"
„De ce să am încredere într-un produs pe care nu îl pot atinge și întoarce pe toate părțile?"
„Cât timp o să treacă până când o să fie livrat produsul dacă îl comand de pe net?"
„De ce îmi cere acest site numărul cardului meu?"
Îmi amintesc povestea bunicului care se deplasase cu avionul la Bremen in West Germany,
iar serviciile Lufthansa îi încurcaseră bagajul său care a ajuns în Rusia.
Unde altundeva poți face cumpărături, chiar și la miezul nopții, purtând pijamalele tale?
Acum insa tu nu trebuie să aștepti într-o linie sau să aștepti până când asistentul de magazin te ajută
cu achizițiile. Poti face cumpărături, în câteva minute, chiar dacă esti ocupat, economisid timp și
evitand aglomerația.
Magazinele online ne ofera posibilitatea de a face shoping 24 x 7 și ne recompenseaza cu
cumpărături "fără poluare".
Şi sunt preturi mai bune nota bene, primim oferte ieftine şi preturi mai bune de la
magazinele online, deoarece produsele vin la noi direct de la producător sau fără intermediari cu
vânzători implicați. Multe magazine online oferă cupoane de reduceri și rabaturi.
Se pot obține mai multe mărci și produse de la diferiti vânzători la o simpla accesare a key
de la calculator.
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Putem obține ultimele tendințe internaționale, fără a cheltui bani pe călătorie; putem face
cumpărături de la comercianții cu amănuntul din alte părți ale țării sau chiar din lume, fără a fi
limitati de zona geografica ... Aceste magazine online oferă o selecție mult mai mare de culori și
dimensiuni decât vom găsi pe plan local. Dacă observam că produsul de care avem nevoie nu este
pe stoc online, putem da comanda la alt magazin online, în cazul în care produsul este disponibil.
Sunt mai putine cheltuieli cu banii, cu timpul: De multe ori, atunci când vom opta pentru
cumparaturi conventionale avem tendinta de a petrece mult mai mult timp decât cu cheltuielile de
cumpărături necesare, pe lucruri cum ar fi consumatia la Mall-uri, timpul aferent cu călătoria, etc.
Suntem vistiernicul propriului pormoneu,
compărăm mereu prețurile: Magazinele online fac
comparații și cercetează produsele și prețurile posibile
la alte magazine online, de asemenea ne oferă
posibilitatea de a face schimb de informații și opinii cu
alți cumpărători care au experiență la prima mână, cu
un produs sau un comerciant cu amănuntul.
Şi mai trebuie să şti că sunt nativ Berbec:
Dacă eşti ca mine, ai dori să eviti mulțimile atunci
când faci cumpărături. Mulţimile ne forțează să facem cumpărăturile grăbiţi de cele mai multe ori.
Mulţimile crează de asemenea o problemă atunci când vine vorba de găsirea unui loc de parcare în
apropiere acolo unde dorim să facem shoping și mai e si problema de a merge înapoi la
autovehiculul mai târziu încărcat cu pungi pline de cumpărături.
Dacă mergem la Mall-uri sau centre shopping, de multe ori vom ajunge să cumpărăm
lucruri de care noi nu avem nevoie din cauza „ the shopkeepers upselling skills” sau ne vom
compromite în alegerile noastre din cauza lipsei de opțiuni în aceste magazine.
Şi nu în ultimul rând vom face achiziții discrete: Unele lucruri sunt mai bine făcute în
intimitate. Magazine online ne vor permite sa cumperam lenjerie sau jucării pentru adulti, fără a ne
jena că există mai mulți oameni care ma urmăresc pe mine și alegerile mele.
Există două tipuri distincte de legislație care afectează comercianții cu amănuntul online.
În primul rând, tradiționalele norme de protecția consumatorilor se aplică tuturor
vânzărilor efectuate online.
Aceste reglementări sunt bine stabilite, dar este important să ne amintim că ele se aplică
comercianților cu amănuntul online la fel de eficace ca și cele datorate cumpărăturilor tradiționale.
În al doilea rând, există reglementări concepute
special pentru a face față problemelor cu care se confruntă
vânzările comercianților cu amănuntul relaţional la cataloage
virtuale, adică cele care ne dau nouă drepturi, cumpărătorilor
viitorului „solid state driver”, cumparători online.
BIBLIOGRAFIE
Bogdan Manolea, 10 sfaturi juridice despre comertul pe Internet, Craiova, August 2007
https://www.plandeafacere.ro/download/profiluri/Magazin%20online.pdf
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Free Energy versus Occult chemistry
Prof. Gheleşian Petru,
Colegiul Tehnic “Valeriu Branişte” Lugoj
Articolul este un omagiu adus unor precursori ai vremurilor ce stau să vină şi anume
Curuppumullage Jinarajadasa şi Nikola Tesla.

“ Există permanent în jurul meu o lume
invizibilă, foarte greu de descris, care
traversează, pătrunde şi învăluie toate
lucrurile lumii noastre”
n. 16 December 1875, Sri Lanka, India

“Cunoaşterea vine din univers, iar
viziunea noastră este structura sa cea
mai perfectă. Avem doi ochi:
pământeşti şi spirituali. De preferat
este ca cei doi să devină unul
singur.” N. 10 iulie 1856

10 Iulie 1856
Prin clarviziune între 1900 şi 1953 Annie Besant, Charles Webster Leadbeater şi
C.Jinarajadasa au studiat atomii din tabelul lui Mendeleev. Elementele se aşează conform oscilaţiei
unui pendul şi obţin valenţa I-IV, iar ultimii atomi (Anu) se aşează în figuri geometrice tetraedic,
cubic, etc. Toate elementele au fost găsite a fi construite în sus din unităţi numite ultimul atom fizic,
şi căruia ulterior i s-a dat numele “Anu”.
Astăzi la Cern în Elveţia cercetătorii caută Bosonul Higgs, numit aşa
după fizicianul britanic Peter Higgs şi supranumit „particula lui Dumnezeu”, care este o particulă
elementară ipotetică din familia bosonilor, despre care se crede că face parte din mecanismul care
conferă masă celorlalte particule elementare.
Anu este o sferă, uşor turtită, şi există o depresiune în punctul unde forţa curge în el,
cauzând o formă ca o inimă. Fiecare Anu e înconjurat de un câmp electric.
Anu este format prin curgerea forţei vitale, Conştinţa Cosmică (Fohat) şi dispare cu refluxul
ei.
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Vidul cosmic căruia ocultiştii i-au dat numele de Koilon este umplut cu energie, materia aşa
cum o cunoaştem fiind “găuri în eter” obţinute prin inserţia Conştiinţei Cosmice. Fohat scobeşte
găuri în spaţiu. Aceste găuri sunt umplute mai întâi cu Conştinţa Logosului, apoi sunt proiectate de
El pentru a forma spire.
Când, în procesul de creare al atomului fizic (Anu) au fost formate spiralele de ordin şase,
Logosul le înfăşoară în trei rânduri paralele, spirele mai groase din fig. Ultime atom=Anu. Ceea ce
noi numim materie, nu este Koilonul, ci absenţa koilonului. Fiecare bulă sau punct luminos este în
realitate un centru de Conştiinţă
O bulă nu durează decât atât timp cât voinţa Sa respinge Koilon-ul care îl înconjoară. Aceste
bule sunt dispuse în spirale, fiecare spiră fiind compusă din 7 bule. Aceste spirale de ordinul 1 sunt
menţinute în această formă graţie voinţei Logosului
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Logosul dispune aceste prime spirale în spirale mai mari, spirale de ordin 2, fiecare spiră
fiind compusă din şapte spire de ordin 1.
Spiralele de ordin 2 au fost de asemenea dispuse ca să formeze “ spirale de ordin 3” şi aşa
mai departe până la spirale de ordin 6, atomul Planului fizic fiind format din 496 , adică
13.841.287.201 bule la care se mai adugă un anumit număr de bule, în funcţie de constituţia
particulară a atomului fizic.
Anu se compune din zece fire, care se divid însele în mod natural în doua grupe - trei care
sunt mai groase şi mai proeminente şi şapte fire mai subţiri care corespund culorilor şi planetelor.

Atomii chimici sunt organizaţi în forme geometrice: Spike Group, Dumb-bell Group;
Tetrahedron Group; Cube Group; Octahedron Group; Crossed Bars Group; Star Group.

Modelul spaţial al elementelor
chimice poate fi imaginat prin poziţia spaţială
a două lemiscates cuadratice. Coloana centală
a modelului spaţial corespunde elementelor chimice de valenţa zero, He , Ne, Ar, Co, etc.Ea conţine
şi elemente ce nu au fost descoperite încă de chimişti. Hidrogenul a fost primul element chimic
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examinat. Atomul de Hidrogen este format din 18 Anu aranjaţi în şase grupuri, fiecare din trei Anu,
toate cuprinse într-o formă ovală.
Cele şase grupuri se află în sase puncte din spaţiu; fiecare dintre cele trei grupuri care fac o
jumătate de Hidrogen sunt legate între ele în spațiu prin linii de atracție. Hidrogenul are numărul de
greutate 18/18=1.
Tabelul lui Mendeleev prezintă 3 inversiuni ce nu pot fi explicate într-o construcţie Divină, toate
celelalte elemente respectând o logică aparentă crescătoare. Aceste inversiuni nu se regăsesc în
logica elementelor descoperite prin clarviziune. Ne întrebăm cu o logică elementară cum este posibil
ca ştiinţa actuală să accepte că atomii elementelor să difere doar printr-un proton, care vorba vine nu
a fost văzut sau măsurat niciodată.

Prezint elementele monovalente de valenţa 1 şi numărul de greutate aferent, comparativ cu
masa atomică din tabelul lui Mendeleev.
Turnul Tesla, a fost construit în apropiere de insula Manhattan (SUA), la începutul anilor
1900, dar acesta a fost demolat iar laboratorul lui Tesla ars până la temelie.
Această crimă împotriva umanității (căci poate fi considerată astfel această acțiune) a fost
pusă la cale şi finanțată de bancherul JP Morgan.
Această acțiune a fost întreprinsă în urma informării lui JP Morgan de către Tesla (care era
finanțat în cercetările sale de către acesta) că, cu ajutorul acestui turn ar putea fi alimentată
wireless întreaga omenire cu curent electric în mod gratuit.
Ori JP Morgan deja avea un imens capital în fabricile de cabluri electrice investit pentru a-şi
vedea afacerile falimentate dacă această invenție a lui Tesla ar fi fost aplicată.
Si iată-ne astfel în anul de grație 2017 cu cabluri atârnate pe stâlpi, cu costuri imense de
întreținere şi foarte vulnerabile la capriciile vremii.
Bibliografie
1. Jinarajadasa Curuppumullage, “ Evoluția ocultă a umanității”, Editura Herald, Bucureşti, 2005
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ALCHIMIA VINULUI
Prof. Daniel Giorgi
Liceul Tehnologic „C.tin Șandru” Bâlta
Vinul reprezintă băutură obținuta pe calea fermentării spirtoase integrale sau parțiale a
mustului de struguri. Termenul „vin” este aplicat doar pentru produsele din struguri. Marele
apreciator al vinurilor, bătrânul William Shakespeare zicea: „Un vin bun este o prezenta familiala
atunci când este bine folosit.”
Compoziția vinului
Din cele aproximativ 500 substanțe de natură diferită care s-au identificat în vin, asociate
într-o manieră extrem de complexă unele trec din struguri în stare neschimbată (acidul tartric, malic,
citric, glucidele, substanțele minerale) altele se formează în timpul fermentației alcoolice (alcooli,
acidul lactic, etc.).
Compoziția chimică a vinurilor este influențată de: soi, factori pedoclimatici, agrotehnici,
procedee de vinificare, etc.
Componentele din vin:
1) Apa ce constituie solventul substanțelor şi reprezintă 850 – 900 ml./1 l vin(90%).
2) Alcoolul – Metilic – care nu este dorit în vin.
- Etilic – cu ponderea cea mai mare după apă, imprimă mirosul, gustul, etc.
Se exprimă în grade Sal 1 grad sal = 10 ml. alcool și în % vol.
3) Alcooli superiori – au un rol important în buchetul vinului.
- Propilic
- Izopropilic
- Izobutilic
- Amilic – cel mai important
- Izoamilic
Alcoolul amilic în cantități mari dă starea de ebrietate.
4) Acizii din vin
- Acidul tartric – imprimă o aciditatea aspră, dură a vinului
- Acidul malic – imprimă gustul acid acru de aguridă, dar dispare la
maturizarea strugurelui
- Acidul citric
- Acidul succinic
- Acidul acetic
5) Substanțe volatile și odorante
- Imprimă aroma și buchetul vinului.
6) Glucidele – se află în funcție de tipul vinului 1-2 gr./l la vinurile seci şi peste 80 g./l la
vinurile licoroase.
7) Substanțele fenolice – denumite și substanțe colorante și tanante care sunt responsabile
de culoarea vinului.
8) Substanțe azotate – care sunt de natură organică şi exprimă o cantitate de azot total.
9) Substanțele pectice şi polizaharide(pectine, gume, mucilagii ).
10) Substanțe minerale – participă la gustul vinului şi reprezintă:
- Cationi: K+, Ca2+, Na+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+,
- Anioni: SO42-, Cl-, PO4311) Vitamine şi enzime:
- Grupa B, PP
- Biotina
Analiza vinului și scopurile ei
1.Examinarea organoleptică(degustarea) vinului
– gustul: dulce, amar, acru, sărat, aciditate
– mirosul (aromă, buchet)
– văzul :limpiditatea, sedimente, culoarea
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2.Determinarea indicilor fizici şi fizico – chimici ai vinului
– densitatea : metoda picnometrului
P – greutatea picnometrului gol
P1 – greutatea picnometrului umplut cu apă
P2 – greutatea picnometrului umplut cu vin
– determinarea zahărului cu refractometru
– determinarea acidității totale
3.Determinarea compoziției chimice a vinului
– conţinutul extractului total din vin
x= a·100 gr./100 ml.
b
unde:
x-greutatea reziduului uscat
b-volumul vinului luat pentru determinare
– determinarea conţinutului în zaharuri: ex. cu refractometru
– determinarea alcoolului metilic, etilic: ex. prin folosirea ebuliometrului
– determinarea alcooli superiori – acidul tartric
– determinarea azotului
– determinarea cenușii
Vinul-însușiri senzoriale
Vinul este o băutură alcoolica obținuta exclusiv prin fermentarea completa sau parțiala a
strugurilor proaspeți ori a mustului de struguri proaspeți (băuturile alcoolice din alte fructe, inclusiv
din stafide nu pot purta denumirea de vin).Tăria alcoolica a vinului nu poate fi mai mica de 8,5% in
volume.
Însușiri senzoriale: Limpiditatea, culoarea ,spumarea ,perlajul, mirosul, buchetul, gustul.
Elementele evaluării gustului sunt: tăria alcoolica, dulceața, aciditatea, astringența,
extractivitatea, catifelatul, robustețea si armonia .
Analize fizico -chimice
Analiza senzoriala a vinului
Metoda are la baza determinarea cu ajutorul simțurilor, văz, miros ,gust a următorilor indici de
calitate: aspect, culoare, gust, miros, aroma (buchet).
Principiul metodei
Paharele de degustare trebuie sa fie din sticla transparenta, subțire, fără deformații sau bule cu
forme specifice categoriilor de vinuri. Paharul internațional de degustare este paharul cu picior tip
„lalea” cu o capacitate de 215 cm3 care concentrează aroma, buchetul vinului precum si mirosurile
străine la partea superioara. Majoritatea tipurilor de pahare au picior pentru a evita contactul
pereților cu mana. Paharele se vor umple la cca.1/3 din volumul lor deoarece umplute mai mult
creează dificultăți la agitarea vinului si pentru ca raportul intre volumul vinului si volumul paharului
prezinta importanta asupra mirosului.
Temperatura vinurilor supuse examinarii variaza in functie de tipul băuturii astfel: pentru vinuri
albe 12-15 grade C, pentru vinuri roșii 15-20 grade C, pentru vinuri spumante 8-10 grade C, pentru
vinuri desert 20 grade C.
Ordinea degustării vinurilor este următoarea: întâi cele albe apoi cele roșii, întâi cele seci apoi cele
dulci, întâi cele slabe apoi cele tari, întâi cele tinere apoi cele vechi.
Determinarea aspectului (limpidității) si a culorii
1.se toarna vin intr-un pahar de degustare pana la 1/3 din volumul acestuia.
2.se apuca paharul de picior, se ridica la nivelul preferabil de vizibilitate si se întoarce de câteva
ori in poziție inclinata.
3.se examinează proba observând limpiditatea si culoarea.
Determinarea mirosului
1.se miroase proba de vin din pahar inițial in repaus;
2.se imprima o mișcare circulara paharului, se duce la nari si se inspira profund;
3.se duce paharul la buzele intredeschise si se prelungește inspira profund;
Determinarea gustului si a aromei (buchetului)
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1.o cantitate de câțiva cm3 de vin se aduce in gura astfel ca limba sa fie in întregime scăldata in vin;
2.se constata gustul instantaneu apoi se înghite jumătate din conținut;
3.se întredeschid buzele inspirând un ,,fir`` ușor de aer care umple gura cu arome
4.se,,mesteca``restul vinului cu gura închisa ;
5.se constata gustul si aroma vinului precum si armonia componentelor;
6.se arunca vinul din gura si se repeta degustarea.
Calculul si interpretarea rezultatelor
Aspect: limpede fără sediment
Culoare: alb-verzui, alb-gălbui, auriu, roz sau roșu
Miros: caracteristic de vin, fără miros străin
Gust: plăcut, de vin sănătos, fără gust străin
Determinarea dioxidului de sulf liber si total
Dioxidul de sulf se folosește in vinificație pentru stabilizarea biologica a vinurilor dulci.
Dioxidul de sulf acționează asupra drojdiilor ca fungicid, inhibând activitatea acestora. Acțiunea de
inhibare o are numai dioxidul de sulf liber. Dioxidul de sulf se mai foloseste si pentru limpezirea
mustului. Dozele dioxidului de sulf sunt variabile intre(5-15g/hl),in functie de starea de sănătate a
strugurilor și temperatura mediului ambiant .
Folosirea dioxidului de sulf este ușor de aplicat si de asemenea prezinta avantajul ca este
economic.Dezavantajul folosirii dioxidului de sulf:in anii cu recolte puternic avariate sau in anii cu
toamne călduroase ,trebuie folosit in doze mici ,ceea ce duce la efecte negative asupra calității
vinului. Dioxidul de sulf favorizează precipitarea substanțelor in suspensie. Din cantitatea de
dioxid de sulf folosita, o parte se combina cu polifenolii (substanțe tanante si colorante),o parte se
combina cu aldehidele si o parte rămâne libera. Dioxidul de sulf liber constituie elementul activ.
Sulfitarea se aplica sub următoarele forme:
• sulfitarea slaba: pentru 100 l produs ,dozele folosite sunt cuprinse intre1-1,5g sulf pur;
•sulfitarea obișnuita: pentru 100 l produs, dozele folosite sunt cuprinse intre 2-2,5g sulf pur;
• sulfitarea puternica :pentru 100 l produs, dozele folosite sunt cuprinse intre 3-4 g sulf pur;
Prin dioxid de sulf se înțelege dioxid de sulf real liber (SO2)si cel sub forma de acid sulfuros
(H2SO3) sau combinat, ca sulfiți acizi (HSO3) sau neutri. Dioxidul de sulf total reprezintă dioxid de
sulf liber si cel combinat cu aldoze, cetoze, acetaldehida etc.
Determinarea acidității totale si a acidității volatile
Prin aciditate totala se înțelege suma substanțelor cu reacție acida care se pot titra cu o
soluție alcalina titrata. Prin suma acizilor volatili se înțeleg cantitatea de acizi volatili care se găsesc
in vin fie liberi, fie sub forma de săruri.
Principalii acizi organici din vin sunt:
Acidul malic
Conținutul de acid malic creste mult in perioada deformare a bobului si scade treptat după
încetarea coacerii. A maturitatea tehnologica, strugurii conțin numai cantități mici din acest acid
(0,5-2g/l).Acidul malic nu dispare complet nici in strugurii supracopți. Acidul malic in cantități
mici, imprima vinurilor fructuozitate plăcută, iar in cantități mari in strugurii insuficient copți,
vinurile devin astringente si nearmonioase.
Acidul tartric
Se găsește liber si sub forma de săruri atât in boabe cat si celelalte parți ale vitei. Acidul
tartric si sărurile lui cresc la începutul formarii bobului pana in perioada de coacere a strugurilor.
De la aceasta perioada, formarea acidului tartric încetează.
Acidul citric
Este prezent atât in must cat si in celelalte parți ale strugurelui si plantei.
Corectarea acidității in exces, se face prin :
cupajarea unui must cu aciditate mare cu un must cu aciditate mica;
tratarea cu carbonat de calciu . Adaugarea carbonatului de calciu are neajunsul ca da săruri de
tartru insolubile si săruri solubile de acid malic. Vinul rezultat dintr-un must dezacidifiat cu
carbonat este aspru si expus fermentării malolactice, atunci când apar condiții favorabile.
Corectarea acidității reduse:
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In cazul recoltelor supra maturate, ca si in cazul când strugurii sunt atacați de mucegaiurile nobile
(Botrytis cinerea), musturile sunt sărace in aciditate. Corectarea acidității se face prin cupajarea
(amestecarea vinurilor de vârste si de origini diferite) cu musturi acide din aceeași podgorie
si aceeași categorie.
•Corectarea acidității cu acid tartric Acidul tartric, fiind un constituent al mustului, se poate corecta
mustul si vinul, acest acid rămânând sub forma de acid liber.
•Corectarea acidității cu acid citric. In comparație cu acidul tartric, acidul citric are avantajul că nu
dă săruri cu bazele de must.
Pregătirea probei.
Determinarea acidității totale si a acidității volatile se fac la vinuri practic lipsite de dioxid de
carbon. Dioxidul de carbon se elimina cu ajutorul unui vas rezistent la vid de 500 ml, in care se
introduc 100 ml vin si se leagă la trompa, menținându-se sub vid doua trei minute, sub agitare
continua sau incălzindu-se, pana aproape de fierbere balonul cu vinul de analizat.
Determinarea acidității totale
Pentru determinarea acidității totale se folosesc mai ales metodele:
•Titrimetrica: Aceasta metoda se bazează pe titrarea directa a unui volum din lichidul de analizat
cu o soluție alcalina titrata, pana la reacția neutra, stabilita cu ajutorul indicatorilor de culoare;
•Potentiometrica:Aceasta a doua metoda are avantajul ca permite stabilirea cea mai precisa a
punctului neutru, care corespunde la pH-7,decat cu prima metoda, deoarece aprecierea
justa a neutralizării întâmpina dificultăti,mai ales la analiza vinurilor intens colorate sau tulburi.
Determinarea concentrației alcoolice a vinului
Alcoolul etilic este cel mai important constituent al vinului. Concentrația alcoolica a
vinurilor variază intre 6-16%,in volume. Fermentația alcoolica este un fenomen biochimic care se
produce sub acțiunea catalitica a enzimelor elaborate de drojdii. Concentrația alcoolica influențează
învechirea vinului. Vinurile cu tăria alcoolica mai mica se învechesc mai repede iar cele cu tărie
alcoolica mai mare se învechesc mai greu. In funcție de tăria alcoolica si conținutul de zahar,
vinurile se pot clasifica in:
vinuri seci cu tăria alcoolica de 8-9% alcool si pana la 4 g zahar la litru
vinuri seci si demiseci cu tăria alcoolica peste 9% alcool si pana la 12g zahar la litru
In funcție de conținutul de zahar, vinurile se pot clasifica:
vinuri seci cu mai puțin de 4g/l zahar
vinuri demiseci cu 4-12g/l zahar
vinuri demidulci cu 12-50g/l zahar
vinuri dulci cu 50-80 g/l zahar
vinuri licoroase cu peste 80g/l zahar
Determinarea cu refractometrul portativ (de câmp)
Principiul construcției
Refractometrul portativ este bazat pe același principiu ca și cel pentru zahăr, dar construcția
lui este mult mai simplă.
Construcția refractometrului
Refractometrul portativ reprezintă o lunetă. Această lunetă se află în legătură cu o prismă,
fixată într-o montură metalică, care are un capac rabatabil destinat pentru aplicarea picăturii de
soluție pe prismă. Luneta este prevăzută cu un ocular cu scară gradată după soluții de zahăr (de la 0
până la 30% în greutate). Mărimea unei diviziuni este de 0,2%.Refractometrul portativ nu are
dispozitive pentru menținerea contantă a temperaturii în cursul determinării.
Tehnica determinării
Se pune o picătură mare din lichidul de analizat pe suprafața prismei și se acoperă cu
capacul.
Apoi, refractometrul se dirijează spre lumină, se stabilește limita de demarcare dintre câmpul
luminat și cel umbrit procedându-se la citirea pe scara vizibilă în ocular.
Calculul
Indicația scării refractometrului portativ dă direct conținutul de substanță uscată în soluția de
analizat. Indicațiile instrumentului sunt exacte la temperatura de 200C. de aceea, în cazul când
determinarea se face la o altă temperatură, se aplică corecția de +0,2% de substanță uscată la fiecare
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30. (Dacă temperatura este sub 200C, corecția calculată se scade din indicația refractometrului, dacă
temperatura este mai mare de 200C, corecția se adaugă).
Tehnica determinării prin metoda ebuliometrică
Metoda se aplica numai vinului sec, cu un extract sub 30 g/1, sănătos si limpede. Nu se
aplica vinurilor tulburi, alterate (oțetite etc.), cu aciditate volatila mai mare de 1,2 g/1 acid acetic.
In buletinul de analiza se va specifica metoda folosita. Metoda ebuliometrica determina concentrația
alcoolica cu o eroare de +/-(0,1-0,3) % vol.
Principiul metodei:
Determinarea punctului de fierbere al vinului, care se găsește intre punctul de fierbere al apei
(100°C) si cel al alcoolului etilic (78,3°C), vinul fiind un amestec hidroalcoolic.
Materiale necesare
Ebuliometrul, proba de vin.Se deduce concentrația alcoolica a vinului, folosind un disc sau o rigla
speciala de corespondenta, cunoscând punctul de fierbere, determinat cu ebuliometrul. Concentrația
alcoolica a vinului este cu atât mai mare, cu cat punctul de fierbere este mai scăzut fata de cel al
apei.
Descrierea aparatului.
Ebuliometrul este format din:
- rezervor pentru fierbere de circa 90 ml, prevăzut cu refrigerent ascendent, termosifon cu
robinet de evacuare;
termometrul special, gradat in zecimi de grad intre 86°C si 120°C;
lampa de încălzire cu spirt;
- disc special de calcul (corespondenta), care prezinta o scara alcoolmetria exterioara si un cerc
mobil cu gradații termometrice (scara temperaturilor), in loc de disc se poate folosi o rigla speciala
cu rigleta glisanta, construita după principiul discului.

Mod de lucru
Modul de lucru cuprinde:
• stabilirea punctului de fierbere al apei
• starea punctului de fierbere al vinului
• calculul concentrației alcoolice.
a.)Stabilirea punctului de fierbere al apei
• in rezervorul curat al aparatului, spălat in prealabil de doua ori cu apa distilata, se toarnă 20 ml
apa distilata.
• Se adaptează termometrul si refrigerentul (mantaua de răcire a refrigerentului, fiind goala, fără
apa) si se încălzește termosifonul pana Ia fierberea apei in rezervor.
• încălzirea se reglează astfel încât vaporii de apa sa iasă din refrigerent după l-5 min si, din acest
moment, se observa coloana de mercur.
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• Se citește punctul de fierbere al apei, când apar vaporii si coloana de mercur rămâne staționara
cel puțin 2 min.
b)
Stabilirea punctului de fierbere al vinului.
• Rezervorul aparatului se clătește de doua ori cu cate 20-30 ml din vinul de analizat si se șterge
bine.
• Se introduc apoi in rezervor 50 ml vin, se montează refrigerentul (cu apa in mantaua de răcire)
si se adaptează termometrul.
• Se încălzește termosifonul si se urmărește ascensiunea coloanei de mercur pana devine
staționara, timp de 1 - 2 min.
• Temperatura de fierbere a vinului se notează in grade si zecimi de grad.
c) Calculul concentrației alcoolice.
• Se fixeaza discul mobil astfel incat diviziunea corespunzatoare punctului de fierbere al
apei sa corespunda punctului zero de pe scara alcoolmetria.
• Concentrația alcoolica (gradul alcoolic) se stabilește citind diviziunea de pe scara alcoolmetrică
care coincide cu diviziunea corespunzătoare punctului de fierbere a vinului.
Corespondența dintre concentrația alcoolică la 15°C si concentrația alcoolică la 20°C :
Concentratia
Concentratia
Concentratia
Concentratia
alcoolica la 15°C alcoolica la 20°C alcoolica la 15°C alcoolica la 20°C
% vol
% vol
% vol
% vol
6
6,03
18
18,07
7
7,03
19
19,07
8
8,04
20
20,07
9
9,04
21
21,08
10
10,04
25
25,08
11
11,05
30
30,09
12
12,05
40
40,08
13
13,05
50
50,07
14
14,06
60
60,07
15
15,06
70
70,06
16
16,06
80
80,05
17
17,07
90
90,03
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PĂRINȚI PLECAȚI, ELEVI CARE ANALIZEAZĂ
Iancu Ionuţ
Colegiul Tehnic Ion D. Lăzărescu, Cugir
Trăim într-o lume în care fiecare este pus parcă pe căpătuială, pe câştig din ce în ce mai
numeros. Şi pentru aceasta facem numeroase sacrificii, uneori sacrificându-ne ce avem mai scump:
timp liber, hobby-uri, prieteni şi multe altele. Romain Rolland, câştigător al Premiului Nobel
observa cum Dintre cele mai grele sacrificii şi pe care le plătim cel mai mult, sunt acelea ce le
facem conştient sau nu, atunci când ne jertfim propria familie, proprii părinţi sau copii.
Ce impact au toate acestea pentru noi sau pentru ei? Urmările sunt atât de numeroase încât
greu ar putea fi cuprinse într-un singur articol,în câteva rânduri, s-ar cere mai degraba anumite
studii sociologice de specialitate. Totuşi, am încercat să fac o dezbatere şi apoi un studio de caz în
această privinţă, având ca grup ţintă elevii claselor a XII-a de Liceu, anii cei mai grei din viaţa unui
adolescent, unul cu cele mai multe întrebări, când deciziile luate pot influenţa întreaga viaţă.
Astfel, după o dezbatere în privinţa migrării persoanelor, elevii au identificat adevăratele
urmări ale plecării departe de familie, de ţară şi de tot ce a fost construit,consolidat până acum . Ele
sunt:
 îndepărtarea de cadrul familial;
 totul este văzut cu alţi ochi,făcându-se astfel de cele mai multe ori o analiză critică
societăţii româneşti;
 familiile se obişnuiesc cu gândul că un membru este plecat şi nu se mai bazează pe el
în ceea ce priveşte educaţia celor rămaşi acasă;
 formalizarea dialogului cu cei rămaşi;
 scăderea drastică a populaţiei şi implicit a specialiştilor;
În clasa de elevi respectivă erau mulţi copii ai căror părinţi erau plecaţi (acesta a fost
criteriul după care am ales clasa) iar ei au putut mărtusiri şi exemplifica anumite întâmplări reale
petrecute în propria familie. Rolul meu a fost acela de a fixa cadrul necesar. Desigur că nu va putea
fi realizată o schimbare de viaţă la aceşti adolescenţi puşi să treacă printr-o astfel de situaţie
familială, dar scopul dezbaterii noastre a fost acela de a conştientiza şi preveni anumite întâmplări,
situaţii, ce pot apărea.
Următorul punct al dezbaterii noastre s-a referit la cel ce îşi schimbă mentalitatea,
ajungându-ze la concluzia că cel care pleacă îşi schimbă inevitabil modul de a gândi întrucât:
 românul are tendinţa de a se adapta în mediul nou în care trăieşte şi asta o face conştient sau nu;
 tendinţa de a copia şi de a adopta obiceiurile şi tradiţiile prezente în locul de migraţie;
 cu cât omul călătoreşte mai mult, cu atât îşi schimbă mentalitatea, obiceiurile şi cultura;
 au posibilitatea de a începe o nouă viaţă cu un nou stil;
 căutarea tuturor de a se realiza pe plan financiar şi sentimental, integrându-se astfel mai amplu în
noul mediu de trai;
 schimbarea de percepţie faţă de mediul în care acum individul trăieşte şi comparaţia ce apare
inevitabil între fostul mediu de trai şi cel actual;
 majoritatea sunt respinşi de comunitatea unde ajung (sunt unele dintre cele mai importante
concluzii trase de elevi) şi astfel sunt nevoiţi sa se adapteze
Aşa stând lucrurile, înclinăm să credem că cei ce pleacă spre o viaţă mai bună afectează
extrem de mult pe cei rămaşi acasă, iar beneficiile aduse familiei sunt de multe ori plătite cu un preţ
extrem de mare!! După ce au fost sensibilizaţi în privinţa egalităţii de şanse, elevilor din clasa a XIIa li s-a dat ca sarcină realizarea unui text argumentativ, pornind de la următoarea afirmaţie: Nu te
simţi în largul tău decât printre egalii tăi!20 Textul a fost apoi discutat în clasă. Dacă rezultatele nu
sunt cele dorite de noi, am putea apela ora următoare la o altfel de activitate. Un exerciţiu de tipul
Supravieţuire în deşert ar scoate în evidenţă faptul că oamenii nu se pot salva decât comunicând,
discutând, având aceleaşi valori.
20

Balzac, Iluzii pierdute, volumul I,pg.164,Editura Minerva, Bucureşti, 1976
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Altă clasă de liceu (a XI-a) a avut de efectuat un studiu de caz despre contribuţia românilor
la consolidarea imaginii României într-o lume necunoscută, străină lor până atunci. Câteva idei miau atras atenţia :
Contribuţia la consolidarea imaginii ţării se poate face prin :
 păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti nealterate;
 munca asiduă depusă şi păstrarea virtuţilor personale;
 sportivii cu rezultate deosebite;
 adaptarea perfectă la mediul strain;
 utilizarea noilor tehnologii;
 impresia că dincolo e mai bine şi astfel, întorşi în ţară, doresc cu necesitate o
schimbare;
 diferite filme ce promovează spaţiul nostru românesc;
 artiştii afirmaţi la nivel mondial;
 legatura cu cei de acasă nu se pierde niciodată;
 marirea exporturilor de calitate către întreaga lume;
Cum vom putea face asta? Soluţiile au venit tot de la ei….
 punerea unei baze solide în politica românească axată pe tineri;
 acţiunile de voluntariat şi actele caritabile;
 să nu ne negăm rădăcinile;
 deschiderea unui restaurant cu specific românesc;
 organizarea unor festivaluri cu trupe folclorice sau acţiuni culturale;
 exemplificarea artei şi a arhitecturii;
 să fim mândri cu ceea ce reprezentăm în afară şi astfel schimbăm unele idei
preconcepute;
Fără a insista deloc asupra egalităţii oamenilor în faţa lui Dumnezeu, sau asupra egalităţii
desemnate prin Drepturile Omului, trebuie să fim conştienţi că fiecare dintre noi suntem egali cu
semenii noştri, chiar dacă ne diferenţiem prin atitudini. Urmărind mass-media ultimilor ani, am
constatat un deficit. Se prezintă fapte fără a se insista prea mult sau aproape deloc asupra cauzelor,
ceea ce duce la repetarea aceloraşi erori. De aceea este imperios necesar să cultivăm în şcoală
spiritul democratic, toleranţa, egalitatea etc. Trecerea cu vederea a acestor probleme duce clar spre
certuri, spre divergenţe, mai devreme sau mai târziu, de aceea, cu cât acordăm mai puţină
importanţă acestor lucruri, cu atât suntem mai expuşi. E şi o datorie morală să fim fii ai păcii…, să
fim înţelegători, după cum preciza şi Constantin Ţoiu: Toleranţa e mai curând un semn de forţă
decât de slăbiciune21.
Suntem zi de zi confruntaţi cu diferite situaţii care scot în evidenţă comportamente
neadecvate faţă de cei ce ne înconjoară, de multe ori judecându-i după anumite idei dinainte
stabilite, numite prejudecăţi. Prejudecăţile, iată hoţii care ne fură!22 Pierdem din vedere ceea ce
este mai important când apelăm la aceste prejudecăţi, fără a ne da şansa de a cunoaşte pe cei ce ne
înconjoară, pe valorile ce le risipim ori de câte ori ne lăsăm învinşi de prejudecăţi. Acum a apărut
pe faţa pământului o nouă rasă de vieţuitoare. Se numesc cetăţeni. Trăiesc nu în păduri sau în
junglă, ci în birouri; dar sunt mai cruzi decât fiarele sălbatice. Ei s-au născut din încrucişarea
omului cu maşinile. Amestecarea aceasta este rasa cea mai tare de pe pământ. Chipul lor este la fel
cu al oamenilor; uneori chiar îi poţi confunda. Dar îi vezi imediat că se poartă nu ca oameni, ci ca
maşinile. Amestecătura aceasta e de rasa cea mai tare. În loc de inimi, cred că au ceasornice. Şi
creierul le e un fel de maşină. Totuşi nu sunt nici maşini, şi nici oameni! Au exact poftele fiarelor.
Totuşi, nu sunt nici fiare. Sunt cetăţeni! Ciudată corcitură…Ei au umplut pământul!23
O caracterizare amarnică făcută de un scriitor. Dacă se regăseşte lumea într-o astfel de
creionare, putem afirma că ne îndepărtăm de ţelul nostru comun de a trăi în comuniune. Dacă nu
mai dorim comuniunea cu semenii noştri, înseamnă că trăim zadarnic pe această planetă. Scopul
21

C-tin Ţoiu, Căderea în lume, pg.31,Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1987
V.Hugo, Mizerabilii, pg.31, Ed. Univers, Bucureşti, 1985
23
Virgil Gheorghiu, Ora25, prefaţă Elisabeta Lăsconi, pg.188, Editura Gramar, Bucureşti 2004
22
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educaţiei este comuniunea ideilor cu a faptelor. Dacă nu acordăm din timpul alocat orelor de studiu
o importanţă aparte informaţiilor despre egalitatea de şanse, valorile europene, posibilităţii
convieţuirii în diversitate, oricât ne-am strădui să schimbăm mentalităţi, să formăm caractere sau să
cizelăm atitudini, nu vom reuşi niciodată.
La colegiul unde sunt, am iniţiat nişte proiecte având drept scop transformarea Colegiului
unde predau într-o şcoală europeană. Primii paşi ai proiectului au început prin conceperea unui
chestionar prin care elevii au răspuns la întrebări de tipul: Aţi vrea să învăţaţi într-o şcoală de tip
european? Ce credeţi că diferenţiază şcoală românească de cea europeană ? Care credeţi că sunt
paşii care ar trebui făcuţi? Ce soluţii propuneţi? etc În felul acesta am responsabilizat elevii şi
părinţii (cărora le-am adresat acelaşi chestionar) în privinţa rolului pe care îl are şcoala în devenirea
individului. Greşeala omului este că nu ia atitudine atunci când s-ar cădea. Am putea încerca să
devenim mai atenţi cu cei din jurul nostru şi astfel am fi părtaşi unei transformări vizibile. Mircea
Eliade în prefaţa jurnalului său portughez afirma credinţa că lumea se va schimba, omul devenind
liber de superstiţii, prejudecăţi,având conştiinţă de sine. Cineva probabil se va grăbi să îmi spună că
aceste lucruri sunt greu de realizat – adevărat ! Însă cu cât un lucru devine greu accesibil, cu atât
victoria e mai frumoasă! Pe de altă parte orice reuşită depinde de amabilitatea pe care o arătăm
oamenilor, de predispoziţia noastră de a trece peste anumite aspecte, iar valorile ce le putem
descoperi în spatele unor supoziţii trebuie să ne dea curajul de a accepta pe cel de lângă noi! Toţi
alcătuim o singură lume deosebindu-ne numai prin gradul de înţelegere, afirma Pasternak 24
Uneori devenim metacognitivi, reflectăm prea mult asupra unor aspecte ce ar putea fi trecute
cu vederea şi luate aşa cum ne vin de la viaţă. Noi în calitate de dascăli formăm caractere,
deprinderi, atitudini şi nu neapărat filosofi sau gânditori ai unei noi concepţii de viaţă. De aceea, cu
cât vom practica mai mult la clasă aceste exerciţii de egalitate a semenilor, cu atât vom avea peste
ani oameni pregătiţi să întâmpine diverse situaţii, atitudini, la care te supune viaţa!
Bibliografie:
Balzac, Iluzii pierdute, volumul I,Editura Minerva, Bucureşti, 1976
Gheorghiu Virgil, Ora25, prefaţă Elisabeta Lăsconi, Editura Gramar, Bucureşti 2004
Hugo Victor, Mizerabilii, Ed. Univers, Bucureşti, 1985
Pastemak Boris, Doctor Jivago, traducere, prefaţă, note şi tabel cronologic de Emil Iordache, Ed.
Polirom, Iaşi, 2008
Ţoiu Constantin, Căderea în lume, Ed. Cartea românească, Bucureşti, 1987

24

Boris Pasternak, Doctor Jivago, traducere, prefaţă, note şi tabel cronologic de Emil Iordache, Ed. Polirom, Iaşi, 2008

127

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

CARTEA SAU CALCULATORUL?
Bibliotecar-documentarist Adriana ILIUŢĂ
Şcoala gimnazială „Dragoş Marin” Comuna Ştefan cel Mare, Calărăşi
Răsfoind o carte, lecturând-o ,fiind desigur încântaţi de conţinutul și grafica sa, ne punem în
mod firesc o seamă de întrebări: cum s-a realizat aceasta, cum s-a tipărit, de când se tipăresc cărţi,
cât este tehnică şi cât este artă, cât este hârtie şi cerneală, dar nu în ultimul rând cât este minte,
suflet şi lumină?
Pentru a răspunde la aceste întrebări, consider că este necesar sa amintesc că scrisul, una
din marile invenţii ale omenirii, este cel care a făcut posibilă existenţa cărţilor de astăzi. Scrisul,
constând din reprezentarea prin semne convenţionale a gândirii umane, a apărut treptat, în mai
multe focare de civilizaţie, sub forme variate în timp şi în spaţiu, ca urmare a necesităţii de
comunicare între grupurile umane. Cele mai vechi cărţi pot fi socotite tăbliţele cuneiforme din
argilă arsă din Mesopotamia şi sulurile de papirus din Egipt. Tăbliţele erau în general
dreptunghiulare, de dimensiuni variate până în 37 cm lungime. Când a apărut necesitatea scrierii şi
pe a doua tăbliţă a apărut şi cartea.
Cartea antichităţii, în forma ei clasică, era scrisă pe piele de animale sau papirus şi avea
forma de rulou sau de sul; se numea volumen (volumen, inis = înfăşurare, încolăcire, mişcare
circulară), iar băţul de lemn, os, fildeş etc., în jurul căruia era înfăşurată banda de papirus se numea
şi ,,ombilic".
Încă din antichitate oamenii au fost preocupaţi de scrierea manuscriselor frumoase si rare, a
textelor originale ale unor scriitori consacraţi, ceea ce a dus la apariţia bibliotecilor în centrele
culturale importante. Biblioteca din Alexandria a fost cea mai vestită bibliotecă antică, în anul 300
î.H. existau acolo aproape 1 million de volume (papirusuri).
În Evul Mediu, forma generală a cărţii este codexul (lat. codex, cis = scoarţă, trunchi de
copac), având ca model tablele romane legate cu balamale. Prin înlocuirea tablelor cu foi de
pergament codexul era mai uşor de mânuit şi se putea scrie pe ambele feţe ale pergamentului sau
hârtiei.
Principalele centre de copiere erau in Evul Mediu mânăstirile, unde scribii-călugări care
învăţau să citească şi să scrie- copiau cărţile şi le decorau. Aceste cărţi făcute manual necesitau mult
timp şi multă muncă, astfel că doar bogaţii şi bisericile şi le permiteau. Dar în secolul al XV-lea,
prin inventarea tiparului, germanul Johann Guttenberg, devine deschizătorul unei noi ere în istoria
omenirii, în care cartea, ca miljloc de informare, devine acccesibilă unui public din ce în ce mai
larg.
Cartea – ca manieră specială de a trăi – a constituit de la apariţia ei un mediu optim de
comunicare între oameni, o cale puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la
alta, de la un popor la altul, a valorilor culturale, ştiinţifice, artistice, zămislite în fiecare colţ din
lume. Cartea a fost, este şi va fi un liant ce creează, dezvoltă şi menţine multitudinea şi varietatea
relaţiilor interumane, pe care se sprijină existenţa socială. Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, 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 când e vorba de bârfă, cu atât de frumoasă rostire, atât de grăbită să te
răsplătească, cu atât de neînsemnate dorinţe? ". 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.
Relaţia omului cu cartea are o istorie îndelungată. Lectura o 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 problemele
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
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nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare. În concluzie cititul este o hrana 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 ciuda tuturor acestor foloase pe care le aduc cărţile, în zilele noastre, când elevii se
dezlipesc cu greu de calculator, când referatele se descarcă de pe Internet, când activitatea creatoare
se reduce la copiat, părinţii şi profesorii trebuie să depună un efort îndoit pentru a-i convinge pe
elevi să mai lase calculatorul din când în când în favoarea lecturării unei cărţi. Dar cartea nu
înseamnă doar foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul, informaţia; pentru că cititorul
ştie că ceea ce dă identitate cărţii este experienţa intimă a lecturii, universul pe care i-l deschide
acest izvor de cunoştinţe, şi nu aspectul ei, obiectul fizic. Acelaşi conţinut poate fi publicat atât pe
hârtie, cât şi în format electronic. Mediul electronic, apariţia calculatoarelor au adus totodată cartea
într-o altă înfăţişare - cartea electronică.
Ajunşi în acest punct, se cuvine să răspundem la întrebarea: ce este de fapt calculatorul si de
ce are un rol atât de important în vieţile noastre? Suntem în era informaţiei. În zilele noastre, mai
mult ca oricând, este o cerere incredibilă de informaţii. Oamenilor le place să găsească şi să citească
informaţii care să le îmbogăţească cunoştinţele, să le facă viaţa mai uşoară sau numai ca să se
distreze sau să-şi petreacă în mod plăcut timpul liber. Omul are nevoie de informare, omul de
afaceri are nevoie de informare, rapidă, scurtă şi la obiect. Aşa a apărut calculatorul şi reţelele de
comunicaţii. Aşa a apărut internet-ul, dintr-o nevoie de comunicare rapidă, uşoară si fără griji. Ochii
noştri au început să fie mult mai atenţi în faţa unui calculator, în faţa unui ecran de sticlă pe care ni
se desfăşoară o imagine, decât în faţa unui ziar, sau a unei cărţi, sau a unei reviste.
Cunoaşterea lumii înconjurătoare cu ajutorul calculatorului a devenit o realitate, datorită
volumului mare de informaţii ce ne este pus la dispoziţie. În acelaşi timp, imaginile dinamice,
culorile vii şi efectele sonore, transformă acest proces într-un joc captivant.
Pentru mulţi copii, tineri si utilizatori casnici, calculatorul este un mijloc de divertisment
folosit pentru jocuri, muzică , filme şi navigare pe Internet. Pentru adulţii care lucrează la firme,
bănci şi supermagazine, calculatorul poate fi considerat un instrument de calcul, iar pentru
programatori şi oamenii de stiinţă, o maşină care poate fi programată. Având în vedere că un
calculator e capabil să memoreze volume mari de date (cărţi electronice, jocuri, muzică, filme) se
poate spune că acesta este o "memorie uriaşă".
În societatea de azi şi mai ales în cea viitoare în care calculatorul se afirmă ca un instrument
indispensabil, fiinţele umane care nu posedă o anumită pricepere în mânuirea computerelor, se vor
afla în postura celui care ar dori să consulte o lucrare sau colecţie într-o bibliotecă de mărimea celei
a Congresului american (cea mai mare bibliotecă din lume, dispunând de peste 72 milioane de
piese), dar fără a putea apela la vreun sistem de clasificare a cărţilor sau la vreun catalog de fişe şi
care n-ar avea nici şansa de a întâlni un bibliotecar amabil în măsură să-i furnizeze informaţii utile.
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".
BIBLIOGRAFIE
- Eugenia Şincan, Îndrumător pentru învăţători,părinţi şi copii, Editura „Gheorghe
Alexandru”,Craiova,1993, p. 9
- Silvia Nuţă, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti, 2000, p.233234

129

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

EDUCAȚIA DE IERI ȘI DE AZI
Profesor Ionașcu Ana Mirabela
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj
Pentru Jean-Jacques Rousseau educația este în același timp intervenție și neintervenție:
„Educația negativă presupune înlăturarea oricărui obstacol din calea dezvoltării firești, totul
trebuind lăsat să se producă de la sine fără nici o intervenție”.
În opinia pedagogului german Johann Frederich Herbart educația este împărțită în trei
subdiviziuni: guvernarea, învățământul (realizarea unor obiective specifice) și educația morală.
Sociologul francez Émile Durkheim considera că educația este o acțiune „exercitată de
generațiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viața socială.”; are ca obiect să provoace și
să dezvolte în copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale și morale. Durkheim afirma că
„educația constă într-o socializare metodică a tinerei educații”.
Pedagogul român Constantin Narly, consideră că educația este „un fapt social și individual în
același timp”. Florin Georgescu considera că „educația este prima activitate creatoare
neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de istorie” (Florin Georgescu 1970).
Societatea zilelor noastre solicită, mai mult ca oricând, inteligența și capacitatea creatoare a
omului. „Întregul climat al viitorului, afirmă Bogdan Suchodolski, va situa capacitățile intelectuale
în condițiile deplinei afirmări și va da un larg avans dorinței de cunoaștere.
În concluzie, prin educație se dorește dezvoltarea conștientă a potențialului biopsihic al omului și
formarea unui tip de personalitate solicitat de condițiile prezente și de perspectiva societății.
Educația are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități
umane și explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în
vedere, cu precădere, întrebări asupra existenței, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a
unei structuri atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.
Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația stimulează idealul
ființei umane exprimat prin „a fi și a deveni”.
Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de condițiile materiale și spirituale ale
societății. Educația este un fenomen social, specific uman, care apare odată cu societatea, dintr-o
anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă
socială.
Odată cu succesiunea epocilor istorice idealul, mecanismele, conținuturile, finalitățile
educației s-au schimbat, au evoluat și s-au perfecționat. Educația este deci supusă schimbărilor
istorice, ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă.
În momentul în care strămoșii îndepărtați ai omului au început să muncească, prin aceasta,
felul lor de viață a început să se deosebească fundamental de cel al animalelor. Acestea din urmă au
continuat să se adapteze și să se comporte față de mediul natural în mod instinctiv. Omul însă a
adoptat față de mediu o atitudine activă, transformându-l cu ajutorul uneltelor pe care le
confecționează. Astfel apare atitudinea activă a omului față de propria sa dezvoltare, simțul de
răspundere pentru generația viitoare, exprimat prin grija adulților de a transmite celor tineri
experiența de confecționare și utilizare a uneltelor în vederea formării lor ca forță de muncă. Între
muncă și educație s-a stabilit astfel un raport de intercondiționare, raport care se află la baza
perfecționării uneltelor de muncă.
Dezvoltarea vieții sociale, îmbogățirea experienței umane fac să se complice însuși procesul
de transmitere a experienței acumulate, de procesul de educare. Generațiile adulte transmit tinerelor
generații nu numai experiența de muncă, ci și limba și regulile de comportare. Acest proces
intenționat de formare a tinerelor generații este tocmai ceea ce înțelegem prin educația în comuna
primitivă.
Apariția proprietății private și a claselor sociale fac ca educația antichității să se deosebească
de cea specifică comunei primitive. Educația are acum un caracter de clasă. Acest caracter este
evident atât în statele din orientul antic – Egipt, China, India – cât și în Grecia și Roma antică. În
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școlile egiptene se urmărea, pe de o parte, pregătirea conducătorilor statului – a preoților – iar pe de
altă parte, pregătirea acelora care, îndeplinind diverse funcții administrative mai mărunte, aveau
obligația de a ști să scrie.
Din documentele ce au ajuns până în vremea noastră se poate deduce că chinezii au avut
școli cu mult înainte ca societatea lor să se împartă pe clase. Cu toate acestea școlile din China
antică devin treptat un monopol al aristocrației. Spre deosebire de alte școli din orientul antic, în
China se acordă mare atenție formării deprinderilor de comportare, urmărindu-se mai ales cultivarea
supunerii atât față de cei mai în vârstă, cât și față de cei superiori ca situație socială. Educația
morală din școala chineză era puternic influențată de religie.
Ca și la egipteni, pentru indieni nu exista o demarcație precisă între cunoștințele religioase și cele
profane. Ele se împleteau. În India se studia astronomia, medicina (cu ajutorul magiei), matematica
și limba sanscrită.
În Grecia antică putem evidenția două tipuri de sisteme educaționale. Acestea privesc cele
două mari puteri: Sparta și Atena. Sistemul educațional spartan era cu precădere unul militar, pe
când în Atena predomina un sistem democratic.
Sistemul educațional al romanilor a cunoscut o organizare diferită, corespunzătoare principalelor
etape ale dezvoltării statului. Astfel în perioada regalității educația se făcea în familie; în timpul
republicii începe să se manifeste tot mai mult preocuparea pentru organizarea învățământului; pe
când în timpul imperiului sistemul de instrucție și educație capătă un caracter de stat.
Trecerea de la societatea sclavagistă la cea feudală a însemnat, totodată, și trecerea de la
sistemul de educație sclavagist la altul care corespundea cerințelor vieții economice și sociale
specifice orânduirii, a cărei durată se întinde din secolul al V-lea până în secolul al XVIII-lea.
Ideologia dominantă a orânduirii feudale a fost cea religioasă – creștinismul pentru Europa,
islamismul pentru Orientul apropiat și nordul Africii, budhismul pentru Orientul îndepărtat. Biserica
– îndeosebi cea creștină – acaparase pământ, putere politică și întreaga viață culturală. Dogmele
religioase serveau integral intereselor claselor dominante, de aceea ele constituiau elementul
primordial și baza oricărei gândiri teoretice a reprezentanților acestor clase. Este cunoscut faptul că
în această perioadă filosofia a devenit o “slujnică” a teologiei. Arta a fost și ea subordonată
spiritului teologiei, devenind o expresie a disprețului religios pentru natură, pentru om. Prin
conținutul său, arta exprima aspirația către viața viitoare. În pictura și sculptura feudală era redat
extazul mistic al unor ființe dematerializate, disproporționate anatomic.
În ceea ce privește învățământul feudal, acesta a fost un monopol al clerului – atât în Europa, cât și
în Orientul apropiat și depărtat.
Se știe că orânduirea feudală cuprinde mai multe etape, fiecare dintre ele având anumite
particularități care și-au exercitat influența și asupra educației și învățământului. Astfel, educația
evului mediu propriu-zis (secolele V-XIV) se deosebește mult de aceea care se practica în epoca
Renașterii și Reformei (secolele XV-XVI), iar aceasta avea unele trăsături care o diferențiau de
sistemul educativ din perioada descompunerii feudalismului (secolele XVII-XVIII).
Către sfârșitul evului mediu ritmul de dezvoltare al societății a devenit mai alert. Cruciadele
au înlesnit schimbul de mărfuri, au contribuit la dezvoltarea puternică a meseriilor, a atelierelor
meșteșugărești. În industrie s-au introdus motoarele hidraulice, a început să se folosească roata de
tors și s-a trecut la organizarea unui nou tip de producție industrială, producția manufacturieră.
Secolele XIV și XV constituie – pentru o parte din țările Europei de apus – perioada de trecere de la
feudalism la capitalism. Criza economică și socială din aceste secole este însăși criza regimului
feudal, care a permis trecerea de la supremația nobilimii feudale la dobândirea puterii de către
burghezie. Populația orașelor a crescut continuu. Treptat, apar, mai ales în Italia, o mulțime de
“republici”. Aproape fiecare oraș mai dezvoltat a devenit o republică – Veneția, Florența, Genova,
Milano etc. Sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea se caracterizează pe
plan socio-politic printr-o succesiune de victorii ale burgheziei din țările Europei occidentale.
Întrucât înseși interesele sale economice și politice îi impuneau asigurarea unei instrucții elementare
pentru categorii largi ale populației. Această perioadă constituie un mare pas înainte în direcția
generalizării învățământului primar și a dezvoltării teoriei pedagogice corespunzătoare. Amploarea
pe care a luat-o acum învățământul, mai ales școala elementară, a atras după sine și dezvoltarea
131

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

instituțiilor de pregătire a corpului didactic. Aceste împrejurări au stimulat procesul de constituire a
pedagogiei ca disciplină științifică.
Interesul manifestat pentru problemele dezvoltării tinerei generații au favorizat crearea unei
instituții speciale de educare, precum și elaborarea unei teorii pedagogice privind copii de vârstă
preșcolară.
Dar anul 1900 nu este o piatră de hotar în dezvoltarea teoriei și practicii pedagogice. Către
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului următor au apărut o serie de elemente noi care
anunță importante mutații în gândirea pedagogică și practica școlară. Aproape tot ceea ce creaseră
secolele anterioare în domeniul practicii instructiv-educative era cuprins acum în termenul de școală
tradițională și începuse să fie repudiat. Apare, mai întâi, o reacție față de școala herbartiană,
întemeiată exclusiv pe receptivitate, pe orientare exclusiv teoretică a conținutului activității
didactice. Se creează, astfel, așa-numitele școli noi din Marea Britanie, Franța, Germania, SUA.
Tot acum, ca urmare a inițierii cercetărilor experimentale în psihologie, începe să se
manifeste o puternică reacție față de pedagogia filosofică – constituită deductiv, pornindu-se de la
anumite principii sau concepte filosofice. Se conturează astfel ideea unei pedagogii experimentale
și, concomitent, ideea unei științe a copilului – pedagogia.
Pe plan pedagogic, secolul XX s-a anunțat, încă de la început – prin teoria educației noi – ca un
secol al copilului.
De-a lungul istoriei, educația și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației, culturii
umanității, pentru creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială, pentru cultivarea
valorilor spirituale și conferirea în acest fel a unui statut elevat condiției umane.
Bibliografie



Ion Gh. Stanciu, „O istorie a pedagogiei universale și românești până la 1900”, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1977
George Văideanu, „Educația la frontiera dintre milenii”, Editura Politică, București, 1988

132

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

EFECTELE FORȚEI DE FRECARE ȘI ALE ROTAȚIEI MINGII
ÎN JOCUL DE FOTBAL
Nicolae Ioniţă, prof. C. N. „Radu Gerceanu” Slatina
În timpul desfșurării Campionatului Mondial de Fotbal, milioane de oameni din intreaga
lume sunt cu ochii pe „sportul rege”. Numarul acestora creşte exponenţial la fiecare patru ani, când
Cupa Mondiala se repetă. Cei din fata televizorului au văzut nu numai fotbal, dar şi efectele
fascinante ce aparţin lumii fizicii.
Portarii profesionişti de fotbal primesc, de regulă, puţine goluri intr-un joc. Chiar si aşa,
loviturile libere si cele din corner, reprezintă mari oportuniţati de a înscrie ţinând publicul cu
sufletul la gura. Unii fani pot admira in special forţa cu care este trimisă mingea, alţii pot fi uimţi de
traectoriile curbate ale mingiilor trimise de jucători. În ambele cazuri, fizica poate să explice forma
traectoriilor deosebite imprimate mingiilor de fotbal. În timp ce mingea se mişcă prin aer, ea este
influenţată de forţele datorate diferenţelor de presiune şi de interacţiunile ce au loc in aerul vâscos
din stratul limită aflat in imediata vecinatatea a acesteia. Forţele datorate vâscozităţii joaca un rol
important pentru stratul de contact, conceptul fiind introdus de Ludwig Prandtl, la inceputul
secolului XX. În această regiune, aproape de suprafaţa mingii, viteza relativă a aerului creşte in
raport cu suprafaţa acesteia de la zero, la suprafaţă, pană aproape la valoarea sa de curgere liberă.
Stratul limită de contact este mai subţire in partea din faţă a mingii, devenind mai gros cu cât ne
referim la o porţiune mai indepărtată faţă de cea de prim contact cu aerul. Separarea stratului limită
determină în mare parte frumuseţea si mirarea produse de traectoriile mingiilor de fotbal.
Cel mai important parametru in dinamica fluidelor este numarul Reynolds, Re = VD/ν , unde
V este viteza relativă în raport cu aerul a centrului de masa al mingii, D este diametrul mingii iar ν
vâscozitatea cinematică, definita ca raportul dintre vâscozitatea aerului ɳ si densitatea sa ρ.
Experienţa arată că trecerea de la regimul laminar la cel turbulent are loc pentru anumite valori ale
numărului Reynolds, numite valori critice[2]. Mişcările care diferă prin parametrii ρ, ɳ, V şi D, dar
au acelaşi număr Reynolds, sunt asemănătoare. Întregul tablou al mişcării fluidului diferă doar prin
scara caracteristicilor sale. Inginerii folosesc acest rezultat când fac teste cu ajutorul machetelor
realizate la o scară precisă.
Ei pot, de exemplu, sa efectueze un experiment cu o minge ce are un diametru înjumătăţit
fată de una reală de fotbal la o viteză de doua ori mai mare decat cea normală. Atâta timp cât
mingea din experiment are aceeaşi geometrie si aceeaşi suprafaţă ca mingea standard, observatorii
ar trebui să constate acelaşi fenomen deoarece injumătăţirea diametrului si dublarea vitezei menţin
aceeaşi valoare a numărului Re (teoria similitudinii). Interacţiunile vâscoase ale aerului cu mingea
dau naştere la forţe de frecare care se opun deplasării acesteia. Marimea forţei de frecare este dată
de relaţia:
F = (ρV2/2)·A·C, unde A este aria secţiunii transversale a mingiei, iar C este coeficientul
adimensional de frânare, care depinde de Re şi de frecvenţa de rotaţie a mingii.
1. Suprafaţa de contact şi forţa de frecare cu aerul.
Pentru început vom considera un caz particular în care mingea de fotbal ce se deplaseza prin
aer fără a se roti. Debitul de aer in jurul mingii la viteze mici este laminar. La viteze mari, debitul de
aer devine turbulent: se formează vârtejuri, a căror origine este legată de forţele de frecare
(vâscozitate). Liniile de curent dispar, întreaga masă de fluid mişcându-se dezordonat. Coeficientul
de frânare este mai mic in cazul curgerii turbulente. Experienţa arată că trecerea de la regimul
laminar la cel turbulent are loc pentru anumite valori ale numărului Reynolds, numite valori critice.
Astel, pentru conducte tubulare cu pereţi netezi această valoare critică a numărului Re este 2300[1]
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Figura 1
În figura 1 se arată cum variază C in funcţie de Re pentru trei tipuri diferite de mingi de
sport[2]. Se observă scăderea brusca a coeficentului de franare C, fapt ce indică tranziţia de la
fluxul laminar la fluxul turbulent. Rugozitatea suprafeţei induce tranziţia la turbulenţe pentru un Re
mai mic. De exemplu, pentru o minge de golf cu mici concavităţi pe suprafată, valoarea critică a lui
Re este mai mică decât pentru o minge de fotbal. O minge de fotbal are un numar Re critic mai
mic decât o minge netedă de cauciuc. Unele date experimentale arata că, dincolo de valoarea critică
a lui Re, rata de creştere a coeficientului de frânare este mai mică in cazul mingiilor de fotbal decat
in cazul mingiilor mult mai rugoase. Graficul lui C în funcţie de Re pentru o minge de baseball este
similar cu cel al unei mingi de fotbal in cazul unei valori a lui Re de 2 × 105. Pentru mingi de
fotbal, atingerea valorii critice se stabileşte la o viteză de aproximatix 12m/s care este comparabilă
cu viteza medie cu care este pasată mingea in timpul meciului de fotbal. O lovitură liberă executată
de un fotbalist imprimă mingii un Re=5 × 105, mingea intrând in poarta cu un Re=3 × 105; pentru
întreaga traectorie a mingii, valoarea lui Re este mai mare decat cea critică. Iniţial, forţa de frânare
este cu aproximativ 15% mai mare decat greutatea acesteia. Pentru o minge rapidă de liga întâi,
Re=2 × 105, forta de frânare este comaparabilă cu greutatea acesteia. O minge de golf lansată cu
70m/s are un Re=2 × 105 şi asupra ei se exercită o fortă de frânare mai mare decat dublul greutăţii
acesteia.
2. O lovitură in forţă şi cu efect rotativ.

Figura 2
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Pentru o lovitură liberă eficientă, un jucator de fotbal vrea să imprime mingii o viteză
iniţială mare astfel incât portarul sa aibă putin timp de reactie. De asemenea, el doreşte ca mingea să
se rotească, astfel încât sa aibă o traiectorie curbilinie care să-l inducă în eroare pe portar. Aceste
caracteristici sunt concurente: viteza mare de translatie necesita o lovitură plasată perfect în centrul
mingii, în timp ce o viteză mare de rotatie necesită o lovitura nepoziţionată censral. O lovitura bine
executată de un fotbalist experimentat imprimă mingii o roaţie iniţială de aproape 600 rpm(rotatii pe
minut). Presupunem că mingea din fig. 2 se roteşte cu viteza unghiulară ω. Datorită forţelor de
frecare, mingea antrenează straturile de aer din vecinătatea sa în sensul mişcării sale de rotaţie.
Viteza relativă a aerului din stratul limită are valori diferite de o parte şi alta a mingii. În
conformitate cu legea lui Bernoulli, diferenţa de presiune statică exercită o forţă asupra mingii –
numită forţa Magnus in onoarea lui Heinrich Gustav Magnus – în direcţia data de ω × V. Desigur,
aerul exercită numai o singură forţă asupra mingii; felul cum această forţă este descompusă în
componentele ei ramâne la latitudinea cercetătorului.
În figura 2 este reprezentată o lovitură liberă executată de un fotbalist care loveşte mingea,
situată la 20 m de poartă, cu piciorul drept, sperând să o trimită în partea din stânga-sus a porţii. Un
portar agil poate de multe ori să stopeze o minge fară efect de rotatie, dar datorită rotatiei imprimate
mingii de jucător, traectoria acesteia se curbează şi în aceleaşi timp capată un efect de boltă.
Mărimea iniţială a forţei la o lovitură liberă este comparabilă cu greutatea mingii, observaţia fiind
valabilă şi in cazul mingii de golf.
În experimentul efectuat de John Eric Goff [2] s-a utilizat o minge de fotabal cu model
pentagonal si hexagonal, precum si o minge de tipul Adidas Teamgeist cu 14 legături realizate sub
efect termic, mingea fiind cea folosită la Cupa Mondială din 2006. Testele efectuate nu au arătat
diferenţe majore în cazul coeficientului de frânare pentru o gama larga de Re, dar au sugerat că forta
Magnus pentru mingea de tip Teamgeist este putin mai mare decat in cazul celei cu model
pentagonal si hexagonal. Mingea folosită la Cupa Mondială din Africa de Sud a fost Adidas
Jabulani, alcatuita din opt petece unite sub efect termic şi a creat „probleme” chiar şi portarilor
experimentaţi, fiind catalogată drept „groaznică” de portarul spaniol Iker Casillas.
Cercetătorii americani de la NASA, specializaţi în probleme de aerodinamică, au analizat
modul în care balonul produs de Adidas se comportă în aer. La 44 de mile pe oră, puţin peste 70 de
km/h, traiectoria mingii devine imprevizibilă. De vină pentru acest lucru este, susţin americanii,
greutatea. Jabulani este prea uşoară, are doar 440 de grame, iar când viteza este mare, se mişcă
ciudat. Mai mult, în condiţiile în care cele mai multe stadioane din Africa de Sud sunt situate la
altitudini de peste 1.000 de metri deasupra nivelului mării, traiectoria mingii suferă şi din această
cauză. Verdictul celor de la NASA confirmă rezultatele unui alt test efectuat de specialişti ai
Institutului de Tehnologie din California. "Jucătorii pot ghici cu greu care va fi traiectoria balonului
când este în aer", a spus Beverly Makian, profesor la Institutul din Pasadena, confirmând, astfel,
reclamaţiile portarilor care susţineau că odată ajunsă în aer mingea le joacă feste.
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JOCURI DIDACTICE ÎN BIBLIOTECĂ
IORGA MIHAELA-DANIELA
Liceul Teoretic,,Traian-Viua,, Resita
Ne place sau nu, nevoia de lectură a cunoscut un aspect mai puţin ,,romantic”în ultimii ani ai
secolului trecut şi se pare că merge într-o direcţie în care, pe primul plan, se situează mai mult
dorinţa de comunicare, dar o comunicare non-verbală .
,,A te recunoaste pe tine însusi în chipul Celuilalt”
Plecând de la cerinţa unui simplu concurs scolar ,,Jocuri didactice în scoala mea”, îmi place
să cred ca am reusit să îmbogătesc cunoştinţele elevilor, să le dezvolt compeţenţele sociale, şă-i fac
să se documenteze singuri. Ei au folosit atât cărtile, cât si mijloacele TIC, dar ,mai ales, am reusit
să-i fac să utilizeze cunostinţele dobândite anterior în diferite domenii, să le găsească o
aplicabilitate practică. Această deschidere poate fi pusă în practică cu ajutorul unei tehnici denumită
Metoda pălăriilor gânditoare (Thinking hats)(1986)
Edward de Bono, este psihologul care a pus în practică „metoda pălăriilor gânditoare”, o
tehnică interactivă, de stimulare a creativitătii aplicată cu mult succes în cadrul Clubului Bibliofilii.
Acest tip de demers face parte din metodele interactive care se bazează pe interschimbul de
informatii si idei, de experienţe si reflectii, de interpretări si sugestii rezolutive, de opinii si
convingeri,de impresii si atitudini, pe interactiunile sociale care se stabilesc în interiorul clubului de
elevi ori al micro-grupurilor sau între perechi. Sunt de schimburi si influente de reciprocitate care,
în cele din urmă, se structurează prin procesarea în comun (prin implicarea membrilor grupului),
prin elaborarea împreuna a unor noi achizitii împartasite în comun (constructivismul social).
În acelaşi timp, fiecare participă la un exerciţiu al interactivitatii, la exersarea activă a
propriei gandiri, a propiilor operatii mentale, la efectuarea unor activităti constructive si înregistrări
de progrese, la dezvoltarea priceperii de a lucra cu ceilalti în întelegere si armonie.
Prezentarea metodei:
- sunt 6 pălării, fiecare avănd câte o culoare: alb, roz, mov, verde, albastru si negru:,
- culoarea pălăriei defineşte rolul interpretat de participanti:,
- membrii grupului îsi aleg pălariile în functie de rolul ales:,
- pălăria poate fi purtată individual sau în grupuri;,
- rolurile se pot inversa, participantii sunt liberi să spună ce găndesc:,
- participanţii trebuie să cunoască semnificatia fiecărei culori si să se comporte astfel.
De exemplu, metoda poate fi aplicată la o lectie de literatură română: Fabula: Căinele şi
cătelul de Grigore Alexandrescu .Consolidarea cunostiintelor îsi propune urmatoarele:
- din perspectiva didactica, lecţia contribuie la consolidarea unor atitudini privind morala fabulei si
analiza morală a comportamentului, valorificând pozitiv învătăturile extrase.
- din perspective instructive, elevii vor aprofunda definitia, structura compozitională, mijloacele de
realizare a fabulei.
- din perspectiva dezvoltarii gandirii critice si a creativitătii, elevii vor avea posibilitatea să
interpreteze din diferite unghiuri comportamentul moral al personajului.
Dacă primele două obiective sunt atinse în primele momente ale lecţiei (Evocare, Realizarea
sensului), folosind metode ca brainstormingul, reteaua personajelor,metoda grafică ,cea a
,,Bulgărelui de zăpadă”, metoda ,,Pălăriilor gânditoare’’ poate fi aplicată cu succes în etapa de
Reflectie. Prin câteva întrebări provocatoare: cu cine credeti că vrea autorul să simpatizati?, pe cine
nu simpatizati?, Ce anume v-a determinat să fiti sau să nu fiti de acord cu comportamentul
protagonistilor? Se pregăteste terenul pentru declansarea jocului? Se anuntă problema de rezolvat:
care ar fi firul epic al fabulei ,din perspectiva voastră si care ar fi morala?
Se prezintă regulile jocului si semnificatiile pălăriilor, se realizează alegerea rolurilor.
Dezbaterea poate continua prin alte întrebări puse de către purtătorul pălăriei albastre: De ce
credeti că ati ales abordări diferite?,Puteti să vă gânditi fiecare la o experientă sau la o carte pe care
ati citit-o si care v-a facut , poate, să răspundeti în felul cum aţi răspuns? Dialogul care se naşte în
urma acestor întrebari îi expune în continuarea unei game largi de idei si unor exprimări diferite,
care lărgesc vocabularul întregului grup ,dezvoltându-le capacitatea de a articula idei noi si
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creative, de a produce scenarii alternative. În final grupul se poate localiza sub pălăria albastră
pentru a putea sistematiza concluziile.
Didactica modernă urmăreste dezvoltarea capacitătiilor elevilor de a fi creatori de ,,lumi
posibile” si preconizează o metodologie axată pe actiune. Din această perspectivă, ,,activ” fiind
elevul care emite o reflectie personală, interioară, elevul care întreprinde o actiune mintală de
căutare , de cercetare si redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunostiinte. Elevii care
îsi dezvoltă autonomia de gândire devin mai siguri pe ei înşişi, si descoperă propria ,,voce
interioară”.
Folosind propiile experienţe pentru exploatarea virtuală a textului, vor rezulta diferite
interpretări ale aceluiasi text literar. Această tehnică interactivă le oferă elevilor posibilitatea de a
întelege varietatea reactiilor, dezvoltându-le capacitătiile de intercomunicare si tolerantă reciprocă,
de respect pentru opinia celuilalt. Apelul la joc ca metodă de învătământ vine tocmai pentru a
contracara sufocarea prin cantitatea de informatie si pentru a reduce monotonia, pentru a asigura
dinamismul, varietatea si caracterul atrăgător al activitătiilor, pentru a-I motiva. Desfăsurarea unui
demers didactic deschis de lectură poate fi benefic deoarece permite elevului să conceapă, dincolo
de cunoasterea textului literar.iar biblioteca scolară este locul ideal pentru a aplica astfel de
activităti. Transformările pe care le-am parcurs fac din bibliotecile noastre un simbol al curajului si
încrederii în destinul propriu.
Activitătiile au fost diverse , dense, plăcute, incitante(de la comunicări la dezbateri,la vizite
documentare, spectacole, interpetări). În această lume atât de amenintată, mai avem o
comoară:cartea ce stă acolo în bibliotecă, gata să fie redescoperită fară încetare de către oricine are
sansa si vrea să dea peste ea.,,a face un copil să citească înseamna să aprinzi un foc” În bibliotecă,
cine caută nu se poate să nu găsească ,alături de carte binele si frumosul. Mă gandesc cât de
imperfect si de bolnav este sufletul care nu se poate molipsi de bine si de frumos.,,Cartea este un
ospăt al gândurilor la care oricine este poftit”
Prin participarea celor 6 elevi la jocul didactic, cred că am promovat literatura ca mijloc de
apropiere a tinerilor de valorile culturale. Am promovat dialogul intercultural pentru întelegerea
diversitătii culturale, am reusit implicarea tinerilor în activităti de creatie interactive, individuale si
de grup,am stimulat spiritual de emulatie al elevilor. Dacă aceste deziderate s-au realizat într-o
masură diferită de la un participant la altul, este evident si sigur faptul că am reusit stimularea
imaginatiei creative a tinerilor prin exploatarea educatiei dobândite în scoală. Copiii cu o lectură
mai vastă au o exprimare corectă, sunt mai bogati spiritual si reprezintă o premiză solidă că vor fi
mai buni profesional având deprinderea de a învăta si de a se informa toată viata. Participarea
copiilor de 16 si 17 ani sugerează fascinatia, puritatea si încrederea lor ,echivalandu-l cu o cucerire,
cu o victorie personală. Prin activitătiile initiate în cadrul bibliotecii , tinerii au constientizat că doar
cartea este cel mai pretios instrument de educare si umanizare ,în ciuda dominatiei pe care încearcă
să o exercite computerul si televizorul.
Prin activitătiile pe care le-am coordonat în cadrul bibliotecii ne-am străduit să facem
‘vizibil actul educational demonstrând că împreună, elevii,bibliotecarul pot face din scoală un loc
plăcut pentru toti cei implicati în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere,
comunicare,respect si flexibilitate. Acestea toate nu ar fi posibile fară fărâma de iubire pe care o
pui în orice lucru , fără pasiunea pentru munca pe care o faci, căci ,,Nimic nu dăruiesti oamenilor,
dacă nu te dăruiesti pe tine înşuşi”(Axel Munthe)
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OMUL - PRINCIPALUL FACTOR AL EROZIUNII BIODIVERSITĂȚII
Prof. Ivan Camelia Cerasela, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Termenul biodiversitate ne descrie intreaga gama a variabilitatii a organismelor vii in
cadrul unui complex ecologic. Biodiversitatea cuprinde diversitatea ecosistemului si diversitatea
genetica a unei specii din acest ecosistem. Biodiversitatea se imparte in: biodiversitate vegetala si
biodiversitate animala. Cuvântul Biodiversitate își are originea prin unirea într-unul singur, a
cuvintelor BIO=VIAȚĂ și DIVERSITATE=DEOSEBIRE. Până în prezent au fost inventariate în jur
de 1,700 milioane de specii, în care sunt cuprinse plantele, animalele și microorganismele (bacterii,
viruși).Există însă convingerea că numărul speciilor este mult mai mare, estimările mai recente
oscilând între 8 și 15 milioane, ceea ce scoate în evidență diversitatea extraordinară a materiei vii.
Din păcate, această bogăție se împuținează pe zi ce trece datorită fenomenului de poluare.
O abordare holista a conceptului biodiversitatii presupune:

1. diversitatea sistemelor ecologice la diferite scari de spatiu si timp, care integreaza
componentele fizice si biologice ale naturii
2. diversitatea speciilor (taxonomica)
3. diversitatea genetica in cadrul populatiei/speciei
4. diverisitatea organizarii sociale a populatiilor umane precum si diversitatea etnica,
lingvistica si culturala.
Deoarece nu pot fi măsurate toate aspectele biodiversității, sunt utilizati „indicatori”, care
sintetizează seturi de date științifice complexe într-un mod simplu și clar. Astfel, indicatorii
biodiversității constituie un instrument rapid și ușor de utilizat pentru evidențierea și prezentarea
tendințelor generale în ceea ce privește situația biodiversității. Numărul de specii (bogăția de
specii) este cel mai simplu indicator al biodiversității, reprezentând numărul de specii identificat în
aria studiată.
Valorile biodiversității
 valoarea etică și estetică- natura, prin biodiversitatea sa oferă omului frumuseți inestimabile,
care generează sentimente estetice sau emoționale de mare intensitate
 valoarea terapeutică, industrială și alimentară- biodiversitatea, prin produsele ei, oferă
bunuri alimentare, medicinale, produse chimice, îmbrăcăminte, materiale de construcții,
energie, etc. Aproximativ 100-150 de specii de plante furnizează marea majoritate a
alimentației mondiale, dar există și zeci de mii de alte plante care ar putea fi utilizate, dacă ar
fi cunoscute mai bine. Marea majoritate a medicamentelor au la bază produse extrase din
plante.
 valoarea de mediu- reprezintă valoarea fundamentală a biodiversității, care constă în evantaiul
de produse și servicii ecologice pe care le furnizează omului. Numărul de specii și mai ales
relațiile dintre acestea și mediul lor de viață oferă biodiversității dinamism, iar omenirii
supraviețuirea.
 valoarea monetară- cercetătorii evaluează valoarea biodiversității la nivelul a 3300 miliarde
de dolari. Cu toate acestea, diversitatea ecologică nu poate fi cuantificată în bani. Valoarea
biodiversității este inestimabilă deoarece ea garantează existența speciei umane.
Biodiversitatea este esențială pentru serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa şi
aerul, fertilitatea solului şi producția de alimente, combustibil, fibre şi medicamente.
Menținerea biodiversității este necesară, nu numai pentru asigurarea vieții în prezent, dar şi
pentru generațiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, garantează
regenerarea resurselor biologice şi menținerea unei calități a mediului necesare societății. Întrucât
specia umană reprezintă una dintre componentele biodiversității, organizată superior, structural și
funcțional și acre înțelege riscurile eroziunii biodiversității, este datoare și acționează pentru
salvarea valorilor acesteia.
Eroziunea biodiversității
Eroziunea biodiversității reprezintă procesul de pierdere sau distrugere a biodiversității, prin
diferite forme, a plantelor și animalelor, care extinzându-se și intensificându-se, duce la extincția
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speciilor. Eroziunea afectează fiecare structură a biodiversității: la nivelul ecosistemelor, la nivelul
speciilor și la nivelul genelor.
 Cauzele eroziunii biodiversității
Eroziunea biodiversității se datorează atât unor cauze naturale, provocate de factori naturali,
cât mai ales omului, care prin multiplele sale activități, distruge habitatele naturale și odată cu ele și
viețuitoarele respective. Factorii care acționează pentru deteriorarea mediului nu acționează izolat,
în timp și spațiu, ci de cele mai multe ori agresiunea se petrece simultan asupra diferitelor
componente ale biodiversității.
A. Factori naturali
B. Omul- principalul factor al eroziunii biodiversității
A. Factori naturali
Dintre cauzele naturale ale eroziunii biodiversității frecvente (mai ales în ultimii ani datorită
schimbărilor climatice) și cu efecte puternice ecologice și economice, pot fi amintite:
- cutremurele de pământ
- inundațiile catastrofale
- vânturile puternice sub formă de vijelii, tornade sau uragane
- secetele prelungite
- incendiile de pădure
B. Omul- principalul factor al eroziunii biodiversității
Cele mai mari distrugeri ale biodiversității nu le face natura- deși ele sunt foarte mari- ci activitatea
omului. După Willson (2000) factorul uman reprezintă principala cauză a extincției speciilor.
Aceste cauze ar fi următoarele:
- distrugerea habitatelor naturale- prin defrișarea pădurilor, ocuparea a numeroase terenuri
pentru agricultură, construcția de noi artere de circulație, exploatarea non-durabilă a
mineralelor și a altor resurse naturale, etc. Când dispare un habitat, dispar toate speciile de
plante și animale care îi erau specifice.
- introducerea speciilor străine în ecosisteme-fie în mod natural, fie în mod voluntar, de om.
Pătrunderea speciei noi produce modificări structurale și funcționale ale întregului
ecosistem, până la stabilirea unui nou echilibru.
- poluarea mediului- fenomenul cuprinde zone importante pentru existența vieții, el fiind
prezent în sol, apă, aer. Cele mai nocive acțiuni sunt: deversarea reziduurilor industriale,
emanațiile gazelor în atmosferă responsabile de ploile acide și schimbările climatice,
utilizarea îngrășămintelor chimice, a pesticidelor, gazele produse de autoturisme, poluarea
fonică, chimică, fizică etc.
- construcția de baraje- produce schimbări în regimul viiturilor ducând la sedimentarea
mâlului pe fundul lacului de acumulare cu efect direct asupra peștilor, duce la apariția de
boli și în general la greutăți de adaptare a speciilor la condiții noi.
- încălzirea planetară-cele mai afectate ecosisteme datorită acestui fenomen vor fi tundra
arctică și vegetația luxuriantă din Africa de Sud.
- pășunatul excesiv
- comerțul ilicit și braconajul speciilor sălbatice-chiar dacă există reglementări legale, acest
proces are loc, chiar la scară ridicată, având ca efect distrugerea a numeroase exemplare,
putând merge chiar până la extincția speciei.
- aglomerarea zonelor urbane
- degradarea solului- se produce cel mai adesea datorită eroziunii, în special pe zonele care
nu sunt protejate de vegetație. Un caz extrem este fenomenul de deșertificare, fenomen care
apare și în țara noastră, în special în sudul Olteniei.
- pierderea speciilor sălbatice și a resurselor genetice vegetale- s-a constatat că speciile
sălbatice sunt posesoare a numeroase însușiri de rezistență la boli, insecte, dar și la condiții
nefavorabile de mediu, ceea ce le recomandă ca material genetic valoros pentru transferul
unor astfel de însușiri prin încrucișare genetică cu alte categorii de plante. Toate aceste
categorii importante trebuie păstrate și protejate.
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Numărul speciilor dispărute sau amenințate cu dispariția este greu de stabilit. În prezent
omenirea se confruntă cu cel mai agresiv fenomen de extincție din istoria geologică, cu un ritm
superior față de cel din trecut. După estimarea UICN (Uniunea Mondială pentru Natură) aproape un
sfert din mamifere și mai mult de o zecime din păsări sunt amenințate cu extincția. O cincime din
speciile de reptile, o pătrime din amfibieni și 34% din pești sunt în același pericol.Mai mult de 500
de specii de insecte, 400 de crustacee și 900 de moluște sunt în egală măsură amenințate. În regnul
vegetal se apreciază că a opta parte din plantele cu floare sunt amenințate cu dispariția.
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IMPORTANȚA MUNCII INDIVIDUALE A ELEVULUI
Prof. Lungan Cristina-Ileana,
Sc.Gimnaziala „Gheorghe Tatarascu” Tg-Jiu
Individualizarea presupune adaptarea activităţii didactice la particularităţile individuale ale
copilului. Cunoaştem faptul că fiinţele umane nu se nasc egal inzestrate ca posibilităţi psiho-fizice
şi că nu au condiţii identice de dezvoltare şi manifestare. Fiecare fiinţă umana se naşte şi se dezvoltă
astfel incât ajunge să aiba unele particularităţi psiho-fizice relativ comune, dar şi anume
particularităţi psiho-fizice, mai ales psihice, deosebite, particulare care alcătuiesc individualitatea
umană a fiecăruia. Inegalitatea psiho-fizică nu duce la inegalitatea de şanse de dezvoltare, iar
tratarea diferenţiată şi individuală corespunzătoarei fiinţei umane poate să aducă contribuţii
benefice in dezvoltarea personalităţii şi profesionalităţii. Pedagogia umană contemporană admite
existenţa unor particularităţi psiho-fizice individuale şi existenţa unor particularităţi individuale
relativ comune unor grupuri de persoane. Din această perspectivă a apărut principiul tratării
individuale şi diferenţiate a elevilor. Principiul tratării diferenţiate şi individuale a elevilor
urmăreşte să asigure unitatea dintre particular şi general în educaţie, dintre obiect şi subiect, dintre
strategiile de educaţie de grup cu cele de educaţie individuală. Individualizarea invăţării exprimă
necesitatea de a valorifica cât mai bine posibilităţile şi eforturile individuale, atât în ceea ce
priveşte persoanele înzestrate cat şi pe cele mai puţin înzestrate. In contextul tratării diferenţiate
sunt folosite strategii de individualizare a invăţării precum: fişe de lucru individualizate (de
recuperare, de dezvoltare, de exerciţiu, e autoinstruire), fişe de evaluare pentru asigurarea
conexiunii inverse, pregătire individuală sub formă de meditaţii, consultaţii, discuţii şi autoinstruire.
Tratarea diferenţiată rămâne o necesitate de necontestat care de leagă in mare parte de
particularităţile individuale ale elevilor, de care nu putem să nu ţinem cont, dar şi de mediul sociofamilial din care provin elevii. Fiecare copil este unic în felul lui, este minune irepetabilă şi ar fi
păcat ca acţiunea noastră sa uniformizeze aceste individualităţi. Prin urmare, tratarea diferenţiată a
elevilor trebuie să capete o accepţie mai generoasă, ea devenind o calitate a managementului
educaţional situaţional, o abilitate a învăţătorului in dezvoltarea personalităţii fiecărui copil.
Diferenţierea şi individualizarea în educaţia şcolară presupun o deosebită atenţie din partea
instituţiei şcolare şi a cadrelor didactice, astfel ele implică acţiuni ale acestora precum:
- identificarea timpurie a copiilor cu cerinţe educative speciale şi cu risc de eşec şcolar;
derularea unor programe de diferenţiere şi individualizare curriculară care să permită
evitarea apariţiei problemelor asociate sau efectelor secundare unei rămâneri în urmă în dezvoltare
sau unor aptitudini speciale ;
- promovarea unor acţiuni complexe de asistenţă psihopedagogică, medicală, socială care
să dezvolte intervenţia educaţională diferenţiată ;
asigurarea intervenţiei educaţionale precoce pentru depaşirea dificultăţilor respectiv
potenţarea aptitudinilor speciale într-un mediu tolerant şi flexibil.
- asigurarea şanselor egale de dezvoltare ca individualităţi a copiilor şi de pregătire pentru
integrarea socială şi şcolară.
Diferenţele dintre copii sunt considerate fireşti, iar instituţiile şcolare trebuie sa dispună de
servicii adecvate care să acţioneze continuu pentru a întâmpina cerinţele educaţionale speciale. Cu
acest scop se urmăresc şi se utilizează acţiunile enumerate mai sus.
Intr-o clasă de elevi diferenţierea curriculară presupune două perspective : perspectiva
diferenţierii realizate de cadrul didactic şi perspectiva elevului în aspectele diferenţierii experienţei
de învăţăre. Prima perspectivă presupune diferenţierea pe conţinuturi, metode de predare, mediul
psihologic de învăţare, standarde de performanţă şi evaluare. Ce-a de a doua perspectivă presupune
exensiunea cunoştiinţelor, profunzimea înţelegerii, ritmul de lucru şi învăţare, stilul de învăţare.
Uneori munca independentă este muncă individuală, când elevii îndeplinesc sarcinile primite fără a
fi ajutaţi în rezolvarea lor. Munca independentă se poate desfăşura nu numai individual ci şi pe
grupe, când li se lasă elevilor libertatea de a-şi organiza activitatea şi a se informa singuri. Învăţarea
este un proces individual dar nu întotdeauna independent. Munca independentă îl obişnuieşte pe
elev cu responsabilitatea faţă de sarcinile încredinţate. El ştie că dacă are de efectuat un anumit
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număr de activităţi, trebuie să le îndeplinească toate, în bune condiţii, că munca sa va fi controlată şi
apreciată, că prin rezultatele obţinute ca urmare a efortului depus va obţine un anumit grad de
competenţă şi un anumit rang în aprecierea colectivului. Munca independentă sporeşte încrederea
elevului în posibilităţile sale, dezvoltă spiritul de iniţiativă şi priceperea de organizare a muncii.
Pentru reuşita muncii independente, profesorul trebuie să-l înveţe pe elev cum să se
folosească de materialele auxiliare: dicţionare, culegeri, alte auxiliare de matematică. Tot atât de
necesară este însuşirea unor tehnici de muncă specifice fiecărui obiect de studiu. Cadrul didactic
trebuie să cunoască lacunele şi greşelile tipice ale elevilor din clasa sa, fiindcă în funcţie de acestea
va alege fie temele comune pe care să le rezolve independent toţi elevii clasei, fie temele prin care
să ajute grupele de nivel sau pe fiecare elev în parte să se dezvolte la nivelul posibilităţilor lui. O
altă cerinţă pentru organizarea învăţământului individualizat este elaborarea materialelor care vor fi
puse la dispoziţia fiecărei categorii de elevi, a fiecărui elev în parte, spre a se asigura progresul lui
necontenit. Este utilă elaborarea temelor de dificultate medie, care se dau spre rezolvare
independentă tuturor elevilor din clasă, dar ajut mult mai utilă şi mai eficientă este elaborarea
temelor diferenţiate, prin care fiecare elev este ajutat să-şi elimine lacunele din pregătirea sa.
Tratarea diferenţiată a elevilor în cadrul orei de matematică se bazează foarte mult pe munca
independentă. Munca elevilor cu manualul şi alte cărţi oferă elevilor posibilitatea să-şi însuşească
noi cunoştinţe, să-şi formeze priceperi şi deprinderi, să se autocontroleze. Prin lectura individuală
dirijată în clasă, elevul va fi obişnuit treptat să se desprindă de tutela profesorului. Este posibil ca
unele lecţii, la matematică, să fie însuşite de elev din manual după sumare explicaţii date de
profesor, aceasta ducând la cultivarea unor elemente de creativitate şi flexibilitate a gândirii
matematice. Organizarea activităţii diferenţiate este cu atât mai necesară la matematică, cu cât la
această disciplină de bază se constată cele mai frecvente rămâneri în urmă la învăţătură şi cele mai
mari diferenţe între elevi,iar dificultăţile întâmpinate au cauze foarte diferite,ce nu pot fi combătute
decât prin exerciţii diferenţiate concepute în mod adecvat. Munca cu fişele, separate pe grupe de
nivel, cu accent pe cele de sprijinire a elevilor rămaşi în urmă, reprezintă o mare valoare practică în
şcoală , deoarece pe de-o parte previne rămânerea în urmă a elevilor cu dificultăţi la învăţătură şi
astfel se poate contribui la eliminarea eşecului şcolar, iar pe de altă parte, stimulează elevii dotaţi
cu aptitudini deosebite la obiectul matematică, cultivându-se creativitatea şcolarilor avansaţi.
Astfel de lecţii ar putea avea următoarea structură:
a) studierea de către elevi a exerciţiilor şi problemelor date;
b) analiza frontală a rezultatelor obţinute şi comentarea tehnicilor de lucru găsite de diverşi
elevi; c) concluziile profesorului care converg spre reliefarea elementelor esenţiale ale regulii
matematice aplicate; d) o suită de exerciţii noi, mai complexe care vizează acelaşi algoritm;
e) fixarea cunoştinţelor prin formularea regulii de către profesor şi repetarea ei de către
elevi. În astfel de cazuri copilul este pus în situaţia de a-şi verifica, calitativ şi cantitativ
cunoştinţele însuşite, cucereşte cunoştinţe noi prin efort propriu, iar munca cu cartea devine o cale
de instruire prin descoperire. Munca cu manualul serveşte şi pentru formarea şi dezvoltarea estetică
şi morală a elevilor. A învăţa pe elevi să se folosească de carte înseamnă a le pune la îndemână cel
mai preţios instrument cade autoeducaţie şi umanizare. O metodă larg folosită în munca
independentă a elevilor este exerciţiul, prin care se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor asimilate
anterior sau descoperirea unor căi de rezolvare a unor situaţii problemă. În munca independentă este
necesar ca elevii să cunoască bine scopul urmărit, să stăpânească baza teoretică a activităţii ce
urmează să o desfăşoare, exerciţiile să fie variate şi gradate. La efectuarea primelor exerciţii, elevii
primesc mai multe indicaţii, ca apoi să lucreze independent. Activitatea independentă poate ocupa
în lecţie locuri diferite în funcţie de scopul urmărit şi de obiectivele operaţionale propuse pentru
lecţia respective.
Dezvoltarea independenţei şi creativităţii elevului nu se poate realiza decât prin activitatea
care solicită independenţă, investigaţie, originalitate. Profesorul trebuie să fie receptiv la ceea ce
vor şi pot ei realiza. Astfel, în cadrul orelor de matematică, prin modul prin care se concepe ora,
elevii trebuie antrenaţi în compuneri de exerciţii şi probleme originale precum şi în găsirea soluţiilor
de rezolvare a unor jocuri interesante. În urma unor scheme sau a unor formule date după care să
se compună o problemă, elevul depune un efort în a găsi prin mijloace proprii textul corespunzător
şi de a fixa întrebarea în funcţie de relaţia dintre numerele date. Învăţarea independentă prin
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descoperire dezvoltă spiritul de iniţiativă, îndrăzneală, seriozitate, flexibilitatea intelectuală. Tot
timpul lucrului, elevul trebuie să-şi pună întrebări, să înveţe să încerce, să înveţe să interpreteze.
Utilizarea fişelor şi a muncii independente, în special, stimulează interesul elevului pentru
studiu creând un sentiment de răspundere proprie de învăţare, devenind astfel un agent al formării
sale. El învaţă să-şi dezvolte gândirea, spiritul critic, să devină capabil să se adapteze la situaţii noi.
Munca independentă permite asimilarea noţiunilor matematice printr-o construcţie personală şi nu
prin imitaţie sau repetiţie. Învăţarea individualizată promovează principiile toleranţei şi echităţii,
răspunzând unei game largi de calităţi, stiluri de învăţare, nevoi şi personalităţi ale copiilor din
clasă. Abordarea individualizată pune accentul pe angajamentul celui care învaţă şi dă certitudinea
că procesul de învăţare are loc.
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VOPSIREA PRIN HIDROTRANSFER
Ing. Lungu Viorica Steluța
Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” Galați
De câţiva ani încoace a apărut moda colantãrii maşinilor, de obicei cu folii ce imitã
carbonul, de cele mai multe ori reuşind doar un efect kitsch din cauza calitãţii colantului, calitãţii
materialelor auxiliare folosite (degresant) sau pur şi simplu lipsei de experiență a celor care
efectueazã lucrarea.
În cazul în care vrei sã-ţi personalizezi maşina sau dacă vrei sã ai decor de lemn pe bord o metodã
de preferat în locul colantării sau folosirii lemnului veritabil, este vopsirea prin hidrotransfer.
Avantaje:
- este la fel de trainicã precum orice altã vopsea.
- calitatea modelului care se apropie ușor de detaliul lucrărilor realizate cu aerograf.
- datoritã metodei particulare de aplicare a design-ului (folosind apã), nu rãmâne nici un şanţ sau
colţ neacoperit; pe unde intrã apa, pe acolo este aplicat şi modelul, lucru imposibil de realizat cu
folii.
Piesele de la mașină pot fi zgâriate din neatenție. Pentru cã piesele sunt vopsite iar apoi lãcuite, ai
toate şansele ca micile defecte ce apar în timp sã poatã fi eliminate prin polişare.
Iată ce poţi face hidrotransfer pe orice material care nu suferã în momentul introducerii în
apã (cum ar fi lemnul), în schimb merge pe absolut orice obiect cu dimensiuni mai mici de 1.5/1.5
metri , de orice formã: decorul interior din automobile, cãşti moto, carene, componente ale
caroseriei, jante, carcase de laptop sau calculator, chiar şi ghivece de flori.

Un element demn de menţionat: varietatea modelelor; nu trebuie neapãrat sã fie carbon
clasic, poate fi roșu, albastru, negru, poate fi lemn, un câmp cu floricele sau o adunãturã de cranii.
TEHNOLOGIE DE EXECUȚIE
Imprimarea prin hidrotrasfer, denumită şi hidroimprimare, permite aplicarea prin
imersie, pe suprafaţa unui obiect, a unor motive preimprimate sub formă de folie PVA.
Tehnica este simplă, iar rezultatele sunt destul de impresionante, în termeni de calitate şi de imitaţie
a materialelor de decor (lemn, fibre, camuflaj, piele...)
Procedeul este bine cunoscut de toată lumea, deoarece este folosit de mulţi ani pentru crearea
efectului de lemn pe elementele bordurilor maşinilor, de exemplu.
Hidrotransferul se poate folosi pentru orice tip de material (de la lemn până la sticlă), dacă acesta a
fost corect grunduit şi/sau pregătit (curăţare, şlefuire, aplicarea grundului).
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O dată ce obiectul a fost imprimat şi lăcuit, acesta este foarte rezistent.
PREGĂTIRE
Prima fază constă în degresarea, îndepărtarea prafului, uscarea şi şlefuirea piesei pentru a crea o
bună aderenţă.
În ce cazuri trebuie aplicat un grund pentru a asigura o aderenţă perfectă?
 Pe metale neprelucrate, plastic, sticlă şi ceramică
 Pe materiale care nu au o suprafaţă dreaptă sau care au o suprafaţă neregulată, cum ar putea
fi lemnul, se poate aplica un grund de umplere care să fie şlefuit apoi.
GRUND
În funcţie de folia pentru hidrotransfer utilizată, trebuie să alegeţi un grund sau o vopsea (mată) de o
culoare apropiată de folie, în cazul foliilor semiopace sau un fond negru pentru foliile transparente:
Exemple: Negru pentru fibra de carbon (folie transparentă)
Alegeţi o culoare deschisă pentru folia imitaţie de piele de şarpe.
Fondul trebuie să fie şlefuit fin, uscat şi lipsit de contaminatori (silicon, grăsime).
TEHNICI DE APLICARE:
PREGĂTIREA FOLIEI
Se alege un bazin de o mărime potrivită pentru piesa care urmează să fie imprimată (suficient de
adânc, nu prea mare) şi se umple cu apă cu o temperatură de 12 - 19°C.

Se decupeaza o bucată de folie şi se aplica adeziv de mascare de-a lungul marginilor. Marginile se
lipesc pentru a evita mişcarea filmului în timpul pulverizării activatorului.
Se pune folia cu grijă pe suprafaţa apei, cu faţa spre apă. Se evita formarea bulelor de aer. Se lasa
folia în apă 1-2 minute.

ACTIVARE
Se aplica un strat de produs activator cu ajutorul unui pulverizator sau cu un pistol, de la o distanţă
de 20 cm.
Se lăsa să acţioneze între 5 de secunde înainte de imprimarea piesei.
IMERSIA
Se scufundă încet piesa, cu o înclinare de 30 - 45°, printr-o mişcare progresivă spre înainte.
O dată ce piesa a fost scufundată complet, se înlătură filmul rămas la suprafaţa apei înainte de a
scoate piesa.
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SPĂLAREA
Se spală / clătit bine şi cu atenţie cu apă caldă (de aproximativ 50 - 60°C) pentru a elimina toate
reziduurile de folie care se mai pot găsi pe suprafaţa obiectului.
Pentru materialele foarte rezistente, precum metalul, se pot folosi apă cu o temperatură de până la
150°C.
USCAREA şi LĂCUIREA
Se lasă piesa să se usuce complet la temperatura ambiantă sau în cuptor, apoi se lăcuieste pentru a
proteja modelul şi pentru a-i da un frumos finisaj lucios.
CONCLUZIE
Aceast procedeu de vopsire dă un plus de valoare obiectelor ce ne înconjoară.
În trend sunt vopsirea prin hidrotransfer a jantelor auto, carenelor, ornamentelor de pe bord, carcase
de telefon, laptop etc

Bibliografie
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ASUPRA UNOR PROBLEME DE MINIM ŞI DE MAXIM ÎN GEOMETRIA
ELEMENTARĂ
Lupuleţ Ion, Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu
Rezolvarea problemelor de minim sau maxim se face prin transformarea acestora în probleme
mai simple care să permită găsirea soluţiei, sau care să conducă la o proprietate sau teoremă
cunoscută, cum ar fi:
 Într-un triunghi unghiului mai mare i se opune latura mai mare şi invers, laturii mai mari i
se opune unghiul mai mare.
 Distanţa cea mai scurtă dintre două puncte luate pe două drepte paralele este lungimea
perpendicularei dintre ele.
 Dintre două coarde ale unui cerc, cea mai lungă este mai apropiată de centrul cercului.
Pentru rezolvarea problemelor de minim sau maxim, sunt utile şi următoarele teoreme:
 Produsul a două variabile a căror sumă este constantă este maxim când factorii sunt egali,
sau dacă ei nu pot fi egali, când diferenţa lor este minimă.
 Suma a doi termeni al căror produs este constant, este minimă, când termenii sunt egali, sau
dacă ei nu pot deveni egali, atunci când diferenţa lor este minimă
 Dacă suma pătratelor a două cantităţi variabile este constantă, produsul celor două variabile
este maxim când factorii sunt egali.
 Dacă produsul a două cantităţi variabile este constant, suma pătratelor factorilor este minimă
când factorii sunt egali.
Următoarele probleme exemplifică cele mai sus amintite:
1.Se consideră piramida patrulateră regulată de vârf V şi bază ABCD. Se ştie că triunghiul VAC
este echilateral de latură 12 cm.
a) Calculaţi volumul piramidei.
b) La ce distanţă faţă de punctul A pe muchia VA se află punctul P astfel încât aria triunghiului
PDB să fie minimă?
c) Calculaţi sinusul unghiului diedru dintre planele (VAB) şi (VAC).
Demonstraţia :
V

D
P
A

C
O
B

Demonstraţie:
a) Cum VAC este echilateral de latură 12 cm rezultă că AC= VC=VA= 12 cm
Dacă notăm cu l latura bazei avem: l 2 = 12  l = 6 2 (cm)
AC 12
AO=OC=
= = 6 (cm)
2
2
A h
V= bazei
3
Abazei = AABCD = l2 = (6 2 )2 = 72 (cm2)
Cum VO (ABC) şi AC (ABC) rezultă că VOAC.
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Deci în  VOC ( dreptunghic în O), avem că VC=12 cm, OC=6cm - aplicăm teorema lui Pitagora
şi rezultă:
VO2= VC2 – OC2 = 122 – 62 = 144 – 36 = 108
VO = 108 = 6 3 (cm)
72  6 3
 144 3 (cm3)
3
b)Ştim că APDB este minimă ( P (VA)).
Dacă am ştii că PDB ar fi isoscel (de bază BD ), atunci am putea afirma că PO este înălţimea
corespunzătoare laturii BD
PAB  PAD (L.U.L.) pentru că:
PA=PA,  PAB PAD, AB = AD.
Deci : PAB  PAD  PB = PD PBD este isoscel de bază BD şi cum O este mijlocul lui
BDPO este înălţimea corespunzătoare laturii BD.
DB  PO
 min imă

2
Atunci APDB este minimă  Dar BD  12cm  ct.

VABCD =

PO este minimă (O fiind fix).
În ΔVOA, dreptunghic în O, EO este minimă  OP  VA .
VO  OA 6 3  6

 3 3 (cm)
Dacă OP  VA , atunci OP 
VA
12
În ΔVOP, dreptunghic în P, ştim că VO  6 3 cm şi OP  3 3cm şi aplicăm teorema lui
Pitagora, conform căreia:

   
2

2

VP  6 3  3 3  9 (cm).
Vom avea că AP = VA – VP = 3 cm.
c). În ΔPOB, dreptunghic în O, ştim că PO  3 3 cm şi OB = 6 cm şi aplicând teorema lui

Pitagora, vom avea: PB  3 7 cm.
Cum în ΔAPB avem: AP = 3 cm, PB  3 7 cm şi AB  6 2 cm rezultă că AB2 = AP2 + PB2, de
unde, conform reciprocei teore-mei lui Pitagora, urmează că triunghiul APB este dreptunghic de
ipotenuză [AB]. Deci, BP  PA. Rezultă că BP  VA
(VAB)  (VAC)  VA

BP  VA, BP  (VAB)  [(VAB), (VAC)]  ( BP, OP)  OPB Aşadar, în ΔPOB, dreptunghic în
OP  VA, OP  (VAC)
OB 2 7

PB
7
2.Să se găsească un punct pe ipotenuza unui triunghi dreptunghic, astfel încât suma pătratelor
distanţelor lui la cele două catete să fie minimă.

O, avem că sin OPB 

C
M’
,,,’
M

C’
A
Demonstraţie:

B’
’’

B
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Fie MB’AB si MC’AC. În triunghiul MB’C’ avem: MB’2+MC’2=B’C’2. AB’MC’ este
dreptunghi rezultă că B’C’=AM. Deci: MB’2+MC’2=AM2. Minimul lui AM2 se realizează pentru
M’, piciorul perpendicularei din A pe BC.
3.
a) Desenaţi o prismă patrulateră regulată ABCDA’B’C’D’. Se consideră punctele E, F, F’,
mijloacele muchiilor [AB], [BC], respectiv [B’C’].
Muchia bazei ABCD este de 6 cm şi înălţimea AA’ = 9 cm.
b) Demonstraţi că dreptele AF şi DE sunt perpendiculare.
c) Calculaţi tangenta unghiului diedru dintre planele (F’DE) şi (ABC).
d) Fie punctul P situat pe muchia [BB’]. Calculaţi lungimea segmentului BP ştiind că perimetrul
ΔA’PF este minim.

D’

C’
F’

A’

B’

D
A

C
P

M

E

B

F
N

Demonstraţie:
b) Deoarece DA=AB şi AE = BF avem că DAE  ABF(C.C.)
şi de aici rezultă că  D 1 A1,  E 1 F1 şi DE = AF.
mA1   mF1   90 0 
0
În ABF avem:
  mA1   mE1   90 .
Dar F1  E1

Fie M punctul de intersecţie al dreptelor AF şi DE şi atunci în AME avem că măsura unghiului
AME este de 900 şi deci
AF  DE.
c)Ce ar trebui să arătăm pentru a găsi unghiul diedru dintre planele (F’DE) şi (ABC)?
Ştiind că (F’DE)  (ABC) =DE şi că AF  DE , AF(ABC) ar trebui să arătăm şi că F’M DE,
F’M(F’DE).
AA’ DE
DE  AA' 

DE  AF

  DE   AA' , AF 
AA' AF  A



DE(A’AF) şi cum F’M (A’AF)  DE F’M  F’MDE.
Deci: (F’DE)  (ABC) =DE
AF  DE , AF(ABC)

F’M DE, F’M(F’DE)
 (F’DE) , (ABC)=  AF , F ' M   F ' MF (pentru că unghiul F’MF este ascuţit).
În triunghiul DAE dreptunghic în A ştim că AD=6 cm, AE=3cm şi aplicăm teorema lui Pitagora:
DE = 36  9  3 5.
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AM  DE  AM 
3 5

AD  AE 6  3 6 5


 MF  AF  AM 
DE
5
3 5

6 5 9 5

5
5

F’FM dreptunghic în F  tg(F’MF) 

FF '
 5.
MF

A' P  PF  A' F  min imă 
  A' P  PF  min im
Dar A' F  constant 
Ducem semidreapta (AB şi luăm N (AB astfel încât BN=BF.
Avem că PBNPBF (C.C.)  PN=PF şi cum A’P+PF este minimă  A’P+PN este minimă şi
deci punctele A’, P, N sunt coliniare.
PB // AA’
PB BN
PB 3
NPB NA’A


  PB  3(cm).
AA' NA
9
9
d) P ΔA’PF este minim 
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INTEGRAREA TEHNOLOGIEI ÎN
PREDAREA- ÎNVĂŢAREA-EVALUAREA LIMBILOR MODERNE
Prof. Manda Simona-Cristina
Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu
Un rol fundamental în societatea cunoaşterii îl deţine, în mod incontestabil, tehnologia.
Influenţa sa este din ce în ce mai puternic resimţită în toate domeniile, educaţia nefiind astfel omisă.
Analiza educaţiei de tip virtual duce la concluzia existenţei unei perspective noi de abordare
a procesului de învăţământ, acest tip de educaţie, care include tehnologia, având un grad ridicat de
receptivitate în rândul tinerilor. Învăţământul tradiţional avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia,
cunoştinţele se transmit de la profesor la elev de regulă unidirecţional, profesorul are monopolul
organizării cursului şi aplicaţiilor standard. Învăţământul contemporan axat pe tehnologia digitală
este direcţionat în ambele sensuri. Apare o nouă paradigmă de învăţare prin care elevul sau
studentul nu mai este un spectator pasiv, un receptor care asimilează informaţia nerealizând un
feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces educaţional eficient.
Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la informaţie.
Internetul, spre exemplu, ne permite să accesăm informaţii, să împărtăşim sau să
interacţionăm cu alţi utilizatori din întreaga lume, el oferind o serie de beneficii atât elevilor, cât şi
cadrelor didactice. Astfel, cadrele didactice economisesc timp, întrucât internetul le permite să
stochezemateriale didactice în format electronic, care pot fi accesate mult mai uşor, înlocuind astfel
maldărul de hârtii fotocopiate. De asemenea, utilizarea internetului poate ajuta profesorul în
procesul instructiv-educativ prin creşterea motivaţiei a elevi. Mulţi elevi învaţă mai uşor prin
interacţiune, iar activităţile care au la bază utilizarea internetului oferă oportunitatea interacţiunii cu
probleme şi situaţii din viaţa reală. Un real avantaj îl poate constitui şi comunicarea şi colaborarea
cu alte cadre didactice, internetul permiţând totodată şi accesul la educaţie, atât formală, cum ar fi
cursuri online, cât şi informală, colaborarea cu colegi din ţară şi străinătate.
Din punct de vedere al elevilor, experienţa virtuală îi pune în contact cu alte culturi, pot
colabora cu elevi din alte ţări în cadrul proiectelor internaţionale şi pot face schimb de materiale, le
oferă acces mai rapid la informaţiile din orice domeniu.
În continuare vom prezenta câteva modalităţi şi metode de utilizare a internetului ca parte
componentă a procesului instructiv-educativ. Webquest este o nouă metodă bazată pe principii
constructiviste, pe investigaţie prin care elevii interacţionează cu informaţia preluată de pe internet.
Elevii îşi fac proiectarea propriilor cunoştinţe cu ajutorul acestei metode, aceasta fiind în acelaşi
timp şi un model de căutare pe web care include elemente de învăţare prin cooperare. Aceasta
tehnică a fost utilizată pentru prima dată în 1995 în SUA de către doi profesori universitari din San
Diego, Bernie Dodge şi Tom March.
Cu toţii, fie profesori, elevi sau manageri, ne confruntăm cu prezentări de proiecte, acestea
oferind publicului o imagine de ansamblu pe o anumită temă şi cu toţii optăm pentru aplicaţia
Powerpoint, fiind deja familiarizaţi cu modul de lucru pe fiecare slide în parte. O altă alternativă o
reprezintă prezentările Prezi (www.prezi.com), care sunt mult mai atractive şi convingătoare, cu o
grafică frumoasă şi care oferă posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre componente.
Chiar şi metoda Ciorchinelui poate fi cu succes înlocuită cu o variantă virtuală, numită Mind
Map (www.text2mindmap.com), aceasta utilizând un software şi evidenţiind informaţia importantă,
putînd fi folosită pe calculatoare care utilizează Windows.
Însă nu doar calculatorul ne ajută în procesul de învăţare, tehnologia este prezentă şi sub
forma aparaturii utilizate la clasa: cameră video, proiectoare, CD- player etc. Utilizarea metodelor
video reprezintă o unealtă des folosită în predarea şi învăţarea limbilor moderne, avantajul acestora
fiind faptul ca elevii intră în contact nu numai audio cu limba modernă, ci şi observă expresii
faciale, gesturi şi alte indicii vizuale, iar atunci când ei înşişi utilizează camera video pentru a crea
un proiect, au sentimentul ca fac ceva memorabil şi totodată plăcut. Există mai multe tehnici de
utilizarea materialelor video în predare şi învăţare. Printre acestea putem aminti: fast forwardprofesorul porneşte materialul şi mută cadrele pe rapid înainte, cerând elevilor la final să facă
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predicţii în legătură cu conţinutul materialului; vizionarea în tăcere - la finalul vizionării se
adresează întrebari pentru a se stabili nivelul înţelegerii sau se poate pune accent pe sunete,
pronunţie sau accent; oprire cadru- materialul video este oprit la anumit cadru, anticipându-se astfel
evenimentele ulterioare, replicile sau chiar restul dialogului.
Multe edituri produc astăzi manuale însoţite de CD pentru a putea fi utilizate atât pentru
exerciţii bazate pe audiţie, cât şi pentru utilizare în combinaţie cu calculatorul, ele fiind, o culegere
virtuală de exerciţii. Avantajul acestora este faptul că ele au fost create pentru un anumit nivel, fiind
astfel potrivite pentru elevi, cu un design pe placul acestor şi conţinând subiecte de interes.
Tabla interactivă este un alt instrument folosit în educaţie în perioada modernă, înlocuind cu
succes tabla tradiţională şi creta şi combinând astfel tradiţionalul cu modernul. Cel mai mare
avantaj al tablei interactive este posibilitatea conectării la internet, ea funcţionând ca un veritabil
calculator, însă oferind vizibilitate maximă.
În ceea ce priveşte instrumentele audio, putem aminti câteva dintre ele: Audacity, Vocaroo,
AudiPal, Chirbit, Cinch, Voki, VoiceThread şi altele. Audacity este un editor audio care poate fi
folosit cu succes în cadrul orelor de limba modernă pentru a crea proiecte audio, cum ar fi: reclame
audio, buletine de ştiri, pod casts, înregistrări de discursuri sau poveşti etc. Cu excepţia
instrumentului Chirbit, care necesită înregistrarea utilizatorului, Vocaroo şi AudioPal nu solicită
acest lucru, la ultimul fiind necesară doar oferirea unei adrese de e-mail.
În procesul de audiţie, profesorul se focusează pe proces în sine, nu doar pe produs. Se
dezvoltă astfel, strategii de audiţie şi se pun la dispoziţia elevilor materiale autentice, ăn care
persoanele angajate ăn dialog sunt vorbitori nativi. Elevii sunt încurajaţi să se autoevaluaze pe tot
parcusrul audiţiei sau la finalul acestia, putându-se recurge şi la corectare reciprocă.
Există însă şi factori perturibatori în procesul de audiţie, cum ar fi zgomotul produs de
lumea exterioară, o dereglare a echipamentuluiaudio, profesorul trebuind să se asigure de la bun
început că aceştia nu vor afecta calitatea audiţiei. În timpul procesului de audiţie, profesorul
îndeplineşte roluri cum ar fi: de organizator, operator de aparatură, evaluator etc.
Audiţia extinsă se referă la audiţia unui material mai lung decât textele obişnuite pe care
elevii le audiază pentru propria placere. Avantajul major al acestora este faptul căelevii sunt cei care
decid ce ascultă, ei selecteazămaterialul şi activitatea şi are loc în afara clasei. Atât adudişia
intensivă, cât şi cea extinsăsunt necesarepentru a pregăti elevii pentru viaţa reală, ambele vaând
efecte pozitive în ceea ce priveşte o limbă modernă.
O importanţă deosebită o au materialele autentice, acestea reprezentând limba reală, vorbită
de nativi, materialele nefiind create în scop pur educativ. Acestea pot fi: articole de ziare sau
reviste, transmisiuni radio sau video, conversaţii zilnice, documentare sau filme. Brinton(1991)
afirma că materialele autentice crează o relaţie directă între limba de la clasă şi lumea din afara ei,
în timp ce Gehhard (1996) vede materialele autentice ca pe un mod de a contextualiza învăţarea, iar
Melvin şi Stout (1987) pretind că astfel de materiale cresc motivaţia elevilor de a învăţa, precum şi
interesul pentru materia respectivă. Astfel, limbajul este natural. Prin simplificarea acestuia în
scopul predării-învăţării, riscăm să facem sarcina de lucru mai dificilă decât am dori, putem chiar
elimina indicii preţioase. Materialele autentice oferă elevilor oportunitatea utilizării indicilor nonlingvistice, cum ar fi: imagini, poze, culori, decor, mimică, gesturi etc.
Printre avantajele materialelor autentice putem menţiona: efectul pozitiv asupra motivaţiei
elevilor, oferirea de informaţii culturale autentice, expunerea elevilor la viaţa reală, răspund
necesităţilor elevilor. Însă există si o serie de dezavantaje, aici putând menţiona: nivelul prea ridicat;
pot fi fie prea lungi, fie prea scurte; nu sunt adaptate la stilurile de învăţare ale elevilor.
Am observat că tehnologia poate fi integrată în predare şi învăţare, fiind de un real ajutor
atât profesorului, cât şi elevilor, ne vom referi în continuare la utilizarea ei în procesul de evaluare.
Evaluarea este demersul prin care educatorul apreciază, realizează diagnoza sau analizează
achiziţiile elevului pentru a observa în ce măsură sunt realizate obiectivele prevăzute – devine parte
integrantă a procesului educaţional. În acest scop, evaluarea trebuie să reflecte diversitatea şi
specificitatea obiectivelor disciplinare, iar instrumentele ei să fie fiabile şi să reflecte specificitatea
disciplinei.
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Putem aminti aici Rubistar (www.rubistar4teachers.org), un instrument care ajută cadrul
didactic să elaboreze o schemă de evaluare şi notare în câteva minute, având de ales dintre mai
multe şabloane gata elaborate, avantajul acestora fiind economia de timp şi efort.
Model de grafic de evaluare a unui videoclip realizat de elevi cu ajutorul aplicaţiei Rubistar:

Video - Talk Show : should uniforms be compulsory in high
schools in Romania?
Teacher Name: Simona Manda

Student Name:
CATEGORY

________________________________________

4

3

2

1

Interest and
Purpose

Video has a
clear and
interesting
purpose.

Video is
interesting but
purpose is
somewhat
unclear.

Video is not very
interesting and
purpose is
somewhat
unclear.

Video is not
interesting and
has no
discernable
purpose.

Knowledge

All students
showed
excellent
knowledge of
content, needing
no cues and
showing no
hesitation in
talking or
answering
questions.

All students
showed
excellent
knowledge of
content, but 1-2
students once
needed note
cards to talk or
answer
questions.

Most students
showed excellent
knowledge of
content, but 1-2
often needed note
cards to talk or
answer questions.

Most students
needed note cards
to talk and to
answer questions.

Questions &
Answers

Excellent, indepth questions
were asked by
host and
excellent
answers
supported by
facts were
provided by all
talk show
members.

Questions
requiring factual
answers were
asked by the
host and correct,
in-depth answers
were provided
by all talk show
members.

Questions
requiring factual
answers were
asked by the host
and correct
answers were
provided by
several of the talk
show members.

Answers were
provided by only
1-2 talk show
members.

Videography Clarity

Video did not
rock/shake and
the focus was
excellent
throughout.

Video did not
rock/shake and
the focus was
excellent for the
majority of the
video.

Video had a little Problems with
rocking/shaking, rocking/shaking
but the focus was AND focus.
excellent
throughout .
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Clasa virtuală (www.engrade.com) reprezintă şi o modalitate de evaluare, nu numai de
învăţare, ea presupunând crearea unui cont şi introducerea numelui şi adreselor de e-mail ale tuturor
elevilor dintr-o clasă. Cadrul didactic poate trimite informaţia, tema şi chiar acorda note sau
calificative elevilor, aceştia fiind înştiinţaţi de fiecare dată prin primirea unui e-mail.
Tehnologia în instruire poate stimula şi dezvolta potenţialul cognitiv multiplu al elevilor,
poate dezvolta abilităţi necesare în viaţă, poate contribui la dezvoltarea abilităţilor de gândire şi
orientează procesul instructiv-educativ către interesele elevilor.

Bibilografie:
1. Harmer, Jeremy, The practice of English Language Teaching, Longman, Essex, 2001;
2. Vizental, Adrana, Metodica predării limbii engleze, Polirom, Bucureşti, 2014;
3. Integrating Technology in English Language Instruction, curs oferit de Pearson Educational,
Londra, 2013;
4. Impactul noilor tehnologii asupra educaţiei, www.razvidiaco.wordpress.com
5. www.prezi.com
6. www.text2mindmap.com
7. www.rubistar4teachers.org
8. www.engrade.com
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BRITISH INVENTIONS AND INVENTORS
Profesor CAMELIA MĂNESCU - Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu
Introduction
Early humans became inventors to survive.Their successors helped to create the earliest
civilisations and new tools and technological breakthroughs have followed century by century.
In the modern world, faster communications and transport have accelerated innovation worldwide,
taking humans into space and increasing the range of their comfort and convenience on Earth.
Most of the inventions and discoveries happened because of necessity.The history of human
progress is the history of man´s efforts to reach new goals. In times of necessity,the human mind
,that can be very imaginative ,works faster than usual. Necessity sparks man´s cretivity spirit in
solving problems by inventions.All our inventions and discoveries are the direct result of
humankind´s needs.
Scientific,technological,industrial and medical discoveries have been made possible because man
tried to cope with the demands of the world he is living in.
1. British Inventions and Inventors
Great Britain produced many of the most influential scientists, mathematicians and inventors in
modern history. England, around the year 1600 was experiencing the scientific revolution where
science and technology were seen as having the potential for economic and social advantages.
Innovations surged with the establishment of the Royal Society in Britain to whom the monarchy
allocated funds for research and inventions in late 1660. The Royal Society was followed by the
setting up of the Royal Astronomy which facilitated inventions in astronomy. From 1700 onwards
there was the proliferation of Science and research institutions which elevated England to the
forefront of industrialization and consequently economic success. The Industrial Revolution started
in England, with a series of innovations to make labor more efficient and productive. In the new
industrial cities, advances in technology and organization allowed the average worker to produce
much more than ever before. The Industrial Revolution resulted in the most profound, far-reaching
changes in the history of humanity. And its influence continues to sweep through our lives today.
The last 250 years of industrialization have altered our lives more than any event or development in
the past 12,000 years: in where we live, how we work, what we wear, what we eat, what we do for
fun, how we are educated, how long we live and how many children we have. The Industrial
Revolution provided the countries that first adopted it with the technological and economic
advantages necessary to eventually rule most of the world. In short, the Industrial Revolution is the
“game changer” of modern world history. More than anything else, it’s what makes the modern
world, well, “modern.” The same 250-year-old process has also resulted in modern technological
innovations that generations of people have grown accustomed to—such as steam engines,
railroads, cars, modern appliances, and computers. Average life expectancy has more than doubled
in industrialized nations, while average incomes have increased even more. To be sure,
industrialization has improved life in many ways for many people.
England has produced brilliant inventors whose inventions shaped the modern world such as
Newton, Faraday, and Graham Bell. With influential people, come influential ideas, theories and
inventions some of which have the potential to change the world forever.
3.1. The Reflecting Telescope
Isaac Newton invented the Reflecting Telescope in 1668 as an alternative to the then used
refracting telescope. The refractive telescope was subject to spherical and chromatic distortions and
produced blurry images. It used mirrors instead of lenses to form images. Reflector telescope was
not only better than the refracting telescope, but it was cheaper to make as well. This invention
revolutionized astronomy and influenced technological advancements on the reflecting telescope
such as the Cassegrain Telescope by the French priest Laurent Cassegrain. After the invention, the
reflecting telescope was the primary telescope used although there was a brief re-emergence of
refractor telescopes. Isaac Newton’s invention set the foundation for the advanced telescopes used
today as all of them. Born in 1642, Newton discovered and documented for the first time three laws
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of motion in regard to physics. Newton’s Laws are as follows – 1st Law: An object at rest tends to
stay at rest unless acted upon by an external force and an object in uniform motion tends to remain
in uniform motion unless acted upon by an external force. 2nd Law: An applied force on an object
equals the rate of change of its momentum. 3rd Law: Every action has an equal and opposite
reaction. Newton was also the first person to document the mechanics of universal gravitation.
Newton’s work is some of the most influential in the history of modern science, many regarding
him to be one of the most important scientists in human history.
3.2. The Programmable Computer
The first programmable computer was invented by British mathematician and scientist Charles
Babbage in the 1820s. Although he is recognized as the inventor of the programmable computer,
Babbage did not live to see the machine completed. Babbage began work on a mechanical computer
he called the Difference Engine in 1822, working for more than ten years with government funding.
The project was eventually abandoned after losing funding after the British government lost faith in
the project after prolonged delays. The machine was built for the first time from Babbage’s original
designs over 150 years later in 1989. After his work on the difference engine, Babbage went on to
invent the Analytical Engine, a far more complex machine than the Difference Engine, it could be
programmed using punched cards. The Analytical Engine, although not built in full until 2011 by
British researchers, was the first ever working programmable computer, and was the first step in the
history of computing as we know it.
3.3. The World Wide Web
Not to be confused with the Internet (a global system of networked computers invented in the
USA), the World Wide Web, invented by British computer scientist Tim Berners-Lee, is the
system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. The World Wide Web is most
commonly experienced as the system behind the concept of web pages and websites. Berners-Lee
first proposed the concept of the World Wide Web in March 1989, later pitching it at CERN along
with Belgian scientist Robert Cailliau. CERN then publicly introduced the project in December of
1990. The first website, info.cern.ch, went live at CERN on 6th August 1991. Interestingly,
Berners-Lee, although realizing the potential for immense personal profit from his invention, chose
instead to gift the idea to the world, requesting no payment.
3.4. The Television
The world’s first publicly demonstrated television was invented by British inventor John Logie
Baird in 1925. Logie Baird is also credited with the invention of the first fully electric color
television tube. The first public demonstration of Logie Baird’s television was performed before
members of the Royal Institution on 26th January 1926. He also later demonstrated the first color
television on 3rd July 1928. Logie Baird’s television displayed a 30 line vertically scanned image at
5 frames per second, with later models improving the frame rate to 12.5 frames per second by the
time of its first demonstration. Logie Baird’s invention paved the way for what is now nearly a
century of work on the development of television technology, which remains one of the most
influential inventions in history, allowing people all over the world to communicate via moving
images.
3.5. The Steam Locomotive
The first steam locomotive was invented by Richard Trevithick, a British inventor and mining
engineer. Trevithick’s steam locomotive was built in 1804 in Pen-y-Darren in South Wales to
carrying cargo. Trevithick sold the patents to the steam locomotive to Samuel Homfray. In one of
the earliest public demonstrations, the locomotive successfully carried an impressive load of 10 tons
of iron, 5 wagons and 70 men 9.75 miles between Penydarren and Abercynon in 4 hours and 5
minutes. Trevithick continued to work with steam locomotives for many more years until his death
in April 1833. A full-scale working replica of his first steam locomotive was built in 1981 for the
Welsh Industrial and Maritime Museum, later moving to the National Waterfront Museum in
Swansea. The locomotive is run several times a year along a short length of rail outside the
museum.
3.6. The Telephone
The telephone was invented by British inventor Alexander Graham Bell and patented in 1876.
Bell left school at age 15, but maintained a keen interest in science and biology. Moving to London
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to live with his grandfather, Bell developed a love for learning and spent hours each day in study.
Aged 16, he went to teach elocution and music at Weston House Academy in Moray, Scotland. A
year later, Bell attended the University of Edinburgh, later being accepted into the University of
London. His early experiments with sound began when he was taken to see a “speaking” automaton
designed by Baron Wolfgang von Kempelen and built by Sir Charles Wheatstone.
Fascinated by the machine, Bell purchased a copy of a book written in German by Baron Wolfgang
von Kempelen and built a similar automaton with his Brother. Many years later, while working at
Boston University School of Oratory, Bell became interested in technology to transmit sound.
Leaving his job a the university, he made the decision to pursue his personal research on the
subject. In 1875, Bell created an acoustic telegraph which he patented in March 1876 following a
close race with American inventor Elisha Gray, whom accused Graham Bell of stealing the
invention from him. The patent office ultimately ruled in Bell’s favor and he was granted the patent
for the world’s first telephone.
3.7. The Electric Motor
Before Michael Faraday’s invention of the electric motor in 1821, there had been attempts at
harnessing electrical energy into motion. Faraday’s invention created magnetic rotation through
mercury. The invention was first made in the form of ideas and sketches until it was done
practically. It was not a seamless invention however as further inventions and innovations molded
in into the electric motor used to the present day. Michael Faraday is credited with putting forward
the principles that set the basis of today’s electromagnetic technology.
3.8. The Water Proof Material
The Scottish chemist Charles Macintosh was credited with the invention of the first waterproof
material in 1823. He discovered that joining two pieces of cloth in a solution of dissolved India
rubber in coal made a fabric un-penetrable by water. He founded his company after and set about to
produce waterproof coats named Mackintosh. Waterproof coats today are still known by this name.
These coats are still purchased to date. Notably, it was used as an outfit for the Arctic Expedition in
1924.
3.9. The train
"In Italy no-one grows up wanting to be a train driver," says car maker Fiat. Well that's only
because the Italians didn't invent it. Arguably as British as tea, cricket and binge drinking, the first
steam trains appeared in the early 19th Century, but it wasn't until George Stephenson's Rocket
arrived in 1829 that the age of the train truly arrived. Evolutionary rather than revolutionary, the
Rocket took various experimental pieces of train technology - the multi-tube boiler, the blast pipe
and angled cylinders - and stuck them in a design that really worked. The Rocket won its place in
British history by becoming the only steam train to complete a 50-mile round trip as part of the
Rainhill trials. The Rocket was also responsible for killing Liverpool MP William Huskisson, who
was struck by it at the opening of the Liverpool and Manchester Railway in 1830.
3.10. The Photography
The French would have you believe that they invented photography, thank to a certain Louis
Daguerre (1834). However British snappers actually predate him with one, Thomas Wedgewood,
creating pictures of insect wings using silver nitrate on leather in 1802. Daguerre was also in
competition with William Henry Fox Talbot - the man who invented the Calotype, a
negative/positive development process that became the basis for modern photography.
3.11. The jet engine
There's nothing like a good war to stoke the fires of invention and WWII was brilliant at it.
Alongside the bouncing bombs, ballistic missiles and corner shot rifles, the jet engine stands tall.
Developed independently (for obvious reasons) by both the British and the Germans, it was
arguably Coventry-born Frank Whittle who pioneered the idea first - patenting a practical turbojet
in 1930. However it was German Hans von Ohain who got the first jet engine working in 1935,
with Whittle following two years later. While both Britain and Germany succeeded in putting jets in
test aircraft in the early years of the WWII, it wasn't until 1944 that they first entered production the Germans with the Messerschmitt Me262 and the British with the Gloster Meteor.
3.12. The Radar
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Credited with helping to end The Blitz in 1941, Radar was developed by Scotsman Robert
Watson-Watt, who proposed that enemy aircraft could be detected by radio waves. The first
successful radar test took place near Daventry in 1935 and later that year Watson-Watt was awarded
a patent for his discovery. By 1940, 19 Radio Direction Finder (RDF) stations were in place across
the UK, with data fed back to a central mapping room - another Watson-Watt idea. This enabled the
RAF to scramble fighters in response to incoming enemy planes at the Battle of Britain.
3.13. The iPod
Facing a lawsuit over the origins of the iPod, iTunes and QuickTime in 2006, Apple turned to
British inventor Kane Kramer for part of its defence. Kramer, it turns out, had actually come up
with the idea for a portable digital music player - dubbed the IXI - in 1979, and even managed to
patent it. Unfortunately Kramer was unable to find funding for his idea, and his patent lapsed in
1988. Commenting on Apple's iPod and the end of the court case, Kramer told the Daily Mail: "I
can't even bring myself to buy an iPod... Apple did give me one but it broke down after eight
months."
3.14. The lightbulb
The invention of the lightbulb is normally credited to US inventor Thomas Alva Edison, who
patented his discovery in 1879. The problem is he was beaten by a year by British whizz Joseph
Swann, who even came up with the idea of a carbon filament bulb some 10 years previously.
Swann successfully sued Edison over patent infringement in a British Court; and then in 1883
Edison was stripped of his US patent, because his work was based on that of the prior art of
inventor William Sawyer.
CONCLUSION
To conclude, technology, just like magic, is an attempt to master the unknown.Science and
technology are constantly trying to push the frontier of the unknown and the inventors have been
delving into questions that seem unanswerable. From the tiniest atomic particles to the planets that
whirl in space,our Universe functions according to basic law in physics and chemistry. Inventors
armed with the language of mathematics have discovered much about the nature of matter and
energy, space and time, but their studies have revealed new mysteries in quarks and quanta, big
bangs and black holes.
The world is at a crossroads created by science and technology-roads leading ,on the one hand,to
peace and plenty,and, on the other hand,to ruin and starvation.There is really only one choice for
humanity: people must begin to move along the road to a better future for all.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ÎN FORMAREA
PERSONALITĂȚII ELEVULUI
Prof.Maracu Simona-Elena
Școala Gimn.,,Gheorghe Tătărăscuˮ, Tg-Jiu
Activitățile extrașcolare contribuie la formarea personalității elevului. Sunt importante și utile.
Dar sunt anumite aspecte care ar putea să influențeze succesul acestora, printre acestea numărânduse: desfășurarea acestora după programul de studiu, când elevii sunt deja obosiți sau înainte și
aceștia nu se mai pot concentra la ore. Deci, programul elevului este mai încărcat. Profesorii caută
soluții pentru valorificarea lor: urmăresc programul elevului din ziua respectivă, cât a avut de
învățat sau de scris. Dar, este suficient? Întrebând elevii despre aceste aspecte, au recunoscut că este
destul de greu să desfășori multe activități extrașcolare, pentru că programa școlară este încărcată.
Se pune întrebarea: cum îi determinăm pe elevi să se implice în desfășurarea activităților
extrașcolare?
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop învățarea
nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind domenii
și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi
performanți.
Ca profesor de limba și literatura română, am căutat să îndrept elevul spre abordarea textului
literar din mai multe perspective, astfel încât elevului să i se dezvolte orizontul cultural și spiritual.
Încă din clasa a V-a, se pune accent pe valorificarea valențelor pozitive din basme, insistând pe
victoria binelui în lupta cu răul, pe virtuțile alese ale personajului principal, care simbolizează
idealul de curaj, demnitate, frumusețe fizică și morală. Pornind de la această temă se poate realiza în
cadrul orelor extrașcolare o prezentare a aspectelor negative din societate și elevii vor fi stimulați să
propună soluții prin care să îndrepte răul, aspectele negative, dând alternative la aceste fapte. Tot de
la această specie literară, elevul este pus să contureze un CV imaginar al unui personaj negativ sau
al unui personaj pozitiv.
Pornind de la schițele lui I. L. Caragiale, elevii dezbat comportamentul lui Goe, lui Ionel și
apoi se realizează o dezbatere amplă pe teme bunelor maniere. Elevii, jucând joc de rol vor crea
scenete în care ei vor fi personaje din opere și vor dovedi că știu cum ar trebui să se comporte în
anumite situații.
Un succes deosebit l-a înregistrat dramatizarea unor fabule în cadrul unui concurs între clase.
Elevii au selectat fabula preferată, au dramatizat, punându-se în situația unui anumit tip de personaj.
Concursul a fost unul deosebit, au fost premiați cei mai buni elevi. După concurs s-au valorificat
anumite teme din care elevii să învețe cum ar trebui să se comporte civilizat și adecvat în mai multe
situații. Prin fabule se critică defectele omenești cu scopul de a le îndrepta. Valorificând învățătura
fabulei, morala, elevii învață să aprecieze anumite valori: cinstea, dreptatea, modestia, onestitatea.
La aceste activități deosebite pot participa și părinții, pot ajuta la crearea decorului în care elevul să
performeze sau pot fi simpli invitați. Aceste texte literare contribuie la formarea personalității
elevilor, la conturarea unor valori morale pe care să și le însușească pe viitor.
În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a valorifica
tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Elevii cântă colinde, se bucură de magia
sărbătorilor de iarnă, la școală, dar și în cadrul familiei. Frumusețea colindelor parcă împrăștie în
zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori preluate din moși strămoși.
O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român vibrează la tot
ceea ce înseamnă tradiție, patriotism, iubire de neam și țară. Promovând valorile naționale învățăm
să ne apreciem, să valorificăm virtuțile noastre ca nație. Valorificarea specificului neamului nostru
îl poate determina pe elev să interiorizeze anumite trăiri, să iubească țara, neamul și pe cei de lângă
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ei. Iubirea, colaborarea, dăruirea ne face mai buni, mai valoroși și acest lucru elevii îl află indirect
din aceste activități.
O altă temă foarte importantă este timpul liber și elevul trebuie să aibă alternative atractive și
care îi dezvoltă competențele însușite în școală. Activitățile extrașcolare sunt acele uși care se
deschid pe ambele părți, scopul lor fiind același, dezvoltarea personalității, stimularea încrederii în
sine. Este de dorit ca elevul să învețe prin joc, să asimileze noi cunoștințe și într-un cadru
nonformal. Datoria noastră de dascăli este de a-i crea elevului spațiul, conjuctura care să îl ajute să
dea frâu imaginației, să își valorifice înclinațiile dezvoltându-le până va ajunge la performanță.
Un eveniment atât de important, Învierea Domnului, este un prilej de bucurie și orice persoană
trăiește intens toate etapele care duc la înălțarea sufletească de-a lungul acestor importante
săptămâni. În aceste săptămâni, în cadrul activităților extrașcolare este necesar să se desfășoare
activități extrașcolare care au ca scop formarea unor personalități armonioase, cu adâncă trăire și
familiarizarea tânărului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Învierii
Domnului.
În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor poezii, creații
ale elevilor, scenete, realizarea de felicitări, desene tematice. Este recomandat ca aceste activități să
se desfășoare de la vârstele mici, ca orice tânăr să se identifice cu tradițiile, obiceiurile, slujbele
religioase care marchează momentele cruciale ale existenței umane.
Prin aceste activități li se oferă elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, valențe pozitive ale
vieții. Cât sunt mici, toți copiii trebuie să își însușească valori morale, să trăiască momente
înălțătoare, să conștientizeze rolul religiei în formarea lui ca individ și să participe la toate
evenimentele importante alături de familia unită. Aceasta este soluția vitală pentru o viață
echilibrată, pentru petrecerea momentelor neegalabile din mijlocul familiei, pentru formarea ca
individ responsabil și valoros pentru societate.
Se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare având ca parteneri: familia, comunitatea,
reprezentanții bisericii, școala. Această triadă stă la baza formării individului și niciun factor nu
poate lipsi pentru că acest echilibru pentru viitorul individului va fi afectat.
Cum se poate lucra în parteneriat? Este foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple
activități literar-artistice, serbări, concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membri
comunității. Chiar dacă părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin
internet, Skype, ei pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel
loc. Ei pot urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților
declașează mari drame în sufletul elevilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc
emoții puternice.
Elevii sunt încurajați în urma acestor activități să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, astfel
transmițând sentimentele trăite, puternice, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă și
părinții ar contribui la aceste momente.
Important ar fi ca în cadrul acestor activități să fie inserate și momente muzicale, cântări
religioase pe care ei să le îndrăgească. Se pot interpreta cântece alături de părinți, bunici, chiar și în
biserică, mai ales în anumite momente. Pot fi organizate și voluntariate sau se pot dona lucruri,
dulciuri, alimente pentru cei nevoiași. În acest caz, se dă o mai mare amploare evenimentului.
Este destul de greu să se găsească mult timp pentru pregătirea acestor activități, dar dacă se
pornește de la ceea ce ei știu din familii, mai ales cei care locuiesc la țară, rezultatul va fi unul
deosebit. Sunt activități frumoase care înnobilează sufletul omului și care îi dau strălucirea celui
care aspiră la frumos, puritate.
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CHIMIA ṢI TEHNOLOGIA
Prof. Mariș Monica, Şcoala Gimnazialǎ Satulung, jud. Maramureș
„Unde duce gândirea fără experimentare, ne-a arătat Evul Mediu; însă secolul acesta e menit să
ne lase să vedem unde duce experimentarea fără gândire şi ce se alege din educaţia tineretului care
se mărgineşte la fizică şi chimie”. (Arthur Schopenhauer)
Calculatorul a devenit un element principal al vieṭii actuale fӑrӑ de care societatea nu s-ar
putea dezvolta. Mulți educatori, pӑrinṭi ṣi cercetӑtori s-au implicat ȋn programele educaṭionale de
utilizare a calculatorului ȋn ṣcoalӑ.
Ȋn condiṭiile contemporane ale dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii se urmăreşte sporirea
eficienţei formative a procesului de ȋnvăţământ, prin antrenarea elevului ȋn procesul asimilӑrii
cunoştinţelor. Este necesar ca elevul – din “obiect” care asimileazӑ ṣtiinṭa - sӑ devinӑ “subiect’’ care
redescoperă ştiinţa, iar metodele folosite de el, pentru asimilarea cunoştinţelor , să devină metode
de cercetare. Astfel, utilizarea calculatorului ȋn ȋnvăţământ va conduce la deplasarea accentului de
la un mediu de ȋnvăţare centrat pe profesor la unul centrat pe elev, ȋn care profesorii nu mai
reprezintă sursa de informaţie şi de transmitere a cunoştinţelor, ci colaboratori ai elevilor, aceştia
transformându-se din receptori pasivi de informaţie ȋn factori activi ȋn propria lor educaţie.
Învăţarea chimiei cu ajutorul calculatorului este o provocare și totodatǎ “altceva”, iar
ȋmbinarea ei cu alte metode de predare-ȋnvǎțare este o necesitate. Trebuie menționat caracterul
interdisciplinar pronunțat pe care ȋl presupune studiul acestui tandem calculator – chimie, fiind
asociat ȋn mod natural cu matematica, limba englezǎ, fizica, etc. Se urmǎrește astfel formarea unui
bagaj de cunoștințe și abilitǎți care sǎ-i ajute pe elevi ȋn ciclul urmǎtor al vieții. Calculatorul folosit
în predarea lecţiilor stimulează motivaţia învăţării şi acumulării de cunoştiinţe de către elev.
Activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului la ora de chimie, ca
instrument de lucru, sunt următoarele:
1.
realizarea unor modele spaţiale a particulelor studiate (atomi, ioni, molecule, reţele
atomice, ionice, moleculare);
2.
studiul sistemului periodic al elementelor și egalarea ecuaţiilor reacţiilor chimice;
3.
simularea unor procese, fenomene naturale sau situaţii;
4.
realizarea de prezentări power - point cu imagini, text şi sunet, despre subiectele
aflate in discuţie
5.
efectuarea unor calcule numerice ȋn scopul formǎrii deprinderilor de calcul, de
prelucrare a unor date;
6.
prezentarea informaţiei sub formǎ grafică sau realizarea unor desene;
7.
realizarea sau analiza unui document scris, de orice naturǎ (referat sau portofoliu), cu
ajutorul unui editor de text;
8.
realizarea și utilizarea unor baze de date;
9.
ȋnvăţarea unui limbaj de programare;
10.
realizarea unui laborator de chimie asistat de calculator.
Modelarea, metodă frecvent utilizată în ora de chimie, oferă prin intermediul calculatorului,
înţelegerea noţiunilor teoretice. Elevii urmăresc cu uimire mişcarea electronilor pe straturi în
comparaţie cu mişcarea planetelor în jurul Soarelui sau formarea eclipselor de Lună şi de Soare.
Chiar dacă părerea generală este că experimentele la chimie sunt mai interesante atunci când sunt
realizate practic, în laborator, totuşi calculatorul poate suplini în anumite situaţii determinate de
lipsa de substanţe sau a condiţiilor de lucru, efectuarea practică a experimentelor. Pe calculator
fiecare elev poate efectua cel puţin un experiment, acestea fiind vizualizate pe un ecran, pot fi
urmărite de toţi elevii. Astfel, reacţiile de combinare, descompunere, substituţie şi schimb devin
fenomene mai interesante, mai accesibile odată cu schimbarea de culoare, degajare de gaz, obţinere
de precipitate sau pur şi simplu mânuirea ustensilelor de laborator. Calculatorul permite o mai bună
intuire a fenomenului studiat, pe baza repetării acestuia până la invăţarea deplină. Profesorul poate
mai ȋntâi experimenta ȋn modelul clasic, simulând-o apoi pe calculator prin varietatea parametrilor
ȋn limitele fenomenului studiat până la ȋnţelegerea şi asimilarea deplină.
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Modelele computerizate ale lucrărilor de laborator imitǎ lucrările experimentale efectuate de
elevi. Ele prezintǎ tabele electronice pentru notarea rezultatelor obţinute ȋn urma efectuării
experimentului, subprograme pentru construcția graficelor, pentru prelucrarea rezultatelor, registru
electronic ȋn care se trec automat notele elevilor pentru lucrǎrile efectuate. Elevii pot modifica
valorile unor parametrii, observa influenţele acestor modificări asupra desfăşurarii procesului sau
fenomenului. In unele cazuri, modelul interactiv poate ȋnlocui experimentul real, ȋn special cȃnd
acest experiment este periculos sau necesită aparaturǎ scumpă. Modelele interactive asigură o
economie de timp ȋn pregătirea lecţiilor și ȋn timpul lecțiilor. Cu ajutorul lor, profesorul poate
prezenta fenomenele, procesele mult mai intuitive și poate demonstra unele particularităţi ale
proceselor și fenomenelor.
Deci, ȋn laborator, calculatorul este folosit pentru achiziţia, reprezentarea şi analiza datelor
experimentale. Aceasta duce la creșterea interesului elevilor pentru chimie și favorizează
ȋnțelegerea mai profundă a ei.
Utilizarea calculatorului în predarea chimiei dezvoltǎ capacitatea copiilor de astăzi de a trata
cu seriozitate şi maxim interes probleme actuale ale chimiei sub o altă formǎ decât cea prezentatǎ la
clasă. Aproximativ 80% dintre cadrele didactice susțin cǎ atunci cȃnd folosesc calculatorul la clasǎ,
elevii sunt mai atenți și mai motivați la ore, ȋnvǎțarea devenind activǎ. Ȋn plus, predarea este mai
ușoarǎ pentru cǎ noțiunile abstracte sunt predate mai ușor datoritǎ suportului vizual. Elevii sunt mai
atrași de lecție datoritǎ animațiilor și conținutului multimedia, iar exemplele din viața realǎ și
simulǎrile virtuale le capteazǎ atenția și ȋi ajutǎ sǎ reținǎ mai ușor informațiile din materia școlarǎ.
Peste 70% dintre cadrele didactice care au folosit materiale educaționale ȋn format electronic ȋn
procesul de predare au observat cǎ lecția devine interactivǎ. Cercetarea a evidențiat faptul cǎ, prin
folosirea calculatorului la clasǎ, pot fi diminuate anumite probleme identificate ȋn sistemul
tradițional de abordare a lecției, cum ar fi, interesul scǎzut al elevilor și caracterul prea teoretic al
informațiilor.
Dintre problemele din ȋnvǎțǎmȃnt identificate de cadrele didactice, care ar putea fi asociate
folosirii temei calculatorului ȋn educație, sunt curricula prea ȋncǎrcatǎ, tradiționalismul și caracterul
prea teoretic al informațiilor transmise. Crearea unei posibile dependențe, comunicarea doar cu
ajutorul internetului, realizarea temelor fǎrǎ o contribuție prea mare din partea elevilor, ar putea
reprezenta alte dezavantaje ale folosirii calculatorului.
Cu toate acestea, chimia și noile tehnologii ȋși propun sǎ pregǎteascǎ elevii pentru a face fațǎ
condițiilor actuale. Chimia, ca și celelalte discipline de studiu, a cunoscut și s-a bucurat de noile
perspective pe care le deschide calculatorul și Internetul ȋn procesul de instruire.
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ÎNVĂŢAREA SPECIFICĂ LA FIZICĂ
Prof.Mergea Nicolaie
Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu
Însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice în procesul didactic
În procesul de învăţământ, învăţarea cuprinde activitatea elevilor cu scopul însuşirii de noi
cunoştinţe, formării priceperilor şi deprinderilor necesare pentru viaţa personală şi socială.
La disciplina fizică acumularea acestor cunoştinţe şi priceperi presupune următoarele activităţi:
observare, clasificare, coordonare, rezolvare de probleme, repetare.
Procesul de învăţare se bazează pe: învăţarea limbajului ştiinţific, învăţarea observaţională –
experimentală, învăţarea prin sinteză inductivă, învăţarea prin deducţie, învăţarea prin analogie şi
modelare şi învăţarea ierarhică a cunoştinţelor sistem-stare-proces-mărime fizică-lege fizică-teorie
fizică.
Deprinderile dobândite de către elevi în procesul de învăţare a fizicii se împart în:
 Deprinderi de activitate intelectuală: deprinderea de a observa ştiinţific, de a proiecta
un experiment, de a formula ipoteze cu privire la desfăşurarea unui proces, de a
prelucra date experimentale, de a formula concluzii în limbaj ştiinţific, de a
confrunta rezultatele cu ipoteza, pentru a vedea dacă acestea o confirmă sau nu, de a
încadra cele învăţate într-un sistem închegat de cunoştinţe etc.
 Deprinderi de activitate practică: deprinderea de a realiza montajul experimental, de
a efectua experimentul propriu-zis, de a culege date experimentale, de a observa
esenţialul într-un experiment.
Un aspect foarte important al organizării procesului de învăţământ îl constituie alegerea
strategiilor de ciclu de predare şi a metodelor de evaluare. Predarea este privită mai mult ca o
problemă de organizare şi conducere al învăţării, astfel încât să producă modificări ale
comportamentului elevilor. Pentru aceasta se utilizează strategii de instruire înţelese ca o îmbinare
optimă a metodelor, mijloacelor şi formelor de activitate cu scopul atingeri obiectivelor propuse.
Stabilirea obiectivelor porneşte de la conţinutul programelor şcolare. Pentru transmiterea şi
asimilarea de către elevi a conştiinţelor de fizică, în învăţământul preuniversitar se utilizează o serie
de metode de predare: conversaţia, expunerea, demonstraţia, explicaţia, modelarea,
problematizarea, algoritmizarea, metoda analogiilor, experimentul de laborator, rezolvarea de
probleme. Unele dintre aceste metode contribuie mai mult sau mai eficient la transmiterea şi
asimilarea activă a cunoştinţelor, iar altele presupun o percepere mai mult pasivă a noilor
cunoştinţe. De aceea, este necesară îmbinarea mai multor metode pe parcursul unei lecţii de fizică şi
alegerea celor care solicită mai mult gândirea proprie a elevilor, în funcţie de specificul temei care
trebuie predată.
Alegerea strategiilor bazate pe metode activ participative contribuie la formarea şi
asimilarea unui sistem coerent de cunoştinţe. Elevilor li se facilitează participarea efectivă la lecţie,
cerându-li-se să formuleze ipoteze pe care să le verifice experimental sau teoretic, să deducă legi
fizice formulând concluzii la experimentele efectuate, să redacteze probleme pe care să le rezolve
apoi, să-şi imagineze un experiment care să permită determinarea unei constante de material etc.
Alegerea unei strategii depinde şi de condiţiile existente în şcoală, de dotarea cu material
didactic, de nivelul de dezvoltare intelectuală, interesul şi aptitudinile elevilor, dar şi de gradul de
pregătire şi interes al profesorului.
Profesorul trebuie să-şi orienteze demersul didactic spre realizarea următoarelor tipuri de
activităţi: formularea de sarcini de prelucrare variată a informaţilor, în scopul formării
competenţelor vizate de programele şcolare; alternarea prezentării conţinuturilor cu moduri variate
de antrenare a gândirii; solicitarea de frecvente corelaţii intra-şi interdisciplinare; antrenarea
elevului în situaţia de aşi formula sarcini de lucru adecvate; susţinerea comunicării elev-manual prin
analiza de text, transpunerea simbolică a unor conţinuturi, interpretarea acestora; prevederea de
sarcini rezonabile pentru activitatea în grup; organizarea unor activităţi de învăţare permiţând
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desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite; sugerarea unui algoritm al învăţării, prin
ordonarea sarcinilor.
Atât prelucrarea conţinutului, cât şi transpunerea didactică poartă amprenta
raţionamentului pe care se fundamentează. Aceste raţionamente trebuie să fie adecvate dezvoltării
intelectuale a elevilor. În acelaşi timp, profesorul trebuie să urmărească dezvoltarea lor. Dezvoltarea
gândirii ştiinţifice la elevi presupune folosirea conştientă de către aceştia a operaţiilor de gândire şi
îndrumare de către profesori în cea ce priveşte utilizarea corectă a diferitelor operaţii în gândire:
analiza , sinteza, abstractizarea, generalizarea.
În procesul de predare-învăţare la fizică sunt frecvent utilizate raţionamentele: inductiv,
ipotetico-deductiv, deductiv, analogic.
Raţionamentul este inductiv atunci când pornim de la spectacole particulare se ajunge la
formularea unor legi generale. Această metodă este utilizată mai ales la stabilirea legilor fizicii pe
bază de experimente, la stabilirea factorilor de care depinde desfăşurarea unui fenomen fizic.
Raţionamentul este deductiv atunci când pornind de la legi generale se ajunge la aspecte
particulare. O astfel de metodă se aplică pentru particularizarea unor relaţii, studiul limitelor unei
legi şi a cazurilor particulare ale acestei.
Raţionamentul este ipotetico - deductiv atunci când se formulează ipoteză pentru rezolvarea
unei situaţii problemă, apoi acestei ipoteze sunt verificate teoretic sau experimental.
Prin raţionamentul analogic, cunoştinţele dobândite despre un sistem sau fenomen sunt
transferate unui alt sistem sau fenomen care este mai puţin accesibil din punct de vedere al
cercetării, transfer care se bazează pe asemănarea celor două sisteme sau fenomene în cea ce
priveşte caracteristicile iniţiale. Concluzia obţinută prin analogie trebuie verificată, analogia nu
joacă rol de demonstraţie.
Învăţaţi să folosească raţionamentul analogic, elevii îşi vor dezvolta capacitatea de transfer,
de a face comparaţii, deosebind cu uşurinţă cunoscutul de necunoscut într-o situaţie nouă, într-un
nou domeniu. Odată formate aceste capacităţi, efortul de învăţare se diminuează mult crescând
încrederea în sine şi interesul pentru studiu. Folosirea analogiei în învăţare presupune repetare şi
deci constituire un mijloc de fixare a cunoştinţelor, de mărire a gradului de operaţionalizare a
acestora,de automatizare a unor capacităţi de ordin superior, printre care capacitatea de selecţie, de
sinteză, de evaluare.
Modalităţi de organizare a activităţilor didactice la fizică
Considerând numărul participanţilor şi relaţia de lucru care se stabileşte între cel educat şi
cel care educă, activităţile didactice pot fi:
Activităţi frontale: desfăşurate cu întreaga clasă.
 Activităţi de grup: activităţi în cadrul unor lecţii, consultaţii, meditaţii, cu scop de
recuperare, experimente cu caracter de cercetare ştiinţifică, cercuri de elevi etc.
 Activităţi individuale: munca independentă, rezolvarea de exerciţii şi probleme, instruirea
programată etc.
Activităţile didactice au ca scop comun obţinerea de către elevi a performanţelor necesare
pentru integrarea soci-profesională, culturală şi comportamentală. Ele se desfăşoară pe baza unei
structuri şi organizări metodice, a unor strategii, metode şi mijloace de învăţământ, stabilite în
funcţie de obiectivele educaţionale urmărite.
Lecţiile nu pot acoperii în întregime aspectele de conţinut sau de deprinderi vizate. Ele
răspund unor performanţe minimale. Performanţele se obţin prin activităţi complementare.
Activităţile pot fi organizate de factorii de educaţie din şcoală şi se pot desfăşura în şcoală, dar în
afara orelor alocate disciplinelor. Consultaţiile, meditaţiile, cercul de fizică, concursurile şcolare,
jocurile de simulare cu ajutorul calculatorului, întâlniri cu oamenii de ştiinţă sau cu absolvenţi
promovaţi în ciclu de învăţământ superior, pot constitui activităţi care să motiveze învăţarea, să
aprofundeze conţinuturi, să întărească achiziţiile informaţionale, să dezvolte imaginaţia şi
creativitatea.
Aceste activităţi desfăşurate în şcoală, în afara orelor de clasă pot fi completate de activităţile
iniţiate sau organizate de alte instituţii: expoziţii, documentare sau de carte, expoziţii de aparate,
vizionări de filme cu caracter documentar sau biografic, excursii şi vizite documentare, dezbateri
publice, tabere şcolare de pregătire de specialitate etc.
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Activităţi de învăţare
Programa şcolară utilizează terminologia ,,activităţi de învăţare” pentru a descrie ceia ce fac
elevi la lecţie, în scopul de aşi însuşi cunoştinţele. Exemple de activităţi de învăţare: realizarea unor
observaţii experimentale, organizarea datelor, analiza şi interpretarea datelor, modelarea grafică şi
materială sa unei situaţii fizice, elaborarea unui răspuns.
Complexitatea activităţii de învăţare este corelată cu nivelul taxonomic al performanţei care
se doreşte a fi atinsă în activitatea de învăţare.
O activitate de învăţare este răspunsul elevilor la o sarcină formulată de profesor. Pentru a fi
bine înţeleasă de către elevi, formularea unei solicitări trebuie să precizeze: ce interes prezintă
solicitarea pentru elevi; în ce constă sarcina elevului; în ce condiţii materiale şi de timp va răspunde
elevul solicitării; în ce condiţii sarcina va fi considerată îndeplinită; ce cunoştinţe sau explicaţii
suplimentare trebuie furnizate elevului.
În cursul activităţilor de învăţare sunt posibile următoarele situaţi:
 Învăţarea prin receptare: profesorul prezintă cunoştinţe finisate, iar elevul trebuie să
le recepteze şi să le asimileze. Învăţarea se rezumă la memorare şi (uneori) la
înţelegere.
 Învăţarea dirijată de profesor: elevul învaţă după un model sau prin imitare. Elevul
învaţă secvenţial, deoarece realizează sarcinile solicitate fără a cunoaşte rostul
acestora.
 Învăţarea prin tatonare: profesorul are rol de moderator. Elevul îşi construieşte singur
cunoaşterea. Profesorul orientează demersul elevului prin sugestii, întrebări, solicitând
schimb de idei, explicaţii, deci intervenind mai ales în momentele de structurare a
cunoştinţelor.
 Diferenţierea unei activităţi de învăţare se poate realiza corect numai după o diagnosticare a
cunoştinţelor pe care le posedă elevi, a raţionamentelor cu care operează, chiar şi a stilului
de învăţare. Diferenţierea învăţării se poate realiza la nivelul conţinutului propus elevilor
spre studiu, sprijinului oferit în învăţare, strategiilor utilizate, timpului de lucru afectat.
Diferenţierea se reflectă la nivelul taxonomic de formulare a obiectivului operaţional şi a
competenţei derivate.
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CARIERA DIDACTICA
Prof. Mergea Teodor, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Prin excelenţă profesia didactică presupune permanenta formare şi dezvoltare a cadrului didactic
astfel încât acesta să poată să îi poată oferi celui pe care îl învaţă o perspectivă comprehensivă
asupra domeniului pe care îl predă. Cadrul didactic din orice specializare se angajează astfel într-un
proces de formare care îi va dezvolta cariera periodic până la finalul acesteia.
Dezvoltarea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare este necesară pentru
ca profesorul să poată să oferi o imagine asupra lumii ştiinţifice contemporane şi să îşi însuşească
maniere eficiente de interacţiune cu elevii.
Pe perioada carierei didactice unul din cele mai importante aspecte este menţinerea motivaţiei
pentru dezvoltarea profesională în cadrul carieri didactice deoarece tot mai mulţi profesori aleg să
se reorienteze profesional. Faptul că menţinerea motivaţiei pentru cariera didactică a devenit o
problemă în rândul cadrelor didactice a fost evidenţiată prin studii de specialitate. La întrebarea
dacă doresc să îşi continue dezvoltarea profesională în cariera didactică mai mult de 50% din
profesorii din Portugalia întrebaţi au afirmat că nu mai doresc acest lucru. (Jesus, 1996, [2005], p.
120).
Situaţia nu este cu mult mai bună în România, mulţi profesori dorind să se reorienteze profesional.
Cadrele didactice rămân în sistemul educaţional atâta timp cât au sunt motivaţi pentru a alege acest
domeniu profesional. Bibliografia de specialitate prezintă modele şi strategii motivaţionale care
reprezintă propuneri valoroase în activitatea de motivare pentru profesie a cadrelor didactice.
Relaţia dintre dezvoltarea personală şi motivaţia pentru formare în cariera didactică
La nivelul sistemului psihic uman motivaţia a fost adesea pusă în relaţie cu dimensiunea
cognitivă. În cogniţia socială studierea relaţiilor de influenţă între structurile psihice a ocupat o
mare parte a preocupărilor cercetărilor de specialitate.
Trebuie menţionat că există abordări teoretice de actualitate care integrează factorii motivaţionali şi
cognitivi pentru a explica judecăţile şi inferenţele sociale, examinând cum pot motivele să
direcţioneze procesarea cognitivă astfel încât aceasta să fie consistentă cu motivaţia (Neculau, 2003,
p.112).
De aceea sistemul cognitiv este vehiculul sau aparatul prin care se realizează motivaţia (Kunda şi
Santiso, 1989).
O abordare interesantă a motivaţiei pentru carieră în domeniul didactic a fost realizată de
Jesus şi Lens (Jesus, Lens, 2005). Pornind de la constructe din mai multe teorii cognitiv
motivaţionale, autorii creionează un model integrativ al motivaţiei pentru profesie a cadrelor
didactice, model prin care se încearcă depăşirea unor limitări ale modelelor existente.
Modelul integrativ (Jesus, Lens, 2005) are ca dimensiuni teoretice de sprijin modelul
neajutorării învăţate, reformularea atribuiri şi modelul aşteptare-valoare sau modelul discrepanţei
motivaţionale.
Neajutorarea învăţată sau reformularea atribuirii (Jesus&Lens, 2005, pp.121-122, apud.
Abramson, Seligman & Teasdale 1978, Miller & Norman, 1979) se referă la faptul că indivizii care
au trăit un eşec construiesc explicaţii cauzale care să explice eşecul. În cazul profesorilor,
neajutorarea învăţată (Jesus, 1995) se referă la faptul că antecedentele situaţionale răspunzătoare de
lipsa de satisfacţie a profesorilor includ stări în care obiective puternic valorizare sunt cuplate cu o
aşteptare scăzută pentru realizarea lor. Baza reuşitei profesionale conform acestei perspective este
reprezentată de valoarea percepută a obiectivelor.
Dobândirea unui sentiment de control asupra traiectului dezvoltării personale va se va
asocia cu o diminuare a stresului legat de maniera de abordare a evenimentelor, o mai bună evaluare
a mediului extern şi o mai mare încredere în forţele proprii şi în capacitatea personală de a acţiona
în propria viaţă. Sentimentul puterii asumate se poate dobândi prin schimbări succesive la nivelul
convingerilor care conturează imaginea individului despre sine, despre lumea în care trăieşte şi
despre interacţiunea celor două entităţi.
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Convingerile reprezintă imagini şi explicaţii prefabricate despre sine, realitatea
înconjurătoare şi despre relaţiile individului cu aceasta realitate. Sistemul de convingeri ghidează
maniera individului de a se raporta la această lume, adică sistemul de atitudini.
Multe dintre acestea sunt legate de aspecte pozitive ale vieţii care sprijină adaptarea eficientă
şi armonioasă a individului la mediu şi îi conferă o atitudine pozitivă faţă de sine şi de ceilalţi.
O parte din aceste convingeri însă, sunt auto-limitative (Gershon & Straub, 1989, p.23)
deoarece au fost însuşite în mod eronat în istoria experienţelor trecute ale individului. Aceste
convingeri s-au întipărit în memoria individului prin mesajele primite constant şi comportamentele
observate de-a lungul anilor mai ales la părinţi, iar apoi acestea au fost modelate de profesori,
cultură, rude apropiate, prieteni, colegi, comunitate şi în general de toate experienţele trăite.
S-au identificat cinci categorii mari de convingeri autolimitative (Gershon & Straub, 1989,
pp.61-62): responsabilitatea de sine, autoevaluare de sine, orientare axiologică, atitudine pozitivă şi
adaptare la schimbare.
Aspectele negative ale convingerilor prezentate anterior înseamnă neasumarea
responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse, adică găsirea întotdeauna a unui vinovat pentru
rezultatele acţiunii pe care individul le realizează, o evaluare de sine nagativă centrată pe
neajutorare, neîncredere totală în existenţa unui ajutor extern, centrare în primul rând pe aspectele
negative ale realităţii şi rezistenţă la orice schimbare.
Concluzii
Menţinerea motivaţiei cadrelor didactice pentru profesie a devenit un deziderat din ce în ce
mai dificil datorită diversificării problemelor cu care aceştia se confruntă mai ales în relaţionarea cu
elevii dar şi cu sistemul educaţional.
Bibliografia de specialitate propune o serie de modele explicative ale scăderii motivaţiei
cadrelor didactice, modele care se constituie şi în veritabile maniere de intervenţie pentru creşterea
motivaţiei cadrelor didactice.
Aceste modele sintetizează idei referitoare la neajutorarea învăţată, teoria aşteptare valoare,
percepţia autoeficienţei şi teoria motivaţiei intrinseci. Abordări contemporane integrează aspecte
legate de motivaţie şi cogniţie pentru a explica judecăţile şi reacţiile persoanelor. Atunci când va
exista discrepanţă între motivaţie şi cogniţie, tendinţa este de a modela cogniţia pentru a corespunde
motivaţiei.
Dimensiunea cogniţiei greu de schimbat este convingerea ca şi manieră de explicaţie
familiară faţă de sine, faţă de realitatea înconjurătoare şi faţă de relaţiile cu această realitate.
Aspectele legate de motivaţie şi cogniţie se integrează foarte bine în dezvoltarea personală
prin formarea convingerii puterii dobândite la nivel psihologic (empowerment psihologic), care
poate reprezenta o manieră de creştere a motivaţiei pentru profesie la cadrele didactice.
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REȚELELE DE SOCIALIZARE – PRO ȘI CONTRA
Moianu Mădălin
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
O rețea de socializare este, general vorbind o rețea de persoane cu scopuri comune, cum ar fi
o rețea de studenți, politicieni, dar chiar și de hoți, în contrast cu rețelele tehnice ca rețeaua de
telefon sau gaz metan. Rețelele de socializare din web (internet) sunt numite si rețele sociale. In
ultimii ani printr-o rețea sociala se înțelege deseori si o rețea informațională de utilizatori pe
internet, bazata pe anumite siteuri web la care utilizatorii se pot înscrie si interacționa cu alți
utilizatori deja înscriși. Cele mai cunoscute rețele web sociale: - Facebook - circa 1,310,000,000
membri (septembrie 2011) în toată lumea -Flickr - rețea mondială pentru informații de tip imagine
și fotografie -LinkedIn - 300 milioane useri, pentru managementul carierei și relațiilor profesionale
-Instagram - 30 milioane de useri - Pinterest - circa 70 mil. utilizatori -Twitter - circa 1 miliard.
membri (iunie 2014) - pentru răspândirea rapidă, în mase, a unor știri textuale scurte, de maxim 140
caractere. -YouTube - 1 miliard useri. -Google+ - 180 de milioane de useri.
Amenințările la adresa rețelelor sociale continua sa se intensifice intr-un ritm alarmant.
Tendința hackerilor este de a-si schimba ținta predilecta a atacurilor, de la breșele tehnice
tradiționale către vulnerabilitățile de securitate ce țin de rețelele sociale. Prin acțiunile lor hackerii
urmăresc să obțină informații privind conturile utilizatorilor de pe site-uri precum Twitter sau
Facebook dar cred ca insecuritate privind rețelele sociale pornește in primul rând de la oameni.
Sute de milioane de utilizatori provin din diverse categorii sociale – oameni simpli, artiști, jurnaliști,
politicieni, oameni de afaceri etc – si au in comun dorința de comunicare si de divertisment in
“comunitate”: fie ca este vorba de Facebook, Twitter, Hi 5, My Space si alte rețele.
Chiar daca in ultima vreme s-a făcut mare verva pe tema securității datelor, se pare ca
utilizatorii de internet sunt din ce in ce mai puțin preocupați de securitatea datelor pe care le publica
online. Deși aceștia au cerut companiei care operează rețeaua de socializare Facebook să schimbe
setările de securitate, numai o parte redusa dintre ei s-a alăturat protestului „Quit Facebook Day”
(ziua in care renunți la Facebook - n.r.), ceea ce demonstrează ca preocuparea oamenilor pentru
securitatea datelor pe care le publica online este in continua scădere. Dar, pe lângă avantaje, exista
desigur si câteva dezavantaje ale folosirii acestor rețele de socializare. Unul dintre ele, si cel mai
important, se refera la pierderea intimității pe care o conferă simplul email, de exemplu. Si asta
pentru ca nu doar prietenii apropiati citesc acele mesaje, ci si ceilalți 500 de “prieteni” de pe
Facebook sau “followers” de pe Twitter. Evident, se pot face anumite setări de blocare pentru o
siguranță mai mare asupra protejării informațiilor personale, dar acestea sunt destul de relative, iar
cea mai buna metoda de auto-protecție se pare ca rămâne totuși autocenzura. Însa, mulți utilizatori
nu știu ca, in conformitate cu termenii contractului, făcând click pe rubrica” accept”, practic oferă in
exclusivitate rețelei dreptul de proprietate asupra tuturor informațiilor si imaginii sale publice.
Recent, Twitter a sublicențiat recent acest drept, prin vânzarea către companiile Google si Microsoft
drepturile de a caută prin mesajele postate de abonații săi.
Un alt dezavantaj îl reprezintă pericolul ca utilizatorii rețelelor sociale sa devina “victime”
ale hackerilor, care au acum o noua posibilitate de a fura bani sau informații. Potrivit unui raport al
companiei de securitate Sophos, criminalitatea virtuala este in creștere si 63% dintre administratorii
de rețele își fac griji din cauza ca angajații companiilor share-uiesc prea multe informații personale
prin intermediul rețelelor sociale. Un sfert din afaceri au fost deja lovite de spam, phishing sau
malware, prin intermediul Twitter sau a altor rețele sociale. Phishing-ul se manifesta prin mesaje
trimise pe e-mail, prin care se cer informații personale utilizatorilor, precum parole sau codurile
cardurilor bancare, in timp ce malware-ul este un software rău, creat pentru a se infiltra in
computere si pentru a obtine diverse informații. De menționat, in context, ca in urma cu aproape un
an de zile, rețeaua Facebook câștiga un proces de aproape un miliard de dolari împotriva unui
spammer, care a trimis peste patru milioane de mesaje spam către utilizatorii rețelei, folosindu-se de
conturi Facebook furate de el sau cumparate de la alti spammeri, utilizand apoi botnet-uri pentru a
promova pornografia, consumul de marijuana si medicamente.
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Cei mai importanți membri într-o rețea socială:
1. Moderatorul: Poate fi o persoană sau un grup de persoane care au grijă ca activitatea
comunității să se desfășoare în condiții optime. Moderatorul este responsabil de conținutul postat, el
fiind cel care aprobă orice comentariu. Are un rol deosebit de important în cadrul comunității.
2. Tăcutul: E cel care vizitează site-ul pentru a observa, a citi comentariile, și foarte rar
pentru a- și exprima părerea despre un anumit subiect. Deși poate nu le simți prezența, tăcuții pot fi
unii dintre cei mai înfocați fani ai comunității, aducând numeroși membri noi.
3. Entuziastul: Acest utilizator e cel ce postează cel mai des conținut, își exprimă frecvent
opinia, fiind cel mai activ dintre membri. Deși la un moment te poți întreba cum găsește timp pentru
a participa la aproape toate discuțiile, trebuie să realizezi ca el este motorul comunității – cel care
pastrează comunitatea activă. Entuziaștii trebuie prețuiți si răsplătiți pentru că sunt indispensabili
pentru orice comunitate online.
4. Agitatorul: El este cel care îi contrazice pe toți, îi provoacă și stîrnește numeroase discuții
în contradictoriu. Deși creează agitatie, el ii determină pe clienții fideli sa ia cuvantul in apararea
altor utilizatori. Acesta oferă posibilitatea de a face o statistică asupra numarul oamenilor care
apreciază anumite produse, servicii. La fel ca și entuziastul, agitatorul este indispensabil pentru o
comunitate online.
5. Curiosul: Persoana care generează conținut prin intrebările pe care le pune în mod
frecvent. La fel, e extrem de prețios pentru dinamica grupului de discuții și nicioadată nu trebuie să
ne plîngem că sunt prea mulți curioși în comunitatea.
6.Influențatorul: E utilizatorul cel mai conectat la rețele sociale, avînd un număr
impresionant de contacte online. El va răspîndi cel mai repede orice informație către un număr
foarte mare de oameni conectați la internet.
Argumente PRO
1.Mentii legatura cu prietenii si familia
Acesta este, probabil, cel mai important motiv pentru care multi dintre noi au ales sa isi faca
un cont pe FB. E simplu sa dai click pe un nume din lista ca sa vezi ce i se mai intampla
respectivului sau, dupa caz, respectivei. Nu uiti niciodata aniversarile celor dragi (si nu doar ale
lor). Poti consola un prieten care tocmai a iesit dintr-o relatie (“single”). Iti poti felicita colegul de
banca care, in sfarsit, a obtinut locul de munca mult-visat. In plus, e mult mai eficient sa anunti prin
intermediul site-ului ca te-ai mutat in alt oras decat sa dai cateva zeci de telefoane.
2.Stii ce se intampla prin oras
Unul din cele mai importante avantaje pe care Facebook-ul ni-l ofera este acela ca aduna in
acelasi loc toate informatiile privind concertele trupelor preferate, filmele de box-office, piesele de
teatru care se joaca in stagiunea actuala sau vernisajele cele mai interesante. Sectiunea de "Events”
iti face agenda pentru urmatoarea perioada, fiind o facilitate extrem de utila.
3.Afli primul orice despre oricine
Pe Facebook informatia se propaga cu viteza luminii sau, cum imi place mie sa spun, este o
demonstratie a teoriei bulgarelui de zapada. De multe ori, prietenii de pe Facebook te pun la curent
cu evenimente care au loc la nivel mondial inainte de buletinele de stiri de la orele 19.00. Asa am
aflat ca s-au despartit REM, ca Putin va candida din nou la presedintia Rusiei, dar si cine va
interpreta rolul unei vrajitoare in urmatorul film regizat de Tim Burton. Nu-i asa ca, de cand esti pe
FB, atunci cand citesti presa sau te uiti la stiri, ai o senzatie de déjà vu?
4.Iti faci ordine in ganduri prin intermediul wall-ului
Fara indoiala, wall-ul e transpunerea starilor noastre de spirit. Postezi un gand, o fotografie,
un clip de pe youtube – gesturi care te ajuta sa refulezi. Facebook-ul devine un inlocuitor al blogului, fiind mereu la indemana. E un jurnal perfect, care iti da posibilitatea sa te exprimi in zeci de
feluri.
5.Facebook-ul te tine in priza
Nu e un secret faptul ca jocurile dezvoltate pentru Facebook au castigat multi adepti. In plus,
la fiecare logare, descoperi un link catre un site interesant, un eveniment pe care nu vrei sa il ratezi,
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o piesa care te va obseda mult timp. Poti discuta cu prietenii prin intermediul chat-ului si poti da
startul unei miscari de amploare. Asadar, nu este loc de plictiseala.
6. Facebook-ul e cea mai eficienta si ieftina metoda de promovare a unui business
De ceva timp, paginile de Facebook au parte de mai multa activitate decat site-urile.
Numarul fanilor pe care o pagina determina succesul unui business. Pentru a-ti promova proiectul
se aplica cu succes efectul “bulgarelui de zapada” pe care functia de “Share” o ofera. Insa, pentru a
intelege mecanismele rețelei de socializare, trebuie sa te folosesti de ea cat mai mult.
7. Placerea vinovata a voyeurism-ului
Oamenii sunt curiosi si vor sa stie ce-cum-cand-cui i se intampla ceva. Multe persoane au
ales sa isi faca un cont de FB pentru a vedea fotografiile publicate de un prieten, pentru a verifica
daca X a fost coleg de liceu cu Y, daca Z este insurat. Fara sa vrem, devenim martorii unor
evenimente cu rezonanta in vietile celorlalti. Empatizam cu ei, ii ironizam, radem alaturi de ei, de
unii de ne place si vrem sa ii cunoastem. Cand suntem membri ai vastei comunitati FB, nu putem
nega ca nu ne intereseaza ce fac altii. E ca o telenovela in direct, sa spunem. Adica, intrigant si
distractiv.
Argumente CONTRA
1.Iti pierzi intimitatea
Toata lumea va sti ca in weekend ai fost la un meci de fotbal, in loc de premiera unei piese
de teatru la care te laudai ca ai bilete. Seful tau va sti ca, in timpul concediului medical, ai iesit la
terasa sa bei o bere. In plus, un simplu search ii va arata viitorului angajator ca una din pasiunile
tale este sa pierzi noptile jucand poker. Prietenii tai A, B si C se vor supara ca ai fost la dans cu
ceilalti prieteni ai X, Y si Z. Insa, de departe, cel mai nociv efect pe care FB il are asupra ta se
refera la relatia cu persoana iubita. Cu alte cuvinte, viata personala inceteaza sa mai existe. Daca
prietenii de pe FB stiu cu cine esti intr-o relatie, atunci vor sti si cu cand te desparti. Vor sti inclusiv
si din vina cui se produce despartirea sau cine isi revine primul dupa separare.
2.Faceboook cauzeaza dependenta
Daca inainte se vorbea despre numarul de ore petrecute pe internet, acum problema s-a redus
la cat timp petreci pe Facebook. Avand in vedere ca rețelele de telefonie mobila permit accesul la
Facebook, iar peste 350 de milioane de persoane utilizeaza telefoane mobile in acest scop, am putea
spune ca vrem, in orice, moment sa fim conectati la FB. Va treziti dimineata si deschideti pagina de
FB in timp ce beti cafeaua? Vi s-a intamplat sa va treziti noaptea sa verificati statusurile unor
prieteni sau sa vedeti ce fotografii au postat prietenii din Anglia? Verificati mesajele de pe FB in
timp ce stati la semafor? E clar, aveti o problema si trebuie sa cereti autorul unui specialist. In alte
tari, psihoterapeutii au dezvoltat programe pentru a ajuta utilizatorii de FB sa isi depaseasca
dependenta.
3.Iti consuma prea mult timp
Te-ai gandit vreodata cat timp petreci verificand wall-ul prietenilor tai? Statisticile arata ca
fiecare utilizator petrece, in medie, 35 de minute pe zi. Insa, acea jumatate de ora poate fi utilizata
in mod constructiv. In primul rand, incearca sa iti dai seama de ceea ce faci atunci cand intri pe
Facebook. Fie ca ai intrat sa vezi noutatile de pe un grup, fie ca citesti ce comentarii ti-au lasat
prietenii, fie ca vrei sa urezi la multi ani cuiva, de la primul click pe www.facebook.com si pana in
momentul in care inchizi fereastra, ai facut inca 20 de lucruri nefolositoare. Ai vazut pozele in care
era tag-uit un prieten, ai citit dicutiile altora derivate dintr-un status, ai dat like unor pagini.
Jumatatea de ora s-a transformat in 60 de minute, timp in care ai fi putut face ceva util pentru
propria ta persoana.
4.Facebook-ul te controleaza pe tine, nu tu pe el
Este dovedit ca setarile de securitate pe care Facebook ti le ofera nu sunt chiar atat de sigure,
iar stergerea contului este aproape o misiune imposibila. Facebook tine minte toate informatiile pe
care le postezi. In plus, datele tale personale sunt utilizate de diverse aplicatii accesate prin
intermediul site-ului. O alta problema consta in faptul ca orice s-ar intampla contului tau, lui FB nu
i se poate imputa nimic. Toti am fost de acord cu acest lucru cand am acceptat sa ne facem contul.
De altfel, exista opinii potrivit carora FB este un veritabil Big Brother.
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6.Oamenii pierd legatura cu realitatea
Cand oamenii sunt la curent cu toate aspectele din viata ta, nu mai ai subiecte ce sa discuti
cu ei. Trist, dar adevarat. Asa ca, dupa o intrevedere anosta, revii la Facebook. Este mult mai comod
sa te refugiezi in spatele wall-ului discutand ore in sir cu oameni care, desi nu te-au intalnit
vreodata, iti sunt prieteni. Se spune pe buna dreptate ca Facebook-ul a schimbat complet relatiile
interumane.
7.Esti expus la pericole
Cu siguranta Facebook-ul nu este cel mai periculos site de pe internet, dar ascunde suficiente
capcane incat sa ne intrebam daca suntem in siguranta atunci cand interactionam cu sute de prieteni
virtuali sau ne afisam vietile pe tapet cu un singur click. Printre sutele de milioane de utilizatori se
numara si persoane care nu au respect fata de bunele moravuri. Astfel ca ne punem viata in pericol
mai mult decat ne imaginam.
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MARKETING ECOLOGIC
Prof .Morar Avia Carmen, Colegiul Economic ”Iulian Pop”, Cluj-Napoca
Marketingul este prezent peste tot în jurul nostru și toţi trebuie să știm câte ceva despre el
(Kotler și Armstrong, 2004). Marketingul este necesar pentru toate organizaţiile, argumentul fiind
acordarea unei atenţii crescute clientului, satisfacerii nevoilor lui, chiar dacă teoria acestuia nu are
încă o formă definitivă, nu există o singură definiţie și nici principii universal acceptate, iar opiniile
privind etapizarea acestuia, funcţiile și domeniile etc. sunt extrem de diverse. Din punct de vedere al
evoluţiei sale teoretice și practice știinţa marketingului s-a dezvoltat substanţial prin trecerea de la
orientarea spre producţie la orientarea comercială, de la aceasta la orientarea spre concurenţă a
organizaţiei, de la orientarea spre concurenţă la cea spre mediu, de la orientarea spre mediu la
orientarea relaţională, de la cea relaţională la orientarea holistică – etapă ce presupune un marketing
omniprezent în interiorul organizaţiei și socialmente responsabil. Responsabilitatea socială a
organizaţiei constituie o nouă filosofie a afacerilor, care dă posibilitatea organizaţiei să își
maximizeze efectele pozitive faţă de consumatori și societate, și în același timp să își minimizeze
impactul negativ asupra mediului, iar prin mobilizarea activităţilor de responsabilitate socială să se
reușească obţinerea celui mai bun rezultat, aceasta reprezentând totodată o importantă sursă în
obţinerea avantajului competitiv. Un alt aspect important îl reprezintă și necesitatea existenţei unui
angajament al organizaţiei faţă de comunitate. De altfel responsabilitatea socială alături de
abordarea holistică, și urmărirea obţinerii sustenabilităţii se constituie ca principii importante și
absolut necesar a fi cunoscute pentru dezvoltarea marketingului ecologic în organizaţii. Pentru că
încă în România responsabilitatea socială se află într-o perioadă de cristalizare conceptuală, este un
puternic factor de influenţă pentru dezvoltarea marketingului ecologic aflat și acesta într-o fază
incipientă. Această nouă atitudine managerială orientată spre „green marketing” sau marketing
ecologic poate fi conturată la nivel de organizaţie plecând de la „triada conotaţilor tehnologie,
marketing și ecologie” (Bacali, 1999, p.46), pentru a se putea vorbi cu adevărat de dezvoltare în
această direcţie.
Natura multidisciplinară a problemelor de mediu a dat naștere unor noi ramuri sau specialităţi
știinţifice într-o gamă largă de știinţe. De la biologie la inginerie, de la chimie la drept sau la
sociologie, dar nici știinţele economice nu sunt o excepţie, deoarece astăzi, economiștii pot găsi
domenii de cercetare, cum ar: management de mediu, economie ecologică, politici de mediu,
ecomarketing etc.
Ecologia influenţează toate aspectele vieţii. Organizaţiile și consumatorii sunt de acord că
acţiunile lor trebuie să fie în concordanţă cu noile preocupări legate de mediu, și caută să își ghideze
comportamentul către mai multe activităţi pozitive pentru mediu.
Marketingul ecologic adaugă tendinţe actuale în domeniul marketingului ca urmare a
orientării ecologice în răspunsul consumatorilor și ale pieţei. Acest lucru afectează relaţiile de
schimb pe care organizaţia le are cu clienţii săi și obligă la o regândire a poziţionării, precum și la
dezvoltarea unei noi filozofii de marketing și folosirea de noi tehnici.
Mișcarea ecologică își are rădăcinile în anul 1930 în Marea Britanie, când s-au remarcat
primele eforturi de a se cultiva terenul după principii ecologice, perioadă în care, în mare parte a
lumii a fost în creștere alegerea agriculturii „chimice”, din 1946 realmente câștigă coerenţă, din anii
1970 începe să se afirme peste tot în lume, iar din 1990 îi crește consistent puterea (Schahn și
Holzer, 1990; Stead, și alţii, 1991; Banerjee și alţii, 1995, citat în Salgado Beltrán, 2009).
Îngrijorarea cu privire la problemele de mediu își are începuturile în anii 1960, dar acest aspect nu a
fost evidenţiat până la Conferinţa Mondială pentru Mediu și Dezvoltare din 1987, când guvernele
au aprobat conceptul de dezvoltare durabilă, în conformitate cu care trebuie să se atingă obiectivele
economice, fără a compromite resursele naturale pentru generaţiile viitoare. De atunci s-a încercat a
se forma o legătură între organizaţii și ecologie prin crearea de procese de producţie care să
contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei și societăţii. Astfel, se ia în considerare ecologia ca o
componentă de bază a filozofiei sau a modului de gândire al organizaţiilor și care dă naștere
conceptului de marketing ecologic. Accentul pus pe dezvoltarea durabilă în cadrul actualei societăţi,
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și generat de creșterea fenomenului de poluare, face ca marketingul ecologic să se dezvolte, să
capete semnificaţie și să convingă că este mai mult decât o opţiune, că este chiar o necesitate.
Problematica marketingului ecologic este abordată pentru prima oară cu mult mai înainte
decât sfârșitul anilor 1980 - începutul anilor 1990, apare astfel, ca o filozofie începând cu anii 1970
mai ales în SUA, fiind pentru prima dată definit în anul 1976, ca „studiul aspectelor pozitive și
negative ale activităţilor de marketing legate de poluare, epuizarea resurselor energetice și
nonenergetice” (Henion și Kinnear, 1976b, p.1, citat în Polonsky, 1994), urmare a primului
workshop pe tema „Marketing ecologic”, din 1975 organizat de către Asociaţia Americană de
Marketing (Henion și Kinnear, 1976a, citat în Polonsky, 1994).
Definiţiile marketingului ecologic sunt împărţite în două abordări: „pe de-o parte unele care
pun accentul pe problemele sociale și altele pe cele de afaceri” (Chamorro, 2001, p.3). În abordarea
socială, marketingul ecologic sau verde este în parte și marketing social, sens în care este definit ca
un set de acţiuni desfășurate de instituţiile non-profit (de către stat, grupuri ecologiste, asociaţii de
consumatori etc.), cu scopul diseminării de idei și comportamente dezirabile ecologic în rândul
cetăţenilor și diferitelor organizaţii. De altfel, și în abordarea de afaceri, marketingul ecologic este
aplicat în general de către organizaţiile care adoptă o orientare de marketing social pentru a
comercializa produse ecologice, fiind “procesul de planificare, implementare și control a politicii de
produs, preţ, de comunicare și de distribuţie pentru a atinge următoarele trei obiective: (1) nevoile
clientului să fie satisfăcute, (2) obiectivele organizaţiei să fie atinse și (3) procesul să nu genereze
un impact negativ asupra ecosistemului” (Chamorro, 2001, p.4)
În contextul prezentei lucrări marketingul ecologic este prezentat ca un alt fel de marketing.
Este un marketing preocupat de „produse prietenoase mediului” și totodată de protecţia acestuia dar
și a sănătăţii consumatorului pe termen lung, scopul fiind obţinerea sustenabilităţii ca “un ideal”
pentru organizaţie (Cândea, 2010). Dar, pentru că marketingul ecologic este mai mult decât
marketingul produselor ecologice, aria sa de cuprindere este atât domeniul protecţiei mediului cât și
cel al produselor și serviciilor ecologice, fiind o abordare, o atitudine pro-mediu în general, și care
presupune o viziune holistică (Morar, Cândea, 2006). Prin urmare, acoperă domeniul social
(asociaţii, fundaţii, publicul larg), și cel economic (organizaţii, firme etc.), promovând ideea de
protecţie a mediului în mod necondiţionat pentru că acesta este un bun public. De exemplu poate
face marketing ecologic un ONG, o asociaţie de protecţie a mediului, care este parte din domeniul
social, chiar dacă nu produce produse ecologice ci doar militează pentru dezvoltarea durabilă, la fel
o organizaţie care nu produce produse ecologice dar care încearcă treptat să recupereze deșeuri, să
recicleze, să utilizeze cât mai economic resursele neregenerabile etc. (Morar și Cândea, 2006).
Pentru dezvoltarea marketingului ecologic, la fel ca a managementului ecologic în organizaţii
este nevoie de investiţii în tehnologii nepoluante, în educarea consumatorilor, presupune un alt mod
de a privi lucrurile pornind chiar de la însuși managementul lor, o schimbare în privinţa obiceiurile
de consum, către produse care să nu afecteze mediul și sănătatea consumatorului iar apoi alt pas
este de a identifica acele alegeri care să satisfacă nevoile curente fără a afecta nevoile viitoare și de
a le dezvolta în continuu.
Faptul că piaţa oferă o varietate de produse, consumatorii se confruntă în alegerile lor cu
aceste oferte diverse și pot opta pentru acelea care să minimizeze daunele aduse mediului, dar nu
toţi aceștia pot ușor renunţa la brandurile lor tradiţionale, ci doar un mic segment de persoane sunt
consecvente cu grija faţă de mediu și își permit să o exprime prin comportamentul lor de cumpărare.
De-a lungul timpului, dezvoltarea cercetării știinţifice în problematica marketingului ecologic
este puternic corelată cu diferitele valuri de preocupare socială și de protecţie a mediul. Astfel încă
din anii `70 unii cercetători, în principal americani, au început să aibă contribuţii la dezvoltarea
marketingului din perspectiva ecologică (Henion și Kinnear, 1976a, 1976b, citat în Polonsky,
1994). Cele mai multe dintre aceste lucrări timpurii s-au concentrat pe studiul relaţiilor dintre
preocupările ecologice și performanţa de mediu (în special, participarea la sistemele de reciclare),
precum și caracterizarea consumatorului ecologic, subliniind profilul acestuia bazat pe
caracteristicile psihografice, demografice, și de personalitate. Pentru că preocuparea pentru mediu a
început să scadă către sfârșitul anilor `70, ca urmare în principal a crizei economice, și contribuţiile
academice la acest nou tip de marketing au fost reduse. Cu toate acestea, apariţia celei de-a doua
mișcări ecologice la sfârșitul anilor `80 și începutul anilor `90, cu răspândire în ţările anglo-saxone
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și în Europa de Vest, conduce la un nou val de studii pe această temă (Peattie, 1992; Coddington,
1993; Hopfenbeck, 1993; Iyer și Banerjee, 1993; Ottman, 1993; Polonsky, 1994; citat în Chamorro
2003). Prin urmare, este un domeniu cu mai puţine cercetări și care se încorporează treptat în cele
mai recente ediţii de manuale de marketing, dar cele mai multe, împreună cu alte cercetări de
management de mediu al organizaţiei apar în importante reviste de specialitate, între care:
Electronic Green Journal, Greener Management International, Organization and Environment,
Environmental Management and Health, Corporate Envrionmental Strategy etc. Totodată,
extinderea cercetărilor în domeniul marketingului ecologic se datorează și faptului că sfera
producţiei ecologice crește considerabil de la an la an, aspect confirmat, de exemplu, și prin datele
furnizate de către FiBL (Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau - Institutul de Cercetare
în Agricultura Ecologică) Survey 2011, conform căruia pentru anul 2009 suprafaţa cultivată în
sistem ecologic la nivel mondial este de 37.2 milioane hectare faţă de 11 milioane hectare în 1999,
în timp ce la nivelul Europei aceasta ajunge doar la 9,3 milioane hectare în anul 2009 faţă de 3,7
milioane hectare în anul 1999. În figura i.1. sunt redate primele zece ţări din Europa cu cele mai
extinse terenuri cultivate în sistem ecologic (Kilcher, Willer, Huber și Frieden, 2011, p.11).

Figura i.1. Primele zece ţări din Europa cu cele mai extinse terenuri cultivate în sistem
ecologic (adaptat după Kilcher, Willer, Huber și Frieden, 2011, p.11).
Pentru că "importanţa marketingului nu se reduce, ci au loc doar schimbări în modul de
folosire a lui" (Cătoiu și Balaure 1990, p.26, citat în Stanciu, 2002, p.11), și pentru că interesul
pentru protecţia mediului manifestat atât la nivel de foruri internaţionale, guverne, organizaţii
naţionale sau internaţionale o demonstrează, problematica marketingului ecologici este considerabil
de relevantă atât pentru consumatori cât și pentru organizaţiile care operează în acest sector de
activitate, preocupate de „produse prietenoase mediului” și totodată de protecţia acestuia și a
consumatorului, numărul acestora înregistrat la nivel mondial fiind suficient de mare încât să
justifice nevoia de cercetare în acest domeniu (figura i.2).
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Figura i.2. Primele ţări din lume cu cel mai mare număr de producători ecologici – 2009
(peluat după Willer, 2011, p.29)
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DESFĂȘURAREA LECȚIILOR DE FIZICĂ
FOLOSIND EXPERIMENTUL VIRTUAL
Prof. Gabriela Georgeta Moșteanu,
Colegiul Tehnic Câmpulung
În condiţiile reformelor repetate, a unui buget de austerite alocat educaţiei, a modificării
structurii calificării solicitată pe piaţa muncii, a unei reticenţe din ce în ce mai mare a elevilor în
faţa actului de instruire, reticenţă cauzată în esenţă de ierarhia inversă a valorilor indusă de reuşita
socială, învăţământul preuniversitar trebuie să găsească cel mai bun echilibru între volumul şi
calitatea informaţiilor pe de o parte şi prezentarea atractivă, interactivă şi stimulativă pe de altă
parte.
Deşi manualele şi programele sunt susceptibile de multe îmbunătăţiri, cel puţin laboratoarele
mai au din vechea dotare un minim de echipament utilizabil. În plus, în urma programelor
guvernamentale de dotare a şcolilor cu un număr cât mai mare de calculatoare, a apărut posibilitatea
ca o serie de experimente să fie simulate. Se naşte astfel o nouă dilemă: Experimentul real sau
virtual? Cât real şi cât virtual? Cum pot fi împăcate ambele opţiuni astfel încât rezultatele să fie
convingătoare din punct de vedere al fenomenului fizic, dar în acelaşi timp să existe o cât mai mare
bogăţie a conţinutului teoretic? Ce tehnici alegem pentru ca absolventul să fie cât mai ușor
integrabil în sistemul economic, să poată folosi suficient de flexibil, corect şi constructiv ansamblul
cunoştinţelor?
Indiscutabil că cele două alternative oferite de mijloacele tradiţionale şi tehnologie trebuie să
fie complementare şi eficient dozate. E cunoscut că experimentul real este mult mai convingător și
realizează o excelentă racordare la lumea înconjurătoare dar există o mare ruptură între observarea
fenomenului, mărimile fizice care intervin şi suportul matematic. Ca în orice experiment realizat cu
mijloacele modeste ale unui laborator şcolar, există o marjă de precizie îngustă care face adesea
neconvingătoare generalitatea rezultatelor, urmând să reţinem de fapt doar aspectul calitativ al
acestora. Dacă din acest moment utilizăm ca accesoriu un computer completat cu perifericele şi
programele necesare putem, pornind de la experimentul clasic nu doar să creştem precizia acestuia,
să urmărim derularea fenomenului utilizând o altă bază de timp, ci şi să realizăm generalizarea
acestuia ajungând chiar să modelăm situaţii noi pe care să le derulăm virtual.
Interactivitatea este instrumentul didactic principal al resurselor electronice de învăţământ.
Experimentele virtuale de fizică realizate pe calculator dau rezultate identice cu cele de laborator. În
realizarea experimentelor virtuale are de câştigat foarte mult calitatea informaţiei vizuale, aceasta
fiind cu mult mai convingătoare, expresivă şi mai dinamică. Dacă în cazul mijloacelor tradiţionale
de predare (planşe, diapozitive) reprezentarea este doar una izolată şi reflectă caracterul concret al
obiectului studiat, în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) devine
posibilă deja o interpretare a proprietăţilor fundamentale nu numai ale obiectelor reale şi concrete,
ci şi ale legităţilor ştiinţifice, ale teoriilor, noţiunilor.
TIC facilitează procesul de învăţare eficientă chiar în clasă, elevii reţinând mult mai uşor (şi
pe o durată mai mare) informaţiile noi pentru că, involuntar, le asociază cu imaginile respective, cu
dinamica schimbării acestor imagini la schimbarea controlată a valorilor mărimilor fizice şi
parametrilor geometrici ai dispozitivului virtual, cu schimbarea valorilor finale ale măsurătorilor
efectuate.
Modelarea pe calculator, experimentul virtual se aplică cu succes în cele mai diferite
domenii ştiinţifice: în fizică, tehnică, biologie, medicină. Ca disciplină şcolară, fizica este avantajată
în utilizarea calculatorului la predarea–învăţarea materiei de studiu. Utilizarea calculatorului în
procesul de învăţământ înseamnă şi o mare economie de timp. Câştigul de timp preţios la lecţia de
fizică face ca volumul de informaţie utilă comunicat într-o unitate de timp să crească. Demonstrarea
unui experiment virtual la fizică durează doar câteva minute, iar efectuarea unei lucrări de laborator
durează mai mult în condiţii de laborator.
Pentru elevi, studierea proceselor, fenomenelor fizice cu ajutorul calculatorului are un
caracter mult mai intuitiv şi mai atractiv, ceea ce este important pentru procesul de învăţare.
176

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

Învăţământul asistat de calculator este centrat pe elev, care dobândeşte de unul singur propriile
cunoştinţe. Ghidat de profesorul său virtual – calculatorul, elevul poate influenţa procesul de
învăţare:
- oprindu-se şi repetând fragmente, poate dirija cu intensitatea de asimilare a materiei de
studiu;
- prin alegerea subcapitolelor poate organiza procesul individualizat de dobândire a
cunoştinţelor proprii;
- schimbând unii parametri ai dispozitivului sau valorile mărimilor fizice ce descriu
fenomenul respectiv, poate urmări, controla schimbările obiectului de studiu, efectuând astfel o
mică cercetare ştiinţifică;
Presupunem că dorim să studiem mişcarea rectilinie uniform variată a unui corp. Pentru
aceasta folosim o linie cu pernă de aer şi o cameră de luat vederi digitală legată la un calculator care
înregistrează experimentul. Legăm pucul liniei cu un fir trecut peste un scripete. La celălalt capăt al
firului agăţăm succesiv mase “m” cunoscute. Înregistrăm experimentul pentru câteva valori ale
maselor “m”. Din acest moment începe analiza înregistrărilor cu ajutorul calculatorului. Derulăm
“filmul” pentru prima valoare a masei “m”. Citim cât mai multe valori ale distanţei parcurse până la
anumite momente şi le trecem într-un tabel. Procedăm la fel şi pentru celelalte valori ale masei “m”,
citirea efectuându-se pentru aceleaşi momente. Figurăm punctele citite în sistemul de coordonate
(x,t) şi construim parabolele. Elevul deschide un fişier cu tipuri de funcţii şi alege funcţia al cărei
grafic se potriveşte cu cel trasat; găseşte astfel dependenţa spaţiului de timp de forma x=kt 2. Pentru
scrierea ecuaţiei legii de mişcare cu viteză iniţială apelăm la resursele programului. Elevul cunoaşte
deja mişcarea rectilinie uniformă şi are noţiunea de mişcare relativă. Simulăm pe calculator
mişcarea rectilinie uniform variată fără viteză inițială a unui corp așezat pe un suport care se
deplasează cu viteză constantă faţă de un reper. Evidenţiem spaţiul total parcurs şi găsim expresia
legii de mişcare. Reluăm experimentul virtual apelând la aplicaţiile din program şi solicităm tipul de
mişcare studiat. Pe monitor vom vedea mişcarea animată a unui corp, simultan cu trasarea graficului
legii de mişcare. Reluăm pentru diverse valori ale acceleraţiei şi vitezei iniţiale pentru a putea
comenta modificările. Desigur putem merge mai departe. Utilizând același echipament studiem
mişcarea corpurilor pe planul înclinat fără frecare. Găsim dependenţa acceleraţiei corpului de
înălţimea planului când lungimea acestuia este constantă, deci dependenţa de sinusul unghiului de
înclinare a planului. Calculatorul simulează mişcarea pentru diverse unghiuri inclusiv pentru cazul
limită când valoarea sa este 90 grade. Pentru acest caz regăsim aruncările pe verticală.
Putem imagina cu uşurinţă un complex de experimente reale şi virtuale legate care au
avantajul puterii de convingere, al gradului de generalizare şi al flexibilităţii. Lucrând constant în
acest mod, elevul se obişnuieşte să utilizeze calculatorul, să caute generalitatea în experimentele
simple, îi este stimulată imaginaţia şi creativitatea. Orele stârnesc un interes crescut, lucru care nu
doar aduce copilul la școală ci îl şi face interactiv. Mai mult chiar, pe întregul parcurs programul
solicită decizii din partea elevului, punctează deciziile corecte iar în cazul uneia greşite deschide o
fereastră şi prezintă raţionamentul corect. La sfârşitul fiecărei ore de curs elevul are de răspuns la un
scurt test grilă pentru a se verifica modul în care au fost înţelese noile noţiuni. Testul este integrat în
program şi fiecare copil primeşte un punctaj a cărui medie poate reprezenta una din notele
semestriale. Desigur că această metodă de utilizare a calculatorului în procesul de instruire este doar
una din cele posibile. Cert este că în şcoli baza materială trebuie îmbunătăţită iar suportul soft
conceput în concordanţă cu programa şcolară şi conceput în colaborare cu cei care vor trebui să-l
utilizeze.
Demersul didactic însoţit de (cel puţin) un experiment virtual trebuie să propună un plan de
lecţie foarte bine structurat şi realizat, astfel încât să capteze şi să menţină interesul elevilor în
permanenţă. Tocmai din acest motiv, componentele interactive ale unei astfel de lecţii devin extrem
de importante. În acest sens, interactivitatea poate fi realizată în mai multe moduri, în strânsă
legătură cu obiectivul educaţional, obiectul de învăţare cuprinzând:
- animaţie (realizată în cadrul unui fişier);
- utilizarea animaţiilor poate oferi prezentări atractive care să capteze atenţia elevilor şi să inducă
găsirea soluţiei unei probleme;
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- simulare - asigură un grad de interactivitate ridicat dar poate avea costuri importante. Totuşi,
simulările sunt recomandate chiar dacă în unele cazuri simplifică condiţiile experimentului real.
În acest din urmă caz, obiectivele principale ale lecţiei devin: ghidarea utilizării şi executării
experimentului virtual, furnizarea de instrucţiuni on-line, asigurarea de informaţii legate de
subiectele discutate şi participarea elevului.
În general, abordarea utilizării experimentului virtual în clasă are o rată mai mare de succes
în îmbunătăţirea eficienţei lecţiei, deoarece pune accent pe activităţile practice conduse de un cuplu
de profesori inedit: cel care se găseşte la catedră şi cel virtual! De fapt, o lecţie care foloseşte
avantajele tehnologiilor Internet şi multimedia se comportă sub forma unui profesor virtual, oferind
un nivel ridicat de asistenţă prin:
- prelegeri cu suport multimedia;
- activităţi practice asistate de calculator;
- instrumente pentru evaluare;
- instrumente pentru învăţare cooperativă.
Experimentul virtual reprezintă o resursă alternativă sau complementară în studiul
fenomenelor şi proceselor existente în natură. Fiind utilizat pe scară din ce în ce mai mare în
învăţământul preuniversitar românesc, experimentul virtual este recomandat a fi utilizat în
următoarele situaţii :
- realizarea experimentului virtual urmează realizării efective a experimentului real şi permite
elevilor controlul asupra unui număr mai mare de factori care influenţează fenomenul studiat;
- resursele existente nu permit realizarea efectivă a unor experimente necesare înţelegerii
fenomenelor studiate;
- prin experimentul virtual este facilitată înţelegerea fenomenului studiat de către elevii care au
deficienţe motorii şi nu pot realiza cu alt sprijin experimentul efectiv;
- realizarea efectivă a experimentului real pune în pericol sănătatea elevilor.
Experimentele virtuale utilizate în scop didactic trebuie să fie caracterizate de uşurinţă în
utilizare şi limbaj specific disciplinei pentru care au fost concepute. Accesul trebuie să se facă în
mod direct, simplu, în acest sens fiind recomandată folosirea unui browser web standard. Evident,
atunci când sunt necesare aplicaţii software specializate, ele se vor licenţia şi instala pe sistemele de
calcul din laborator.
Lecţiile educaţionale care propun şi un suport experimental virtual pot folosi diverse
tehnologii didactice, distribuite într-o varietate de forme şi funcţionalităţi. În acest sens, se pot
specifica o serie de tehnologii educaţionale, utilizate în realizarea experimentelor:
- Medii abstracte şi de simulare- sunt medii explorative care modelează sistematic relaţii între
componente abstracte;
- Medii de instruire directă - reprezentate de cursuri multimedia, baze de date sau medii de instruire
într-un domeniu specific;
- Instrumente de colectare de date şi vizualizare - sunt sisteme care permit colectarea şi
reprezentarea datelor;
- Instrumente de colaborare - sunt medii software care permit unui grup de persoane să
interacţioneze sau să partajeze resurse comune;
- Instrumente - parteneri de învăţare – reprezintă de fapt hibrizi alcătuiţi din instrumente
computaţionale şi instrumente didactice care asistă elevul în dezvoltarea propriei cunoaşteri;
- Medii computaţionale - sunt medii software sofisticate şi extensibile care pot fi particularizate
pentru scopuri punctuale.
Dimensiunile care pot caracteriza tipurile de tehnologii educaţionale includ: gradul în care
aparţin unui domeniu (general sau specific), nivelul de abordare al domeniului respectiv, precum şi
tipul specific dacă sistemul este individual sau colaborativ. Un set important de aspecte legate de
proiectarea acestor tehnologii au în vedere gradul în care sunt adaptabile unui singur elev sau la
situaţiile unei clase particulare. Unele medii software urmăresc evoluţia elevilor şi răspund în
consecinţă în timpul demersului educaţional.
Acest tip de feedback instrucţional reprezintă adesea unul din obiectivele cercetării acestor
sisteme, în condiţiile în care aspecte multiple ale tehnologiei implică întrebări deschise. Acest
feedback poate fi plasat într-un domeniu general sau unul specific. Alte sisteme software sunt
178

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

personalizabile de către profesor astfel încât experienţa educativă a elevilor să poată fi modificată
pentru a se preta unei programe particulare. Facilitatea propusă aceea de personalizare are implicaţii
deosebite în adoptarea inovării, în special pentru profesorii care doresc să se implice mai mult în
procesul de dezvoltare a unui program de învăţare.
Un aspect al flexibilităţii acestor tehnologii implică gradul în care este permisă învăţarea
subiectelor interdisciplinare sau integrarea cu alte elemente din programa şcolară. Majoritatea
tipurilor de instruire directă, precum şi a celor de tip medii abstracte şi simulare nu pot fi uşor
extensibile, datorită legăturii strânse pe care o au cu domeniul de instruire. Pe de altă parte,
tehnologiile de tip instrucţie computaţională şi instrumente colaborative sunt adesea extensibile.
Experimentele şi lucrările de laborator virtuale la fizică, pe de o parte îi ajută pe elevi în
procesul de studiere şi cunoaştere complexă, aprofundată a fizicii, iar pe de altă parte le serveşte
drept un bun exemplu de aplicaţii practice ale modelării ştiinţifice şi simulării pe calculator pentru
alte domenii din viitoarea lor activitate profesională. Tocmai de aceasta are nevoie viitorul
absolvent al şcolii de azi: să-i formăm o înaltă cultură informaţională, să-l susţinem şi să-i dăm o
şansă în plus de a fi competent şi competitiv pe piaţa dură a forţei de muncă.
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PROVOCĂRI COTIDIENE ALE PROFESORULUI DE LIMBA ȘI
LITERATURE ROMÂNĂ
Prof. Petronela Mureșan,
Colegiul Tehnic ”George Barițiu”, Baia Mare
Sistemul de învățământ românesc se confruntă cu numeroase probleme, fiind adulat și
contestat deopotrivă. Reușitele, cât și eșecurile ni se cuvin, atât nouă, cadrelor didactice, cât și
elevilor, care nu prea arată interes în procesul instructiv-educativ. Se organizează dezbateri publice
la nivel național, se poartă discuții pe Facebook în grupurile profesorilor, elevilor sau ale părinților,
dând vina când pe o parte implicată, cât pe cealaltă, încât au ajuns tabere adverse, nu parteneri care
să se sprijine reciproc. Soluțiile există, însă nu prea vrea să le vadă nimeni. Personaje din sisteme de
învâțământ străine atrag atenția asupra conținuturilor învechite, asupra metodelor învechite, de
parcă trebuie să vină alții să ne deschidă ochii.
Personal, ca profesor de Limba și literatura română sunt preocupată de remedierea tuturor
acestor probleme, fiind conștientă că schimbarea trebuie să înceapă cu mine însămi și că profilul
elevului actual este cu totul diferit față de generațiile anterioare. Prin urmare, voluntar m-am înscris
în toate cursurile gratuite sau accesibile ca preț, vizând autoperfecționarea, accesarea tuturor
mijloacelor care să-mi facă predarea accesibilă, interesantă, neprăfuită, pe placul elevului de astăzi
care stă toată ziua pe Internet și pe rețelele de socializare. Mai mult, am învățat de la elevii mei
multe metode de realizare IT a unor materiale didactice, pe care ei le dobândiseră la alte discipline
de studiu. Am făcut, prin urmare, un schimb de cunoștințe de tehnologii moderne și i-am văzut
mândri că pot să mă învețe și ei ceva pe mine, dascăl cu o vechime de aproximativ 20 de ani.
Menționez că utilizez în evaluare platforma INSAM, care îmi oferă o cantitate enormă de
texte la prima vedere, după cerințele Examenului de Bacalaureat, gata încărcate, dar și teste gata de
susținut, dar excepțională mi se pare generarea de teste, după necesitate, cu corectarea imediată. E
adevărat că nu există destule laboratoare de TIC, la colegiul în care predau există două, modernizate
continuu după posibilități, în care intrăm pe rând, pentru a susține și lecțiile AEL.
Cursul CIPTIC mi-a îmbunătpțit și mai mult cunoștințele în domeniul tehnologiei, astfel
încât utilizez frecvent programul EXCEL pentru a înregistra toate rezultatele elevilor mei, ca și
situația absențelor motivate sau nemotivate, care trebuie raportate ritmic.
Concret, în domeniul disciplinei predate de mine cursul POSDRU ”Formarea continuă a
profesorilor de Limba română în societatea cunoașterii” mi-a oferit noi unelte, mijloace moderne de
predare a acestei discipline cu ajutorul aplicațiilor moderne. Am învâșat să-mi redactez materiale
pentru predarea diferențiată, referitoare la elevii cu performanțe înalte, dar și la cei cu nevoi
speciale.
Cursul oferit de GEG MARAMUREȘ mi-a prilejuit învățarea utilizării metodelor și
aplicațiilor GOOGLE, noțiunile de bază fiindu-mi necesare, mai ales în stocarea atâtor materiale
didactice realizate de mine, dar la care nu aveam acces la clasă. Astăzi, accesez Google Drive de
oriunde m-aș afla și pot să utilizez orice material îmi servește la optima predare a lecției.
Am avut, de asemenea, nenumărate ocazii de a colabora, alături de colegii mei în proiecte
internaționale, unul dintre acestea se derulează actualmente în colaborare cu licee din Germania,
țara inițiatoare a acestui proiect Leonardo, din Italia sau Bulgaria. Acest proiect presupune o
platformă educațională pe care cadrele didactice participante realizează și încarcă materiale care vor
putea fi accesate de aceste școli în predare și nu numai. Am realizat recent materiale cu aplicația
PREZI împreună cu elevii sau cu aplicația PIKTOCHART referitoare la identitatea noastră
românească în cadrul Uniunii Europene, care, în sistemul educațional german este o disciplină de
predare-învățare, putând fi utilizate de elevii și profesorii implicați în proiect, urmând ca platforma
să fie ulterior accesibilă tuturor celor interesați.
Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare se bucură de o conducere interesată de acest
aspect al tehnologiilor aplicate în predare, indiferent de disciplină. Directorul este profesor de TIC
și ne bucurăm de sprijinul lui în această privință. Colegiul nostru are mai multe servere pe care neam încărcat teste, fișe de lucru, filmulețe, PPT și diverse materiale pe care le putem accesa din orice
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sală de clasă și le ofer elevilor cu ajutorul videoproiectorului sau cu a tablelor inteligente. Am astfel
la îndemână și Internetul pentru le demonstra elevilor cum să se servească de informațiile lui
nesfârșite pentru propria învățare, fără a rămâne la nivelul superficial al navigării pe rețelele de
socializare.
Personal, consider că nu mai există cale de întoarcere, la testele scrise de mână cu pixul sau
la demoralizanta tablă neagră. Odată redactat un material didactic de orice tip, cu ajutorul oricăror
aplicații, el trăiește mereu, putând fi utilizat ani de-a rândul, la generații diferite de elevi.
Există numeroase opinii referitoare la utilizarea aplicațiilor în predarea disciplinei Limba și
literatura română în contextul în care Examenul de Bacalaureat este pur teoretic, unii considerând
că sunt o pierdere de vreme, că fără creta în mână nu se poate nimic. Experiența mi-a confirmat însă
nevoia de nou a elevilor, sătui să scrie după dictare pagini întregi de comentarii literare sterile pe
care să le memoreze. Ei au dovedit mare interes în utilizarea diverselor aplicații în învățarea
disciplinei predate de mine, utilizând din ce în ce mai mult bibliotecile virtuale pentru lectura
textelor din Programa școlară, nemaifiind nevoiți să se deplaseze la bibliotecă. Au descoperit că
smartphonul poate fi utilizat pentru a căuta înformații pentru propria pregătire, pentru a căuta texte
necesare în predare. Învățăm împreună cum să utilizăm aplicațiile pentru a pregăti materiale
atractive pentru revista școlii sau pentru broșura aflată la a cincea ediție cu creațiile elevilor sau
când concurăm la diverse competiții județene sau naționale. De asemenea, ca dirigintă, materialele
postate privind combaterea violenței sau a consumului de droguri ne servesc acestor scopuri sau în
parteneriatele cu alte școli din țară sau din străinătate.
Suntem deschiși continuei perfecționări, autoeducației, educării permanente pentru a putea
face față provocărilor unui sistem de învățământ în continuă schimbare, unor elevi plictisiți să scrie,
să citească sau să învețe, iar aceste aplicații ale tehnologiilor moderne vin în sprijinul schimbării la
față a învățământului românesc.
BIBLIOGRAFIE:
 WWW.google.com
 Zgardan-Crudu Aliona, ”Predarea conținuturilor de limba română în invățământul
universitar” http://hdl.handle.net/123456789/402
 BUCUR MARIANA-ELENA,”Cercetarea pedagogic și rolul acesteia în
experimentele pedagogice, Editura Cadrelor Didactice, Buc, 2016
 Mariana-Elena Bucur, ”Metode interactive și rolul lor în activitățile de limba și
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CELE MAI CIUDATE INDELETNICIRI ALE OAMENILOR
Intocmit de profesor: Mustațea Doina
Cele mai ciudate indeletniciri ale oamenilor, care au existat si care erau meserii in adevaratul
sens al cuvantului.
Bufonul regelui
Cu totii am auzit de bufonul regelui, singurul personaj de la curte caruia ii era permis sa faca glume
pe seama monarhului fara sa-si piarda capul, atata vreme cat acestea ilfaceau pe rege sa rada.
Si desi aceasta meserie a disparut demult, regele din Tonga a vrut sa se amuze si a numit, in 1999,
un astfel de bufon la curte, care, in mod surprinzator, era si sfatuitorul financiar al guvernului.
Desteptatatorul
Desteptarorul era intalnit in Anglia si in Irlanda in timpul revolutiei industriale, inainte ca ceasurile
cu alarma sa apara sau sa fie suficient de ieftine ca sa si le permita toata lumea.
Jobul desteptatorului era acela de a-i trezi pe oameni pentru a nu intarzia la munca.
El folosea de cele mai multe ori un bat lung si subtire (de obicei din bambus) cu care batea in
ferestrele de la etaj si statea in fata casei pana cand proprietarul il asigura ca s-a trezit. Intrebarea
este, insa, cine il trezea pe destaptator?
Vindecatorul cu broasca raioasa
Acestia erau recunoscuti in Anglia secolului 19 ca fiind vindecatorii tuturor bolilor, in special ai
celor de piele sau ai celor capatate prin vrajitorie sau blesteme. Meseria lor era aceea de a plasa o
broasca raioasa sau un picior de broasca raioasainvelitintr-un tifon in jurul gatului bolnavului.
Trebuie amintit faptul ca acestivindecatori aveau acasa o adevaratacrescatorie de broasteraioase, iar
in situatiile in care era nevoie de un picior de broasca, pentru a-l lasa pacientului pentru continuarea
tratamentului, ei se ocuapu si de... transare.
Biciuitorul de caini
Era un oficial al bisericii a carui grija era aceea de a scoate cainii din biserica sau din curtea
bisericii, atunci candacestia deranjau slujba. In unele zone ale Europei, in secolele 16-19, era un
lucru comun ca oamenii sa mearga la biserica insotiti de cainii din curte.
Daca animalele deveneau obraznice si faceau zgomot sau erau agitate, biciuitorul de caini trebuia sa
le indeparteze sau sa le linisteasca, pentru ca ceremonia sa se desfasoare in liniste. Ei se foloseau, de
cele mai multe ori, de un bici (de aici si numele), iar jobul era platit si a ramas in analele bisericilor
in multe zone din Anglia.

Profanatorul de morminte
Desi acum se pedepseste cu inchisoarea, in secolele trecute, in Marea Britanie, pentru furtul de
cadavre nu se dadeadecat o mica amenda. Tocmai de aceea, fenomenul devenise o industrie in anii
de maxima dezvoltare a medicinei in Europa.
Una dintre metodele folosite de profanatori era sa sape la un capat al mormantului, sa sparga sicriul
si sa traga cadavrul afara, cu ajutorul unei franghii. Aveau grija, insa, sa nu fure bijuteriile sau
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obiectele scumpe cu care mortiifuseseraingropati, pentru ca, pentru acest lucru, pedepsele erau mult
mai mari.
In anii 1800, trecerea de la profanare de morminte la crima s-a facut destul de usor, in conditiile in
care cei care se ocupau cu asta erau platiti mult mai bine pentru cadavrele proaspete.
Spalatorul de lana
Spalatullanei era unul dintre procesele prin care trebuia sa treaca materia prima, inainte de a fi
folosita la fabricarea hainelor, pentru eliminarea grasimilor si a impuritatilor si pentru a o face mai
moale. Ciudatenia acestui job vine din faptul ca spalarea se facea, de obicei, cu urina, datorita
amoniacului si a sarii pe care le contine si care ajutau la indepartareagrasimii.
In epoca romanilor, aceasta meserie era facuta de catrescalvi, care stateau in urina pana la glezne.
Urina era asa de importanta in acea perioada, incat aceasta era taxata. In perioada medievala, pentru
spalatullanei s-a introdus argila
Cărăuș de lectică
Cărăușul de lectică era, după cum sugerează și numele, un sclav obligat să ridice și să transporte
femei de neam nobil, iar mai târziu chiar bărbați, în lectică. Era o slujbă dificilă, extrem de
solicitantă din punct de vedere fizic și periculoasă, care implica, deseori, urcatul și coborâtul pe
scări cu lectica pe umeri. Cărăușii erau obligați să se îmbrace cu haine prețioase, împodobite cu
numeroase ornamente (total neconcordante unei asemenea activități), pentru a evidenția și cu
această ocazie luxul și bogăția stăpânilor.
Cititor și sculptor de blesteme
Pe vremuri, când nu exista hârtie, blestemele lungi, întortocheate și teribile erau scrise pe bucăți
mari de… plumb. Apoi, plăcile de plumb erau fixate, prin intemediul cuielor, în altarele sau pe
pereții templelor. Individul care se ocupa de bizara misiune trebuia să stea în fiecare zi în fața
templului și să rețină cu sfințenie toate plângerile și blestemele clienților săi, care plăteau suma
necesară transcrierii grozăviilor în plumbul moale
Clovn la înmormântări
Ei bine, a existat și asa ceva! Principala obligație de serviciu a clovnului funerar era aceea de a se
îmbrăca la înmormantări cu hainele decedatului, a-i mima gesturile, mersul și expresiile favorite și a
se maimuțări în jurul sicriului pentru a stârni râsul rudelor îndurate. Vechii romani credeau că un
astfel de obicei va împăca spiritul mortului și va readuce mult dorita veselie în lumea celor vii.
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE
ÎN EDUCAŢIA COPIILOR
prof. Negoescu Stela
Şcoala Gimnazială “Titu Maiorescu” Bucureşti
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu
epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.
Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor
noştri. Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei
optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea
comportamentului creativ în diferite domenii. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor
aptitudini speciale, 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 şi corelarea aptitudinilor cu
atitudinile caracteriale.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale, oferă elevilor
prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, operele de artă originale,
momentele legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale
muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în
cadrul lecţiilor. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre
frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură.
Concursurile pe diferite teme oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la
şcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecţioneze modele variate. În cadrul activităţilor
organizate în mijlocul naturii, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de natură,
faţă de om şi realizările sale.
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Rezultatul activităţilor lor creatoare devine astfel cartea lor de vizită,
dar şi a şcolii în care învaţă.
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CALCULATORUL – UN MIJLOC MODERN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Prof . Onică Larisa
Grădinița „Lumea Copiilor” Lupeni
Educaţia este într-un flux permanent de schimbare. Evoluţia societăţii este din ce în ce mai
alertă, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii
înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Acest lucru duce
la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia,
deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi cât şi în procesul instructiveducativ. Mediile virtuale, tehnologiile digitale nu reprezintă o simplă adăugare în planul de
învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin „în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului
şcolar. Cadrele didactice trebuie să fie formaţe pentru a face faţă schimbării şi inovării. Activităţile
educaţionale de astăzi trebuie să se desfăşoare într-o manieră nouă, modernă.
Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în
ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare şi de învăţare,
modificând radical rolul învăţătorului.
Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci
pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa
didactică fundamentală.
Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de
programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce
reprezintă o necesitate evidentă presupusă de această prioritate.
Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă.
De ceva vreme, învăţământul românesc a venit în întâmpinarea dorinţei elevilor de a şti să
utilizeze calculatorul. În acest sens şi în şcoala noastră sunt oferite condiţii pentru ca elevii să
cunoască activitatea cu calculatorul în cadrul orelor speciale pentru această disciplină.
În activitatea pe care o desfăşor, ca învăţător-educator la clasa a III-a, am utilizat
calculatorul (de fapt un laptop) cu diferite ocazii.
La orele de Formare a autonomiei personale, când am discutat despre ,,obiecte de toaletă’’ şi
mai precis la ,,obiectele folosite pentru spălatul dinţilor’’, le-am oferit o scurtă prezentare Power
Point ce a fost intuită, discutată, comentată şi, după aceea, au fost stabilite regulile de păstrare a
curăţeniei dinţilor.
Astfel de imagini le-am prezentat pe laptop şi la activităţile despre ,,obiecte de
îmbrăcăminte’’ şi ,,obiecte de încălţăminte’’.
Pentru ca percepţia să fie făcută folosind cât mai mulţi analizatori, când a fost necesar, am
folosit şi imagini însoţite de sonor. Un exemplu elocvent îl reprezintă imaginile de toamnă ce au
fost însoţite de cântecul pus pe versurile poeziei ,,Toamna’’ de Octavian Goga. Copiii au fost
încântaţi, iar după prezentare am purtat discuţii privind imaginile urmărite şi, făcând legătura cu
observaţiile făcute în natură, am stabilit concluzii privind aspectele specifice toamnei.
La activităţile de Stimulare cognitivă au urmărit prezentări cu legume şi fructe specifice
anotimpului toamna. Pentru evaluarea cunoştinţelor am pregătit fişe pe calculator ce presupuneau
colorarea numai a legumelor sau a fructelor de toamnă. Pentru a mări gradul de dificultate, le-am
cerut să scrie cifra corespunzătoare numărului de legume sau fructe de un anumit fel, realizând
caracterul interdisciplinar al activităţilor.
Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în
timpul activităţii conduce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor
copii la activitate, nerealizarea obiectivelor propuse şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc
modern de predare-învăţare-evaluare.
Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi
de investigare a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. Deasemenea, individualizarea excesivă a
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învăţării duce la negarea dialogului copil-cadru didactic şi la izolarea actului de învăţare în
contextul său psihosocial.
Utilizarea calculatorului are şi numeroase avantaje:
Stimulează capacitaţea de învăţare;
Consolidează abilităţile de investigare ştiinţifică;
Întărireşte motivaţia copiilor în procesul de instructiv-educativ;
Stimulează gândirea logică, memoria şi imaginaţia;
Introduce un stil cognitiv, eficent, un stil de muncă independentă;
Instalează un climat de autodepăşire, competitivitate;
Mobilizează funcţiile psihomotorii în utilizarea calculatorului;
Dezvoltă cultura vizuală.
Trebuie menţionat faptul că, în cazul activităţilor de terapie educaţională complexă şi integrată pe
care le desfăşor ca învăţător-educator, se realizează o întrepătrundere a cunoştiinţelor din domenii
diferite, interdisciplinaritatea fiind atributul specific acestor tipuri de activităţi. Şi pentru a da o notă
aparte acestor activităţi am căutat să atrag elevii prin mijloace de învăţământ diferite dar,
calculatorul a fost cel care i-a cucerit în totalitate.
Deseori le-am prezentat filme artistice (,,Amintiri din copilărie’’) sau de desene animate ce
reprezintă poveşti deja cunoscute de elevi. În acest fel, filmele au constituit o dovadă a veridicităţii
celor transmise prin conţinutul poveştilor, contribuind prin cuvânt, culoare, mişcare la atragerea şi
activizarea elevilor, precum şi la fixarea pentru mult timp a poveştilor.
Cum nivelul de cunoştiinţe al elevilor este redus comparativ cu cel al elevilor din şcoala de
masă, ei încă nu au învăţat toate literele, folosim calculatorul şi pentru jocuri ce presupun
completarea unor silabe cunoscute, pentru despărţirea în silabe a cuvintelor uşoare, dar şi pentru a
citi propoziţii în limita cunoştinţelor însuşite.
Am folosit şi jocuri cu un conţinut preponderent matematic, ce au constat în reprezentarea
unor obiecte (figuri geometrice, flori, mingi, jucării, păsări) ce trebuiau numărate şi comparate între
ele.
Multe alte jocuri desfăşurate pe calculator au avut ca suport figurile geometrice, ocazie cu
care am recapitulat şi fixat cunoştiinţele referitoare la forma şi culoarea figurilor geometrice.
Deoarece am început operaţii de adunare cu 1 şi 2 în concentrul 0–10, deja am încercat
reprezentarea unor probleme prin imagini pentru a realiza caracterul concret al acestor operaţii. Deşi
este foarte greu pentru început, sunt convinsă că, lucrând cu calculatorul în acest fel, şansa ca elevii
să înţeleagă problemele este mare.
În cadrul activităţilor ce presupun învăţarea unor cântece am folosit CD player unde, pe CD
am avut înregistrat cântecul, l-am audiat model, am analizat conţinutul versurilor şi, după ce l-am
învăţat, în încheiere, am cântat împreună cu înregistrarea. Bucuria lor a fost mare când au constatat
că pot cânta împreună cu înregistrarea.
Ţinând cont de faptul că lucrez cu un număr redus de elevi, deoarece ei prezintă cerinţe
educative speciale, folosirea laptop-ului îmi uşurează foarte mult munca, ajutându-mă în activitatea
de predare-învăţare. Acest tip de activităţi sunt foarte atractive pentru elevi şi asigură o participare
activă a acestora pe tot parcursul activităţii.
Având în vedere noile tendinţe în metodologia didactică, se urmăreşte realizarea unei
instrumentalizări optime a acesteia prin integrarea unor mijloace de învăţământ adecvate care au un
aport autentic în eficientizarea predării-învăţării.
Calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care
nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se
oferă copiilor modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi
fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor
experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării
necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul.
Preşcolarii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul
virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se
desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea









186

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine
înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic.
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DIDACTICA - ȘTIINȚA PREDĂRII
Prof. Oțelea Emilia
Școala Gimnazială ”Mircea Ghițulescu” Cuca
"Invățătura este un aur care are preț oriunde."
Epictet
Didactica generală, în calitatea de ştiinţă pedagogică fundamentală, a fost definită drept teoria
generală a procesului de învăţământ. Termenul didactică şi-a păstrat de-a lungul timpului înţelesul
său etimologic, gr. didaskein – a învăţa pe alţii; didaktike – arta învăţării; didasko – învăţare,
învăţământ; didactikos – instrucţie, instruire; lat. didactica – ştiinţa învăţării (predarea învăţării).
În sens larg, didactica este ştiinţa predării – învăţării în toate domeniile de acţiune pedagogică
(şcoală, universitate, activitatea cu tinerii şi adulţii). În sens pedagogic, didactica reprezintă teoria
instruirii. Gândirea didactică şi problemele didacticii au fost definite pentru prima dată în Grecia
antică de către sofiştii Platon şi Socrate, în contextul proceselor de profunde schimbări ideologice,
economice şi sociale din secolul al V-lea î. Hr.
Comunitatea internaţională a declarat secolul al XVII-lea secolul didacticii datorită
pedagogului ceh Jan Amos Comenius (1592-1670) care, prin opera sa “Didactica Magna” (1657),
este considerat “întemeietorul didacticii şi al capitolelor aferente: finalităţile educaţiei, principiile
didactice, natura valorilor transmise, procedee şi metode de realizare a învăţării, modalităţi tehnice
de realizare a lecţiei”. Definind didactica drept artă de a învăţa pe alţii bine, Comenius a arătat că a
învăţa pe altul înseamnă a şti ceva şi a face şi pe altul să înveţe să ştie repede, plăcut, temeinic.
Mijloacele pe care le propune sunt exemplele, regulile, aplicaţiile generale sau speciale, care ţin
cont de natura obiectelor şi a temelor de învăţat, ca şi de scopuri.
Fundamentarea didacticii ca teorie a instruirii implică parcurgerea a trei etape distincte,
prelungite în planul interpretărilor actuale până la nivelul teoriei curriculumului:
 Etapa didacticii tradiţionale de tip magistrocentrist (secolele XVII – XIX):
trăsături:
- accent pe activitatea de predare;
- sursa principală a cu-noaşterii o reprezintă percepţia;
- educaţia se realizează prin dirijarea autorita-ră a învăţării.
 Etapa didacticii moderne, de tip psihocentrist sau sociocentrist (sfârşitul secolului
XIX- prima jumătate a secolului XX)
trăsături:
- accent pe activitatea de predare – învăţare;
- sursa principală a cu-noaşterii este acţiunea determinată psiholo-gic (curentul psiho-centrist)
sau social (sociocentrist);
- educaţia se realizează prin dirijarea psiholo-gică sau socială a în-văţării.
 Etapa didacticii postmoderne, de tip curricular (de la a doua jumătate a secolului XX)
trăsături:
- accent pe activitatea de predare - învăţare - evaluare;
- sursa principală a cu-noaşterii o reprezintă acţiunea determinată psihosocial, interioriza-tă
deplin prin strategii adecvate (curentul teh-nocentrist);
- educaţia se realizează prin autodirijarea învăţării.
Sistemul de învățământ este componenta principală a sistemului instituțional al educației,
cuprizând instituțiile specifice care realizează scopurile învățământului printr-un management axat
pe coordonarea influențelor pedagogiceformale și nonformale.
Procesul de învățământ este un ansamblu coerent de acțiuni conștiente, organizate și
sistematice, desfășurate în instituții de învățământ pentru formarea personalității celor educați și
integrarea lor socio-profesională. Este o activitate umană care urmărește un scop precis, un sistem
complex rezultat din interdependența dintre predare și învățare.
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Noul Curriculum Național a fost elaborat pe baza unui set de principii și de criterii menite să
asigure coerența la nivelul proiectării și al dezvoltării sale. Principiile didactice sunt normele
generale pe care se întemeiază procesul de învățământ, asigurând condițiile necesare îndeplinirii
scopurilor și obiectivelor pe care le urmărește în desfășurarea sa. În proiectarea, desfășurarea,
evaluarea și ameliorarea sau reglarea unei lecții, aceste principii se întrepătrund, între ele existând o
strânsă interdependență.
Predarea trebuie să genereze și să susțină motivația elevilor pentru învățarea continuă, iar
profesorii trebuie că creeze oportunități de învățare diverse, care să faciliteze atingerea obiectivelor
propuse. Predarea înseamnă transmiterea de cunoștințe, comportamente, atitudini, să faciliteze
transferul de informații și de componente de la o disciplină la alta, să se desfășoare în contexte care
leagă activitatea școlară de viața cotidiană.
Lecția contemporană trebuie să capete noi înfățișări, devenind un autentic dialog între
profesor și elev, să se transforme tot mai mult într-o activitate colectivă pentru dobândirea
informațiilor și dezvoltarea creativității elevilor.
Eficiența fiecărei tip de lecții depinde de reușita proiectării didactice, de respectarea temeinică
a cerințelor curriculum-ului. Profesorii sunt datori să fie mereu în căutarea noilor forme de
prezentare a lecțiilor, a unor modalități variate de stimulare și menținere a interesului pentru
disciplina respectivă. Elevii sunt solicitați să facă judecăți de valoare, să motiveze acțiunea unor
personaje într-un context dat, să urmărească prin investigații proprii fapte de excepție, să identifice
și să comenteze informațiile provenite din surse diferite, să găsească explicații pentru acțiunile
personajelor.
În cadrul dezvoltării psihice și al formării personalității adulte, învățarea ocupă un loc central,
datorită faptului că prin învățare individul dobândește noi comportamente. Începând cu deprinderile
și priceperile li terminând cu cunoștințele și operațiile intelectuale, toate se dobândesc prin
activitatea de învățare.
Învățarea este activitatea psihică prin care se dobândesc și se sedimentează noi cunoștințe și
comportamente, prin care se formează și se dezvoltă sistemul de personalitate al individului uman.
În cadrul acestui proces de învățare, sunt integrate celelalte funcții și procese psihice (percepția,
atenția, memoria, gândirea, motivația, afectivitatea), care interacționează pentru o configurare
optimă a cadrului pentru învățare, pentru o mai mare eficiență.
Pornind de la ideea că instruirea este un efort de ajutorare şi modelare a dezvoltării, o teorie
asupra modului în care dezvoltarea este ajutată prin diverse mijloace, Ioan Neacşu realizează
examinarea teoriei instruirii “în contextul analizei funcţionale a procesului de învăţământ în
ansamblul său, din perspectiva capacităţii instruirii de a organiza mediul de existenţă al unui
subiect, astfel încât procesele de învăţare să conducă la atingerea parametrilor de eficienţă internă ai
subsistemelor pe care predarea şi învăţarea le presupun ca fiind corelative normativelor de
proiectare, organizare şi evaluare a conduitelor didactice”.
În demersul de conversie a teoriilor învăţării în modele de instruire, I. Neacşu (1999)
analizează unele idei precum:
- instruirea este o construcţie a dezvoltării deprinderilor, priceperilor, abilităţilor, capacităţilor,
competenţelor cognitive, ca obiective ale dezvoltării;
- instruirea organizează mediul raţional de influenţare a acestei dezvoltări, iar abordarea
sistematică îi pune în evidenţă determinările, elementele, procesele, factorii, relaţiile, evoluţia de la
intrări la ieşiri;
- instruirea reflectă strânsa unitate dintre predare şi învăţare, ca doi poli care valorifică
relaţiile dintre elementele lor;
- diversitatea modalităţilor de combinare multidirecţională a acestora a generat modele variate
de reprezentare a conceperii instruirii, a perspectivelor de analiză şi de proiectare concretă a
situaţiilor specifice;
- instruirea valorifică datele psihologice ale învăţării, într-un context real de formaredezvoltare complexă a personalităţii, arătând ce şi cât trebuie realizat (obiective), în ce condiţii
specifice (resurse, norme), cum (metodologie), în ce fel de procesualitate
- instruirea nu se substituie predării, care evidenţiază rolurile profesorului, ci relaţionează
metodologic, managerial, procesual cu predarea şi învăţarea;
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- pe diferite modele ale învăţării se pot construi (teoretic) modele ale instruirii, numai dacă
sunt luaţi în considerare toţi parametri săi specifici, fapt care devine restrictiv în mod practic;
- abordările interdisciplinare deschid şi alte perspective de construire a instruirii, decât cea pur
psihologică.
Modele didactice se deosebesc unele de altele prin natura diferită a alegerilor şi combinaţiilor
pe care le realizează: adoptarea unor concepţii, filozofii diferite despre cunoaştere/ ştiinţă şi
dezvoltarea cunoaşterii individuale; orientarea spre anumite sisteme de valori, finalităţi şi
conţinuturi; perceperea şi definirea în alte maniere a învăţării; promovarea unor tipuri de experienţe
de învăţare.
Modelele didactice dispun de caracteristici care le fac utile teoretic şi metodologic:
caracterul esenţializator şi simplificator în raport cu structura procesului, facilitând
înţelegerea şi manipularea componentelor, precum şi a relaţiilor, fără a deforma procesul în esenţa şi
globalitatea lui;
caracterul accentuat metodologic, cu un potenţial operativ crescut, axat pe abordarea
calitativă, metodică, dar şi cantitativă, pe comparări, dar şi pe construcţia structurii modelului;
caracterul transparent, analizabil;
caracterul prospectiv; caracterul productiv; caracterul explicativ;
caracterul transferabil, în sensul adaptării pentru un cîmp larg de fapte, fenomene şi procese
educaţionale.
Marea variatate de modele pedagogice face dificilă gruparea şi clasificare acestora, după un
criteriu satisfăcător, de aceea există multe variante de clasificare.
1. Modele ale procesului de învăţământ:
- modelul interactiv
- modelul sistemic
-modelul informaţional
-modelul cibernetic
- modelul câmpului educaţional
- modelul situaţiilor de instruire
2. Modele didactice:
- modelul Socratic
- modelul tradiţional
- modelul activismului
- modelele raţionalităţii tehnologice şi ale scientismului
- modelele bazale
- modele calitative
- modele de tranziţie către paradigme flexibile şi deschise
- modelele de mediere cognitivă
- modelele orientate spre designul instruirii
- modele contextuale
- modele de investigare-acţiune
3. Modele instrucţionale, rezultate prin procesul de conversie a teoriilor învăţării în modele
de instruire, în care predarea şi învăţarea se corelează, învăţarea fiind rezultanta acţiunii comune a
profesorului şi elevului:
a) modele de instruire generate de teorii ale învăţării:
- modele de instruire bazate pe învăţarea abordată ca proces de acumulare şi prelucrare a
experienţei senzoriale
- modele de instruire elaborate prin derivare din teoriile învăţării fundamentate pe
mecanismele condiţionării
- modele de instruire bazate pe teoriile semiotice (verbale) ale învăţării
- modele de instruire bazate pe teoriile operaţionale ale învăţării
b) modele de instruire cu o legitimare predominant pedagogică
- modelul logocentric
- modelul empiriocentric
- modelul psihocentric
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- modelul sociocentric
-modelul etnocentric
-modelul modular
c) Modele ale instruirii propuse de şcoala germană:
- modelul formativ
- modelul informaţional
- modelul acţiunii didactice
4. Modele ale predării:
a) Modele centrate pe procesarea informaţiei - sunt constituite din perspectiva prelucrării şi
transformării informaţiei didactice la diferite niveluri şi procese:
- învăţarea conceptelor
- gândirea inductivă
- gândirea investigativă
- memorizarea
-dezvoltarea intelectuală
- modelul cercetării ştiinţifice
b) Modele centrate pe persoană - elaborate din perspectiva teoriilor ce consideră că succesul
predării depinde de gradul de implicare al subiectului în actul educaţional:
- predarea nondirectivă
-predarea sinectica
- predarea conştientizantă
- reuniunile clasei
c) Modele centrate pe dimensiunea socială, specifice învăţării prin cooperare:
- ancheta de grup
- jocul de rol
- cercetarea (ancheta) juridică
- laboratorul social.
d) Modele comportamentale; expresii ale teoriei behavioriste, centrate pe schema S-R:
- învăţarea deplină
- învăţarea controlului personal
-învăţarea prin simulare
-instruirea prin afirmare
Descrierea modelelor instruirii trebuie să aibă în vedere următoarele componente:
-sintexa modelului
-interacţiunea socială
-principiile de reacţie
-sistemele support
-aplicarea instrucţională şi efectele corelate, identificate la nivelul mediului de învăţare.
Modelele instruirii se fundamentează pe anumite teorii. O teorie a instruirii evidentă la nivelul
practicii procesului de învăţământ, reflectă capacitatea acesteia pentru:
-a aborda corect realitatea specifică “celor ce învaţă”;
-a proiecta inteligibil ceea ce trebuie învăţat;
-a poseda o autentică forţă predictivă;
-a propune soluţii strategice de rezolvare a problemelor;
-a susţine coerenţa internă a programelor;
-a eficientiza efortul de învăţare;
-a realiza experimente;
-a crea tehnici de cercetare adecvate;
- a convinge în diferite situaţii educative/ didactice.
Chiar dacă modelele instruirii sunt atât de numeroase şi de variate, ele nu epuizează
repertoriul tuturor experienţelor, sintezelor şi valorilor constituite în practica şi teoria educaţională.
Pentru a-şi creşte consistenţa teoretică şi valoarea pragmatică, aceste teorii trebuie să îşi găsească
corespondent în teoriile învăţării şi să asigure un permanent dialog cu modele teoretice
fundamentate ştiinţific şi cu realitatea practică.
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Orientările valorice promovate la nivelul teoriei instruirii asigură fundamentele ştiinţifice ale
procesului de învăţământ. Angajarea lor la nivel de dezvoltare curriculară presupune parcurgerea
unui traseu metodologic situat între teoria instruirii – didactica normativă – didactica prospectivă –
didactica generală – didactica aplicată.
”Ii poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i
curiozitatea , el își va dedica întreaga viață învățăturii.”
Clay P. Bedford

BIBLIOGRAFIE:
1.Cerghit, Ioan; Vlăsceanu, Lazăr, (coord.), ”Curs de pedagogie”, Univ. Bucureşti, 1988.
2.Cerghit, Ioan, ”Teoria şi metodologia instruirii” (note de curs), Univ. Bucureşti, 1996.
3.Cerghit, Ioan; Neacşu, Ioan; Negreţ-Dobridor, Ioan; Pânişoară, Ion, Ovidiu,”Prelegeri
pedagogice”, Editura Polirom, Iaşi, 2001.
4.Ionescu, Miron; Radu, Ioan, (coord.), ”Didactica modernă”, Ediţia a II-a, revizuită, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
5.Neacşu, Ioan, ”Instruire şi învăţare”, ed. a II-a, revizuită, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1999.
6.Gheorghe, Iuliana, (coord), ”Didactica aplicată – Religie”, colecția Științele Educației, ed.
Arves, Craiova, 2006
7. Tudor, Loredana Sofia, ” Elemente de teoria instruirii” ed. Ars Libri, Costești, 2006.

192

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

INTER SI TRANSDISCIPLINARITATE
ÎN CADRUL ORELOR DE FIZICĂ ȘI CHIMIE
Profesor Patrascoiu Ana-Maria
Liceul de Arte “Constantin Brailoiu”Tg-Jiu

Abstract
Professor in its teaching acting through teaching-learning methods It’s found that intellectual
functions are exercised both science content and students become aware of their presentation, and
the didactical methods used. Broadly, the method is the path followed for an end to the chemistry
and physics are used a number of methods and teaching diverse classical and alternative methods
such as direct exploration of reality, action-based methods, simulation methods using models,
streamlining the process of systematic observation of teaching and learning activities and student
behavior is achieved by observing their current behavior or investigator's especially useful when
you want the student to discover phenomena in the environment. Can be used as a means of
assessment and teaching and learning. Experiment is a specific method of chemistry and physics to
educate students in the scientific spirit. Interactive methods of teaching, learning and assessment of
direct exploration of reality embedded in physical chemistry lessons and increase effectiveness
because it stimulates inter active learning and scientific thinking
Cuvinte cheie: Observația sistematică, investigatia, interactiv, interdisciplinar , gândirea științifică
Procesul învățământ începe când tu profesor, înveți de la elev, când situându-te în locul lui înțelegi
ceea ce a înțeles el în felul în care a înțeles.
Ea provine din grecescul methodos, alcătuit din odos ce însamnă drum, cale și metho ce înseamnă
către, spre. Metoda de învățământ precizează cum anume trebuie să acționeze profesorul cu elevii
săi pentru a realiza obiectivele propuse la un nivel de performanță cât mai înalt. Ea are o triplă
semnificație.
 Pentru profesori, metoda reprezintă o tehnică de predare, un mod de organizare a
învățării, de control, de evaluare.
 Pentru elevi,metoda este o tehnică de învățare, de dobândire de noi cunoștințe și
deprinderi, de achiziționare și asimilare, de transformare în capacități și competențe.
 Pentru profesori și elevi metoda constituie un mod de lucru, având la bază algoritmi
comuni, cu scopul atingerii și realizării obiectivelor didactice propuse.[4]
La chimie și fizică se folosesc o serie de metode și procedee didactice, diversificate, clasice și
alternative, cum ar fi metodele de explorare directă a realității, metodele bazate pe acțiune, metode
de simulare cu ajutorul modelelor,de raționalizare a procesului de predare-învățare.
Din categoria metodelor de raționalizare a procesului de predare-învățare se pot aminti
algotimizarea, metoda lucrului cu fișele, instruirea asistată de calculator, instruirea
programată[2,3].Cele mai întâlnite metode utilizate la disciplinele chimie și fizică sunt metodele de
explorare directă a realității care sunt clasificate astfel
 Metode de explorare directă a realității observarea sistematică, investigația, experimentul,
mozaicul, cubul, ciorchinele, stiu-vreau să știu –am învățat
 Metode de explorare indirectă a realității modelarea, demonstrația, brainstorming.
Observarea sistematică este o metodă care permite elevilor accesul la cunoașterea lumii
înconjurătoare fiind considerată cărămida educației științifice. Ea dezvoltă spiritul de observație al
elevului . Studierea sistematică a proceselor fizico-chimice, a proprietăților fizico-chimice ale
substanțelor, sesizarea unor aspecte generale ale acestora, se realizeazaă cel mai bine prin
observarea directă, atentă care nu este numai o sursă de informare , ci și un exercițiu eficient de
gândire analitică și sintetică . Pentru profesor este esențial cum pune întrebarea problemă, iar pentru
elev cum se supune acesteia, cum o rezolvă. Elevul trebuie învățat metodic și consecvent cum
 să observe esențialul, cum să perceeapă sistematic și activ substanțele și materialele, în
vederea deducerii noilor informații despre acestea.
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 să opereze cu datele culese
 să descrie, să explice informațiile prelucrate
 să exprime în moduri variate forma tabelară, grafică, diagrama, cunoștiințele noi, să le
integreze în sistemul cunoștințelor anteriore.
Observația sistematică a activității și comportamentului elevilor se realizează prin observarea
curentă a comportamentului acestora la ore care permite
 cunoașterea interesului manifestat de elevi pentru studiu
 sesizarea modului în care elevii participă la activități
 observarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor școlare
 cunoașterea modului de exprimare.
Avantajele
1. permite dialogul profesor-elev, ceea ce-i oferă posibilitatea profesorului să aprecieze modul
de gândire al elevului
2. elevului i se poate cere argumentarea răspunsuluin formulat
3. elevul poate fi ajutat de profesor cu întrebări suplimentare în vederea elaborării răspunsului
Dezavantajele
1. necesită un timp lung de evaluare
2. nu pot fi formulate pentru toți elevii întrebări cu același grad de dificultate.
Pentru înregistrarea observațiilor este recomandabil ca profesorul să-și alcătuiască o schemă proprie
de notare , în care se vor regăsi toți elevii clasei care vor fi evaluați după criterii stabilite.În funcție
de aceste constatări profesorul poate interveni pentru corectarea procesului cât și pentru stimularea
progresului școlar.
De exemplu la disciplina chimie pentru a explica proprietățiile fizice ale carbonului sub formele
sale alotropice diamant, grafit, fulerene, cărbuni de pământ, pe baza unei matrici sau să explice
poziția carbonului în Sistemul Periodic al elementelor, respectiv caracterul chimic și electrochimic
al acestuia pe baza diagramei structurale energetice.
Alte exemple pot fi date la disciplina fizică cum ar fi să analizeze diferitele tipuri de mișcări ale
mobilelor cum ar fi miscarea rectilinie uniformă, miscarea rectilinie uniformă variată, accelerată sau
încetinită pe baza graficelor distanța în funcție de timp.
Să observe modul de propagare a căldurii prin solide, lichide, gaze, prin diferite activități
experimentale.
Observarea experimentală poate fi integrată în procesul de instruire fie ca punct de plecare cu o
întrebare sau o situație problemă, fie ca observare din perspectiva unui scop după un criteriu
prestabilit. Câteva dintre criteriile de evaluare a fișei de verificare a observațiilor experimentale ar fi
tehnica discutiilor( claritatea, se fac remărci interesante și provocatoare pentru scopul urmărit,
argumentarea propunerilor), gândirea științifică( identifică un element deosebit, propune ipoteze,
schimbă opinii pe baza observațiilor, sugerează modele, sugerează investigații, stabilește legături
între date), utilizarea materialelor, in strumentelor( își organizează investigația, respectă regulile de
lucru, descoperă singur, este creativ-inovativ). [4]
Investigația este utilă mai ales când se dorește ca elevul să descopere fenomene din mediul
înconjurător.Poate fi folosită ca modalitate de evaluare dar și de predare-învățare, când oferă
posibiltatea elevului de aplica în mode creativ cunoștiințele dobândite în situații noi și
variate.Obiectivele investigației corelate cu gradul de complexitate al sarcinilor de lucru și
specificul disciplinei ar fi
1. definirea și înțelegerea problemei
2. identificarea procedeelor de obținere a informațiilor
3. colectarea și organizarea datelor
Activitatea didactică desfășurată prin intrrmediul investigației poate fi organizată individual sau pe
grupuri de lucru , iar aprecierea modului de realizare a investigației este de obicei de tip holistic.
Profesorul stabilește etapele investigației și criteriile de apreciere a realizării fiecărei etape ,
precizându-le elevilor clar și de la început. Disciplinele chimie și fizică fiind discipline
experimentale implică utilizarea experimentului pentru realizarea de investigații asupra proceselor
fizico-chimice.
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Experimentul este o metodă specifică chimiei și fizicii în vederea educării eleviilor în spirit
științific. În cadrul secvențelor de instruire se folosesc în mod frecvent următoarele tipuri de
experimente
 experimentul cu caracter de cercetare-este o provocare intenționată a unor fenomene,
procese în vederea (re) descoperirii unor legi, enunțuri cu caracter științific, riguros.Un
exemplu poate fi dat la fenomenele electrice studiul legilor curentului electric( legea lui
Ohm pentru o porțiune, respectiv întreg circuitul, legile lui Kirchhoff, legea lui Joule).[2]
 experimentul aplicativ în vederea formării deprinderilor practice, care se poate realiza pe
grupe de elevi sau individual.
Majoritatea lecțiilor de fizică-chimie au caracter aplicativ, practic. Este recomandat ca experimentul
să se poată realiza conform unei fișe de activitate experimentală, atât în timpul procesului de
predare-învățare sau la sfârșitul unei teme sau capitol. În cadrul acestei metode profesorul ajută
elevii numai când e cazul și discută frontal concuziile la care au ajuns.Un exemplu s-ar putea da la
studiul comparativ al proprietățiilor fizico-chimice ale nemetalelor(clorul, oxigenul, hidrogenul,
sulful, carbonul) care se realizează la sfârțitul capitolului nemetale, conform fișei de activitate
experimentală, pe grupe diferențiate.[3]
Metodele interactive de predare- învățare-evaluare de explorare directă a realității discutate mai sus,
integrate în lecțiile de chimie și fizică sporesc eficiența acestora deoarece
 stimulează învățarea interactivă.
 cunoștiințele dobândite sunt mai profunde( elevii redescoperă, cercetează consolidează,
aplică, învață cum să obțină o informație, o generalizare, o abstractizare.
 crează o inter și trans-disciplinaritate a unor teme studiate la mai multe
discipline(chimie,fizica, biologie, matematică).
 ajută elevii să-și dezvolte o dexteritate manuală, răbdare, spirit de cooperare
BIBLIOGRAFIE
2)Stoenescu G, Florian,G, Didactica fizicii, Știintele Educației, Editura Else, Craiova,2009,pg 304
3)Fătu S, Didactica chimiei, Editura Corint, București,2002,pg 150
4)Ciolan, L,“Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar” , Editura
Polirom Iaşi,2009,
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METODICA PREDĂRII DISCIPLINELOR TEHNICE
PRINCIPII DIDACTICE
PROF. PĂTRUŢ FELICIA
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TG-JIU
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. Instrumentele de tip
multimedia moderne au deschis deja căi nebănuite. Folosind acest principiu, este posibil să nu
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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.
2. 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 eco nomice, 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
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
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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.
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
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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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MIJLOACELE E-LEARNING IN PREDAREA –INVĂȚAREA
MATEMATICII
Anca Peptan, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
A reuşi să-ţi cunoşti bine elevii este un deziderat dificil de atins de către profesor în
contextul actual, dar absolut necesar pentru o bună proiectare a activităţii sale didactice. Deşi
diferiţi, elevii noştri au anumite trăsături comune:
- se plictisesc uşor şi-şi pierd repede concentrarea,
- manifestă dezinteres pentru disciplina matematică sau învaţă doar motivaţi extrinsec de
apropierea unui examen,
- şi-au păstrat vie curiozitatea şi plăcerea de a descoperi lucruri noi şi interesante. Putem
considera că utilizarea calculatorului în învăţare rezolvă astfel câteva dintre aceste probleme, care
pot fi privite ca nişte chestiuni de marketing educaţional.
In egală măsură, "...Educaţia trebuie să: prevină utilizările oarbe ale noilor tehnologii
informatice în comunicare, împiedice înstrăinarea omului, lupte contra dorinţei de divertisment
permanent, contra fricii nejustificate faţă de noile tehnologii informatice în comunicare, prevină
diminuarea spiritului creativ." G. de Landsheere.
In acest context rolul profesorului tindă să se transforme din transmițător de informație în
facilitator al invățării.
Studiile arată că elevii reţin:
•10% din ceea ce citesc
•20% din ceea ce aud
•30% din ceea ce văd
•50% din ceea ce aud şi văd
•70% din ceea ce discută cu cineva
•80 % din ceea ce experimentează
•95% din ceea ce-i învață pe alţii
Prin utilizarea calculatorului în învăţare putem obţine:
•Motivaţie
•Captarea atenţiei
•Acces la resurse informaţionale din afara şcolii
•Facilitarea înţelegerii de concepte abstracte
•Stimularea curiozităţii prin activitatea de cercetare
•Exersarea în ritm propriu : recuperare sau performanţă
•Dezvoltarea creativităţii
•Facilitarea lucrului în echipă
Întrebările cotidiene ale profesorului de matematică “Cum îi motivez pe elevi să înveţe la
matematică?”, „ Cum le captez atenţia?”, „Cum le pot facilita învăţarea?”, „ Cum îi evaluez?”, „
Cum obţin performanţă în învăţare?” pot primi răspuns prin folosirea în cadrul orelor a instruirii
asistate de calculator și a softurilor educaționale în alternanță cu metodele activ-participative și
tradiționale.
“Software-ul educaţional reprezintă orice produs software, în orice format (executabil sau nu) ce
poate fi utilizat pe orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un
curs, etc., fiind o alternativă sau unica soluţie faţă de modulele educaţionale tradiţionale (tabla,
creta).”(M. Vlada).
Soft-urile educaționale pot fi:
Soft-uri de exersare care
• Permit exersarea individuală necesară însuşirii unor algoritmi de lucru, tehnici de calcul, sau
formării unor deprinderi specifice
• folosindu-le elevul lucrează în ritm propriu şi primeşte feed-back continuu din partea programului
prin aprecierea răspunsului dat
Soft-uri de prezentare a noilor cunoştinţe în care
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• Se creează un dialog de tipul profesor–elev între program şi utilizator: dialog tutorial,dacă
interacţiunea cu elevul este controlată de computer sau dialog de investigare dacă interacţiunea este
dirijată de elev.
• Elevul poate reveni asupra secţiunilor deja parcurse, reacţionează la stimulii programului, poate
urmări exemplele propuse şi explicaţiile necesare şi primeşte feed-back imediat
Soft-uri de simulare care
• Permit reprezentarea controlată a unui fenomen prin intermediul unui model cu comportament
analog. Există posibilitatea modificării valorilor unor parametri pentru a se observa modul cum se
schimbă comportamentul sistemului.
•Redarea este intuitivă, elevul putând urmări fenomene mai dificil de descris prin mijloace clasice.
Soft-uri de testare a cunoştinţelor având ca avantaje:
• Existența unei game variate de softuri de testare (eventual textul este însoţit de imagini
sugestive). , care diferă prin modul de evaluare al cunoştinţelor (imediat sau nu) prin tipologia
itemilor, scopul testării etc.
• Apar sub forma unor teste interactive , obiective, care evită factorii perturbatori din evaluarea
tradiţională ( efectul halo, Pzgnalion etc) . Notarea este obiectivă, rapidă şi eficientă.
• interacţiunea imediată dintre calculator şi răspunsul selectat de elev (vizual şi auditiv); se poate
afişa punctajul din oficiu, cel acordat răspunsului curent şi cel cumulat până la acel moment.
•Testele grilă pot fi periodic actualizate.
Jocuri educaţionale - Softuri care sub forma unui joc îl implică pe elev într-ul proces de rezolvare
de probleme. Este creat un cadru simbolic în care elevul devine personaj activ ce urmăreşte
îndeplinirea unor scopuri educaţionale fără să conştientizeze acest lucru; se renunţă la formalitatea
manualelor şcolare şi, de cele mai multe ori sarcinile de lucru au profund caracter practic.
Calitățile specifice ale softurilor educaționale care le recomandă în procesul de predare-invatare ar
fi: - stimularea interesului față de nou
- dezvoltarea unei gândiri logice divergente
- stimularea imaginației
- simularea în timp real a unei diversități de fenomene și procese care ar fi dificil și costisitor
de reprodus in clasă
- optimizarea activității de predare prin diversificarea și interactivitatea exemplelor propuse
- formarea intelectuală prin autoeducație
Dintre resursele digitale aflate la indemna profesorului de matematică in liceu , primul la care ne
gândim este probabil AEL (http://advancedelearning.com), coloana vertebrală a sistemului SEI care
oferă suport pentru predare/învăţare, evaluare şi notare, administrarea, proiectarea şi monitorizarea
conţinutului. De asemenea, asigură mijloacele necesare comunicării şi sincronizării între centrele
locale şi regionale din cadrul programului SEI.
AEL permite vizualizarea şi administrarea unor tipuri vaste de conţinut educaţional, precum:
materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocuri educative. Biblioteca de materiale
educaţionale acţionează ca un gestionar de materiale: este adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi
permite o căutare facilă. Include toate tipurile de soft educaţional punând accent pe inter şi
pluridisciplinaritate.
In general, profesorul de matematică, prins in febra predării tuturor noțiunilor cuprinse in
programele în vigoare și a modului tradițional de evaluare a elevilor în cadrul examenelor naționale,
rareori găsește timp și disponibilitate pentru folosirea mijloacelor e-learning in cadrul orelor de curs.
Și totuși, dacă reușește să facă asta poate avea surpriza ca elevii să privească dintr-o data cu alti ochi
o anume noțiune si chiar obiectul in sine.
Făcând cunoștință cu site-ul https://www.ixl.com/math/ elevul reușește să înțeleagă rapid că
matematica este mai mult decât doar numere. Cu întrebări nelimitate, angajarea de tipuri diverse de
elemente, și scenarii din lumea reală, IXL îi ajută pe elevi să dobândească o experiență matematica
fascinantă. IXL este unul din instrumentele online care poate facilita înțelegerea unor noțiuni
matematice și exersarea aplicării unor algoritmi de rezolvare, atât pentru nivelul primar sau
gimnazial, dar și pentru elevii de liceu in cazul cărora nivelul de abstractizare crește și face mai
dificilă asimilarea anumitor cunoștințe.
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Studiul temeinic şi aprofundat al noţiunilor matematice, în limitele programelor şcolare, cere
mult efort şi consecvenţă. Cu atât mai mult dincolo de cerinţele acestora, pentru performanţă şi
excelenţă este necesară - pasiunea. Interesul manifestat fără rezerve de generaţia “digital natives”
pentru TIC nu poate fi neglijat sau lăsat ca spațiu rezervat instruirii de specialitate şi educației nonformale. Acest interes nativ trebuie exploatat prin diversele metode şi mijloace, oferite cu
generozitate de noile orientări didactice, în scopul ameliorării distanţei dintre elevii noștri şi universul
cognitiv al studiului matematicii, al științelor “exacte” în general.
Softurile GeoGebra, Wiris şi platforma Moodle sunt exemple de instrumente didactice
informatice care, folosite unde și cât e necesar, eficientizează considerabil instruirea matematică a
elevilor de gimnaziu şi liceu. Cu ajutorul lor profesorii pot valorifica pasiunea elevilor pentru IT,
curiozitatea pentru explorarea calităţilor şi performanţelor informatice, dorința de a dobândi noi
cunoştinţe şi abilități prin “learning touch
Calităţile ultimelor versiuni GeoGebra sunt remarcabile prin faptul că facilitează predarea și
înţelegerea noţiunilor cu grad ridicat de abstractizare din geometrie, algebră, analiza matematică,
geometria analitică, statistică, calculul probabilităţilor, calculul diferenţial şi integral studiate în
învăţămantul preuniversitar şi universitar. GeoGebra realizează construcţii geometrice elementare şi
complexe de o calitate grafică deosebită care folosind instrumentele de glisare pot fi vizualizate din
divese perspective. Utilizarea softului în procesul de instruire reduce intevalul de timp necesar
elevilor pentru înţelegerea conceptelor și studiul proprietăţilor lor, în avantajul perioadei dedicate
aprofundării prin rezolvarea de probleme, exerciţii și aplicaţii practice. De asemenea, softul dispune
de instrumente pentru reprezentarea grafică a funcţiilor elementare sau compuse şi de comenzi care
facilitează, prin vizualizare sau calcul, studiul variaţiei şi respectiv al proprietăţilor caracteristice.
GeoGebra ajută profesorul să își creeze propriul material educaţional, personalizat în funcţie de
nevoile colectivului şi să organizeze activităţile de învăţare centrate pe activitatea elevilor. Folosind
explorările interactive de învăţare ale elevilor cu ajutorul softului se stimulează starea de ludic,
curiozitatea și implicit interesul elevului pentru cunoaștere. Softul asigură experimentele metodice
inovative de instruire care, anlizate și reproiectate, conduc la opţiuni eficiente privind învăţarea prin
descoperire și identificarea condiţiilor optime necesare elevilor pentru dobândirea propriilor strategii
cognitive de învăţare. GeoGebra oferă instrumente caracteristice învăţarii asistate de calculator. De
exemplu în cazul analizei matematice, exersând interpretarea reprezentărilor grafice ale funcţiilor,
elevii pot intuii, deduce, inventaria și verifica proprietăţile lor caracteristice, pot localiza vizual
punctele importante ale graficului (rădăcini, extreme locale, puncte de inflexiune) și determina
coordonatele lor, pot verifica corectitudinea: alegerii domeniilor, ecuaţiilor asimptotelor, calculului
derivatelor, a primitivelor şi / sau integralelor asociate. De asemenea, utilizatorii pot introduce direct
expresiile algebrice pentru a obţine sau verifica reprezentarea grafică a curbei.
GeoGebra este un program dinamic care permite mişcarea şi animarea interactivă a obiectelor
construite. În timp ce în „fereastra geometrie”, folosind bara de meniu, se realizează construcţiile
geometrice, în „fereastra algebră” apar simultan scrise ecuaţiile algebrice corespunzătoare. Şi
„reciproc”, pentru fiecare expresie algebrică scrisă în „fereastra algebră", în ”fereastra geometrie"
apare construit obiectul geometric corespunzator. Pentru acelaşi obiect toate cele trei reprezentări
sunt legate între ele dinamic. Indiferent care din ele este realizată iniţial, softul ia în considerare
schimbările făcute în una dintre reprezentări şi efectueză automat modificări corelate în celelalte
două. Trebuie menţionat și faptul că softul are impresionante posibilităţi de modelarea matematică
necesară în studiul diverselor fenomene din fizică, chimie, biologie, arhitectură, tehnologie, etc.
WIRIS este o platformă online elaborată și dezvoltată, de colectivul Companiei de soft “Maths for
More” din Barcelona în colaborare cu Universitatea Tehnica din Catalonia în scopul de a oferi
educaţiei o aplicaţie complexă de calcul matematic cu accent pe soluții de tehnologie WEB. Generic,
WIRIS este o platformă care susţine procesul de predarea și învățare a matematicii în comunități
educaționale mari, fară restricții privind dimensiunea lor. WIRIS oferă utilizatorilor instrumente
pentru efectuarea calculelor matematice interactive, de la nivel elementar până la nivel universitar și
facilitează elaborarea diverselor materiale utile învăţării: fișe de lucru, teste personalizate, documente
interactive Web-accesibile, documente cu rezultatele statistice ale rezolvării testelor, etc. WIRIS
facilitează învăţarea și predarea matematicii, dar și a altor știinţe, prin exersarea și/sau evaluarea
cunoștinţelor și abilităţilor de calcul dobândite de elevi. Având în vedere importanța evaluării
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periodice în procesul de instruire, feedback-ul oferit de WIRIS și analizat de profesori eficientizează
considerabil reproiectarea și organizarea predării-învăţarii. 6 Accesul la platforma WIRIS este liber
pe mai multe portaluri educaționale europene pentru a fi folosit de profesori și elevi. WIRIS nefiind
un soft gratuit, costul licenţei este sponsorizat de catre ministerele de educație ale ţărilor respective.
Instrumentele de calcul online care în simbioză constituie aplicaţia WIRIS sunt Wiris Editor, Wiris
CAS și Wiris Quizzes.
Wiris Editor - este un editor vizual pentru simboluri și formule matematice care detectează și
semnalează utilizatorului eventualele greșeli de editare. Wiris Editor are o bară de meniu completă și
sugestivă, ceea ce face ca învățarea utilizării editorului să se realizeze într-un interval minim de timp
și permite introducerea cu ușurinta a formulelor matematice în pagini web.
Wiris CAS - este platforma online concepută pentru utilizarea interactivă a calculelor matematice din
algebră, geometrie, trigonometrie, analiză matematică, calcul diferenţial, etc., care se învaţă pe
parcursul școlarităţii de la nivel primar, la nivel universitar. Din punct de vedere informatic este un
CAS (Sistem de Algebră Computer), care include un SGD (Sistem Dinamic de Geometrie). Prin
intermediul unei pagini HTML utilizatorii pot accesa o „puternică” bară de instrumente de calcul care
conţine funcții cu ajutorul cărora se afișează rezultatele calculelor cu expresii algebrice, unități de
măsură, matrice, limite de funcţii, derivate, integrale, etc. De asemenea, bara de meniu include
comenzi/funcții pentru reprezentări grafice în 2D sau 3D interactive, ale curbelor sau corpurilor
geometrice.
Wiris Desktop este varianta offline a aplicaţiei sau versiunea care rulează pe calculatorul personal.
Wiris Quizzes - este un plugin (program care poate fi integrat într-un alt program) care permite
interacţiunea dintre Wiris și platformele de e-Learning, Moodle fiind una dintre cele mai utilizate.
WIRIS teste a fost conceput în scopul evaluării și/sau autoevaluării pe calculator a cunoștințelor de
matematică și științe.
WIRIS Quizzes aduce plus valoare (LMS) sistemulului de management al învăţării cu funcții
matematice care eficientizează elaborarea itemilor dintr-un test:
 formulele sunt introduse în notație matematică obișnuită,
 permite accesul elevilor la un editor de formule pentru introducerea răspunsurilor,
 înserarea reprezentărilor grafice în 2D și 3D,
 verificarea sintaxei răspunsurilor deschise,
 evaluarea automată a răspunsurilor,
 introducerea de variabile aleatoare, arbitrar alese din mulţimi de numere întregi,
 generarea de întrebări aleatorii printr-un algoritm avansat, atunci când nu este elocventă
compararea răspunsului elevului cu răspunsul corect,
 clasificare a răspunsurilor considerare echivalente din punct de vedere matematic,
 posibilitatea includerii unui algoritm care gestionează alcătuirea problemelor unui test.
Wiris Quizzes - realizează toate tipurile uzuale de itemi:
 obiectivi - cu alegere duală adevărat / fals, alegere multiplă (cu unul sau mai multe răspunsuri
corecte), tip pereche sau potrivire cu răspuns încorporat,
 semiobiectivi - cu răspuns scurt de completare, cu întrebări structurate,
 subiectivi - cu răspuns deschis sau cu un număr nelimitat de răspunsuri corecte pentru o aceea și
întrebare), rezolvare de probleme (situaţii –problemă). Site-ul oficial al aplicaţiei WIRIS are adresa
www.wiris.com. Pe site pot fi accesate și parcurse informații detaliate, turoriale, manuale care
conţin explicații privind utilizarea, biblioteca cu teste și alte documente elaborate cu ajutorul
softului. Versiunea demo pentru WIRIS Desktop poate fi descărcată gratuit pentru a fi utilizată timp
de 30 de zile.
Posibilitatea folosirii variabilelor în elaborarea itemilor unui test este caracteristica aplicației WIRIS
care o deosebește de aplicații digitale similare, dedicate calculelor matematice și evaluării. Folosirea
variabilelor aleatoare face practic imposibilă fraudarea testelor administrate cu ajutorul unei
platforme online care utilizează aplicaţia WIRIS. Probabilitatea ca itemii testelor accesate de doi
elevi, pe două calculatoare vecine, să primească valori egale ale variabilelor, este minimă, dacă
intervalul din care variabila ia valori este bine ales.
203

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

Este evident ca testarea elevilor de liceu la matematică nu poate fi realizată numai cu ajutorul
aplicației WIRIS pe platforma Moodle sau a altor aplicaţii digitate. Evaluarea clasică prin lucrări
scrise, urmată de discutarea frontală și / sau individuală, asigură formarea competențelor de
abordare a raționamentului logic ce trebuie parcurs pentru identificarea soluțiilor unei probleme și
dobândirea deprinderilor de redactare unei lucrări, cu care elevii se confruntă în situaţia examenelor
finale. Este evident faptul că pentru a completa insuficienţele modelului clasic de educație şi nu
pentru a-l înlocui, metodele tradiţionale de învăţare trebuie combinate, alternate cu cele moderne
oferite de softurile și platformele educaţionale. Curajul experimentului didactic urmat de reflecţie,
analiza și evaluarea avantajelor și dezavantajelor utilizării auxiliarelor IT secvenţial sau integral în
lecţiile curente, va ajuta profesorul să găsească strategiile care asigură progresul elevilor și calitatea
rezultatelor învăţării. .
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ÎNȚELEGEREA DE CĂTRE ELEVI A CALCULELOR CHIMICE PRIN
METODA PROBLEMATIZĂRII ȘI METODA ÎNVĂŢĂRII PRIN
COOPERARE
Prof. PETCU SPERANŢA
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ştefulescu” Tg Jiu
Predarea, reprezintă acțiunea profesorului de transmitere a cunoștințelor către elevi. În
abordarea modernă, predarea se definește ca un ansamblu de operații sistematice întreprinse de
profesor, în vederea organizării și desfășurării optime a învățării. Predarea trebuie privită ca o
problemă de organizare și conducere a procesului de învățare.
Învățarea desfășurată de elev, sub îndrumarea profesorului, este un proces de asimilare a
cunoștințelor, de prelucrare și interiorizare a lor, de formare a priceperilor și deprinderilor, de
însușire a tehnicilor de învățare, de formare a aptitudinilor și atitudinilor.
Profesorul este cel care are rolul de a-i învăța pe elevi cum ,,să învețe” și cum ,,să
colaboreze” în procesul de învățare, în mod eficient și productiv.
Problematizarea este o metodă care solicită un efort intelectual din partea copilului pentru
descoperirea de noi cunoştinţe sau procedee de acţiune şi de verificare a soluţiilor găsite. Constă în
crearea unei stări conflictuale, a unei contradicții între cunoștințele elevilor și cerințele unei
probleme care li se propune elevilor spre rezolvare. V. Bunescu o definește ,,ca fiind fie o cale de
rezolvare a contradicțiilor în procesul cunoașterii, fie o contradicție între experiența empatică și
cunoașterea științifică”. Meoda constă în crearea unor astfel de contradicții, de situații problemă, pe
care elevii să le sesizeze și la care să caute un răspuns, o soluție. Această metodă dezvoltă la copil
gândirea independentă, scheme operatorii şi asigură motivaţia intrinsecă a învăţării.
Pentru a fi eficientă situaţia-problemă trebuie să respecte următoarele cerinţe:
 să pună în evidenţă dezacordul dintre cunoştinţe şi sarcina de rezolvat;
 să declanşeze o trebuinţă de cunoaştere;
Activitatea să fie orientată spre descoperirea de noi cunoştinţe şi procedee de acţiune pentru
rezolvarea dezacordului existent. Orice profesor care utilizează metoda problematizării trebuie să
parcurgă următoarele etape:
 organizarea situaţiei problemă;
 formularea sarcinilor( verbal, scris, prin enunțuri cursive, tabele, grafice);
 sistematizarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite prin rezolvarea sarcinii.
Respectarea acestor etape în derularea situaţiei–problemă, asigură elevului : percepţia şi
înţelegerea problemei; selectarea cunoştinţelor anterioare în scopul adaptării lor la datele noii
probleme; căutarea prin efort propriu a soluţiei de rezolvare a problemei; obţinerea, verbalizarea şi
verificarea rezultatului obţinut; exersarea achiziţiei dobândite . Profesorul anunţă sarcina, expune
situaţia-problemă şi demonstrează drumul parcurs spre rezolvarea sarcinii. Elemente de
problematizare se pot introduce în cadrul conversaţiei euristice sub formă de întrebări.
Spre exemplificare: O situație-problemă, clasa a VIII a, la unitatea de învățare ,,Calcule
chimice pe baza ecuațiilor chimice”.
Timp de lucru-10 minute
Prin arderea magneziului se obține 5,6 g oxid. Calculați masa de magneziu arsă și cantitatea
de oxigen necesară arderii.
1. O primă întrebare pe care o poate pune profesorul: ,,Ce fel de fenomen are loc într-un
calcul chimic pe baza ecuației chimice?”.
2. O altă situație problemă poate fi: ,,Ce substanță din aer întreține arderea?”.
Urmează alte întrebări:
3. ,,Care este diferența dintre masă și cantitatea de substanță?”.
4. ,,Ce etape trebuie parcurse pentru rezolvarea problemei?”.
5. ,,Ce rezultate ați obținut?”
Aceste întrebări solicită gândirea elevilor și îi obligă la folosire, în formularea
răspunsurilor, a cunoștințelor însușite anterior.
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Avantajele metodei:
 Activează elevii, apar idei mai multe şi mai bune;
 Elevii pot lucra individual sau în echipă;
 Încurajează contribuţia personală;
 Elevul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţina seama
de ele;
 Se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii;
 Profesorul corectează ușor răspunsurile greșite;
 Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual.
Dezavantaje:
 Problematizarea îi pune în dificultate pe elevii timizi;
 Profesorul se confruntă cu necesitatea unui timp de explicații mai mare, predare mai
lentă ;
 Unii elevi pot domina grupul;
Învăţarea prin cooperare este o strategie de instruire structurată şi sistematizată a grupurilor
mici de elevi, astfel încât aceştia să poată lucra împreună urmând ca fiecare membru al grupului săşi îmbunătăţească performanţele proprii şi să contribuie la creşterea performanţelor celorlalţi
membrii ai grupului. ( Johnson R., Johnson D., Holubec E., 1994). În contextul unui învăţământ
orientat spre „modernitate”, școala abordează ideea cooperării prin:
 Simularea interacţiunii dintre elevi;
 Depunerea unui efort sporit de către elevi în procesul de învăţare;
 Generarea sentimentelor de acceptare şi simpatie;
 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare;
 Încurajarea comportamentelor de facilitare a succesului celorlalţi;
 Dezvoltarea gândirii critice.
Ce fac copiii?
 se ajută unii pe alţii să înveţe, împărtăşindu-şi ideile;
 stau unii lângă alţii, explică ceea ce ştiu celorlalţi, discută fiecare aspect al temei pe
care o au de rezolvat împreună, se învaţă unii pe alţii;
 copiii trebuie să fie capabili:
 să asigure conducerea grupului;
 să coordoneze comunicarea;
 să stabilească un climat bazat pe încredere;
 să poată lua decizii;
 să medieze conflicte;
 să fie motivaţi şi să acţioneze conform cerinţelor profesorului.
Ce face profesorul?
 Aranjează mobilierul din clasă în mod corespunzător. Ideală este formarea unor
grupuri de câte patru copii, aranjaţi de o parte şi de alta a unei mese;
 Stabileşte criteriul de grupare (sexul, prieteniile, nivelul abilităţilor într-un anumit
domeniu, prin numărători, diferite jocuri etc.) şi dimensiunea grupului (între 2 şi 6
copii);
 Stabileşte regulile de lucru (se vorbeşte pe rând, nu se atacă persoana ci opinia sa, se
consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina, se
lucrează cu culori diferite etc.);
 Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii la
dispoziţie.
Exemplu de aplicaţie practică ,,Calcule chimice pe baza ecuațiilor chimice”
Timp de lucru: 2 ore
 Metoda este aplicată după rezolvarea tipurilor de probleme ce implică calculele pe baza
ecuațiilor chimice;
 Profesorul împarte clasa în grupe de 4-5 elevi. Un elev din grupă trebuie să stăpânească
algoritmul de rezolvare a problemelor şi este desemnat elev-expert.
 Problemele sunt prezentate fie ca fişă de lucru, fie ca prezentare Power Point.
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 Profesorul explică elevilor metoda aplicată, sugerează acestora să colaboreze la rezolvarea
problemelor, să pună întrebări elevului expert şi profesorului.
 Profesorul stabileşte cu elevii reguli de comportare în timpul activităţii şi un consemn de
,,tăcere” atunci când se creează gălăgie.
 Profesorul urmăreşte modul de rezolvare, îndreaptă eventualele erori de calcul, oferă
explicaţii, mediază eventualele neînţelegeri din grupul de elevi.
 La terminarea sarcinilor de lucru, se compară rezultatele obţinute de fiecare grupă, se scot în
evidenţă avantajele şi dezavantajele metodei, iar profesorul notează elevii.
Avantajele metodei:
 Apar idei mai multe şi mai bune;
 Elevii învaţă unul de la altul, nu doar de la profesor;
 Încurajează contribuţia personală;
 Aprecierea diversităţii;
 Elevul intră în contact cu alte opinii decât ale sale, acestea obligându-l să ţina seama
de ele;
 Se valorifică informaţiile colegilor în construirea cunoaşterii proprii;
 Ajută elevul să accepte schimbarea şi cooperarea pentru identificarea unor soluţii la
problemele cu care se confrunta el sau echipa sa;
 Dezvoltarea socială, dobândirea competenţelor sociale: respectul de sine, simţul
identităţii şi capacitatea de a rezista în condiţii de stres şi în situaţii de adversitate;
 Dezvoltarea unor relaţii interpersonale mai bune: relaţii colegiale, solidaritate, grijă şi
devotament, sprijin personal;
 Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o functie corectivă,
ameliorativă.
 Evaluarea se realizează prin raportarea la progresul individual, dar are în vedere atât
participarea fiecarui copil la procesul elaborării în comun cât şi rezultatul echipei.
Dezavantaje:
 Impunerea lucrului în echipă nu va reuşi întotdeauna să integreze elevii timizi şi cu
deficienţe majore de comunicare;
 Productivitatea unor elevi poate scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze
cu alţi elevi;
 Profesorul se confruntă cu necesitatea realizării unui compromis între eficienţă şi
performanţă;
 Unii elevi pot domina grupul;
 Se poate pierde din vedere obiectivul final, de învăţare, acordând foarte mare atenţie
relaţiilor intragrup.
BIBLIOGRAFIE
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IMPACTUL PROIECTULUI ȘCOALA ALTFEL ASUPRA
ELEVILOR ȘI PERSONALULUI DIDACTIC
Petre Laura, Școala Gimnazială Drăguțești-Structura Urechești
Săptămâna „ Să știi mai multe, să fii mai bun", intitulată inițial „Școala Altfel" a fost o
premieră pentru învăţământul românesc, o experiență privită încă de la început ca o săptămână
pierdută. Profesorii simțeau apăsarea unor zile pierdute,orele părând prea puține în comparație cu
programele stufoase. De asemenea o mare parte dintre activităţile grupate sub acest generic
considerau că se pot desfăşuara şi în timpul anului. Nu în ultimul rând, un motiv serios de
nemulţumire, în cazul profesorilor, era și încă mai este imensa, greoaia birocraţie care însoţeşte
pregătirea acestei săptămâni şi care îi obligă la o muncă patriotică extenuantă. Concret, profesorii
reclamă faptul că săptămâni în şir muncesc pe brânci să facă programări ale diverselor activităţi, să
vâneze parteneri, să completeze munţi de hârţoage, formulare şi tabele. Şi dacă în zonele urbane
Şcoala Altfel tot mai seamănă cu ce se doreşte a fi pe hârtie, în zona rurală nu există niciun
echivalent al acesteia. Copiii de la sat sunt cei mai oropsiţi. Cu toții știm că posibilităţile unor
activități în afara școlii în domeniul rural sunt reduse . Cred că o mare parte dintre noi ne-am
confruntat măcar o dată cu lipsa microbuzului. Sunt școli la sat în care fie, având un singur
microbuz, e greu de împărțit cadrelor pentru diferite activități, fie lipsește cu desăvârșire.
Nemulţumirile nu au întârziat însă să apară, mai ales din partea părinţilor, care s-au trezit că
trebuie să suporte din buzunar cheltuieli care nu aveau şi nu au nicio justificare în cazul unui
învăţământ gratuit. Mihaela Gună, preşedinta Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din
România afirma: „Săptămâna Şcoala Altfel este în cadrul programului de şcoală, învăţământul este
gratuit. Nu văd de ce ar suporta părinţii activităţi care se pot desfăşura în şcoală în condiţiile în care
aceste activităţi presupun deplasarea copiilor în alte zone, excursii, atunci evident că trebuie luat
acordul părinţilor copiilor care sunt cuprinşi în program”
Dar nu numai părinţii sunt cei care de la un an la altul s-au văzut obligaţi să susţină financiar
acest proiect. Profesorii înşişi, în multe zone din ţară, au fost nevoiți să susţină financiar, din micile
lor salarii, un program care ar fi trebuit susţinut de Ministerul Educaţiei Naţionale. Astfel s-a ajuns
în situaţia ca tot mai mulţi părinţi, dar şi profesori să refuze să se mai implice financiar în acest
program, riscând ca acest program de Şcoala Altfel să se rezume la: „ Bună ziua!" şi „Sunteţi liberi,
bună ziua!" Săptămâna devine practic o minivacanţă. Şi, ca orice vacanţă, urmăreşte relaxarea,
odihnă după istovitoarele săptămâni de studiu.
Toate aceste aspecte negative referitoare la proiectul Școala Altfel cred că le-am putea
concluziona: Un lucru care, la noi, arată bine pe hârtie, în practică, de cele mai multe ori, arată
prost.Totuși, dincolo de acest val de nemulțumiri și puncte slabe, privit din afară, în foarte multe
școli din țară acest concept occidental este benefic şi nu e de mirare că în primul an în care a fost
introdus în orarul şcolar de la noi, sub ministeriatul lui Daniel Funeriu, a fost întâmpinat cu braţele
deschise de toată lumea – elevi, părinţi şi cadre didactice.
Pentru toate aceste școli atmosfera din „săptămâna altfel", numită și „săptămână fără
clopoțel", este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării
unor experienţe noi. În primul rând, elevii au fost cei care, la unison, au declarat că este bun: „Nu
mai stăm în bancă şase ore, nu mai suntem ascultaţi, nu mai dăm teste, nu mai trebuie să facem un
munte de teme acasă pentru a doua zi!” Apoi părinţii, care au răsuflat uşuraţi la gândul că nu mai
trebuie să-şi facă timp liber pentru a-şi scoate copiii din casă în scopuri culturale sau sportive şi nici
să-şi mai facă griji atunci când, dacă sunt mai mari, pleacă singuri şi nu se ştie când se întorc. Nu în
ultimul rând, cadrele didactice au fost la rândul lor mulţumite la început de cele câteva zile de
vizite, drumeţii şi spectacole.
Așadar „ săptămâna altfel" a schimbat rutina şcolii, a permis exprimarea spiritului creativ şi
a antrenat spiritul de echipă, a adus în rândul elevilor dorința de a participa la diferite activități
alături de profesorii lor. Deşi veneau la aceeaşi şcoală, în aceleaşi săli de clasă, vedeau aceiaşi
colegi şi profesori, făceau ceva cu totul diferit, învăţau altfel
208

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

Pe scurt, vreme de o săptămână, muzeele erau luate cu asalt de clase întregi de copii, teatrele
şi cinematografele la fel, s-au făcut vizite la diverse obiective de cultură generală, concursuri
sportive şi de orientare turistică, excursii, drumeţii, şezători literare, activităţi culturale, tehnicoştiinţifice, sportive, de voluntariat, de responsabilizare socială, de implicare în societate, activităţi
educaţionale privind sănătatea, educaţie ecologică, protecţia mediului, educaţie rutieră, prevenirea
incendiilor. Nici elevii din clasele mai mici nu au pierdut o săptămână, ci au învăţat lucruri noi, au
mers în locuri pe care nu le-au mai văzut până atunci, s-au jucat, au vizitat muzee, au vizionat filme,
au aflat cum sunt fabricate unele obiecte, au încondeiat ouă sau au plantat flori şi copaci.
Unii au aflat ce înseamnă să fii medic, jurnalist, jandarm, poliţist, au văzut maşinile de intervenţie
ale pompierilor şi ambulanţele. Cel puţin teoretic, toate sunt menite să acopere o paletă cât mai
largă de domenii culturale, sportive şi ştiinţifice şi în felul acesta să-i dezvolte pe cei mici după
sănătosul principiu roman mens sana in corpore sano. De asemenea, sau poate în primul rând, din
calupul de activităţi extracurriculare care compun acest program nu a lipsit Biserica, cu atât mai
mult cu cât de cele mai multe ori Săptămâna Altfel s-a derulat,cu excepția acestui an, în
vecinătatea Sfintelor Paşti, fie înainte, fie imediat după Învierea Domnului.
Cei drept activități precum vizitele la operă, la teatru sau la muzee au atras atenţia asupra
nevoii de cultură, asupra faptului că există o lume şi dincolo de Facebook. Activităţile desfăşurate
în cadrul acestei săptămâni ne-au dat ocazia să învăţăm lecţii importante, lecţii care, dacă ar fi
aprofundate, ar ajuta tinerii să se formeze ca oameni.
În ceea ce mă priveşte, cred că, dincolo de stângăcia inerentă oricărui început, "Şcoala
Altfel" a scos elevii şi profesorii din rutina păguboasă care o macină de zeci de ani. Atât profesorii,
cât şi elevii încearcă să clădească relaţii umane, prietenoase, relaxate, în care chiar şi cele mai grele
lecţii pot deveni simple. Dacă la început ne-a fost foarte greu să ne hotărâm la ce activităţi să
participăm, ulterior, pe măsură ce am închegat orarul activităților, pe măsură ce acestea au început
să se deruleze, a început să ne placă lipsa presiunii unui clopoţel, a schemei, a tablei, a lecţiei care
trebuie parcursă în 50 de minute, a ceasului care merge parcă mult prea alert.
Referitor la cea de-a doua parte a subtitlului: …să fii mai bun…consider această
săptămână ca una în care spiritul liber, inteligenţa, creativitatea, energiile celor implicaţi în procesul
educativ converg către o cultură a integrităţii şi caracterului. Este o succesiune de momente în care
dobândim oportunitatea de a fi mai atenţi cu noi înşine şi cu ceilalţi, de a experimenta sincer
disponibilitatea faţă de valorile şi principiile umane fundamentale. Totuși nu trebuie să fim chiar
atât de naivi și să credem că forţa şi frumuseţea unui caracter pot fi dobândite prin câteva şedinţe
oricât de inspirat ar fi orchestrate. Principiile şi valorile morale nu se învaţă dintr-odată, ele
acţionează şi devin în timp, prin efort susţinut şi consecvent. Integritatea unui om nu este o revelaţie
survenită la capătul unor zile, mai curând ea este consecinţa anilor de trudă cu tine însuţi,
autodisciplină, rigoare şi stăpânire de sine. Așadar o săptămână de „şcoală altfel” în care îţi propui
să fii mai bun riscă să-şi diminueze până la dispariţie eficacitatea în educatie atâta timp cât este
precedată şi mai mult ca sigur urmată de multe alte săptămâni de necuviinţă, absenţă crasă a bunului
simţ.
Concluzionând, aș putea spune că şcoala românească găsește prin această săptămână altfel
o scăpare de sub presiunea unei idei care s-a născut în ultimii ani conform căreia elevul e sufocat de
curriculumul stufos şi greoi, şcoala îl epuizează și învaţă prea mult, chiar dacă de la un an la altul
rezultatele la evaluări și bacalaureat sunt din ce în ce mai slabe. Adevărul este că „Să ştii mai multe,
să fi mai bun” sau Şcoala Altfel se alătură numeroaselor imitaţii ale unor idei pescuite cu un
entuziasm exagerat și mult prea mult zel, din afară, încă o formă fără fond menită să arate altora ce
pricepuţi suntem aşa cum s-a întâmplat şi cu Clasa pregătitoare (clasa 0) .
Programul Şcoala Altfel a fost implementat fără ca Ministerul să se fi gândit cu ce bani se
vor organiza aceste activităţi şi a continuat să ignore problema. Profesorii fac activitățile din
pasiune, cât și, probabil, din convingerea că este menirea școlii să încerce, pe cât posibil, să formeze
acești copii ca oameni și membri ai unei comunități, nu doar să transmită cunoștințe și să formeze
competențe. Da, este necesar să existe o „şcoală altfel”! Însă atâta timp cât aceasta rămâne tot o
formă fără fond riscă să devină doar o experienţă vulnerabilă la eşec sau ineficace.
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MATEMATICA ÎNTRE ȘTIINȚĂ,
ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE
ABORDĂRI TRANSDISCIPLINARE
prof. Pîntea Otilia
Școala Profesională Holboca, jud. Iași
Educarea gustului estetic, formarea atitudinilor și a unui ideal estetic la elevi nu trebuie să
fie preocuparea exclusivă a disciplinelor artistice; educaţia estetică are un caracter transversal şi
trebuie să fie o preocupare a tuturor disciplinelor, în măsura în care fiecare disciplină de studiu
urmăreşte nu numai formarea intelectului, ci şi a sensibilităţii (la fel de bine, prin disciplinele
artistice se transmit şi cunoştinţe, făcându-se astfel și educaţie intelectuală).
De aceea, ori de câte ori este cazul, se va evidenţia aspectul estetic, frumuseţea conţinutului
ştiinţific pe care disciplina respectivă îl vizează (de exemplu, la biologie – frumuseţea naturii, la
geografie - natura fizică, la religie - perfecţiunea divină, la matematică - armonia calculelor, etc.).
Elevii care au înclinații spre matematică găsesc adesea satisfacţii estetice în rezolvarea multor
probleme. Mulți matematicieni vorbesc despre eleganţa matematicii, despre o estetică intrinsecă şi o
frumusețe ascunsă. Sunt apreciate simplitatea şi generalizarea.
Se poate vorbi de frumusețea şi eleganţa unei demonstrații, cum ar fi demonstrația lui Euclid
asupra infinității numerelor prime. Paul Erdős, care ar fi vrut să afle „Cartea” în care Dumnezeu a
notat demonstrațiile lui favorite, spunea că matematicienii năzuiesc adeseori să găsească
demonstrații ale teoremelor care să fie mai ales elegante.
Educaţia estetică dă un sens și o conotație afectivă pentru multe dintre achiziţiile şcolare. Educaţia
pentru frumos poate aduce la viaţă posibilităţi şi aptitudini ascunse ale copiilor. Prin artă, cultivăm
bucuria creaţiei şi a experienţei artistice, iar fără matematică nu există artă!
În anul 1202, matematicianul Leonardo Pisano (cunoscut sub numele de Fibonacci) a
participat la un concurs de matematică în oraşul italian Pisa. Problema propusă concurenților a fost
celebra “problemă a iepurașilor”. Plecând de la o singură pereche de
iepuri și știind că fiecare pereche de iepuri produce în fiecare lună o nouă
pereche de iepuri, care devine “productivă” la vârsta de 1 lună, calculați
câte perechi de iepuri vor fi după n luni (de asemenea, se consideră că
iepurii nu mor în decursul respectivei perioade de n luni). Să notăm Fn
numărul de perechi de iepuri după n luni. Numărul de perechi de iepuri
după n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn (iepurii nu mor niciodată!), la care se
adaugă iepurii nou-născuți. Dar iepurașii se nasc doar din perechi de
iepuri care au cel puțin o lună, deci vor fi Fn-1 perechi de iepuri nounăscuți. Obținem astfel o relație de recurență: Fn+1 = Fn + Fn-1; F1=1;
F0=0. Aceasta relație de recurență reprezintă regula care generează
termenii șirului lui Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,
233,.....Șirul lui Fibonacci este un șir de numere în care fiecare, începând cu al treilea, este suma
celor două dinaintea sa.
Șirul lui Fibonacci și numărul de aur. Această înşiruire nu ne spune mare lucru, deoarece este un
exerciţiu simplu de adunare, dar dacă se face raportul între două numere consecutive (2 /1=2 ; 3/2
=1,5; 5/3=1,67; ........... , 55/34 =1,618; 89/55=1,618.........), se observă că raportul aproximează o
anumită valoare, pe care o numim raportul de aur sau numărul de aur: φ = 1.618034. Raportul este
simbolizat de litera grecească phi, ca un omagiu adus marelui sculptor grec Phidias, care a utilizat
în sculpturile sale şi în construirea Partenonului, dimensiuni aflate în proporţia de aur. Acest
număr a fost cunoscut și studiat încă din antichitate, sculptura și arhitectura Greciei antice din
secolul lui Pericle respectând cu rigurozitate secțiunea de aur, care era considerată o măsură a
armoniei și echilibrului.
Secțiunea de aur, probabil unul dintre cele mai misterioase numere, este de secole o fascinație
pentru matematicieni și artiști. Ca și numerele iraționale π sau е, acest număr face parte din
“alcătuirea” Universului, pentru că întâlnim secțiunea de aur în toată lumea vie. Mai există o
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ciudăţenie legată de acest şir: dacă facem raportul invers al numerelor consecutive din şir
obţinem aceleaşi cifre după virgulă ca la raportul calculat anterior, adică 0,618!
Șirul lui Fibonacci în natură. Numărul de aur se regăsește în modul de dispunere a frunzelor,
petalelor sau semințelor la plante, în raportul dintre diferite
părți ale corpului omenesc, etc. La multe plante, numărul de
petale este un număr Fibonacci: 3 petale: crin, iris; 5 petale:
trandafir sălbatic, viorele, lalele; 8 petale: delphiniums; 13
petale: gălbenele, porumb, cineraria, unele margarete; 21
petale: margarete, cicoare; 34 petale: pătlagina. Anumite conuri
de pin respectă o dispunere dată de numerele lui Fibonacci, și
de asemenea la floarea soarelui. La floarea soarelui se pot
observa doua rânduri de spirale, în sens invers. Numărul de
spirale nu este același în fiecare sens. Potrivit soiului, acest număr poate fi 21 și 34 sau 34 și 55,
uneori 58 și 89. Multe plante au aranjamentul frunzelor dispus într-o secvență Fibonacci în jurul
tulpinii. Ideea dispunerii frunzelor în acest sens pleacă de la considerarea unghiului de aur, de 222,5
grade, unghi care împărțit la întregul 360 de grade, va da ca rezultat numărul 0.61803398...,
cunoscută ca rația șirului lui Fibonacci.

Corpul omenesc și șirul lui Fibonacci. Mâna umană are 5 degete, fiecare deget având 3 falange,
separate prin 2 încheieturi. Media lungimilor falangelor este de 2, 3 și respectiv 5 cm. În
continuarea lor, este un os al palmei, care are în medie 8 cm.
Câtul dintre lungimea părții de jos a corpului omenesc, măsurată de la ombilic până la tălpi, și
partea de sus, măsurata din creștet până la ombilic este numărul de aur.
Ritmul ciclic al bătăilor inimii apare în electrocardiograma unui om sănătos ca o linie curbă, cu
suișuri și coborâșuri. Reprezentarea grafică a "șirului lui Fibonacci" seamănă izbitor cu cea de-a
doua parte a electrocardiogramei. Molecula de ADN are și ea la bază secțiunea de aur.

Ea măsoară 34 angströmi (A) în lungime și 21 A lățime, pentru fiecare ciclu complet al elicei duble
a spiralei sale. Numerele 21 și 34 fac parte din șirul lui Fibonacci.
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În perioada Renaşterii, opera matematică a lui Luca Pacioli (1445-1517) are marele merit de
a fi adus în atenţia matematicienilor şi artiştilor vremii numărul de aur şi de a propune legături între
acest număr şi frumuseţea exprimată în picturi. Trei dintre cei mai cunoscuţi pictori ai Renaşterii
au avut contribuţii interesante în matematică, unele legate de Secţiunea de Aur. Este vorba de
Piero della Francesca, Leonardo da Vinci şi Albrecht Durer. Luca Pacioli l-a cunoscut pe Leonardo
da Vinci la Milano, la curtea ducelui Ludovico Sforza, unde Leonardo era pictorul curţii, iar
Pacioli fusese invitat să predea matematica. Cei doi au devenit foarte buni prieteni. Pacioli a
publicat la Veneţia, în 1509, un tratat în trei volume, intitulat „Divina Proportionae“ („Proporţia
Divină“). Pe prima pagină a lucrării declara că aceasta este „o lucrare necesară tuturor minţilor
clarvăzătoare şi iscoditoare, în care orice om căruia îi place să studieze filosofia, perspectiva,
pictura, sculptura, arhitectura, muzica şi alte discipline matematice va găsi o foarte delicată, subtilă
şi admirabilă învăţătură şi se va desfăta cu diverse probleme, atingând o foarte secretă ştiinţă“.
Lucrarea este importantă şi pentru faptul că a stârnit interesul deosebit a lui Leonardo da
Vinci; în picturile sale „Mona Lisa”, „Madona între stânci” şi „Cina cea de taină”, Leonardo a
respectat raportul de aur. Capul Giocondei, ca şi restul corpului, sunt pictate utilizând raportul de
aur, raportul divin, cum îi spunea da Vinci. Chipul Giocondei are la bază acest principiu. De
exemplu, raportul dintre distanţa de la linia surâsului (unde se unesc buzele) până la vârful nasului
şi de la vârful nasului până la baza sa este aproximativ raportul de
aur.

Un interes deosebit îl reprezintă şi desenul lui Leonardo din1492, denumit „Omul
Vitruvian”. Desenul este însoţit de notele lui da Vinci (scrise de la stânga la dreapta, pot fi citite în
oglindă), unde face referiri la proporțiile ideale ale corpului uman, aşa cum sunt prezentate în opera
arhitectului roman din antichitate Vitruvius.
,,Transdisciplinaritatea priveşte – aşa cum indică prefixul trans – ceea ce se află în acelaşi
timp între discipline, ceea ce trece prin ele şi ceea ce e dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei
constă în înţelegerea lumii actuale, unul din imperative fiind unitatea cunoaşterii.” (B. Nicolescu).
Transdisciplinaritatea presupune o abordare integrată, centrată pe lumea reală, pe aspectele
relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele viaţa noastră.
Transdisciplinaritatea permite formarea competenţelor transferabile la elevi, dezvoltarea
competenţelor de comunicare, intercunoaşterea, autocunoaşterea, asumarea rolurilor în echipă,
formarea comportamentului social, dezvoltarea competenţei ,,de a învăţa să înveţi pe tot parcursul
vieţii”, care va determina succesul în viaţa personală, profesională şi socială.
Exemple de bune practici
Abordări transdisciplinare Matematică – Ştiinţe ale
Naturii - Arte.
Denumirea temei: "Frumuseţea matematicii".
Activităţile derulate în cadrul acestei teme pot include
rezolvarea de probleme de matematică legate de
proporţia de aur, prezentarea unor opere de artă din
patrimoniul universal care conţin proporţia de aur,
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audierea unor opere muzicale ce sunt elaborate respectând proporţia de aur. Este un bun pretext de a
aborda „altfel” matematica şi, în acelaşi timp, de a familiariza elevii cu capodopere ale artei
universale, arhitecturii, muzicii, de a le cultiva gustul estetic.
Activitatea nr. 1. Secţiunea de Aur este definită în Elementele lui Euclid geometric. Se poate
rezolva cu elevii problema pe care o propune Euclid. Dându-se un segment de dreaptă AB (fig. 2), îl
vom împărți în două părţi neegale AC şi CB (AC > CB), astfel încât AC/CB=AB/AC. Această
împărţire a unui segment a fost numită de Euclid "împărţirea în medie şi extremă raţie", iar
acum se numeşte tăietura de aur.
Activitatea nr. 2. De asemenea, se poate dezvolta şirul lui Fibonacci până la un număr de termeni,
după care se va calcula raportul dintre doi termeni consecutivi ai şirului; elevii vor constata că acest
raport este 1,618, „numărul de aur”, iar inversul lui este 0,618.
Activitatea nr. 3. O altă echipă de elevi va selecta şi prezenta informaţii din diverse surse despre
personalităţi din lumea artei şi ştiinţelor, care au avut preocupări legate de proporţia de aur (Phidias,
Fibonacci, Luca Pacioli, Albrecht Durer, Bach, Beethoven).
Activitatea nr. 4. O echipă de elevi va pregăti un material despre prezenţa şirului lui Fibonacci şi a
secţiunii de aur în natură, cu exemplificări sub forma unei prezentări PowerPoint.
Activitatea nr. 5. O altă activitate în cadrul acestei teme va fi prezentarea unor date despre
activitatea şi opera lui Leonardo da Vinci, care poate fi făcută de către un grup de elevi după o
documentare prealabilă; li se va prezenta elevilor reproduceri ale picturilor în care Leonardo a
utilizat secţiunea de aur şi desenul „Omul Vitruvian” şi li se va cere să identifice toate variantele
(16) care se pot obţine prin combinarea poziţiilor braţelor şi picioarelor, variante în care apare
raportul de aur.
Bibliografie
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Utilizarea TIC la fizică
Prof. PODARU ILEANA STELUȚA
LICEUL TEORETIC RECAȘ, JUD. TIMIȘ
În scopul creșterii eficienței activităților de învățare, TIC se poate utiliza pentru modelarea
unor fenomene fizice sau a funcţionării unor aparate. Este indicat însă ca fenomenele şi
aparatele/dispozitivele să fie mai întâi prezentate în laborator sau studiate prin observaţii directe în
natură, ssau în practică și apoi să se folosească softuri şi diferite aplicaţii pe calculator.
TIC poate fi utilizată și pentru realizarea de experimente în laboratoare virtuale, prin
experimentul în laboratorul virtual fiind facilitată înţelegerea fenomenului studiat de către elevi. Se
pot realiza experimente care ar putea pune în pericol sănătatea elevilor și securitatea elevilor sau
experimente care necesită materiale didactice care nu se găsesc înlaboratorul de fizică.
Experimentul virtual are același rol ca și experimentul de laborator: studierea fenomenelor fizice în
condiții artificiale, acestea fiind create și realizate însă la un nivel calitativ mai ridicat, are la bază
aceleași modele fizice, aceleași modele teoretice ca și experimentul de laborator. Deşi calculatorul
poate simula eficient experimente, el nu se substituie lucrărilor de laborator, numai în laborator
elevii manevrează obiecte şi îşi formează deprinderile corespunzătoare. Experimentul virtual are
avantajul că poate fi refăcut de câte ori este nevoie, se pot pune în evidenţă urmările unui fenomen
fizic, toţi elevii au posibilitatea de a urmări acelaşi fenomen în acelaşi timp, lucru care duce la
egalizarea şanselor şi crearea aceloraşi condiţii pentru învăţare, pentru toţi elevii, asigură o
individualizare a activităților, elevii putând parcurge diferitele secvențe de învățare în ritm propriu.
Prelucrarea datelor experimentale (realizarea unor calcule, calculul erorilor, reprezentări
grafice etc.) se poate realiza utilizând programe adecvate cu ajutorul calcuatorului. Astfel se reduce
timpul alocat unor operațiuni simple în favoarea altor activități de învățare. În acelaşi timp, prin
prelucrarea pe calculator a datelor experimentale elevii îşi exersează competențele din domeniul
TIC în alte contexte de învățare.
În vederea dezvoltării competenţelor de comunicare şi studiu individual, TIC pune la
dispoziţia elevilor o diferite modalităţi concrete în sprijinul dezvoltării competenţelor de
comunicare şi de studiu individual. În acest scop, TIC poate fi utilizată pentru: colectarea
informaţiilor (profesorul trebuie să îi încurajeze pe elevi să folosească diverse surse de informaţii,
incluzând Internetul, enciclopediile multimedia şi documentaţiile în format electronic. Astfel, elevii
învaţă să selecteze şi să sintetizeze informaţiile şi îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic
acurateţea şi corectitudinea informaţiilor din diverse surse), prezentarea informaţiilor în format
electronic – în forme atractive, cu impact mare, uşor de înţeles şi uşor de transmis prin comunicare
electronic, inclusiv înscopul evaluării activităților, tehnoredactarea documentelor de către elevi
(tehnoredactarea referatelor lucrărilor de laborator, a proiectelor sau altor produse ale activității
elevilor) Se recomandă ca tehnoredactarea acestor documente să se realizeze, cel puţin în parte, sub
îndrumarea profesorului. Prin tehnoredactarea îndrumată a documentelor elevii pot să revadă, să
modifice şi să îşi autoevalueze munca, reflectând critic asupra calităţii rezultatelor pe măsură ce
progresează.
Folosirea TIC în cadrul orelor de fizică are avantajul oferirii unui acces rapid la un volum
mare de date și o eventuală reordonare a lor în diferite contexte, asigură o prelucrare rapidă
rezultatelor şi datelor care intervin în experimente sau probleme, actualizarea rapidă a unor date
atunci când este necesar etc.
Pentru a exemplifica modul de integrare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor alături
de experimentul real de laborator într-o lecţie de fizică, voi prezenta o modalitate de prelucrarea a
datelor experimentale cu programul Microsoft Excel din pachetul Microsoft Office în cadrul lecției
cu tema „Legea lui Ohm”, la clasa a X-a, scopul lucrării de laborator fiind verificarea legii lui Ohm
pe o porțiune de circuit și trasarea caracteristicii curent-tensiune. Datele experimentale utilizate
pentru prelucrarea cu ajutorul calculatorului au fost obținute de o grupă de elevi în cadrului
experimentului de laborator.
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Modul de lucru pentru trasarea caracteristicii curent-tensiune: în foaia de lucru Excel se
realizează un tabel după următorul model:
 Pentru numărul determinării, se
introduce o serie în coloana B.
 Rezultatele determinărilor pentru U
şi I se introduc în coloanele C şi D.
 Se selectează coloanele C şi D şi se
introduce, în foaia Excel, un grafic
XY (Scatter) din puncte.
 Clic dreapta pe un punct al
graficului, apoi clic pe butonul Add
Trendline, se selectează Linear, se
bifează căsuţele de validare Set intercept
şi valoarea 0 (dreapta trece prin originea
sistemului de axe) şi Display Equation on
chart pentru a vedea ecuaţia dreptei.

Calculatorul va duce printre puncte o
dreaptă prin metoda celor mai mici pătrate, adică
dreapta cea mai apropiată de punctele
experimentale. Panta acestei drepte va fi egală
cu valoarea inversului rezistenţei electrice.
Observaţie: Metoda dreptei trasată de calculator
prin metoda celor mai mici pătrate are o precizie
mai mare.

Tot cu ajutorul aplicației Excel se poate realiza și prelucrarea celorlalte date experimentale
cerute în tabelul de valori: calcularea rezistenței electrice, determinarea erorilor de măsurare:
 În celula E11 se introduce: =C11/D11, care calculează rezistența electrică şi se copiază 7
linii mai jos.
 Pentru valoarea medie a rezistenţei electrice, se introduce în F11: =AVERAGE(E11:E18).
 În coloana G, se introduce: =ABS(E11-$F$11), care se copiază pe 7 linii în jos, iar în ultima
coloană a tabelului (coloana H) se introduce: =AVERAGE(G11:G18).
În acest moment, tabelul va arăta valoarea medie a rezistenţei electrice a conductorului în
celula F11, iar coloana G indică eroarea făcută la fiecare măsurătoare.
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 Rezultatul se poate exprima sub forma: R = Rm ± ΔRm
Nu doar pentru elevi, dar și pentru profesori utilizarea TIC are avantaje: cu ajutorul
Internetului, profesorul poate transmite elevilor prezentările de la orele de curs, scheme ale
dispozitivelor experimentale, teme pentru acasă care să cuprindă rezolvare de probleme teoretice şi
experimentale, adrese ale unor biblioteci virtuale care pot fi folosite pentru realizarea proiectelor.
Utilizarea în exces a calculatorului însă, are și dezvantaje: poate duce la pierderea
abilităţilor practice, de investigare a realităţii, pierderea abilităților de calcul, individualizarea
excesivă a învăţării și în special la renunţarea la experimentul clasic şi înlocuirea acestuia cu
experimentul virtual.
Bibliografie
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UNIVERSUL TEHNOLOGIC
Școala Gimnazială I.Gh. Duca, Rm.Valcea
Pomana Elena Georgiana
Informatizarea şcolilor este un proces complex, plin de dificultăti care necesită o investitie
importantă în timp, tehnologii de vârf, calificare înaltă a personalului, o politică educatională clară
asupra prezentului , dar şi de perspectivă.
Sistemul românesc de învătământ trebuie să tină seama de aspecte pertinente ale evolutiei
viitoare a tehnologiilor informationale şi să le înregistreze în practica educatională sub forma
corespunzătoare.
Impactul implementării TIC în învătământ presupune două planuri de actiune: Primul
vizează incidenta societătii informatizate asupra politicii de educatie, cu referinte la reproiectarea
planului de învătământ, reconsiderarea metodelor pedagogice, recrutarea şi formarea personalului,
reorganizarea institutiilor. Al doilea îl reprezintă utilizarea noilor TI ca instrumente de îmbunătătire
a calitătii învătământului şi de a răspunde cerintelor elevilor. Fiecare profesor ar trebui să detină
competente în domeniul IT., pentru captarea şi prelucrarea informatiilor, astfel încât acestea să
poată fi prezentate într-o formă accesibilă elevilor.
Problemele învătământului românesc nu se rezolvă prin dotarea fiecărei şcoli cu o retea de
calculatoare oricât de performantă ar fi ea. Atitudinea cadrelor didactice fata de integrarea noilor
tehnologii în procesul de învătământ este pozitivă, în general. Aderarea la acest mijloc de predareînvătare este mult mai categorică în rândul celor care îl folosesc deja şi-i cunosc avantajele. Există
însă şi eşecuri la care se ajunge din mai multe cauze: lipsa unui nr suficient de calculatoare pentru
desfăşurarea adecvată a lectiilor, lipsa softurilor educationale, lipsa de pregătire a cadrelor care nu
ştiu să utilizeze acest mijloc în scopuri educationale. La insuficienta dotărilor se adaugă slaba
asistentă primită pentru mentinerea în functiune a echipamentelor disponibile (uzura fizică a
calculatoarelor, retele deficitare, lipsa consumabilelor etc).
Granita dintre joc şi învătare este neobservabilă. Acceptând ideea că prin joc învătăm
actionând , înseamnă că prin intermediul calculatorului se lărgeşte nebănuit câmpul educational al
elevilor. Astfel şcolarii mici vor fi capabili să analizeze şi să interpreteze date, să propun ipoteze
alternative la o problemă, să perceapă situatii-problemă care apar în viata reală. O influentă benefică
se observă şi în dezvoltarea imaginatiei creatoare, fluenta şi creativitatea în vorbire, dezvoltarea
oculomotorie şi psihomotrică, coordonarea voluntară în executarea unor modele grafice, dezvoltarea
caacitătii de investigare , dezvoltarea gândirii logice etc.
Este necesar ca tânăra generatie să păşească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la
fel cum generatiile anterioare au folosit creionul. Noile tehnologii reprezintă un mijloc didactic
care contribuie în mod real şi nemijlocit la eficientizarea muncii în învătământ.
Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul
noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. Se naşte o nouă educaţie care poate fi definită
pedagogie media( Rotaru, 156). Analiza educaţiilor de tip virtual, online ne conduce la concluzia că
există o perspectivă nouă de abordare a procesului de învăţământ în condiţiile societăţilor de tip
postmodern. Actualmente, sistemul dezvoltat în procesul de învăţare al tehnologiilor NTIC este
caracteristic formulei învăţământului informal. Aplicabilitarea şi forţa de impact generată de aceste
tehnologii trebuie să determine introducerea lor pe scară largă la nivelul învăţământului general de
masă. Avantajul în cazul noilor tehnologii este gradul ridicat de receptivitate al tinerilor,
consumatori de new media.
Impactul tehnologiilor mediatice a generat o societate a ecranului global ( Lipovetky, 2008)
sistemele mass media au construit o cultură globală accesibilă şi necesară în condiţiile realităţilor
specifice unei noi identităţi. Când vorbim despre identitate culturală ne gândim la omul global, acel
hommo videns despre care Giovani Sartori ne spunea că reprezintă omul mileniului trei.
Cultura globală dominată de tehnologie produce o alfabetizare media cu caracter de masă şi
conturează un nou model de învăţare. Distingem o serie de dimensiuni ale procesului educaţional,
de natură a fi sintetizat pe mai multe paliere de analiză.Dezvoltarea sistemelor de gândire critică
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este proprie noilor media aplicate în educaţie. Difereţele de valorizare şi conţinut în raport cu
învăţământul tradiţional conferă un model de educaţie nonstandardizată, informală de conexiune în
ceea ce priveşte utilizarea cunoştinţelor, informaţiilor şi formulelor de învăţare. Utilizarea
sistemelor multimedia indică un barometru social de orientare a tendinţelor inclusiv în planul vieţii
educaţionale. Învăţarea cu caracter interactiv implică o nouă abordare în accesarea informaţiei şi
conţinuturilor de text. Cu alte cuvinte, un utilizator are o gamă suficentă de mijloace de expunere şi
prezentare a cunoştinţelor. Cum evaluăm din punct de vedere aplicativ aceste tendinţe? Informaţia
nu reprezintă o simplă formulă de expunere şi orientare specializată. Ea trebuie înţeleasă şi
prezentată în manieră specifică în funcţie de nevoile domeniale.
c. Trecerea competenţelor în procesul de învăţare de la profesor la elev. Învăţământul tradiţional
avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia, cunoştinţele se transmit de la profesor la elev de regulă
unidirecţional, profesorul are monopolul organizării cursului şi aplicaţiilor standard. Învăţământul
contemporan axat pe tehnologia digitală este direcţionat în ambele sensuri. Apare o nouă paradigmă
de învăţare prin care elevul sau studentul nu mai este un spectator pasiv, un receptor care asimilează
informaţia nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces
educaţional eficent. Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de
acces la informaţie. În educaţie realitatea formulelor de învăţământ este mult mai pregnantă şi este
caracterizată de utilizarea sistemelor multimedia atât la nivel general cât şi specializat. Dezvoltarea
şi implementarea noilor tehnologii digitale( Miege, 2003) generează o metamorfoză a procesului
comunicaţional în educaţia de masă. Autorul susţine o schimbare a funcţii deţinute de profesor,
acesta devine un moderator al procesului de învăţământ, un coordonator al instrucţiei celor cărora li
se adresează.
În concluzie susţinem că reţelele societăţii digitale, internetul şi noile media reprezintă cea
mai importantă provocare a momentului în planul formării instructiv- educative, impactul generat
devine un vârf de lance al progresului înregistrat în toate domeniile vieţii sociale. Sistemele de
ducaţie contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului. Dezvoltarea competenţelor
specializate este o problemă de actualitate, curricula educaţională direcţionează procesul de
instrucţie şi educaţie în realizarea unei formări de calitate, proprie unei societăţi cu caracter
informaţional.
Sistemele de învăţământ cotemporan, cu precădere cel occidental, în ultimul deceniu şi cel
naţional au suferit o serie de modificări prin adaptarea la cerinţele unei societăţi cu caracter
informaţional. În acest sens identificăm următoarele componente: creşterea numărului de tineri care
acced în învăţământul universitar, politici de resurse umane centrate pe eficenţă şi asimilare,
fluctuaţii specifice pe piaţa muncii şi în această direcţie de analiză, reorientarea spre o formulă de
alfabetizare digitală, respectiv dezvoltarea de sisteme integrate de tip e-learning. S-a dezvoltat un
nou tip de comunicare electronică, în sfera educaţională, axată pe un sistem novator de învăţare de
tip online. Aceasta a generat deprinderi cu caracter aplicat cu precădere în rândul segmentului tânăr
de public prin recadrare şi modelare comportamentală în planul instrucţiei formale şi nonformale.
Educaţia pornind de la un model de bază digital-online prezintă o serie de avantaje, argumentabile
prin diversitatea mijloacelor utilizate.
Învăţarea cu caracter interactiv prezintă anumite avantaje în comparaţie cu modalităţile
clasice educaţionale. În acest sens al analizei identificăm accesibilitatea facilă multidomenială şi
multisarcină, aceasta ne ghidează spre o utilizare eficentă a informaţiei, atât în plan longitudinal cât
şi transversal, prin utilizarea de baze de date, motoare de căutare, site-uri şi portaluri specializate.
Utilizarea interactivă de tip multisarcină prezintă avantajul învăţării diversificate, în acelaşi timp
prin utilizarea mai multor sarcini specializate, de exemplu redactare şi căutare în baze de date
specializate.
Programele şi aplicaţiile informatice prezintă un impact major datorită utilizării specializate
în conformitate cu sarcinile specifice. Oportunitatea utilizatorului de a prelucra informaţii la nivelul
diverselor paliere de interes reprezintă o provocare a timpurilor noastre, în acelaşi timp, a devenit o
practică curentă pentru tinerii aflaţi în diverse forme de învăţământ.
Prin intermediul comunicării cu caracter interactiv, elevii şi studenţii pot opta pentru
varianta şi oportunitatea învăţării la distanţă, fie în cazul educaţiei de tip universitar, fie prin
interacţiunea cu alţi participanţi, accesând diverse sisteme online: forum specializat, reţele virtuale,
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comunităţi specifice.
În condiţiile în care analizăm din punct de vedere experimental modelul tradiţional de
educaţie, constatăm că există diferenţe faţă de noile sisteme digitale. Practic, asistăm în cazul
instrucţiei online la dezvoltarea unui model de asimilare a cunoştinţelor uzual şi eficent. Apariţia
unor sisteme educaţionale perfecţionate generează cerere specializată pe piaţa acestui nou tip de
tehnologie. NTIC( Rotaru, 2010, 143/145) sau noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării
îndeplinesc o serie de roluri specializate în procesul didactic.
În primul rând susţinem ideea de tehnologie utilă la clasele de predare. Rolul acestor
mijloace de natură educaţională este axat pe dobândirea de abilităţi şi competenţe specializate.
Diversele softuri educaţionale, disponibile în spaţiul virtual asigură mijloacele necesare unei
educaţii competitive, proprie unei societăţi de tip informaţional. Din această perspectivă de analiză,
evidenţiem sistemele de cursuri pentru învăţământul la distanţă, accesibile în prezent prin platforme
de e-learning. Studenţii pot învăţa interactiv, prin această modalitate educaţională, alături de cele
tradiţionale şi utilizează bazele electronice de date, un exemplu în acest sens este reprezentat de
testele grilă.
În al doilea rând evidenţiem activităţile suport pentru pregătirea cadrelor didactice.
Diversitatea programelor şi aplicaţiilor de acest gen prezintă utilitate în procesul de învăţare.
Variantele de prezentare de tip power point şi din alte categorii de programe reprezintă o
exemplificare elocventă în ceea ce priveşte programele cu caracter formativ accesabile în sistemele
de învăţământ.
În al treilea rând, există programe şi instrumente de învăţare electronică utile pentru studenţi
şi elevi. Procesoarele de text şi sursele de informare electronică sunt un aliat major în procesul
educaţional. Dar, nu omitem din discuţie şi o altă categorie de surse de educare, respectiv
bibliotecile virtuale şi enciclopediile online, acestea reprezintă instrumente aplicate de tip
educaţional online. În cazul unor arii educaţionale specializate, exemplificăm în domeniul
lingvistic, apariţia unor procesoare de text fundamentată pe limbaje de programare specializat în
vederea susţinerii unor teme de lucru specifice.
Categoriile de programe grafice vizează dezvoltarea deprinderilor specializate în rândul
tinerilor, dincolo de bariere lingvistice sau de altă natură existente. În aceeaşi ordine de idei, nu
omitem din analiză gradul de percepţie în rândul cadrelor didactice şi al tinerilor care urmează o
formă de învăţământ preuniversitar sau universitar a impactului produs de tehnologiile informaţiei
şi comunicării. Deprinderea şi activitatea prin mijloace de comunicare electronică în sistemul
educaţional a devenit o constantă a ultimelor decenii. Modelul de comunicare online a creeat un
suport alternativ de învăţare. Cadrele didactice nu mai deţin monopolul cunoaşterii, dincolo de
domenii specializate. Asistăm la un transfer al competenţelor, de la un model unidirecţional,
exclusivist, transmis în relaţia profesor-elev, la un model multidirecţional, de comunicare
educaţională. În acest sens, apreciem că elevul obţine informaţia, mai facil, din medii de lucru
variate, spaţiul electronic reprezentând un modelator eficent al învăţării.
Un nou sistem educaţional în sfera mijloacelor de padagogie contemporană este reprezentat
de e-learning. Acest sistem educaţional a devenit din ce în ce mai prezent în mediile universitare şi
preuniversitare. Componenta fundamentală a sistemelor e-learning este reprezentată de aplicaţiile
specializate de predare-evaluare. Învăţarea în sistem online se pretează la un spectru diversificat de
activităţi. Documentarea şi evaluare specializată, definesc două din formulele cadru. Considerăm că
învăţamântul de tip e-learning prezintă o serie de avantaje necesare în practica educaţională.
• Permite învăţarea în sistem la distanţă, interactiv;
• Generează şi permite realizarea de evaluări online specifice;
• Învăţarea axată pe sarcini specifice, conform cu interesul de formare al elevului sau studentului
permite un grad ridicat de adaptabilitate la cerinţele sistemelor de educaţie contemporană;
• Acest tip de învăţământ dezvoltă abilităţi de organizare a timpului de învăţare şi autodisciplinare;
• Dezvoltă practica învăţării individualizate, în conformitate cu cerinţele educaţionale
contemporane;
Învăţământul bazat pe Internet şi new media construieşte un model educaţional potrivit cu nevoile
tinerii generaţii şi oferă o alternativă la educaţia tradiţională. Interesul de analiză dezvoltat în acest
studiu este direcţionat în înţelegerea relaţiilor existente dintre sistemul tradiţional de educaţie şi cel
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modern Există o relaţie de opozabilitate sau dimpotrivă de similaritate, de complementaritate între
cele două sisteme de învăţământ?
Analiza aprofundată a problematicilor generate de noile media, utilizate în domeniul
educaţiei ne conduce la concluzia că utilizatorul online are o marjă de manevră mult mai
diversificată atunci când accesează astfel de sisteme. În comparaţie cu sistemul de educaţie de tip
tradiţional, noile media prezintă două caracteristici fundamentale. În primul rând, interactivitate.
Utilizatorul accesează simultan mai multe componente online, ceea ce conferă oportunităţi diverse
în acest mediu. În al doilea rând, ne referim la conceptul de ubicuitate. În termeni simplificaţi acest
concept se reduce la ideea de comunicare nelimitată în sistemul digital. Conchidem, că nu există o
relaţie de opozabilitate între sistemul de educaţie tradiţională şi cel de tip contemporan. Cele două
sisteme se completează reciproc în avantajul general şi specializat, conferind o dinamică
concludentă în sistemele de formare şi educaţie postmodernă.

BIBLIOGRAFIE:
1. Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009.
Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009.
(Online: www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdf )
2. http://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf
3. http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
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PROBLEME DE CONCURENȚĂ A DREPTELOR ÎN GIMNAZIU
PROFESOR POPA ELENA,
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE FIER
Problemele de concurenţă sunt probleme dificile, probleme în care cerinţele sunt uşor de
intuit, dar a căror rezolvare şi demonstrare riguroasă necesită raţionamente precise şi o gamă variată
de tehnici specifice.
Problema deciziei privind alegerea metodei de rezolvare constituie o chestiune de inspiraţie şi
perspicacitate.
Este cunoscut faptul că, uneori, soluţiile sintetice ale unor probleme de concurenţă şi
coliniaritate sunt complicate şi dificil de realizat, în comparaţie cu soluţia analitică sau vectorială şi
reciproc.
Metode folosite pentru demonstrarea problemelor de concurentă :
1. O prima metodă de rezolvare a problemelor de concurenţă este reducerea lor la probleme de
coliniaritate.
2. Pentru a demonstra concurenţa a două sau mai multe drepte putem să ne folosim de definiţia
dreptelor concurente, adică să arătam că există un punct comun dreptelor.
3. O altă metodă de demonstrare a concurenţei a trei drepte constă în a arăta că punctul de
intersecţie a două drepte aparţine şi celei de a treia drepte.
4. Pentru a demonstra concurenţa a trei drepte putem să ne folosim şi de teoremele referitoare
la concurenţa liniilor importante în triunghi. Această metodă constă în a găsi dreptele
respective ca linii importante în triunghi.
5. O altă metodă de demonstrare a concurenţei se bazează pe reciproca teoremei lui Ceva.
6. Concurenţa se poate demonstra şi analitic : arătând că un sistem de două ecuaţii de gradul I
cu două necunoscute este compatibil determinat (are soluţie unică).
7. O altă metodă de demonstrare a concurenţei este cu ajutorul ariilor, arătând că se
intersectează două câte două şi aria poligonului obţinut este egală cu zero.
8. Concurenţa dreptelor se poate demonstra şi cu ajutorul mijlocului unui segment.
PROBLEMA 1 Teorema de concurenţă a bimedianelor unui tetraedru.
Într-un tetraedru oarecare cele trei bimediane sunt concurente.
Demonstraţie:
DEFINIȚIE:
Se numeşte bimediana a unui tetraedru segmentul determinat de mijloacele a două muchii
opuse.
Fie M, N, P, Q, R, S mijloacele muchiilor
[AB], [CD], [BC], [AD], [AC] respectiv [BD].
În triunghiurile BAD şi BCD care au latura
comună [BD] sunt puse în evidenţă liniile mijlocii
[PN] şi [MQ], care corespund laturii comune.
Deci: MQ║NP şi MQ = NP
Rezultă că patrulaterul, MPNQ este paralelogram
Analog se arată că MRNS şi QRPS sunt paralelograme
şi mai mult cele trei bimediane [RS], [QP], [MN]
ale tetraedrului sunt diagonale în aceste paralelograme :
[RS] şi [QP] în paralelogramul RQSP
[RS] şi [MN] în paralelogramul RNSM
[MN] şi [PQ] în paralelogramul MPNQ.
Cum diagonalele unui paralelogram sunt concurente şi se înjumătăţesc, cele trei bimediane [SR],
[QP], [MN] ale tetraedrului ABCD sunt concurente, punctul de concurenţă este notat cu G – care
este mijlocul fiecărei bimediane numit centrul de greutate al tetraedrului.
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PROBLEMA 2
Se dă triunghiul ABC isoscel (AB = AC). O semidreaptă interioară unghiului B, cu
originea in B intersectează înălţimea AD în E şi perpendiculara în C pe BC în F. Dacă G este
mijlocul lui CF, să se demonstreze că dreptele BG, DF, EC sunt concurente.

Demonstraţie:
În triunghiul isoscel ABC , [AB]  [AC], înălţimea AD este mediană  [BD]  [DC] (1)
deci D este mijlocul lui [BC].
Din AD  BC, CF  BC si E  (AD)  DE || CF (2)
Din (1) şi (2)  [DE] linie mijlocie în triunghiul BCF  [BE]  [EF], deci E este mijlocul lui
[BF].
Punctele D, E şi G fiind mijloacele laturilor ΔBCF  [BG] , [DF] şi [CE] sunt mediane in acest
triunghi  BG, DF si CE sunt concurente, BG  DF  CE = {M}.
PROBLEMA 3
Pe planul paralelogramului ABCD se ridică perpendicularele în A şi B pe care
se consideră de aceeaşi parte a planului paralelogramului punctele A1, respectiv B1, astfel încât
AA1=BB1. Fie P  (A1B1), Q  (CD) încât (A1P)≡(CQ).
Arătaţi că dreptele A1C, B1D, PQ sunt concurente..

Demonstraţie:
Segmentele [A1B1] şi [CD] sunt paralele şi congruente (fiind paralele şi congruente
segmentul [AB] ). Rezultă că A1B1CD este paralelogram şi deci diagonalele sale A1C
B1D se intersectează în mijlocul O a lui [A 1C]. Din [A1P] ≡ [CQ] şi A1P || CQ rezultă
şi A1QCP este paralelogram de unde diagonalele sale A1C şi PQ se intersectează tot în
mijlocul lui [A1C].

cu
şi
că
O

PROBLEMA 4
Arătaţi că cele patru diagonale ale unui trunchi de piramidă având bazele paralelograme
sunt concurente.
Demonstraţie:
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Deoarece bazele trunchiului de piramidă
ABCDA’B’C’D’ sunt paralelograme, să notăm prin
O’ şi O centrele acestora. Atunci diagonalele AC’ şi A’C ale trunchiului dat se intersectează întrO' M A' C '
un punct M situat pe segmentul (OO’) astfel încât
, iar diagonalele BD’ şi B’D se

MO
AC
O' N B ' D '
intersectează într-un punct N situat tot pe (OO’) astfel că
(utilizând faptul

NO
BD
cunoscut că într-un trapez diagonalele se intersectează într-un punct situat pe segmentul având
extremităţile mijloacele bazelor; demonstraţia o redau mai jos). Din cele două relaţii , ţinând
A' C ' B' D'
seama că
, se decide că M şi N coincid.

AC
BD


Să demonstrăm acum
proprietatea folosită: că într-un
trapez punctul de intersecţie
al laturilor neparalele, mijloacele
bazelor şi punctul de intersecţie
al diagonalelor sunt coliniare.
Fie ABCD un trapez oarecare,
O punctul de intersecţie al
diagonalelor, N şi P mijloacele bazelor [AB], respectiv [CD] şi M punctul de intersecţie al
laturilor neparalele.
Ducem prin O paralela la baze şi notăm cu E şi F intersecţiile cu [AD], respectiv
[BC]. Atunci O este mijlocul lui EF.
Într-adevăr, din

EO DO CO OF
rezultă [EO] ≡ [OF].



AB DB AC AB

Folosind faptul că într-un triunghi mediana trece prin mijlocul oricărui segment paralel cu baza,
obţinem că punctele O, N, P şi M sunt coliniare.
PROBLEMA 5
Se consideră tetraedrul ABCD în care AB·CD =AC·BD=BC·AD.
Arătaţi că segmentele care unesc vârfurile tetraedrului cu centrele cercurilor înscrise în feţele
opuse sunt concurente.
Demonstraţie:
Fie Ia centrul cercului înscris în
faţa

BCD

şi

BB1,

DD1,

CC1

bisectoarele interioare ale unghiurilor
triunghiului BCD.

Atunci are loc

BD1 BD AB


din care deducem că
D1C DC AC
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AD1este bisectoare în triunghiul ABC.
De aici rezultă că centrul Id al
cercului înscris în triunghiul ABC se află pe [AD1]. Evident, atunci AIa şi DId sunt
concurente. În definitiv am demonstrat că oricare două dintre dreptele AIa, BIb, CIc, DId sunt
concurente şi nu toate coplanare.
Aplicând metoda: „dacă trei drepte a, b, c nu toate în acelaşi plan sunt oricare două
concurente, atunci dreptele a, b, c au un punct comun”, rezultă că cele patru drepte sunt
concurente.
PROBLEMA 6
Să se demonstreze că într-o prismă triunghiulară dreptele care unesc câte un vârf al unei baze
cu mijlocul laturii opuse a celeilalte baze sunt concurente.
Demonstraţie:
Fie prisma triunghiulară
ABCA’B’C’, D mijlocul laturii
BC, E mijlocul laturii AC şi F
mijlocul laturii AB. FD este
linie mijlocie în triunghiul ABC
şi deci FD || AC dar, AC || A’C’
rezultă FD || A’C’ adică A’C’FD
este trapez de unde A’D şi C’F
sunt concurente. Analog A’B’DE
este trapez de unde A’D, B’E
sunt concurente şi B’C’EF este
trapez de unde B’E , C’F concurente.
Cum A’D, B’E şi C’F necoplanare,
rezultă că sunt concurente.
Dacă trei drepte a, b, c nu toate în acelaşi plan sunt oricare două concurente, atunci dreptele
a, b, c au un punct comun.
Demonstraţie:
Fie A punctul comun (unic!) al dreptelor b ,c. Atunci A este incident dreptei a. În adevăr,
dacă a nu trece prin A, fie B punctul comun al lui a cu b, B diferit de A; dreapta a intersectează pe c
în punctul C diferit de A (în caz contrar a coincide cu b) şi diferit de B. Dar în acest caz planul
(ABC) ar conţine toate dreptele a, b, c.
BIBLIOGRAFIE: ION VÎRTOPEANU, ALEXANDRU LEONTE, GEOMETRIE ÎN SPAȚIU,
EDITURA SIBILA, CRAIOVA, 1994
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’ÉDUCATION
PROF. POPESCU CORNELIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”, TG-JIU
Le développement de la culture scientifique, auquel contribue l’enseignement des sciences et
de la technologie à l’école, est un enjeu majeur pour notre société et pour chacun de ses citoyens .
Les compétences dans les domaines de la science et de la technologie sont une composante
essentielle du développement économique et social.
La promotion de l’éducation aux sciences à tous les niveaux d’enseignement, et de la culture
scientifique dans la société, en général, est la pierre fondatrice de la construction des capacités
scientifiques et techniques de chaque pays.
L’accès à la culture scientifique et technologique est l’un des objectifs fixés par le socle
commun de connaissances et de compétences. La pratique de la démarche d’investigation, la
maîtrise progressive et la mobilisation de connaissances dans divers domaines scientifiques sont
nécessaires dès les premières années de la scolarité obligatoire.
Année après année, la technologie investit le monde de l‘éducation. Robotique hyper
sophistiquée, tablettes numériques etc. Les professeurs renouvellent leurs outils éducatifs afin de
transmettre tous les savoirs dont les enfants ont besoin pour bien grandir. Dans les salles de classe,
les tableaux noirs et les cahiers laissent la place aux ordinateurs et aux tablettes numériques.
Grâce à Google, les jeunes peuvent désormais accéder à une multitude d'informations, de
contenus et de ressources.
Alors que les nouvelles technologies tiennent une place prépondérante dans le quotidien des
élèves à la maison, les professeurs doivent essayer d'exploiter ce phénomène pour optimiser
l'apprentissage en salle de classe et à la maison.
Les élèves n'apprennent plus de la même manière qu'auparavant et les professeurs doivent
adapter leurs méthodes d'enseignement en conséquence.
Dans ce contexte, il est essentiel de savoir si les nouvelles technologies peuvent vraiment
améliorer l'éducation. Cependant, certains résultats se sont révélés concluants et ont un impact
direct sur l'apprentissage. Ces résultats ont démontré une amélioration à différents niveaux :
participation, motivation, apprentissage autonome , participation des parents, allongement du temps
d'apprentissage de l'élève etc.
Le rôle du professeur doit s'adapter aux nouvelles méthodes d'apprentissage. En plus de faire la
leçon et de présenter les ressources pédagogiques, l'enseignant doit aussi assumer un rôle
d'animateur dans un environnement d'apprentissage de plus en plus centré sur la collaboration.
La qualification des enseignants est un des éléments clefs du processus d’implémentation de
nouvelles technologies dans une salle de classe.
Les enseignants doivent développer leurs compétences informatiques et apprendre des
stratégies qui se référent à l’intégration des nouvelles technologies dans les salles de classe.
Les chercheurs les plus connus dans ce domaine identifient quatre composantes primordiales dans
le processus de la qualification, à savoir l’expérience pratique sur le terrain, le travail en atelier, la
guide ou l'aide des professeurs avec des exemples et une formation continue.
Tout d’abord, les professeurs doivent explorer les softwares qu’ils connaissent, en plus
d’évaluer les sites sur internet consacrés à l’enseignement pour leurs élèves. Ensuite, il faut qu’ils se
donnent les moyens d’atteindre leurs objectifs et programmer des activités pour les cours. Les
enseignants peuvent participer à des ateliers intégrant la théorie du développement et commencer à
rechercher comment implémenter les technologies dans les salles de classes, ou chercher à profiter
des expériences d’autres collègues qui les ont déjà incorporés aux cours.
Il faut effectuer des efforts de formation et de recherche pour pouvoir guider, contrôler et
évaluer ces processus d'intégration technologique. Ceci est un appel à tous les professionnels
chargés de cette grande tâche et,plus particulièrement, aux professeurs. Il leur incombe de prendre
des initiatives, de commencer à réfléchir sur l'importance de l’implantation des nouvelles
technologies dans l'enseignement de langues étrangères, et de mettre en marche des actions à
caractère pédagogique et de recherche.
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Toutefois, prendre parti par ces nouvelles technologies “du premier coup” n'est pas la solution.
Il faut les étudier et les évaluer avant de les mettre en oeuvre pour voir sa pertinence dans les
programmes et pouvoir savoir quelle est la meilleure manière de les implémenter sans que son
utilisation ait des résultats contre-indiqués, mais par contre que ceux-ci optimisent le processus
d'enseignement et d'apprentissage.
L'introduction de nouvelles technologies de l'information dans la formation requiert une
réflexion et une analyse profondes de ce qui est enseignant, sur les conditions pédagogiques, les
demandes et les implications de l'intégration de ces ressources dans l'enseignement.
Il y a actuellement des nécessités d’appropriation, de conception et d'adaptation des ressources
technologiques aux demandes des processus enseignement et apprentissage, ainsi qu'une nécessité
de rénover les méthodes et les techniques d'enseignement avec l’aide d'instruments variés pour
améliorer la qualité de celle-ci.
Autrement, grâce aux ressources actuelles on peut prévoir des situations et des contextes
d'apprentissage significatifs pour l'apprenant, où celui-ci utilise la langue avec des objectifs réels de
communication : parler aux d’autres, écrire à/pour d'autres, lire des documents ou écouter des
messages que le sont destinés. Il y a aussi les exercices de simulation et de jeu de rôles dans des
“ambiants” hipermedia, lesquels offrent de nouvelles ressources qui permettent aussi la pratique de
la langue de manière ludique.
Outre tous ces avantages qui sont obtenus simplement dans le processus académique,
l'apprenant avance dans le processus de construction de son autonomie à travers des tâches que
l’impliquent dans celui-ci de manière active, en lui donnant un contrôle progressif de leur processus
metacognitifs de planification, d’exécution et d’évaluation.
De plus en plus, les technologies prennent de l’importance dans nos vies. Nous sommes
maintenant habitués de travailler avec elles.
En ce qui concerne l’éducation, celle-ci a dû beaucoup évoluer suite à l’avancement rapide des
technologies. Un avancement qui est loin d’être terminé.
En effet, à chaque année, il y a quelque chose de nouveau et d’encore plus performant qui sort.
Les enseignants doivent constamment adapter leur enseignement à ces nouvelles technologies.
Les nouvelles technologies permettent aux jeunes non seulement de s’amuser mais aussi de
découvrir des horizons inconnus, de satisfaire leur curiosité et de faire de nouveaux apprentissages.
Ces outils informatiques et technologiques doivent faciliter l’accès à la connaissance, la
transmission du savoir, la communication et l’interaction sociale entre les élèves, les enseignants et
les institutions scolaires. Accessibles localement ou à distance, les TIC permettent aux écoles de
s’ouvrir à de nouveaux horizons, cette ouverture sur le monde s’opérant à travers des outils
différents.
L’avancement des technologies permettra aux écoles de mieux instruire leurs élèves. Ceci
seulement à la condition que les enseignants réussissent à en faire bon usage.
L’utilisation des technologies motive davantage les élèves et peut rendre leurs apprentissages
plus significatifs en les mettant dans des «situations réelles».
Utiliser des outils technologiques dans une classe permettrait à l’enseignant d’aller chercher
davantage les élèves avec la réalité à partir d’activités signifiantes.
L’avantage de mettre en contact l’enfant le plus tôt possible avec les nouvelles technologies
c’est qu’il pourra l’utiliser de manière plus sensible, attentif et il saura respecter ses normes.
Il connaîtra plus facilement les limites de certains médias et il pourra même contribuer au
développement de nouvelles technologies.
On pense qu’en utilisant les technologies dans les classes, l’enseignant pourra augmenter le
degré de ses activités, faire participer plus activement les élèves à l’aide de recherche et créer une
communauté d’apprentissage où ils pourront échanger sur divers sujets.
Grâce à tous ces moyens, peu importe le niveau des élèves, les enseignants pourront élargir
leurs horizons en permettant aux élèves d’échanger avec différentes personnes de partout dans le
monde. Les jeunes pourront apprendre sur les différentes cultures qui les entourent et pourront le
partager avec les autres.
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Les technologies permettent de rendre les enseignements plus signifiants et plus interactifs.
Les réseaux sociaux permettent même de mettre en situation d’apprentissage l’élève par l’écriture,
la lecture et la bonne formulation de phrase.
Les technologies offrent tellement de possibilité et d’ouverture face aux modifications et
changements que les étudiants doivent pouvoir s’en servir convenablement.
Les technologies sont présentes dans nos vies et elles ne cesseront de nous étonner par la
qualité et la rapidité de ses fonctions. Elles améliorent nos vies par sa quantité d’informations
ouvertes à tous, elles informent de tout ce qui se produit partout dans le monde, elles nous dirigent
dans la prise de décision et permettent de s’actualiser facilement.
En éducation, les technologies aident l’enseignant dans son matériel pédagogique, elles lui
donnent la chance aussi d’aller plus loin dans ses projets avec ses élèves.
Elles lui donnent aussi la possibilité de travailler en collaboration avec d’autres écoles sans se
déplacer, de communiquer avec ses élèves plus facilement.
La technologie dans l’éducation permet de dépasser les limites, d’aller vers des situations
d’apprentissages réelles et signifiantes pour les élèves.
L’éducation a évolué de façon considérable suite à l’avancement de la technologie.Tout
comme les technologies n’ont pas encore terminé leur avancement, l’éducation n’a pas fini
d’évoluer.
Cependant, il est important que les enseignants gardent une certaine ouverture d’esprit afin de
faire évoluer leur enseignement avec les technologies. C’est probablement parce que les gens ont
peur d’avancer dans quelque chose qu’ils ne connaissent pas vraiment que cela prend plusieurs
années avant que l’éducation s’adapte aux nouvelles technologies.
Pour conclure, l’utilisation de la technologie dans l’éducation apporte beaucoup à l’élève
comme à l’enseignant.
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„CALCULATORUL” –INSTRUMENT DIDACTIC
ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE LA BIOLOGIE
Profesor Popescu Teodora Ramona
Colegiul National „E. Teodoroiu”
Instruirea bazată pe calculator este o modalitate de lucru integrată organic în sistemul de
predare – învăţare. Specificul acesteia constă în faptul că oferă inserţii de secvenţe, lecţii/cursuri,
fragmente demonstrative prin calculator, concepute în stiluri de prezentare variate, de la materiale
tip text de lecturat până la materiale de simulare şi vizualizare integrate în programul obişnuit de
lucru al şcolii. Acestea sunt distribuite pe CD-ROM, dischete sau concepute de profesor, în raport
cu sarcinile concrete de învăţare. Elevii au astfel posibilitatea să studieze, fie în grup (colectivul
clasei), fie individual, în ritm propriu şi independent de ceilalţi, asemenea produse didactice.
Impactul acestor inserţii tehnologice asupra calităţii instruirii este dependent de calitatea
înregistrărilor, de măsura în care proiectarea acestora are în vedere încorporarea diferitelor medii
statice (text, grafică, imagine) şi medii dinamice (audio, tehnici video, animaţie).
Aceasta este o modalitate care se extinde pe măsură ce tot mai multe şcoli sunt echipate cu
calculatoare ori îşi organizează laboratoarele de învăţare dotate cu calculatoare.
Referitor la tehnicile moderne de instruire care folosesc calculatorul, UNESCO arată că ele
reprezintă a patra revoluţie în dezvoltarea societăţii, din punctul de vedere al mijloacelor de
instruire şi evaluare: trecerea de la educaţia în familie la educaţia în şcoală (I), adoptarea cuvântului
în scris ca mijloc de instruire şi autoinstruire (a II-a), apariţia tiparului şi folosirea cărţii (a III-a) şi
dezvoltarea electronicii – radioul, televiziunea şi calculatorul (a IV-a).
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor
didactice şi idealurilor educaţionale:
 sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;
 comunicarea, transmiterea, demonstrarea şi ilustrarea noului;
 înţelegerea noului de către elevi;
 aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice şi practice;
 fixarea şi consolidarea noilor cunoştinţe şi competenţe;
 verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor.
Asumându-şi o serie de roluri şi funcţii în cadrul realizării acestui tip de instruire,
calculatorul poate fi privit ca al treilea actor care, împreună cu profesorul şi elevii, contribuie la
căutarea şi găsirea unor soluţii mai bune la problemele specifice activităţii didactice.
Această instruire reclamă şi o reconsiderare a activităţii profesorului, o redefinire a rolurilor
acestuia. Sursele cunoaşterii tradiţionale, profesorul şi manualul, sunt puternic concurate şi
completate. Calculatorul preia multe din funcţiile şi sarcinile care, prin tradiţie, aparţineau
profesorului. De exemplu, se reduce funcţia acestuia de distribuitor de cunoştinţe. 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. Calculatorul poate îndeplini un rol tutorial, ajutând elevii
să progreseze mai rapid şi cu rezultate mai bune.
Profesorului i se oferă disponibilităţi de timp şi posibilităţi de a folosi acest timp ocupându-se
mai mult de organizarea învăţării, de structurarea conţinuturilor, de ceea ce numim „învăţarea
învăţării”, de exersarea gândirii la elevi, de stimularea creativităţii acestora, aspecte adeseori
neglijate până acum. Îi rămâne mai mult timp să se ocupe de cercetarea şi rezolvarea pe această
bază a problemelor specifice cu care se confruntă în cadrul procesului instructiv-educativ. Şi, mai
mult timp pentru perfecţionarea proprie. El va îndeplini un rol de coordonator, canalizând şi
orientând transmiterea fluxului comunicaţional pe traseul profesor → elev → calculator. Profesorul
nu poate fi înlocuit. Are loc doar modificarea unora dintre rolurile şi funcţiile sale.
Instruirea asistată de calculator deţine un potenţial semnificativ pentru instruire. Resursele
sale constau în diversitatea rolurilor şi funcţiilor pe care le oferă, dar şi în procedurile didactice pe
care se bazează. Prin toate acestea contribuie apreciabil la reînnoirea modurilor de predare/învăţare,
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la îmbunătăţirea calitativă a activităţilor şcolare. Conform psihologului William Glasser, noi
reţinem:
 10% din ce citim;
 20% din ce auzim;
 30% din ce vedem;
 50% din ce vedem şi auzim;
 70% din ce discutăm cu alţii;
 80% din ce experimentăm;
 95% din ce învăţăm pe alţii,
astfel încât ne putem da seama de avantajele oferite de acest sistem de învăţare.
Alte avantaje ale instruirii asistate de calculator:
 Există mari posibilităţi de transmitere sau de prezentare a unor noi conţinuturi;
 Asigură o tratare interdisciplinară a conţinuturilor date, prin accentuarea relaţiilor
dintre diferite domenii de cunoaştere (discipline), prin asociere şi deschidere la noi
domenii;
 Este o metodologie ideală de prezentare a noilor cunoştinţe într-o manieră
interactivă, apelând la o interogaţie inteligentă, care va lansa diferite tipuri de
întrebări celor care învaţă;
 Receptează diverse tipuri de întrebări şi răspunsuri, folosindu-se de avantajele
feedback-ului imediat în valorificarea acestora;
 Creează un mod conservativ de lucru, reuşind să întreţină un dialog intens
calculator-elev şi elev-calculator, astfel încât achiziţia unor noţiuni noi să apară ca
un produs interactiv bine încheiat;
 Încorporează în structura prezentării materiei o excelentă bază de demonstraţii, de
exemplificare şi concretizare a cunoştinţelor fundamentale. Preia astfel unele
sarcini de laborator, reproduce anumite experienţe sau completează demonstraţiile
de laborator. Poate simula procese, fenomene naturale din domeniul biologiei,
fizicii, chimiei şi medicinii;
 Furnizează modele cognitive care oferă o experienţă eficace în prezentarea şi
analiza datelor, facilitează emiterea de ipoteze, imaginarea unor soluţii, înlesneşte
înţelegerea conceptelor abstracte, dezvoltă capacitatea de anticipare, sesizarea
relaţiilor complexe de tipul cauză-efect;
 Antrenează subiecţii în jocuri pedagogice de mare calitate grafică care solicită
inteligenţă, perspicacitate, atenţie distributivă şi creativitate din partea acestora;
 Momentele de feedback imediat deţin o mare pondere în desfăşurarea proceselor de
predare-învăţare. Se indică rezultatele şi progresele imediat obţinute, corectarea
acestora, consolidarea datelor receptate, stimulează învăţarea şi întreţine motivaţia;
 Individualizează instruirea, venind în sprijinul flexibilizării programelor,
diferenţierea parcursurilor oferite elevilor. Organizează şi ghidează învăţarea
independentă, susţine efortul de învăţare în ritmuri proprii, uşor adaptabile tuturor
stilurilor de învăţare şi stimulează studiul individual independent;
 Se administrează forme noi de evaluare şi de urmărire a progreselor înregistrate de
elevi, cu accent pe aplicaţii tip problemă şi teste de progres;
 Oferă posibilitatea controlului personal al rezultatelor;
 Aduce o contribuţie notabilă la pregătirea individului pentru învăţarea continuă;
 Oferă deschidere spre utilizarea internetului şi a altor surse multimedia, venind în
sprijinul dezvoltării şi promovării învăţământului deschis şi la distanţă.
Relevând avantajele recurgerii la instruirea asistată de calculator, trebuie să se aibă în vedere
şi anumite dezavantaje ale acestei metode:

Este costisitoare, contribuind la creşterea costurilor în învăţământ;

Este inoperantă în atingerea unor obiective de ordin practic;

Nu poate înlocui practicile experienţelor şi experimentelor de laborator şi nici
formarea prin cercetare de laborator sau de teren;
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Există riscul pierderii obişnuinţei discuţiilor, argumentării şi contraargumentării,
reducerea capacităţii de exprimare verbală a elevilor;

Leagă elevul de tastatura şi monitorul calculatorului şi contribuie la izolarea
acestuia de colegi şi profesor;

Nu se potriveşte tuturor tipurilor de elevi, tuturor stilurilor cognitive, avantajând
elevii cu gândire analitică, dar nu şi pe cei cu gândire globală, sintetică;

Dirijează pas cu pas activitatea mentală a elevilor de către cadrul didactic,
transformându-i în executanţi.
În domeniile biologiei pot fi folosite soft-uri pentru studiul individual, pentru dispozitive
experimentale, interpretarea datelor experimentale, formarea deprinderilor de a rezolva probleme şi
un material folosit este cel furnizat de SEI şi Intuitext.
Computerul poate fi un instrument de lucru pentru elev şi profesorul de biologie prin:
 prezentarea informaţiei sub formă grafică (tabele, cheme) sau prin realizarea unor desene;
 întocmirea şi utilizarea unor „bănci de date”, stocarea de informaţii din domeniile biologiei
(genetică, ecologie, anatomie comparată ş.a.) într-o modalitate care să permită ulterior regăsirea
informaţiilor care îndeplinesc anumite condiţii de date;
 învăţarea unui limbaj de programare;
 laborator de biologie asistat de calculator.
Computerul poate interveni în procesul instructiv în două moduri:
1. direct, când poate îndeplini sarcina de predare a profesorului, organizând procesul de
învăţare.
2. indirect, când computerul este managerul instruirii. În acest caz se prezintă elevului
obiectivele de atins, atribuie sarcini de lucru specifice, administrează teste pentru
determinarea progresului elevului în raport cu obiectivele prestabilite, înregistrează şi
raportează rezultatele obţinute, în final prescrie ce secvenţe va studia elevul în funcţie de
rezultatele testului anterior.
Realizarea softurilor reprezintă o muncă în echipă a înformaticienilor şi a biologilor. Deosebit
de utile pentru învăţământ sunt softurile de simulare a unui fenomen real (ciclul cardiac,
fotosinteza) prin intermediul unui model care are un comportament analog. Se pot „realiza în clasă”
procese cum ar fi creşterea, mişcările plantelor, circulaţia sevei brute şi elaborate, permeabilitatea
selectivă a membranei celulare, polaritatea acesteia, fecundaţia, mitoza şi meioza ş.a.
Instruirea asistată de calculator constituie la ora actuală una dintre principalele preocupări ale
dascălilor. Esenţa acesteia constă în distribuirea materialului de studiu în unităţi sau „cuante de
informaţii” care să poată fi asimilate dintr-o dată, punând în faţa elevului probleme şi cerându-i o
activitate îndreptată spre rezolvarea lor.
În învăţământul românesc, informatizarea a devenit o strategie naţională. Calculatorul este un
mijloc tot mai folosit în procesul didactic atât pentru lecţii întregi cât şi pentru diferite momente din
acestea. Este un instrument absolut necesar care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea
elevilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de muncă. Educaţie este gândită astăzi în
raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte şi în funcţie şi de cerinţele societăţii actuale.
Utilizarea calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om.
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MODALITĂŢI DE INTEGRARE A METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE
LA DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Radu Maria
Scoala Gimnaziala”Dimitrie Luchian” Piscu-Galaţi
Ponderea utilizării metodelor activ-participative diferă în funcţie de situaţie, de
particularităţile de vârstă şi de înţelegere ale elevilor ori de particularităţile lecţiei.
Pentru o organizare mai uşoară a învăţării, am aplicat, pe langa metodele traditionale si
metode active participative dupa cum urmeaza:
 interogarea învăţătorului;
 gândiţi – lucraţi în perechi – comunicaţi;
 mai multe capete la un loc;
 brainstorming-ul
 ciorchinele (harta conceptuală);
 lectura în perechi;
 termenii iniţiali;
 turul galeriei;
 cubul;
 dezbaterea;
 cvintetul (diamantul)
 scaunul autorului
 ştiu – vreau să ştiu – am învăţat
 tabelul conceptelor
 diagrama Venn – Euler
 cadranele.
Exemplu de mod de organizare a învăţării la o lecţie de sistematizare
Subiectul lecţiei: Substantivul
Evocarea : conexiuni între cunoştinţele anterioare
Pe planşa din faţa clasei se află un rebus.
Se citesc definiţiile şi se completează rebusul. După completarea lui, se va observa că pe diagonala
A – B se formează cuvântul SUBSTANTIV:
Poet pe care l-am sărbătorit săptămâna trecută, mai precis pe data de 15 ianuarie.
Între cuvintele unei enumerări se foloseşte ………….. .
1 ……………… este Ziua Naţională a României.
Animale ……………… şi animale sălbatice.
Opusul cuvântului „zi” este cuvântul ……………. .
Autorul cărţii „Amintiri din copilărie” este …………… .
„…………………… adevărat la nevoie se cunoaşte” este un binecunoscut proverb românesc.
Căţelul Lizucăi din „Dumbrava minunată” se numea ………… .
Convorbire între două sau mai multe persoane sau …………….. .
Personaj principal dintr-o poveste îndrăgită şi foarte cunoscută de voi, care a păcălit ursul.
Este anunţat subiectul lecţiei – „Exerciţii de aprofundare a noţiunilor despre substantiv”.
Exerciţiu de grupare
Elevii au în piept câte un ecuson cu imagini reprezentând lucruri, fiinţe, fenomene ale naturii,
însuşiri, acţiuni. Li se cere să se grupeze în funcţie de ceea ce reprezintă imaginile de pe ecusoane şi
de titlul lecţiei. Elevii se aşază în băncile care au fost aşezate în aşa fel încât să le dea acestora
posibilitatea de a lucra în echipă. Pe fiecare grup de bănci se află un semn corespunzător echipelor
formate (o imagine reprezentând un lucru, o fiinţă sau un fenomen al naturii). Lecţia se va desfăşura
sub forma unui concurs între echipe. Fiecare răspuns corect, fiecare sarcină rezolvată bine va fi
punctată cu câte un „Fulguşor vesel”. Fiecare grupă are în faţa clasei câte un panou pe care vor
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lucra şi un panou pe care se va ţine evidenţa sarcinilor rezolvate corect. Se reamintesc câteva reguli
de lucru în echipă.
Realizarea sensului:
Ciorchinele (harte conceptuală):
Se reactualizează cunoştinţele teoretice despre substantiv – definiţia şi categoriile gramaticale
învăţate sub forma unei scheme realizate de fiecare echipă. Se discută oral modul de rezolvare al
acestei sarcini şi se punctează echipele care au completat corect ciorchinele.
Pe bănci se află un plic care conţine cartonaşe pe care sunt scrise diferite părţi de vorbire:
Grupa lucrurilor: carte, elev, brumă, drum, ele, citeşte, piatră, merge, scaun, gras, minge.
Grupa fiinţelor: copil, găleată, tunete, şapte, buburuză, albastru, aleargă, căţel, merge, băieţi,
cangur.
Grupa fenomenelor naturii: ploaie, delfin, roşu, fulger, creion, cântă, furtună, merge, zăpadă, înalt,
nori.
Au ca sarcină să aleagă numai cartonaşele pe care sunt scrise substantive. După aceea, pe planşa
corespunzătoare, trebuie să aşeze în interiorul „fulgilor” cartonaşele reprezentând numai
substantivele care denumesc categoria din care fac parte ei, iar în exterior celelalte substantive.
Turul galeriei
Elevii se deplasează şi privesc panoul realizat de celelalte echipe, verifică şi fac aprecieri. Echipele
care au rezolvat corect sarcina vor primi un fulg.
TGT – Turnirul între echipe
Le cer elevilor să întoarcă fişa de lucru pe care au primit-o la începutul orei. Vor rezolva ex. 1 de pe
fişă (să înlocuiască într-un text substantivele comune cu substantive proprii potrivite). Câte un
membru al fiecărei echipe va citi câte o propoziţie. Voi corecta fişele în timp ce elevii citesc. Se vor
puncta echipele care au avut cele mai multe substantive înlocuite corect.
Mâna oarbă
Puzzle cu proverbe: Fiecare grupă are pe bancă un plic în care se află cartonaşe pe care sunt scrise
proverbe. (Echipele au primit proverbe care nu corespund cu categoria din care fac parte). Au ca
sarcină să reconstituie proverbul pe bancă, să-l citească, şi să-l aşeze pe panoul corespunzător în
funcţie de ceea ce sugerează proverbul (o fiinţă, un lucru sau un fenomen al naturii). Elevii
reconstituie puzzle-ul şi îl asamblează pe panoul corespunzător.
Turul galeriei
Se va verifica atât reconstituirea proverbului cât şi dacă l-au asamblat pe panoul care-i corespunde.
Se vor puncta echipele care au rezolvat corect.
Brainstorming
Joc „Fazan”. Exerciţiul 2 din fişa de lucru le cere elevilor să găsească (într-un timp limitat)
substantive proprii nume de:ţări, oraşe, scriitori, titluri de cărţi, sărbători, care încep cu o anumită
literă indicată de mine. Echipa care termină prima spune STOP, în acel moment celelalte echipe se
opresc. Se verifică ce au scris elevii pe fişă, se punctează rezultatele.
Reflecţia:
TGT – Turnirul între echipe
1. Rebusuri gramaticale. Fiecare echipă primeşte câte un rebus: Găsiţi substantivele din textul
următor şi introduceţi-le în rebus în ordinea în care apar. Pe verticala A – B veţi descoperi felul
acestor substantive. “În vacanţa de iarnă mergem la munte. Acolo vom participa la concursuri
sportive. Ne vom da cu sania şi sperăm să obţinem multe premii.“ Elevii citesc cu atenţie
propoziţiile, aleg substantivele din text şi le scriu în rebus. Descoperă pe verticală un cuvânt care
arată felul sau numărul substantivelor selectate din text. Se va verifica modul în care au rezolvat
rebusul, cheia acestuia fiind cuvântul pe care trebuie să-l obţină pe verticală. Se vor puncta echipele
care au rezolvat corect.
2. Exerciţiul 3 din fişa de lucru. Sarcina ex. este să găsească singularul/pluralul unor substantive.
Pe fiecare panou se află o imagine şi o propoziţie corespunzătoare imaginii. Sarcina este să
descopere substantivele din propoziţii, să le treacă la singular/plural şi să scrie corect propoziţiile
care se formează pe fişă, la ex. 4.
Se citesc propoziţiile formate de elevi, se punctează.
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3. Puzzle cu imagini. Este momentul pentru o mică recreere. Veţi avea de reconstituit la panou,
imaginea pe care o veţi primi.
4. Exerciţiul 5 din fişa de lucru.
Sarcina este să găsească substantive cu înţeles asemănător şi cu înţeles opus celor date.
Evaluarea:
Se verifică, se punctează. Se anunţă încheierea concursului.
Se totalizează „fulgişorii” primiţi de fiecare echipă şi se comunică rezultatele. Oricum, exerciţiile pe
care le-am rezolvat astăzi mi-au demonstrat că voi cunoaşteţi destul de bine substantivul, dar mai
ales mi-au arătat că ştiţi să lucraţi în echipă, să vă ajutaţi, să vă sfătuiţi şi să obţineţi rezultate bune.
Pentru aceasta, toţi veţi primi DIPLOMA PENTRU CEL MAI BUN COLEG DE ECHIPĂ. Pentru
a mă asigura că aţi înţeles ce am făcut astăzi, am să vă citesc o poezie/ghicitoare. La sfârşit doresc
să-mi spuneţi despre cine este vorba în aceasta.
„Sunt ………………..cel înţelept,
Sunt fiinţă, lucru, obiect,
Mă găseşti în casă,
Pe scaun, la masă…
Sunt munte, pădure şi floare,
Sunt nor, sunt ploaie, sunt soare,
Sunt om, fluturaş, rândunică,
Carpaţi, Bucureşti, Iepurică,
În fiecare zi, în fiecare noapte,
Mă rosteşti tare, în gând sau în şoapte.
În dragoste şi ură, tristeţe, bucurie,
Pe toate le ai datorită mie.
Sunt necesar în orice spui
Şi de folos sunt eu oricui.
Mai îndrăzneţ, mai emotiv,
Sunt cunoscutul …………… .”
(substantiv)
Tema pentru acasă:
Am văzut că v-a plăcut poezia despre substantiv şi, de aceea, veţi avea ca temă să descoperiţi toate
substantivele din acest text.
Metodele activ-participative sunt atât de provocatoare pentru elevi, încât niciunul dintre
elevi nu s-ar putea abţine să nu aibă o intervenţie în comunicare. Stresul, teama că vor fi ridiculizaţi
dispare, pentru că ei ştiu că, atunci când nu sunt siguri pe ceva sau nu ştiu, pot comunica cu
învăţătorul, cu clasa sau cu colegii, pot cere lămuriri, sfaturi, argumente. Această linişte interioară,
această atmosferă deschisă create în clasă dau posibilitatea elevilor să se exprime natural, însă fără a
depăşi limitele bunului simţ. Problemele sunt dezbătute în clasă, elevii sunt consultaţi şi solicitaţi să
îşi exprime părerile. Elevii sunt prinşi într-o competiţie la care participă fără să refuze, fără să
obosească, cu mult entuziasm. Subiectele devin interesante şi inepuizabile. Folosirea metodelor
active în lecţiile de limbă şi literatură română este stimulatoare în activitatea de citit, care pe mulţi
elevi nu îi prea atrage, mai ales la clasele mici.
Lecţia de limbă şi literatură română devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul
participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi
descoperind soluţii plauzibile. Rolul dascălului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar
motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat atât în
procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi
interesului, asigurată de satisfacţia cooperării.
Bibliografie:
Cerghit, I - Metode de învăţământ, Editura Polirom, Seria Collegium. Ştiinţele educaţiei, Iaşi, 2006
Scheau, I. - Gândirea critica. Metode active de predare-învăţare, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004
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PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE
PENTRU CADRUL DIDACTIC – UTILIZAREA TIC
Prof. Roxana Romcescu
Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu
Contextul social și cel global suferă suficiente schimbări de ordin funcțional și structural. În
condițiile libertății de expresie, ale democratizării vieții sociale, ale liberei circulații, ale dispariției
unor granițe concrete, educației îi revin sarcini dificile și inedite. Prin structură, obiective și
conținut, educația este datoare să răspundă exigențelor cerute de evoluția realității naționale și
internaționale.
Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate
și caracter prioritar, demonstrează tot mai clar că soluțiile cele mai eficiente nu pot fi găsite prin
demersuri și angajări secvențiale și fracționate, ci este necesară o viziune de ansamblu în studierea
celor mai eficiente mijloace de rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea:
conflicte între națiuni, degradarea mediului etc.
Cunoașterea, ca resursă cheie, reprezintă un factor de dezvoltare economică și socială. În
ultimul timp, interesul pentru managementul cunoașterii în domeniul educației și formării
profesionale a crescut. În România, M. Drăgănescu a prefigurat în 1986 sintagma de societate a
cunoașterii, cunoscută mai ales prin intermediul lucrărilor lui P. Drucker. Generând valoare
adăugată, cunoaşterea influenţează domeniile cheie, cum ar fi educaţia. De la paradigma clasică a
educaţiei ca activitate socio-umană s-a trecut la reinterpretarea esenţei ei şi la acceptarea mai multor
paradigme.
Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin deschidere si
dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu cerinţele economico-sociale
cu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile poporului ştiințifico-tehnic şi cultural, cu
aspiraţiile poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic.
Societatea cunoașterii a impus utilizarea TIC ca punct de referință al schimbărilor de fond în
sistemele de învățământ, iar provocările s-au conturat, la început, pe trei direcții majore, având ca
punct de plecare summit-urile de la Lisabona și Feira: dotarea școlilor, pregătirea cadrelor didactice
și asigurarea resurselor necesare. Ulterior, conjugându-se cu alte direcții prioritare, cum ar fi
asigurarea calității în educație, învățarea pe tot parcursul vieții, profesionalizarea meseriei didactice,
aceste trei direcții au fost detaliate și completate. Se vorbește tot mai mult de o accelerare a
procesului, dar premisele se modifică sensibil, spre formarea de competențe transferabile, spre o
regândire a strategiilor de predare-învățare și a sistemului de educație în sine.
O pledoarie pentru schimbare în educație nu ar putea începe, în zilele noastre, decât cu
afirmarea rolului principal care revine cadrelor didactice în asumarea acestei schimbări și cu
sublinierea necesității de recuperare a principiilor pedagogiei aplicate, în contextul actual dinamic,
marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate palierele sociale, culturale și profesionale.
De câțiva ani, documentele de politici educaționale la nivel european reafirmă statutul
cadrelor didactice de actori-cheie ai oricăror strategii care vizează stimularea și dezvoltarea socioeconomică. Spre exemplu, ca parte din strategia europeană pentru dezvoltare până în 2010, Raportul
Consiliului European asupra obiectivelor concrete ale sistemelor de educație și formare (Bruxelles,
14 februarie 2001) menționează pe primul loc în lista de priorități creșterea calității și eficienței
sistemelor de educație și formare din Uniunea Europeană și îmbunătățirea programelor de formare
inițială și continuă a cadrelor didactice, cu următoarele elemente fundamentale: sprijinirea
adecvată a cadrelor didactice și a formatorilor astfel încât să poată răspunde provocărilor societății
bazate pe cunoaștere; formarea abilităților și competențelor în domeniul TIC; asigurarea accesului
pentru toți la noile tehnologii.
Așadar, creșterea calității programelor de formare a cadrelor didactice și, implicit, a
procesului de învățământ are efecte pozitive pentru economie și societate. Însă relația dintre
sistemul socio-economic și sistemul de învățământ este biunivocă. Provocările construirii societății
bazate pe cunoaștere, în perspectiva utilizării noilor tehnologii, au, la rândul lor, un impact direct
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asupra sistemelor de educație și formare, determinând evoluții specifice – de transformare, corelare,
adaptare sau corectare – la nivel de legislație, management, bază materială, curriculum și structură
de învățământ. Pe de altă parte, implementarea tehnologiei informației și comunicării în educație
este un răspuns adecvat la cererea socială, efect al creșterii nivelului de responsabilizare și angajare
al indivizilor în societățile democratice.
Un aspect important al politicilor naționale în direcția formării noilor generații este folosirea
computerului ca suport pentru învățare. TIC nu trebuie considerat doar ca un element de conținut al
învățământului, ci și ca un mijloc didactic (integrat în predarea diverselor discipline), cu rol
important în îmbunătățirea calității predării și ameliorarea procesului instructiv-educativ. Se
dezvoltă aptitudini de creare, tratare, obținere, selecționare și recuperare a informației, se dezvoltă
creativitatea și capacitatea de gândire structurată. Însă introducerea TIC nu vizează doar
familiarizarea elevilor cu prelucrarea informației, ci și cu însușirea unor procese de învățare mai
puțin pasive și mai autonome. De asemenea, prin intermediul TIC, se creează noi medii de învățare
individuală și în grup. Un alt efect este convertirea modelului interacțiunii educator-elev într-un
model triunghiular educator-calculator-elev. Atât educația în manieră tradițională, cât și instruirea
asistată de calculator oferă unele oportunități specifice, care nu pot fi transferate.
Devenind instrumente curente în școala românească, tehnologiile informației și comunicării
au dus la apariția necesității dezvoltării unei atitudini specifice și unui mod nou de gândire, care au
permis din partea cadrelor didactice un răspuns adecvat oricăror noi cerințe. Competențele TIC
cerute profesorilor se pot clasifica în următoarele categorii: operații de bază, tehnologia informației,
evaluarea softului educațional, aspecte pedagogice ale utilizării noilor tehnologii în instruire.
În contextul strategiei de informatizare a învățământului românesc, lecțiile pe suport
electronic încep să devină un instrument uzual al profesorului care dorește să ofere un plus de
calitate procesului de predare-învățare. Aspectele-cheie ale competențelor de instruire asistată de
calculator sunt mai degrabă de ordin pedagogic decât tehnic. Rolul noilor tehnologii în învățare și al
softului educațional, în special, variază de la oferirea accesului la informații și cunoaștere la
facilitarea înțelegerii fenomenelor, instruire individualizată etc. Pentru a putea utiliza eficient
diverse aplicații în format electronic în activitatea didactică, alături de inițierea tehnologică în
utilizarea calculatorului, cadrele didactice au nevoie de o (re)inițiere pedagogică adecvată noilor
cerințe, care, din păcate, de multe ori este privită cu reticență.
Până la utilizarea deplină a tuturor aspectelor inovatoare și care dau plus-valoare procesului
de instruire, accentul trebuie pus pe fundamentarea pedagogică a demersurilor de instruire cu
componentă TIC și pe formarea adecvată a cadrelor didactice, într-un proces reformator de lungă
durată, ai cărui actori suntem.

Bibliografie:
1. Cerghit Ioan, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactica şi Pedagogică,
București, 1983.
2. Iucu Romiţă, Managementul clasei de elevi – Aplicații pentru gestionarea situațiilor de criză
educațională, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
3. Stanciu Gh. Ion, Școala şi doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Institutul European, Iași,
2006.
4. Cucoș Constantin, Pedagogie, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, București, 2006
5. Commission of the European Communities. The concrete future objectives of education system,
Brussels, 2001.
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METODE DE EXTRACȚIE A LICOPENULUI
prof. Roșu Anișoara
Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui
Licopenul (2, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31- Octamethyl –dotri -aconta-2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 30- tridecaene), unul dintre cei mai studiați carotenoizi prezintă următoarea formulă
structurală:

Proprietățile licopenului: abilitatea de a absorbi lumina în domeniul UV, datorită prezenței
a 13 duble legături, dintre care 11 conjugate; unul dintre compușii cu cea mai mare valoare a
coeficientului de absorbție molară, cu activitatea antioxidantă crescută, tot datorită celor 13 duble
legături; solubilitatea în lipide, datorită structurii nepolare; determină utilizarea acestuia de
industria farmaceutică, în tratamentul cancerului de prostată sau pentru tumorile tractului digestiv;
de industria cosmetică; de industria alimentară drept colorant pentru diverse alimente sau băuturi.
Tabelul 1. Cele mai cunoscute surse de licopen și concentrațiile acestora

124 µg/g

Pireu de măceșe

7,8 µg/g

Sursa
Sanchez-

Cantitate, mg/100g
0,549-43,09 mg/100g
1,60-18,46 mg/100g
5,43–7,02 mg/100g
2,45–7,30 mg/100g
3,32-3,36 mg/100g
2,54–3,72 mg/100g
0,158–0,359 mg/100g
0,072–0,082 mg/100g

Rao și De Cortes
Rao, Mata, (2013).
(2007)

Denumire
Roșii (Solanum pimpinellifolium L)
Roșii (Solanum lycopersicon L.)
Guava (Psidium guajava L.)
Pepene galben (Citrullus lanatus)
Grepfruit roșu (Citrus paradisi)
Papaya (Carica papaya L.)
Cyrmal japonez (Diospyros kaki L.)
Mango (Mangifera indica L.)
Ketchup de roșii

După cum se poate observa și din tabelul 1, cele mai bogate surse de licopen rămân a fi
roșiile, cu un conținut de aproximativ 30-400 mg/kg în pulpă și în jur de 20-30 mg/kg în coajă.
Canitatea de reziduuri solide de roșii este în creștere. In Europa se estimează că industria alimentară
procesează aproximativ 10 milioane de tone de roșii anual, rezultând aproximativ 0,1 milioane tone
de deșeuri utilizate ca sursă de licopen de înaltă calitate.
Metode de extracție a licopenului: extracția cu solvenți organici, extracția cu fluide
supercritice, extracția cu fluide subcritice, extracția cu apă subcritică, extracția asistată de
ultrasunete, extracția asistată de ultrasunete, extracția asistată de enzime.
Tabelul 2. Centralizator al solvenților utilizați pentru obținerea carotenilor din divesre surse
vegetale
Solvent
Eter de petrol: izopropanol (1:3)
Dietil eter

Referință*
Reeder și Parck,
(1975)

Suc de portocale

Dicloretan: metanol (1:1), hexan, dietil eter

Stewart, (1977)

α-, β-caroten, licopen,

Roșii

Acetonă, eter de petrol

β-caroten

Diverse plante

Acetona:hexan (2:3)

Zakaria, et al.,
(1979)
AOAC, 1984

Carotenoid extras
α-, β-caroten și
criptoxantină
α-, β-, ζ- caroten și α-, β-,
criptoxantină

Materie primă
Suc de portocale
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proaspete
α-, β-caroten

Fructe și vegetale

Acetona, hexan sau etanol:hexan (4:3)
Tetrahidrofuran (pentru conținut mare de
caroten)
Tetrahidrofuran, eter de petrol (pentru
concentrații mici de caroten)

α-, β-caroten

Fructe și vegetale

Acetonă:eter de petrol (1:1)

Acetonă, metanol: acetonă (1:1)
acetonă, dietil eter
*referințele din tabel nu au mai fost trecute la bibliografie, ele putând fi găsite în articolul origininal
carotenoizi

citrice

Bushway și Wilson,
(1982);
Bushway, (1985)
Shieh și Karel,
(1983)
Noga și Lenz,
(1983)

Schema bloc pentru extracția carotenoizilor:

Instalație de extracție cu solvenți organici a carotenoizilor- extractorul Naviligo:
- extracție sub presiune (0,7÷0,9 MPa) a licopenului din pielițe de roșii;
- licopenul formează agregate moleculare
care pot fi recuperate prin
intermediul ciclurilor de presurizare-depresurizare din interiorul extractorului;
- se poate obține licopen de 98% puritate cromatografică.
Dezavantaje ale extracției cu solvenți organici: solvenții organici
necesită etape suplimentare de purificare pentru a fi depozitați în condiții
sigure; după extracție, matrițele utilizate în proces trebuie aruncate cu specificația „reziduu special”
și nu mai pot fi reutilizate; prin extracție cu solvenți organici, se solubilizează și alte substanțe
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împreună cu licopenul, cum sunt alți caroteni, xantofile și alte lipide, necesitând purificări
suplimentare, uneori de durată și costisitoare.
Extracția cu fluide supercritice (Supercritical Fluid Extraction) permite obținerea unor
extracte cu o concentrație mai mare de carotenoizi; solventul utilizat este netoxic și ‘’prietenos ‘’ cu
mediul, astfel încât nu impune purificarea suplimentară a extractelor obținute; metoda nu formează
reziduuri; se pot folosi co - extractanți (de ex. ulei de alune) care îmbunătățesc randamentul de
extracție cu 40%.
Instalație de extracție cu SC-CO2 a carotenoizilor:
AO1 – extractorul; S1÷S3 – separatoare; TO1
– rezervor de CO2; F1 – filtru; P1 – pompă; E1
– condensator; E2 – bobină de încălzire; E3 –
bobină de răcire; VL1÷VL2 – valve micrometrice; FQ1 – debitmetru; PVS – valve de
siguranță
Extracția
cu
fluide
subcritice
(Subcritical Fluid Extraction) - Extracția cu
apă
subcritică
(Supercritical
Water
Extraction SWE) este o metodă ecologică la tehnicile clasice de extracție, ce permite obținerea de
randamente mari de extracție; eficiența extracției este dependentă de parametrii aleși (temperatura,
presiunea și constanta dielectrică a apei) 100 și 474 °C (ultima fiind temperatura critică a apei) și la
presiuni mari, între 10 și 60 bar, pentru a menține apa în stare lichidă.
Instalație de extracție cu apă subcritică:
(SR) – rezervor de solvent, (PV) – supapă de purjare,
(RV)
–
valvă
de
eliberare
presiune,
(EC) – celulă de extracție, (SV) – valvă statică, (CV)
– recipient colector, (WV) – recipient deșeuri
Extracția
asistată
de
ultrasunete
(Ultrasound Assisted Extraction)
se bazează pe
efectul mecanic al ultrasunetelor care induc o difuzie
mai mare a solventului în materialul celular și îmbunătățește
transferul de masă; difuzia solventului și ruperea pereților celulari
are loc într-un timp mai scurt.
Instalație de extracție cu ultrasunete a carotenoizilor:
Refrigerent

Sursă de apă
externă

Baie cu ultrasunete

Pompă de
apă

Ultrasunete

- pastă de roșii uscată prin liofilizare;
- amestec de solvenți (n-hexan, acetonă, etanol);
- parametrii de extracție: frecvență 37kHz; putere ultrasunete
140W; control automat de temperatură;
- după extracție , amestecul obținut a fost răcit, filtrat,
centrifugat și au rezultat 2 faze;
- volumul fazei lipofile a fost măsurat și analizat privind profilul

compușilor activi.
Condițiile optime de extracție:
- timp de extracție, 45,6 min pentru 0,5 g de roșii;
- temperatura de extracție de 47,6 °C;
- raportul dintre solvent: probă liofilizată a fost de 74,4:1.
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Randamentul mediu de licopen extras a fost de 99%.
Licopenul în configurație trans extras a fost de 5,11 mg/g SU și izomerizare de 3,19%.
Comparațiile cu proba martor (pentru care nu s-au folosit ultrasunete) au arătat că utilizarea
ultrasunetelor a dus la creșterea randamentului de extracție a licopenului cu 26%.
Extracția asistată de microunde (Microwave Assisted Extraction MAE) presupune
transportul rapid al energiei microundelor întregii cantități de solvent și solid supus extracției, cu o
încălzire ulterioară a solventului și a matricei vegetale; metoda este eficientă , iar încălzirea este
omogenă; deoarece apa din matricea vegetală absoarbe energia microundelor, este promovată
distrugerea celulară prin supraîncălzire internă, fapt ce facilitează desorbția compușilor chimici din
matrice, îmbunătățind recuperarea compușilor
Extracția asistată de enzime (Enzyme Assisted Extraction) se bazează pe capacitatea
enzimelor de a degrada și distruge peretele celular și membranele, facilitând astfel eliberarea și
extracția unor compuși bioactivi; se utilizează diferite enzime ce influențează randamentul de
extracție; de ex. celulazele și pectinazele determină creșterea semnificativă a randamentului de
extracție a licopenului (206%) prin comparație cu proba martor.
Modelarea proceselor moderne de extracție poate asigura o înțelegere a mecanismelor de
extracție, astfel încât să poată fi folosite pentru optimizarea rapidă a condițiilor de extracție atât la
nivel pilot, cât și la nivel de instalații industriale.
Bibliografie:
1. Naviglio, D., Caruso, T., Iannece, P., Arag n, A., și Santini, A. (2008). Characterization of high

purity lycopene from tomato wastes using a new pressurized extraction approach. Journal of
agricultural and food chemistry, 56(15), 6227-6231.
2. www.angoal.com
3 . Stacewicz-Sapuntzakis, M., Bowen, P. E. (2005). Role of lycopene and tomato products in
prostate health. Biochim. Biophys. Acta, 1740, 202–205.
4. Hirsch, K., Atzmon, A., Danilenko, M., Levy, J., Sharoni, Y. (2007) Lycopene and other
carotenoids inhibit estrogenic activity of 17_- estradiol and genistein in cancer cells. Breast Cancer
Res. Treat., 104 (2), 221–230
5. Davis, A.R., Fish, W.W., Perkins-Veazie, P. (2005) A rapid spectrophotometric method for
analyzing lycopene content in tomato and tomato products. Posthar Vest Biol. Technol. 28, 425–
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6. Taungbodhitham et al., 1998, Evaluation of extraction method for the analysis of carotenoids in
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tomatoes (Lycopersicum esculentum L.) and hazelnuts (Corylus avellana L.): A new procedure in
obtaining a source of natural lycopene. The Journal of Supercritical Fluids, 49(3), 338-344.
9. Herrero, M., Cifuentes, A., și Ibanez, E. (2006). Sub-and supercritical fluid extraction of
functional ingredients from different natural sources: Plants, food-by-products, algae and
microalgae: A review. Food chemistry, 98(1), 136-148.
10. Eh, A. L. S., & Teoh, S. G. (2012). Novel modified ultrasonication technique for the extraction
of lycopene from tomatoes. Ultrasonics sonochemistry, 19(1), 151-159
11. Kaufmann, B., Christen, P., & Veuthey, J. L. (2001). Parameters affecting microwave-assisted
extraction of withanolides. Phytochemical Analysis, 12, 327–331.
12. Choudhari, S.M. and Ananthanarayan, L. (2007) Enzyme aided extraction of lycopene from
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CUNOAȘTEREA CONTEMPORANĂ, EDUCAȚIA ȘI EXIGENȚELE
DEZVOLTĂRII SOCIALE
Prof.înv.preprimar Rusu Diana-Claudia
Grădinița ”Căsuța fermecată” Luduș
Abordarea sociologică a educației și a învățământului implică nu numai analiza și studierea
relațiilor reciproce dintre societate și educație că subsistem al sistemului social global, ci și a relației
educației cu celelalte subsisteme ale societății-economice, politice, științifice, tehnice, și culturalspirituale.
Un loc distinct în acest context îl au relațiile reciproce dintre știință, tehnologie, cultură și
educație, date fiind afinitățile organice dintre ele, atât în ceea ce privește vocația lor ca subsisteme
sociale generatoare, diseminatoare și valorificatoare de cunoaștere cât și în privința vocației și
misiunii lor sociale și umane.
Ceea ce are drept consecințe faptul că schimbările, evoluțiile și dezvoltările dintr-un
subsistem să se reflecte 252g69c în fiecare dintre celelalte și în ansamblul lor, în toate dimensiunile
lor.
Din perspectiva interdependenței dintre știință, cunoașterea științifică și educație, astăzi se
înregistrează un ansamblu de evoluții fundamentale în știință, între care:
- creșterea masivă a volumului cunoștințelor sistematice acumulate despre natură, societate și
om, în toate domeniile științelor naturii, societății și omului, concretizate în continuă îmbogățire a
tezaurului cunoașterii umane, cu noi paradigme, teorii, concepte, metode și tehnici de investigație;
- apariția și multiplicarea continuă a unor noi direcții de dezvoltare a științei și a unor
perspective inedite de abordare a existenței naturale, sociale și umane, care conduc la geneza unor
noi "puncte de creștere" a științei și tehnologiei și la dezvoltarea intensivă a acestora;
- trecerea de la dezvoltarea cunoașterii științifice prin diferențiere și specializare și constituirea
disciplinelor științifice distincte, la multiplicarea punctelor de contact și joncțiune dintre științe,
întrepătrunderea și integrarea științelor, respectiv, de la disciplinaritate la multidisciplinaritate și
interdisciplinaritate;
- conturarea unor noi tendințe în evoluția generală a științei în direcția trecerii de la fază
dezvoltării extensive, analitice și diferențiate a cunoașterii științifice, spre dezvoltarea bazată pe
elaborarea unor sinteze științifice parțiale din ce în ce mai cuprinzătoare, că bază pentru elaborarea
unei noi sinteze, a unei noi viziuni și a unui nou model generalizat, global al cunoașterii, că bază a
unei imagini atotcuprinzătoare, integrate a lumii și a vieții naturale, sociale și umane;
- generalizarea și creșterea rapidității uzurii morale a cunoștințelor, tehnicilor și tehnologiilor,
cu consecința firească a reducerii perioadelor de timp în care acestea se perimează și devin caduce
și cu necesitatea permanentizării învățării, de către toți membrii societății, pe toată durată vieții și
activității lor profesionale și nu numai.
Întrucât, spre deosebire de trecut când, trecerea de la educație și formare la viața profesională
activă se producea o singură dată, astăzi, această se petrece de mai multe ori și tot mai des. Situație
care aduce la ordinea zilei cu tot mai multă insistență problemă "ce vom face mai departe", atât în
situațiile normale cât și, mai ales, în momente și în situații neprevăzute.
Respectiv, în ce mod este posibilă formularea opțiunilor, planificarea și realizarea unor
proiecte de viață viabile, atât la nivel individual, cât și grupal și societal.
Progresul tehnic, noile tehnologii și educația
Pe lângă elementele comune cu cele ale științei, relațiile tehnologiei, dezvoltării și progresului
tehnic cu educația și evoluția sa prezintă o serie de elemente specifice, particulare. În această
privință există cel puțin două linii posibile de analiză a interdependențelor dintre tehnologie și
educație: una a interdependențelor mediate, (indirecte) și altă a celor directe dintre acestea.
În primul caz, dezvoltarea tehnologiei are puternice implicații și un masiv impact asupra
educației, prin intermediul consecințelor pe care le are asupra evoluției societății și vieții sociale, în
general. În al doilea, dezvoltarea noilor tehnologii propriu-zis educaționale antrenează reconsiderări
radicale în toate componentele sistemelor educaționale contemporane, de la obiective și finalități ale
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acestora, la conținuturi, modalități de organizare, metodologii, metode și tehnici educaționale și
până la sistemele de evaluare a randamentelor educaționale și școlare.
Într-adevăr, "revoluția informatică", extinderea noilor tehnologii informatice și ale
comunicațiilor schimbă, uneori în mod radical, ceea ce facem în prezent, și modul de a face,
transformă natură muncii, determină mari și din ce în ce mai rapide dislocări în sistemul
profesiunilor și al ocupațiilor, concretizate în înlocuirea unui număr din ce în ce mai mare de tipuri
de muncă și activitate umană de către mașini, producând o mobilitate profesională uneori, mai mare
decât ar fi cazul. Progresul tehnologic afectează profund și modalitățile de organizare și desfășurare
a activităților economice și sociale, natura activității întreprinderilor economice și a organizațiilor
sociale, metodele de lucru din acestea, ansamblul sistemelor și activităților manageriale. Ca și
modul de viață, calitatea vieții și, nu în ultimul rând, destinele individuale ale oamenilor.
Este greu de prevăzut ce efecte reale vor avea evoluțiile din sistemele tehnologice, informatice
și de comunicare asupra vieții sociale și umane. Se vorbește deja despre faptul că, e posibil că
acestea să anuleze un număr mai mare de profesiuni și de ocupații decât eventualele noi profesiuni
pe care le vor crea. Unii merg mai departe și prevăd "sfârșitul muncii" și apariția unui nou tip de
societate "fără muncă". Acestea sunt, deocamdată, doar premoniții speculative, dar, pe lângă ele nu
este bine să se treacă fără fi observate.
Dincolo de aceste discuții câteva lucruri clare: noile tehnologii informatice de comunicare au
schimbat și vor schimba și mai profund modalitățile de "producere" a cunoașterii, ca și pe cele ale
diseminării și asimilării acesteia, deci și sistemele de cercetare științifică , educaționale și de
învățământ, care sunt obligate să își reconsidere toate articulațiile lor; structurale, funcționale, de
conținut etc.-pentru a fi în măsură să asigure calitatea necesară și să răspundă standardelor noi
de eficiență pentru a-și îndeplini cu succes misiunea și obiectivele sociale asumate.
Modernizarea educației și învățământului, în concordanță cu evoluțiile științei, tehnologiei și
culturii
Înnoirile și dezvoltările ce se înregistrează în sistemele științei și tehnologiei se repercutează și
în sistemul social educațional care, având că misiune esențială diseminarea rezultatelor progresului
cunoașterii și valorificarea realizărilor dezvoltării tehnologice este obligat să se coreleze cu acestea
în toate articulațiile sale. Ceea ce, în mod concret presupune:
- reînnoirea și modernizarea continuă a conținutului educației și învățământului, în
concordanță cu nivelul de dezvoltare al științei, tehnologiei și culturii și cu exigențele dezvoltării
societății, în fiecare etapă majoră de evoluție a acesteia;
- reconsiderarea raporturilor dintre studiile școlare disciplinare, cele multidisciplinare și cele
interdisciplinare,date fiind procesele semnificative de atenuare și chiar de dispariție a frontierelor
dintre științele și disciplinele științifice clasice și punerea de acord a disciplinelor de studiu cu
configurația ansamblului sistemului științelor contemporane;
- proiectarea și implementarea componentelor "curriculum-ului" (planuri de învățământ,
programe de studiu, manuale, materiale ajutătoare studiului etc.) într-o perspectivă largă, sistemică,
structuralistă, holistă, ca bază pentru diversificarea tipurilor de învățământ și multiplicarea
posibilităților de valorificare a vocațiilor profesionale ale generațiilor tinere în concordanță cu
evoluțiile viitoare ale muncii, activităților economice și sociale și ale societății în general;
- dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educației și învățământului, în vederea creșterii
eficienței și performanței pedagogice, economice și sociale a proceselor și activităților instructiveducative;
- îmbunătățirea activității de recrutare și modernizarea continuă a sistemelor de formare
inițială și continuă și de promovare a personalului didactic, concomitent cu asigurarea unui statut
material, social și moral ridicat al cadrelor didactice în concordanță cu importanța și valoarea
socială a profesiunii didactice și cu contribuția reală a educatorilor la bunăstarea și prosperitatea
generală, individuală și socială;
- îmbunătățirea continuă a condițiilor și modernizarea activității de cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică din sistemul național de educație și învățământ, că premisă ineluctabilă a
realizării vocației esențiale a acestuia de sistem creator și furnizor de cunoaștere științifică și de
factor fundamental, propulsiv al progresului, în toate sensurile și în toate direcțiile.
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Realizarea unor asemenea obiective presupune adoptarea unor ample și complexe strategii,
politici, programe și activități specializate, care nu pot fi discutate acest cadru.
Este, însă ,evident că asigurarea unor evoluții armonioase și concordante între știință,
tehnologie, cultură și educație, ca subsisteme ale sistemului social global, constituie o precondiție
fundamentală a înfăptuirii idealurilor de formare și de pregătire a generațiilor tinere pentru
asimilarea fundamentelor lumii în care trăim, pentru înțelegerea diversității și a interdependențelor
crescânde între societățile contemporane, pentru cultivarea respectului față de valorile naționale și
universale precum pentru și pentru recunoașterea legitimității idealurilor naționale, sociale, morale
și culturale specifice și general-umane.
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PREGĂTIREA EDUCATORULUI PENTRU ŞCOALA DE MÂINE.
IMPACTUL NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE.
Profesor Săceanu Ion
COLEGIUL TEHNIC MATĂSARI
Spatiul contemporan a fost definit ca o societate a comunicarii generalizate, caracterizata de
intensificarea schimbului de informatii. Aceasta multiplicare vertiginoasa a comunicarii, aceasta
continua dilatare a pietii informatiei a fost posibila datorita avântului tehnologiilor informatice si
comunicationale si marcheaza, dupa parerea unor filosofi [1], sfârsitul modernitatii si începutul
epocii postmoderniste.
Impactul tehnologiilor informatice si comunicationale la nivelul societatii a determinat o
reactie normala si în sistemele educative, implementarea noilor tehnologii informationale fiind
considerata drept una dintre cele mai importante probleme la acest sfârsit de secol, ridicata la rang
de politica nationala. O confirmare o constituie faptul ca în ultima decada au fost organizate la
nivelul UNESCO o suita de congrese internationale cu tema "Informatizarea învatamântului". Axa
de referinta a acestora a constituit-o constatarea ca pregatirea cadrelor didactice pentru o societate
informatizata este un factor cheie al reusitei întregului demers de dezvoltare a resurselor umane.
În cadrul colocviului international de la Stanford din 1986 [2], consacrat problemelor
informaticii si educatiei, se remarca rolul major al responsabililor în domeniul educatiei pentru a
evita ramânerea în urma a tarilor în curs de dezvoltare fata de lumea puternic industrializata. Prima
sugestie avansata ca urmare a analizei experientei acumulate este ca trebuie acordata o prioritate
absoluta cercetarii tuturor problemelor legate de introducerea ordinatoarelor în educatie, accentul
fiind pus pe formarea si reciclarea profesorilor. În "Declaratia" colocviului de la Stanford se
puncteaza ca element esential al raportului dintre educatie si noile tehnologii informationale faptul
ca cetatenii trebuie sa fie formati pentru a trai într-o societate informationala.
La Congresul International UNESCO "Educatie si informatica" (Paris, 12-21 aprilie 1989) sa relevat explicit ca obiectiv imediat prioritar al politicilor educationale introducerea informaticii în
educatie pentru perfectionarea procesului de învatare. Se saluta în contextul eforturilor pentru
dezvoltarea cooperarii internationale crearea înca din 1986 de catre UNESCO a Programului
Interguvernamental de Informatica cu urmatoarele domenii prioritare: schimbul de informatii si
formarea specialistilor.
O referire speciala la planificarea programelor de pregatire a profesorilor, vizându-se aria
Europei de est cu mentionarea contributiei importante a acestor tari la ridicarea standardelor
educatiei, s-a facut în 1991 la Seminarul European "O platforma europeana pentru dezvoltarea unui
mecanism de cooperare în domeniul tehnologiilor informatice în educatie" (Moscova, iunie 1991).
Într-o lucrare recenta [3] privind formarea continua a cadrelor didactice în tarile din Uniunea
Europeana, în care se prezinta structura si continutul cursurilor de perfectionare, una dintre cele mai
consistente teme o reprezinta utilizarea tehnologiilor informatice (TI). Se precizeaza necesitatea
unei reexaminari a procesului de formare a educatorilor si reevaluarea prioritatilor într-o societate a
carei evolutie, în special cea tehnologica, cunoaste o accelerare puternica.
Se poate afirma pe buna dreptate despre anii 80 ca reprezinta deceniul revolutiei tehnologice
din învatamânt. Aplicarea calculatoarelor a nascut sperante fara precedent pentru viitorul
demersului educativ. Febra tehnologica era atât de mare, încât, înca din primii ani ai deceniului, au
fost lansate programe guvernamentale în numeroase tari, preocupate sa nu ramâna în urma în acest
domeniu. Încetul cu încetul, majoritatea tarilor dezvoltate au introdus calculatoarele în scoli
începând cu nivelurile superioare, apoi dotând succesiv clasele învatamântului secundar si primar.
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Chiar si în lipsa unor încurajari din partea guvernelor, dorinta de a adapta informatica la nevoile
salilor de clasa era atât de mare, încât multe scoli au achizitionat din proprie initiativa TI. În Olanda,
aproape 50% din scoli au achizitionat material informatic cu sprijinul bancilor si al industriei locale
chiar înainte de demararea primelor programe guvernamentale de introducere a calculatoarelor în
învatamânt. Merita sa remarcam faptul ca variatele initiative au depasit cu greu punctul de plecare
fara a-si concentra atentia asupra formarii educatorilor. În cazul nepregatirii prealabile a cadrelor
didactice pentru exploatarea noilor TI în cadrul predarii/invatarii, progresul nu poate fi garantat.
Poate cea mai ferma strategie pentru un învatamânt informatizat a fost cea aplicata în Franta,
prin planul national "Informatica pentru toti" [4], anuntat de primul ministru în anul 1985. Planul se
referea la dotarea fiecarei scoli franceze cu echipament informatic si soft adecvat.
În ceea ce priveste formarea orientata spre TI a cadrelor din învatamânt, sistemele educative
din Canada si Japonia au înregistrat progrese remarcabile. Modelul Ontario, introdus într-o
provincie canadiana, a devenit punct de referinta datorita succesului obtinut, reusind sa acopere
printr-o program de "specializare aditionala" (Ontario Additional Qualification - AQ) unele din
problemele actuale, cum ar fi corespondenta dintre stiintele noi si obiectele de învatamânt. Una
dintre cele 34 de arii vizate de programul de specializare aditionala este pregatirea profesorilor în
utilizarea TI conform curricumului. La ora actuala, fiecare scoala din Ontario [5] are cel putin un
specialist în TI, de formatie pedagogica. Este de remarcat reactia extrem de rapida a sistemului
japonez (datorata poate si mentalitatii orientate deja spre o societate informatizata) la schimbarile
introduse în 1988 [6] în educatia profesorilor.
Potrivit rezultatelor anchetei internationale despre TI în învatamânt (Computers in
Education Study - COMPED) [7] realizat în 21 de sisteme scolare, exista certitudinea raspândirii
calculatoarelor în sistemele scolare peste tot în lume. Chiar daca inovatia este complexa si daca
restrictiile bugetare sunt foarte severe, educatorii si elevii sunt extremi de favorabili adoptarii sale.
Conceptul de tehnologie informatica se foloseste pentru a indica aplicatiile formelor variate
de tehnologie pentru a colecta, stoca, organiza, procesa, prezenta si comunica informatia. Formele
de tehnologie incluse pot cuprinde computere, mijloace de comunicare electronice, video, audio si
sisteme cu circuit închis.
Sistemul românesc de învatamânt trebuie sa tina seama de aspectele pertinente ale evolutiei
viitoare a TI si sa le integreze în practica educationala într-o forma corespunzatoare.
Pâna a se ajunge la institutionalizarea demersului de implementare, se pot desprinde câteva
scopuri intermediare, subsumate unei prime etape:
1. proiectarea unui nou curriculum
2. crearea infrastructurii umane
o formarea de formatori - constituirea unor echipe de baza pentru stimularea si
dezvoltarea procesului
o formarea de profesori - pregatirea profesorilor în metodologia utilizarii computerului
în clasa
3. crearea infrastructurii materiale
o producerea de soft didactic
o dotarea progresiva a scolilor cu laboratoare standard
Se va impune introducerea unor noi teme în curriculum, fie ca discipline independente, fie
ca noi capitole ale unor discipline existente. Aceste teme includ: raportul TI - sisteme cibernetice,
aplicatiile TI în sisteme particulare, studiul computerelor, prelucrarea datelor, design asistat de
calculator, procesarea textelor, utilizarea computerului în regasirea informatiei în bazele de date etc.
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În deceniul nostru, prin luarea în considerare a distinctiei lui Hess [8] între integrare, care
uneste elementele, si articulare, care le alatura, se pune din ce în ce mai mult accent pe o integrare
între TI si studiile curriculare. Introducerea informaticii si a noilor tehnologii în planul de
învatamânt pentru viitoarele cadre didactice se poate efectua nu numai ca o disciplina noua, ci
folosita ca o sursa de cunostinte pentru dezvoltarea capacitatilor logico-instrumentale specifice,
precum si ca mijloc de favorizare a unei metodologii noi în abordarea tuturor disciplinelor scolare.
Incidentele implementarii TI în învatamânt se pot distinge pe doua planuri:
1. Primul plan vizeaza incidentele societatii informatizate asupra politicii de educatie:
1. asupra planului de învatamânt
2. asupra metodelor pedagogice
3. asupra recrutarii siformarii personalului - la unele concursuri de personal didactic din
Franta [9] se evalueaza capacitatea de a utiliza noile tehnologii informatice
4. asupra vietii interne a institutiilor scolare (comunicare E-mail, obtinerea
informatiilor prin Internet, publicarea de materiale specifice etc.)
2. Al doilea si cel mai important plan al incidentelor îl reprezinta utilizarea noilor TI ca
instrumente de îmbunatatire a calitatii învatamântului si de a raspunde cerintelor elevului.
Astfel, noile tehnologii se vor folosi în predarea disciplinelor de baza, sprijinirea si
stimularea studiului individual, precum si în domeniul învatamântului special.
Un aspect important al politicilor nationale în directia formarii noilor generatii este folosirea
computerului ca suport pentru învatare. Trebuie astfel prevazut si orientat impactul TI asupra
învatarii prin relevarea expectantelor. TI nu trebuie considerate numai ca unul din elementele de
continut ale învatamântului, ci si ca un mijloc didactic (integrate în predarea diferitelor discipline)
cu rol important în îmbunatatirea calitatii predarii si ameliorarea procesului instructiv-educativ. Se
vor dezvolta aptitudini de creare, tratare, obtinere, selectionare si recuperare a informatiei, se va
dezvolta creativitatea si capacitatea de gândire structurata. Însa introducerea TI nu vizeaza numai
familiarizarea elevilor cu prelucrarea automata a informatiei, ci si cu însusirea unor procese de
învatare mai putin pasive si mai autonome. De asemenea, se vor crea noi medii de învatare
individuala si în grup. Un alt efect posibil ar fi convertirea modelului interactiunii educator-elev
într-un model triunghiular educator-ordinator-elev.
Cel mai recent studiu de impact, elaborat de Watson în 1993 [10], lansat de Departamentul
pentru Educatie din Anglia si Wales a demonstrat complexitatea evaluarii impactului TI asupra
progresului elevilor în ciclurile primar si secundar. Studiul a indicat destul de clar ca orice
contributie era dependenta de o suita de factori, cel mai important fiind acela al rolului profesorului.
Pregatirea viitoarelor cadre didactice. Cu certitudinea ca TI si în special computerul vor deveni
instrumente de utilitate universala, este necesar sa se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire
si comportament care va permite sa se faca fata oricarei noi cerinte. Fiecare student va trebui sa
capete o formatie de baza în domeniul TI. Aceasta implica o serie de obiective cum ar fi:






însusirea principiilor comune care guverneaza aplicarea informatiei, cunoasterea naturii,
proprietatile si structurile informatiei;
dezvoltarea unei vederi de ansamblu asupra amplorii si importantei aplicatiilor informaticii
si a efectelor lor sociale si economice asupra individului si a colectivitatii;
formarea capacitatii de a identifica situatiile în care este indicata utilizarea informaticii si
conceperea unor solutii adecvate, cu particularizari în elaborarea strategiilor curriculare;
dezvoltarea priceperii de a aplica noile tehnologii în activitati ca stocarea si cautarea
informatiei, prelucrarea ei pentru comunicare, supravegherea si controlul ei;
cunoasterea mijloacelor curente de comunicare cu echipamente informatice; stabilirea unor
relatii de cooperare cu colective de profil din alte tari; extragerea informatiei de ultima ora
de pe retelele informationale mondiale etc.
245

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

Se urmareste astfel, implicit, dezvoltarea unei culturi informatice înteleasa nu numai ca o
cunoastere si competenta de specialitate, ci si ca o noua orientare si raportare la realitate.
Programul de studiu ar putea cuprinde un Curs de initiere având ca obiectiv formarea unei
culturi generale în domeniu, iar temele tratate ar putea fi aprofundate si li s-ar putea gasi aplicatii în
Cursuri facultative. O alta varianta ar fi specializarea optionala pe discipline în cadrul Cursurilor
facultative, pentru a acoperi necesitatile ce le preconizam în domeniul dezvoltarii softului
educational si aplicatiilor TI centrate pe diferite discipline de învatamânt.
"Secolul XXI se apropie si, desi rolul sau nu este prea bine conturat, computerul va avea, cu
siguranta, un profund impact asupra învatamântului - considera un cercetator olandez în pedagogie
aplicata. Schimbarile de structuri din tarile bogate ca si din tarile sarace vor avea efecte asupra
repartizarii cunostintelor la scara mondiala". [11]
1. Vattimo, Gianni - "La societa transparente", Italy, 1989, pg.10-17
inapoi la text [1]
2. Dupa Carnoy, M., Loop, L. - "Informatique et education: quel est la role de la recherche
internationale?". Rapport sur le Colloque Stanford - UNESCO, 10-13 mars 1989, Stanford
University School of Education
inapoi la text [2]
3. EURYDICE - Reteaua de Informare despre educatie în Comunitatea Europeana - "Formarea
continua a cadrelor didactice în Uniunea Europeana si în statele AELS/SEE", Editura
Alternative, Bucuresti, 1997
inapoi la text [3]
4. Grandbastien, M. (Universite de Nancy) - "IT in teacher training in France", în "Journal of
Computer Assisted Learning", vol.11, no.1/March 1995, Dorchester - pg.51-59
inapoi la text [4]
5. Owston, R.D. - "Professional development in transition: A Canadian provincial case study",
în "Journal of Computer Assisted Learning", vol.11, no.1/March 1995, Dorchester - pg.1322
inapoi la text [5]
6. Sakamoto, T., Gardner, J. - "Information in teacher education in Japan", în "Journal oc
Computer Assisted Learning", vol.11, no.1/March 1995, Dorchester - pg.35-39
inapoi la text [6]
7. Pelgrum, W.J. - "Cercetarea internationala despre utilizarea calculatoarelor în învatamânt",
în "Perspective", vol.XXII, nr.3 (83), 1992
inapoi la text [7]
8. Hess, R.K. - "A new model of computers and technology in education", în "Technology and
Teacher Education Annual", Virginia, 1992
inapoi la text [8]
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CONSIDERAȚII PSIHOPEDAGOGICE ȘI METODICE PRIVIND PREDAREAÎNVĂȚAREA BIOLOGIEI
Profesor Săceleanu Fănica
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny Fetești
Învățământul, considerat în desfășurare, reprezintă o alternanță continuă de activități de
predare și învățare care alcătuiesc o unitate organică. În sens psihopedagogic învătarea este o
activitate pentru însușirea cunoștințelor și dobândirea de deprinderi în toate sectoarele vieții
psihice: cunoaștere, emotivitate, voință. Prin învățare elevul ajunge la un dublu rezultat:unul de
ordin informativ, altul de ordin formativ.
Predarea în învățământ înseamnă o activitate comună a profesorului și a elevilor. Predarea
presupune o elaborare de către profesor a unei strategii didactice,în cadrul căreia se urmărește:
clasificarea scopului acțiunii instructiv-educative, stimularea intereselor de formare a elevilor,
gradarea ascendentă a sarcinilor, evaluarea rezultatelor pentru stabilirea eficienței activității
desfășurate.
Noile orientări de psihologie pun la baza însușirii cunoștințelor și noțiunilor acțiunea în
dubla ei ipostază de acțiune externă și acțiune mintală. Nota definitorie a acțiunii este manipularea
sau transformarea aplicată obiectelor sau informațiilor. J.Piaget consideră că punctul de plecare al
universului științei trebuie căutat în lumea acțiunilor și nu a percepției detașate de contextul ei
practic. “Nici o cunoștință-arată Piaget-nu este efectiv datorată percepțiilor singure, pentru că
acestea sunt întotdeuna dirijate și încadrate prin scheme de acțiune. Cunoștința provine din
acțiune....”
În didactica modernă își croiește drum o didactică a metodelor active,participative, în care
elevul nu este un simplu receptor de informație, ci subiect al cunoașterii și acțiunii. Procesul de
predare-învățare îmbină un act de comunicare, de transmisie cu un efort de însușire, de apropiere
din partea elevului. Profesorul este cel care inițiază dialogul, selectează și structurează materialul,
propune și organizează activitatea elevului cu acest material, inclusiv fixarea sa în memorie.
Procesul de însușire al cunoștințelor duce la cristalizarea continuă a unor structuri cognitive
și operații-noțiuni, operații, scheme de gândire și deprinderi de lucru care constituie mecanisme de
achiziție pentru noile date și informații. Prin acumulări progresive, aceste instrumente mintale sau
mecanisme de achizitii dau forma concretă și dezvoltă inteligența însăși, promovează creativitatea,
contribuie la cultivarea limbajului. Cu alte cuvinte, procesul învățării constituie implicit o
“construcție” sistematică a inteligenței.
Metodele didactice folosite de profesor sunt instrumente cu ajutorul cărora elevii,sub
îndrumarea profesorului sau în mod independent, își însușesc cunoștințe, își formează priceperi și
deprinderi, aptitudini, concepții etc. Metoda aleasă corect decurge din esența obiectului predat,
rezultă din scopul școlii, se sprijină pe cunoștințe temeinice, pe caracteristicile de vârstă ale
copilului.
În procesul didactic se folosesc metode informative sau formative. Metodele de învăţământ
sunt eficiente în măsura în care contribuie la formarea spiritului critic la elevi, gândirii creatoare,
aptitudinilor, atitudinilor exploratoare, a capacităţilor etc. O metodă este activă şi eficientă dacă îl
aduce pe elev în postura de a face, de a acţiona, de a decide. Metoda este activă atunci când elevii
participă la elaborarea conceptelor sau noţiunilor fie prin activitate intelectuală, fie prin îmbinarea
activităţii intelectuale cu cea fizică, ultima fiind un suport al primei . Elevul învaţă mai bine dacă
este angajat cu toată persoana sa într-o acţiune.
Metoda mozaicului (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor
interdependente” – cum o numeşte A. Neculau (1998), este bazată pe învăţarea în echipă
(teamlearning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină “expert”. El are în
acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi.
Metoda “Schimbă perechea”- are la bază munca elevilor în perechi astfel: se împarte
clasa în două grupe egale ca număr de participanţi; se formează două cercuri concentrice, elevii
fiind faţă în faţă pe perechi. Profesorul pune o întrebare sau dă o sarcină de lucru în perechi.
Fiecare pereche discută şi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de
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ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche. Elevii au posibilitatea de a lucra
cu fiecare membru al clasei. Fiecare se implică în activitate şi îşi aduce contribuţia la rezolvarea
sarcinii.
Metoda piramidei - sau metoda “bulgărelui de zăpadă” are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea
activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la
soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
Diagrama cauzelor şi a efectului - oferă posibilitatea punerii în evidenţă a izvoarelor unei
probleme, unui eveniment sau unui rezultat. Diagramele sunt folosite de grup ca un proces creativ
de generare şi organizare a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare) ale unui efect.
Tehnica LOTUS (Floarea de nufăr) - presupune deducerea de conexiuni între idei,
concepte, pornind de la o temă centrală. Problema sau tema centrală determină cele 8 idei
secundare care se construiesc în jurul celei principale, asemeni petalelor florii de nufăr. Cele 8 idei
secundare sunt trecute în jurul temei centrale, urmând ca apoi ele să devină la rândul lor teme
principale, pentru alte 8 flori de nufăr. Pentru fiecare din aceste noi teme centrale se vor construi
câte alte noi 8 idei secundare. Astfel, pornind de la o temă centrală, sunt generate noi teme de
studiu pentru care trebuiesc dezvoltate conexiuni noi şi noi concepte.
Brainstorming sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă
de dezvoltare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul
căreia fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea
celei mai bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Metoda „asaltului de idei” sau „cascada
ideilor” are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul de
rezolvare a unei probleme, în speranţa că, prin combinarea lor se va obţine soluţia optimă. Calea
de obţinere a acestor idei este aceea a stimulării creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă
lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Altfel spus, participanţii
sunt eliberaţi de orice constângeri, comunică fără teama că vor spune ceva greşit sau nepotrivit,
care va fi apreciat ca atare de către ceilalţi participanţi. Scopul metodei este acela de a da frâu liber
imaginaţiei, a ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor neconvenţionale, provocând o reacţie în
lanţ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei.” În acest sens, o idee sau sugestie, aparent fără
legătură cu problema în discuţie, poate oferi premise apariţiei altor idei din partea celorlalţi
participanţi.
Explozia stelară (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metodă nouă de
dezvoltare a creativităţii, similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se împrăştie
în afară, cu întrebări, la fel ca o explozie stelară. Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi
se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele
de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. Lista de întrebări iniţiale poate genera altele
neaşteptate care, posibil, solicită o şi mai mare concentrare pentru a răspunde la ele.
Scopul metodei este de a obţine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni
între concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităţii individuale şi de grup. Organizată în
grup, explozia stelară facilitează participarea întregului colectiv, stimulează crearea de întrebări la
întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcţia de idei pe idei.
Metoda Pălăriilor gânditoare este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii
participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării
gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Membrii
grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. Rolurile
se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl
joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul.
Tehnica 6/3/5este asemănătoare brinstorming-ului. Ideile noi însă se scriu pe foile de hărtie care
circulă între participanţi, şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se numeşte
6/3/5 pentru că există:- 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte- 3
soluţii fiecare, la o problemă dată, timp de- 5 minute.
Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de unde
provine şi numele) care a testat-o la Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-ului
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şi metodei 6/3/5, însă se individualizează prin limitarea discuţiei celor 6 participanţi la 6 minute.
Acest fapt are ca scop intensificarea producţiei creative, ca şi în cazul metodei 6/3/5.
Metoda Frisco are la bază interpretarea din partea participanţilor a unui rol specific, care să
acopere o amunită dimensiune a personalităţii, abordând o problemă din mai multe perspective.
Astfel, membrii grupului vor trebui să joace, fiecare, pe rând, rolul consevatoristului, rolul
exuberantului, rolul pesimistului şi rolul optimistului. Scopul ei este de a identifica problemele
complexe şi dificile şi de a le rezolva pe căi simple şi eficiente. Ea are la bază brainstorming-ul
regizat şi solicită din partea elevilor capacităţi empatice, spirit critic, punând accent pe stimularea
gândirii, a imaginaţiei şi a creativităţii.
Considerându-şi rolul său de facilitator al cunoaşterii, scopul profesorului postmodernist
este să-şi înveţe elevii cum să gândească nu ce să gândească. Important este nu doar a-i antrena pe
elevi în formularea de răspunsuri la întrebările şi problemele enunţate, ci mai mult, de a-i ajuta să
descopere căile de a pune întrebări şi de a critica problemele. Astfel, educaţia trebuie să fie cea
care să-l determine pe individ să fie într-o continuă stare problematizantă, o stare în care
permanent să-şi pună întrebări şi să caute răspunsuri, considerând faptul că “imaginaţia este mai
importantă decât cunoaşterea.” (Einstein) Educatorul bun cunoaşte şi apreciează/valorifică
punctele de vedere ale elevilor. Opiniile acestora reprezintă nişte “ferestre” deschise spre propriile
lor raţionamente, ilustrative pentru felul cum gândesc şi înţeleg lumea. Acordându-le şansa de a-şi
exprima părerile, profesorul stimulează încrederea în propriile forţe ale elevilor.
Profesorul este acea persoană care dăruieşte cu iubire din cunoaşterea sa, cântărind cât, ce
şi cum trebuie porţionată aceasta, astfel încât sufletul celui aflat în formare s-o primească ca pe
ceva firesc, de care are nevoie pentru propria-i desăvârşire.
BIBLIOGRAFIE
Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
Oprea, Crenguţa, L., Strategii didactice interactive – repere teoaretice şi practice, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ed. a IV-a, 2009
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MODALITᾸŢI DE REALIZARE A ACTIVITᾸŢILOR
EXTRACURRICULARE ȊN ȊNVᾸŢᾸMÂNTUL PREŞCOLAR
Prof.Samoilă Gabriela
Grădiniţa P.P. Nr.39 Galaţi
Învăţământul are rolul de a-i forma pe copii din diferite aspecte cum ar fi din aspectul
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, toate acestea pentru a-i oferi posibilitatea unei integrări
sociale cât mai uşoare.
După o binecunoscută clasificare UNESCO (1997), educaţia extracurriculară, adică
educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia
informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu
zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor
organizaţii cu caracter educativ.
În literatura de specialitate puteam întâlni diferite exemple de programe sau activităţi care
se pot realiza în cadrul educaţiei nonformale cum ar fi:
1. Activităţi directe în sprijinul educării şi instruirii preşcolarilor:
- formarea competenţelor de organizare-autoorganizare
 atribuirea de sarcini
 organizarea grupei de preşcolari
- acţiuni unidisciplinare
 excursia de studiu
 concursul şcolar
- activităţi pluri şi interdisciplinare
 cercurile extracurriculare (cultural, ecologic, sportiv, umanitar)
 serbările şcolare
 competiţii culturale/sportive
 expoziţii şcolare
 ateliere teoretice şi practice (pictură, muzică, graffitti, teatru, IT)
 activităţi culturale -vizite la muzee, centre culturale
 acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale (Crucea Roşie, Salvaţi copiii) prin
promovarea de proiecte pe cele cinci piste educaţionale (dezvoltarea fizică, dezvoltarea
intelectuală, dezvoltarea afectivă, dezvoltarea socială, dezvoltarea spirituală).
2. Activităţi indirecte în spijinul educării:
- comemorări sau festivităţi
- grădiniţa părinţilor
- şedinţe cu părinţii
- consultaţii pentru părinţi
- invitaţi- personalităţi, reprezentanţi ai unor instituţii culturale, sportive, medicale, organizaţii
socio-profesionale
3. Activităţi indirecte în spijinul instruirii:
- amenajarea unor spaţii destinate unei discipline: punctul, colţul, centrul, atelierul... disciplinei
- traducerea unor mijloace informatice de predare.
Activităţile extrașcolare organizate de grădiniţă au un conţinut cultural, artistic, spiritual,
ştiinţific, sau de asemenea pot fi simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea
comunităţii locale.
Activităţile extrașcolare reprezintă activităţi care implică întreaga grupă de copiii, mai multe
grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe. Astfel de activităţi le oferă copiilor un bun
prilej de destindere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi
recunoaştere a aptitudinilor. Aceste activităţi au caracter ocazional şi pot îmbrăca o multitudine de
forme:
- sărbătorirea zilei de naştere a unui copil la care participă colegi din toată grădiniţa;
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- aniversarea zilei de naştere a unor copii care au frecventat grădiniţa şi acum sunt la şcoala
primară;
- vizionarea în grup a unor spectacole la teatrul de păpuşi;
- vizitarea centrului de plasament/ azilului de bătrâni;
- excursii;
- plimbări în parc/ la grădina zoologică;
- vizită la diferite muzee.
Excursia este o activitate foarte plăcută, care ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a
copilului, la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Excursia îi oferă copilului însuşirea unei
experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii ei îşi
suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară prin achiziționarea a noi cunoştinţe.
Excursiile pot îmbogății cunoştinţele copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei,
respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care
au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei.
Prin excursii copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat
opere de artă scriitori şi artişti.
Serbările sunt văzute ca un indispensabil izvor de satisfacţie, bucurii, care creează o bună
dispoziţie. Serbările de asemenea pot lua forme variate, de la importantă evocare istorică la un vesel
carnaval. Perioada de elaborare și pregătire a serbării, dorinţa copiilor de a avea succes, sudează
colectivul și impulsionează în mod favorabil. În opinia mea fiecare copil trebuie să aibă un loc bine
stabilit în cadrul programelor, astefl el se va simți parte integrantă a colectivului, va fi mai conștient
de faptul că de participarea lui depinde reuşita serbării.
La pregătirea şi realizarea serbărilor, copiii participă cu un foarte mare interes și entuziasm,
din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de destindere, satisfacţie, făcându-le chiar și pentru un
scurt moment viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Serbările pot avea loc cu diferite ocazii:
-Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an şcolar.
-Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ şi religios: Sf. Nicolae, Crăciun, Paşte, 1
Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua lui Creangă, Ziua Europei, Carnavalul Cărţii
pentru copii;
Serbările reprezintă un mod eficient de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor ajutând
la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. Prin implicarea copilului la un spectacol de
teatru, prin interpretarea unui rol, acesta nu îşi va surprinde doar părinţii, educatoarea, ci și pe el
însuşi.
Programele distractive, serbările, şezătorile sunt activităţi care răspund unor necesităţi duble
din punct de vedere psiho-pedagogice. În primul râand de a asigura odihnă activă copiilor şi în al
doilea rând de a exersa capacităţi psiho-fizice ale acestora. Ele continuă, aprofundează şi valorifică
activităţile de învăţare dirijată sau la alegere. valoarea scenetelor rezidă între îmbinarea dintre
formativ şi informativ, util şi plăcut în conţinutul educativ al acestora. Scenetele de teatru
influenţează dezvoltarea copilului din punctul de vedere al educaţiei intelectuale, morale, estetice,
fizice.
Participând la scenete de teatru, copiii de asemenea socializează, îşi stimulează inteligenţa şi
creativitatea. Teatrul educă prin oferirea unui câmp de acţiune şi de afirmare a personalităţii, iar
copilul are satisfacţia exprimării conduitelor achiziţionate şi a vieţii social-afective. Scenetele de
teatru au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral,
estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare a preşcolarilor (M. Preda 2009).
Vizionarea în colectiv a fimelor este o activitate foarte îndrăgită de copii nu numai datorită
fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor, ci şi dorinţei de a se afla în grupul
prietenilor şi colegilor cu care să facă schimb de impresii (Revista Învăţământului Preuniversitar,
aprilie 2012)
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i
se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă, dacă se folosesc metode şi
procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o formă mai
simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină
stăpânire a cunoştinţelor.
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Activităţile extraşcolare reprezintă un bun prilej de activizare şi de dezvoltare a creativităţii,
dar și a capacității de socializare. Totuși indiferent de tipul de activitate extraşcolară pe care o
realizăm, fie că este vorba de drumeţie, vizita într-un atelier de creaţie, un muzeu, un loc istoric, o
excursie de mică sau mare anvergură este necesar să mobilizăm trei factori implicaţi în actul
educaţional:

preşcolarii – prin responsabilităţi asumate atât individual, cât şi în grup;

familie – prin susţinere morală, financiară, sau chiar implicate în organizarea
activităţilor;

grădiniţa – prin obţinerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor
didactice,
realizarea unităţii dintre cei doi factori, finalizarea activităţii întreprinse (Orizont Didactic, Revistă
Educaţională nr.11/2012).
Activităţile extraşcolare, de obicei, au cel mai larg caracter interdisciplinar, dăruind cele mai
bune modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din grădiniță, deoarece sunt factorii educativi
cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. Activităţile extrașcolare concretizate în
excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit
comportament, o ţinută adecvată situaţiei.
Toate activităţile extrașcolare pot fi organizate în momente diferite cum ar fi:
1. la începutul unei teme sau capitol din programa şcolară –având rol introductiv, de a
familiariza educabilul cu tema ce urmează a fi dezbătută în clasă;
2. în prelungirea lecţiei – cu rol de consolidare sau / şi aplicare a cunoştinţelor însuşite prin
procesul didactic desfăşurat la clasă;
3. finale sau de încheiere – pentru îmbogăţirea şi valorificarea cunoştinţelor însuşite în
lecţie.
În concluzie putem spune că activitatea extrașcolară este o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă deoarece dezvoltă abilităţi şi competenţe sociale, abilitatea de a intra în
contact cu instituţiile statului, de comunicare, de interacţiune, de a se descurca pe cont propriu, de a
şti cum să se comporte în diverse situaţii, de a se adapta uşor unor situaţii noi. De aceea orice cadru
didactic trebuie să-i acorde o deosebită atenţie, adoptând o atitudine creatoare, atât în modul de
realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă pentru copii.
Bibliografie:
1. Păun, E, „Sociopedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
2. Preda, Viorica,,Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii’’ Editura
,,Gheorghe Cârţu Alexandru’’,Craiova, 2009
3. **** Revista ȋnvăţământului preşcolar, Nr.11, Aprilie, 2012
4.Tomşa, Gh, Oprescu, N. „Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare”, Editura V & I
INTEGRAL, Bucureşti, 2007
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IMPORTANȚA METODELOR INTERACTIVE ÎN OPTIMIZAREA
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Sima Florina, Școala Gimnazială,
sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Tîrg, județul Prahova
O importantă, orientare a educaţiei contemporane o reprezintă formarea personalităţii elevului
activ, investigator, creator, participant conştient la propria sa formare.
Din această cauză fiecare elev trebuie să fie pus în situaţia de a participa prin efort personal la
dobândirea de noi cunoştinţe, de a fi activ. Un elev care stă pasiv în bancă doar urmăreşte cele
predate, nu poate obţine rezultate bune la învăţătură. De aceea, cadrului didactic îi revine sarcina de
a crea toate condiţiile pentru schimbarea de comportamente ce se aşteaptă să fie obţinute pe baza
unei activităţi efectuate direct de elev. Nu este suficient ca elevul să ştie, ci trebuie abilitat să facă ce
ştie, adică să ştie să înveţe, să se poată folosi în situaţii noi de cunoştinţele dobândite, să facă
legături logice şi transferuri.
Pedagogia modernă utilizează preponderent metode şi tehnici interactive care pot fi
instrumente importante pe care cadrul didactic le poate folosi în cadrul predării lecţiilor de limba şi
literatura română, ca acestea să fie mai atrăgătoare şi eficiente, să ajute elevii să realizeze judecăţi
de valoare, să-i sprijine în înţelegerea conţinuturilor.
Pornind de la textul în versuri ,,Primăvara‘’, am încercat în utilizarea metodelor active de
învăţare să măresc potenţialul intelectual al elevului, să cultiv atitudini investigatoare, să formez
spiritul de echipă.
În continuare sunt prezentate câteva dintre metodele active de învăţare :
Brainstorming
Este numită metoda ,,asaltului de idei” sau ,,furtună în creier”. Este o metodă de stimulare a
creativităţii ce constă în enunţarea spontană a ami multor idei pentru soluţionarea unor probleme.
Discuţia porneşte de la cuvântul cheie: primăvara.
păsări

flori
iarbă

insecte

PRIMĂVARA

soare

Ziua Mamei

Cubul
Se foloseşte în lecţiile de limba română cu scopul de a explora un subiect în posibilitatea de
a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. Aruncând cubul grupa
ţintă primeşte o sarcină pentru numărul dat.
1. Descrie – semnele specifice anotimpului primăvara;
2. Compară- anotimpul iarna cu anotimpul primăvara;
3. Asociază – schimbările din natură cu cele petrecute în alte anotimpuri;
4. Analizează – activitatea fiecărei vietăţi din poezie;
5. Aplică – găsiţi însuşiri pentru: câmp, rândunică, sturz, timp, albină;
6. Argumentaţi – de ce vă place acest anotimp?

Diagrama Wenn
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Se potriveşte în orele de consolidare. Poate fi o activitate frontală.
PRIMĂVARA

IARNA

- vreme mai călduţă
- creşte iarba şi florile, înfloresc pomii

- vreme foarte rece
- pământul este acoperit cu
zăpadă, copacii sunt goi

anotimpuri
fiecare anotimp are trei luni
- păsările sunt plecate în ţările calde
- se întorc păsările din ţările calde
- unele animale hibernează
- animalele ies din bârloguri
Cvintetul
Este o poezioară de cinci versuri prin care se rezumă un conţinut de idei. Activitatea se
poate desfăşura individual, în perechi, pe grupe.
PRIMĂVARA- cuvânt cheie
bogată, frumoasă – adjective
sosind, renăscând, cântând – verbe la gerunziu
natura se trezeşte la viaţă – sentimente faţă de subiect
anotimp – cuvânt sinteză
Blazonul
Presupune completarea compartimentelor unei scheme cu desene, jetoane, cuvinte sau
propoziţii care prezintă sinteza unui aspect real. Este o metodă complexă care se potriveşte cu
diverse situaţii care presupun o fixare, o sistematizare, o abordare transdisciplinară. Se poate
organiza individual, în perechi, în echipă şi pe grupe. Poate fi considerată ca un corolar al unei
lecţii sau unităţi de învăţare.
Text suport - ,,PRIMĂVARA”
Natura se trezeşte la viaţă
-

o plantă specifică(ghiocel)

- un obiect specific
anotimp(mărţişor)

- o insectă sau o pasăre(fluture sau rândunică)

acestui - un peisaj(copaci înfloriţi)

Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală
valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.
Metodele moderne au tendinţa de a se apropia cât mai mult de metodele cercetării ştiinţifice,
antrenând elevii în activităţi de investigare şi cercetare directă.
Prin măiestria şi priceperea de care dăm dovadă putem dezvolta creativitatea la elevi dar,
putem ajunge la o autostimulare a creativităţii.
BIBLIOGRAFIE
1. Neacşu I.,1990, Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Editura militară, Bucureşti
2. Odarca Bout Ghid de practică pedagogică-învăţământ primar şi preşcolar, Aska Grafica,2006,
Sighetu Marmaţiei
3. Peneş Marcela, Limba şi literatura română, manual clasa a II-a, Editura Ana, 2000, Bucureşti
4. Tompa L., Lăzărescu Georgeta ş.a., Metode şi tehnici de muncă intelectuală E.D.P., Bucureşti
5. ,,Învăţământul primar”, nr. 2-3/2001 şi nr. 3-4/1995
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UTILITATEA TEHNOLOGIEI ÎN EDUCAŢIE
Prof. Solidum Reka-Andrea
Liceul de Artă” Ioan Sima”, Zalău
Revoluţia tehnologică ne-a schimbat radical viaţa , chiar şi modul nostru de a gândi şi modul
de a percepe lumea care ne conjoară. Din fericire, în zilele noastre ştiinţa şi tehnica nu au limite.
Produsele tehnologice fac parte din existenţa noastră cotidiană. În lumea alertă în care trăim
informaţia înseamnă putere, de aceea datoria noastră ca dascăli este să-i invăţăm pe elevi cum să
folosească noile tehnologii în favoarea lor, de asemenea ar trebui să facilităm formarea gândirii
critice. Noile tehnologii înseamnă o serie de echipamente precum laptop-uri, tablete, table
interactive şi de aplicații de tipul editoarelor de texte, utilitarelor pentru prezentări sau pentru calcul
tabelar, navigatoarelor pentru Internet, orizontul tehnologic se populează cu dispozitive și mai noi,
care lasă să se întrevadă un potențial uriaș de transpunere în educație.
Tehnologia este foarte utilă în educaţie dacă ştii cum s-o foloseşti. Tehnologia poate
schimba modul în care elevii invaţă. Este important să-i stimulăm pe elevi să caute singuri
informaţii. Teleinformatica este cea mai importantă realizre a revoluţiei informatice,”care
obligă„toate ariile gândirii şi acţiunii până acum fragmentate, să interacţioneze viguros.
Orizontalizarea inter-acţiunilor şi asocierea în formule de echipă, schimbă radical modul de viaţă şi
mai ales dă un impuls solidarităţii umane” (M. Maliţa, 2002).
Datorită uimitorului progress digital, procesul de învăţare a devenit accesibil şi interactiv.
Elevii prin tehnologie şi Internet pot explora locuri noi din diferite colţuri ale lumii şi pot găsi
subiecte şi idei inedite care să le dezvolte imaginaţia şi creativitatea. Elevii pot obţine informaţia,
mai facil, din spaţiul virtual care reprezintă un modelator eficent al învăţării. Dar, să nu uităm nici
de sursele de educare virtuale, respectiv biblioteciile şi enciclopediile online, acestea reprezintă
instrumente aplicate de tip educaţional online care sunt de mare folos în procesul de învăţare.
In special, în timpul orelor de limbi moderne, Internetul ne dă posibilitatea de a cunoaşte
culturi diferite, şi să colaborăm cu alţi profesori din diferite colţuri ale lumii. Cu ajutorul spaţiului
virtual putem prezenta complexitatea existenţei umane. Misiunea noastră ca profesori este
încurajarea elevilor să devină mai curioşi şi să cunoască mai bine societatea modernă şi să se
integreze cât mai bine în această societate dinamică.
Un alt instrument modern de predare este videopriectorul. Prin intermediul său, comunicarea
ce este cheia învăţării poate atinge o nouă dimensiune. Elevii sunt impulsionaţi să devină activi la
ore prin intermediul informaţiilor transmise sub forma de imagini, tabele, grafice etc.
De asemenea, profesorii pot obţine o mai bună structurare şi sintetizare a lecţiilor.
Inversând procesele clasice, elevii îşi pot expune propriile lucrări cu ajutorul videoproiectorului,
experienţa ce poate duce la creşterea interesului faţă de proiectele care le sunt date în lucru. O
invenţie minunată este videoproiectorul interactiv, care proiectează pe suprafaţa tablei albe,
transformând-o într-o suprafaţă interactivă. De altfel, una dintre cele mai importante caracteristici
ale videoproiectorului este faptul că transformă orice suprafaţă adecvată proiecţiei.
Determinarea coordonatelor pe suprafaţa de lucru se face prin infraroşu. Pe suprafaţa interactivă se
lucrează cu un stilou interactiv. Tabla albă folosită poate fi utilizată şi pentru scrierea cu markere,
orice eventuală deteriorare a suprafeţei de scris nu va afecta folosirea acesteia ca tablă interactivă.
Cu ajutorul videoproiectorului interactiv putem capta imaginea de pe table interactivă. De
asemenea, putem înregistra lecţia prezentată şi putem reda această înregistrare în format de tip
video.
Academicianul Mircea Maliţa a spus şi a avut perfectă dreptate că economia cunoaşterii
schimbă toate datele educaţiei. Sistemele de învăţământ, formal încearcă să se adapteze acestei noi
situaţii, în care „lumea întreagă este clasă de şcoală”. Introducerea informaticii în şcoli a fost primul
pas. Introducerea de vizite şi stagii de studii în afara şcolii, la instituţii productive, de servicii sau
administraţie. Revizuirea anuală manualelor a fost întreprinsă. Manualul devine un ghid de bază, iar
cunoştinţele se dobândesc din sursele recomandate de bibliografii. De la lecţie, accentul a fost mutat
pe lucrările individuale sau în echipă. Profesorii se transformă în „ tutori”, „ ghizi” sau „facilitatori”
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ai muncii personale al elevilor. Biblioteca şcolii devine mediatică şi raftul de CD-uri e mai cercetat
decât raftul de cărţi. Pe furiş, elevii se amuză cu jocuri pe calculator. Dar o lecţie multimedia de
istorie, să zicem, cu text asezonat de imagini, cântece, extrase din filme, vizite la monumente, poate
fi mai absorbantă decât orice joc şi bate de departe combinaţia clasică a expunerii cu manualul (M.
Maliţa, 2002).
Accesul rapid şi nelimitat la informaţii este un avantaj evident al noilor tehnologii şi în
special al Internetului, care permite profesorilor din toate colturile lumii să stabilească mai uşor
contacte în vederea schimbului de idei şi informaţii cu caracter pedagogic şi cultural, pentru a
coopera şi derula proiecte educative. Corespondenţa electronică, videoconferintele, grupurile de
discuţii, blogul sunt doar câteva dintre mijloacele de comunicare oferite de Internet care permit
profesorilor să iasă din cadrul tradiţional al sălii de clasă pentru a se deschide spre lume.
Deşi virtuală, această fereastră spre lume permite profesorilor şi elevilor să se conecteze la
valorile culturii universale. O mai bună înţelegere a diversităţilor culturale contribuie la educaţia în
spiritul toleranţei, aprecierii şi respectului reciproc, valori importante pentru construirea unui dialog
intercultural.
Prin intermediul comunicării cu caracter interactiv, elevii pot opta pentru oportunitatea
învăţării la distanţă, fie în cazul educaţiei de tip universitar, fie prin interacţiunea cu alţi participanţi,
accesând diverse sisteme online: forum specializat, reţele virtuale, comunităţi specifice.
Calculatorul a invadat toate mediile datorită reducerii costurilor, miniaturizării, ale creşterii
vitezei de calcul şi volumului de date. Între tehnologiile actuale și educație există o relație strânsă.
Cucoş susţine că relația dintre tehnologie și educație devine din ce în ce mai dinamică. Pe de o
parte, asistăm la o permanentă evoluție a suporturilor tehnice, la o înnoire de la o zi la alta, ceea ce
obligă, din partea utilizatorilor la formarea de noi abilități, conduite, atitudini. Pe de altă parte, şi
gradul de absorbție sau de permisivitate a tehnicului în raport cu exigențele perimetrului educațional
evoluează într-un ritm alert. Astfel încât, relația dintre cele două „dinamici” devine mult mai
complexă. De multe ori se întâmplă ca unele inovații tehnice să intre ca atare în spațiul școlar, întrun mod „natural”.
Tehnologiile de informare și comunicare actuale construiesc un nou referențial al învățării,
cel vehiculat sau „creat” de către lumea virtuală. Acesta nu-i mai puțin important decât conținuturile
clasice, multe dintre acestea fiind „dublate” de variante virtuale. Picturile dintr-un mare muzeu pot
fi explorate la fața locului, dar pot fi și „inspectate”, din multiple perspective, de la distanță, prin
intermediul internetului. Ambele variante induc diferite tipuri de reprezentări sau de experiențe cu
conotație formativă care se completează dar se și stimulează reciproc (Cucoş, 2000).
În concluzie, în prezent totul este posibil cu ajutorul tehnologiei. Din fericire, educaţia nu
mai are graniţe. Deci, totul este posibil şi nu ştim niciodată ce inveţii uimitoare ne rezervă viitorul.
Bibliografie:
1. Cucoş C., Educaţie. Dimensiuni culturale şi interculturale, Editura Polirom, Iaşi, 2000
2. Maliţa M., Zece mii de culturi o singură civilizație, Editura Nemira, Bucureşti, 2002
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MANUALE DIGITALE ŞI PLATFORME E-LEARNING - RESURSE
EDUCAŢIONALE MODERNE
Sprîncenătoaia Ion – Colegiul Auto Traian Vuia” Tg-Jiu
Manualele digitale şi platformele e-learning constituie resurse educaţionale moderne
utilizate în activitatea didactică, apărute datorită dezvoltării noilor tehnologii.
Manualele digitale sunt produse software, realizate de cadre didactşi ceinformaticieni,
reprezentând cu ajutorul instrumentelor multimedia ţinutulcon materialului tipărit, putând fi
utilizate online şi offline.
E-learning utilizează noile tehnologii ale comunicaţiei şi informaţiei în procesul
educaţional.
Auxiliarul curricular vine în sprijinul tuturor utilizatorilor de calculatoare personale care
doresc să-şi perfecţioneze cunoştinţele în domeniul IT la nivelul de utilizator experimentat.
Lucrarea cuprinde şapte module care tratează în totalitate noţiunile teoretice şi aptitudinile
practice acoperite de programa ECDL versiune 5.0:
Modulul 1 – Tehnologia Informaţiei
Modulul 2 – Utilizarea Computerului
Modulul 3 – Procesorul de texte Word
Modulul 4 – Calcul tabelar Excel
Modulul 5 – Baze de date Access
Modulul 6 – Prezentări PowerPoint
Modulul 7 – Internet şi WWW
Modulul 1 – Tehnologia informaţiei – este structurat în 16 capitole: prelucrarea datelor,
structura unui calculator personal, tipuri de calculatoare, reţele de calculatoare, tipuri de software,
tehnologii de acces, sisteme de operare, interfaţa grafică cu utilizatorul, norme de protecţia muncii,
reguli de ergonomie, probleme de sănătate, mediul de lucru, servicii electronice Internet pentru
utilizatori, instrumente de comunicare, comunitatea virtuală şi securitatea datelor
Pentru a creşte calitatea actului de formare şi a pregăti temeinic cadrele didactice din grupul
ţintă pentru susţinerea primului examen ECDL, am realizat şi un manual electronic. Pe lângă partea
teoretică cuprinsă în auxiliarul tipărit, manualul digital creat poate fi parcurs cu uşurinţă, cuprinzând
şi teste de evaluare pentru verificarea cunoştinţelor (9 teste intermediare şi 5 teste finale).
Creat cu ajutorul limbajului HTML, manualul poate fi utilizat offline, fără a necesita
conexiune la Internet.
HTML (HyperText Markup Language) este un limbaj de marcare utilizat pentru realizarea
paginilor web. Acestea pot fi create cu orice editor de texte (Notepad, Notepad++, etc.) şi pot fi
vizualizate cu diferite browsere, fiind independente
de platforma de lucru.
Proiectarea interfeţei cu utilizatorul a
manualului este prezentată în figura nr. 2.
Mediul de lucru este format din patru pagini cadru:
1.pagina antet - conţine denumirea modulului (partea
de sus a paginii)
2. pagina cuprins - conţine titlul lecţiilor şi testele de
evaluare (partea stângă a paginii)
3. pagina de conţinut a lecţiilor (partea dreaptă a
paginii)
4. pagina de subsol conţine adresa de e-mail pentru
autor (partea de jos a paginii)
Figura nr. 2. Interfaţa cu utilizatorul manual digital

Testele de evaluare, instrumente complementare de învăţare şi verificare, sunt de tip grilă şi
conţin întrebări cu patru variante de răspuns, din care una singură este corectă. Am proiectat testele
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intermediare cu un număr de 20 de întrebări iar cele finale cu un număr de 36 de întrebări pentru a
permite utilizatorilor atât autoevaluarea dar şi familiarizarea cu mediul de examinare. (figura nr. 3).

Figura nr. 3. Structură pagini teste de evaluare
Materialele didactice create în cadrul proiectului sunt utilizate de către elevi la orele de
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiei precum şi la modulele tehnice specifice claselor a XI-a şi
a XII-a, domeniul Electronică şi Automatizări, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul,
dar şi pentru pregătirea suplimentară a elevilor care doresc să obţină permisul european de
conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence).
Manualul digital a fost instalat pe calculatoarele din laboratorul de informatică a şcolii, pe
site-ul şcolii şi pe platforma e-learning (bazată pe tehnologia MOODLE) creată în cadrul
proiectului, platformă la care am avut acces în calitate de profesor formator.
Concluzionând, consider că integrarea manualelor digitale şi a platformelor e -learning în
educaţie, contribuie la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ fiind complementare
metodelor tradiţionale de predare-învăţare-evaluare.

Bibliografie:
Cerghit Ioan, Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti,
2002, pag.26
Husac Melexina, Şcolarul mic şi calculatorul în Învăţământul primar. Revistă dedicată
cadrelor didactice, nr. 1 – 3/2006, Editura Miniped, Bucureşti, 2006, pag.12
Joiţa Elena, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova, 2003, pag. 34
Maciuc Irina, Formarea continuă a cadrelor didactice, Editura Omniscop, Craiova, 1998, pag.2
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METODA PREDĂRII PRIN INVESTIGARE ȘTIINȚIFICĂ (IBSE)
Prof. înv.preșc. Stîna Paula Lucia
Grădinița ”Căsuţa fermecată” Luduş
Orice inovaţie educaţională aduce cu sine noutăţi care provoacă schimbări ce pot să fie
drastice sau progresive. Schimbările progresive sunt cele mai eficiente şi constau în introducerea
unor metode şi tehnici care aduc îmbunătăţiri procesului de educaţie.Una dintre aceste metode este
metoda de predare prin investigare ştiinţifică– Inquiry-Based Science Education (IBSE).
Autorităţile europene şi comunitatea ştiinţifică internaţională au evidenţiat importanţa
predării matematicii şi a ştiinţelor folosind metoda investigării stiinţifice -Inquiry-Based Science
Education (IBSE) pentru a dezvolta o strategie integrată în vederea educaţiei în domeniul ştiinţelor
şi a conştientizării necesităţii acesteia în învăţământul primar şi secundar , cu scopul de a creşte
interesul elevilor pentru o carieră ştiinţifică. La nivel global, un numar mare de ţări au început să
aplice proiecte bazate pe metoda IBSE , atât în ciclul secundar, cât şi în cel primar. În Europa a fost
implementat un program educaţional ştiinţific constând în aplicarea metodei IBSE, la care au
participat 12 ţări.
Metoda IBSE a fost implementată cu succes prin proiectele Scienceduc şi Pollen (20062009) finanţate prin Programul Cadru 6 al Uniunii Europene în şcolile din câteva oraşe europene.
Acest lucru a dus la dezvoltarea ulterioară a educaţiei bazate pe metoda investigării ştiinţifice.
Cele două proiecte au susţinut includerea metodei IBSE în programa şcolară, instruirea cadrelor
didactice şi aplicarea metodei la clasă. Proiectele IBSE aplicate în învăţământul primar şi secundar
urmăresc obiective care merg dincolo de achiziţia de informaţii stiinţifice. Scopul acestei metode
include înţelegerea procesului ştiinţific şi prin această înţelegere, dezvoltarea gândii critice în
rezolvarea problemelor apărute în diverse situaţii de viaţă, stimulând totodată moduri de
comportament (colaborare cu alţii, aprecierea ştiinţelor,etc). Rezultate importante, care derivă din
această metodologie sunt, de asemenea, insuflarea dorinţei de căutarea a adevărului , practica de a
lucra în grupuri, toleranţa pentru diferite idei, capacitatea de a comunica rezultatele.
De-a lungul timpului această metodă de predare-învatare prin cercetare a fost caracterizată
într-o varietate de moduri (Collins, 1986, De Boer, 1991, Rakow, 1986), fiind promovată dintr-o
multitudine de perspective. Unii au subliniat natura activă a implicării elevilor, care asociază
cercetarea cu învăţarea practică şi cu cea bazată pe activităţi. Cercetarea poate fi definită drept
„demersul deliberat de a diagnostica problemele, de a evalua critic experimentele, de a distinge
alternativele, de a planifica analizele, de a cerceta ipotezele, de a căuta informaţii, de a construi
modele, de a dezbate cu colegii şi de a forma argumente coerente" (Linn, Davis, & Bell, 2004).
În anul 2006 ia fiinţă Grupul de lucru privind Colaborarea Internaţională pentru Evaluarea
Metodei IBSE, iar în anul 2009 , în urma implementării proiectului, emit un raport cu privire la
impactul pe care îl are utilizarea metodei IBSE. Câteva dintre concluziile acestui raport: „Utilizarea
metodei de investigare ştiinţifică în predarea şi învăţarea ştiinţelor contribuie atât la dezvoltarea
întelegerii, a participării şi a interesului cu care elevii abordează activităţi ştiinţifice, cât şi la
îmbunătăţirea educaţiei în general. Prin participarea la activităţile de cercetare ştiinţifică, elevii
dobândesc o înţelegere generală a ideilor importante pe care ştiinţa le promovează, a scopului în
care se realizează investigarea ştiinţifică şi a evaluării şi interpretării rezultatelor. Toate acestea
reprezintă rezultate ale educaţiei, care sunt importante pentru toţi cetăţenii, nu numai pentru cei care
îşi vor alege ocupaţii în domeniul ştiinţelor în viaţa adultă.
Caracteristici esenţiale ale educaţiei în domeniul ştiinţelor bazată pe investigare:
 elevii îşi însuşesc concepte care să le permită să înţeleagă aspectele știinţifice ale lumii din jurul
lor prin gândire proprie,
 elevii vor fi implicaţi în utilizarea directă a obiectelor şi a materialelor şi observarea fenomenelor;
selectarea informaţiilor utile dintr-o serie de surse de informaţii; formularea întrebărilor pentru
realizarea investigării ştiinţifice, planificarea şi desfăşurarea investigării, rezolvarea problemelor,
reflectarea asupra rezultatelor obţinute şi dezvoltarea de noi ipoteze;
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 colaborarea cu colegii, împărtăşind idei, planuri şi concluzii, dezvoltându-şi astfel întelegerea
proprie a lucrurilor şi fenomenelor prin dialog;
 cadrele didactice îşi vor ghida elevii pentru ca aceştia să-şi dezvolte competenţe pentru realizarea
investigării ştiinţifice şi pentru a întelege conceptele ştiinţifice prin activitate proprie. Aceasta
presupune ca profesorii să faciliteze lucrul în echipă, argumentările, dialogul şi dezbaterile, şi de
asemenea, să ofere posibilitatea ca elevii să fie implicaţi în activităţi experimentale şi să aibă
acces la surse de informare.”
Prin intermediul acestei metode copiii îşi formează competenţe de descoperire autonomă a
procedeelor de cercetare într-un context didactic organizat. Ei învaţă să conceapă şi să desfăşoare
activităţi de cercetare ştiinţifică, să formuleze şi să revizuiască explicaţii cu ajutorul logicii şi
probelor, precum şi să recunoască şi să analizeze explicaţii şi modele alternative. Această metodă îi
ajută pe elevi să aprecieze chestiunile ştiinţifice de bază, prin intermediul contactului cu subiecte
similare, şi să înveţe să comunice şi să-şi susţină ideile cu argumente ştiinţifice. În practica şcolară,
această strategie beneficiază şi de o implementare liniară, care se poate realiza în cinci paşi.
Aceşti cinci paşi pot fi sistematizaţi în scenariul didactic standard descris mai jos:
1. Activităţi care dau naştere la întrebări:
 Manifestarea curiozităţii : acest moment are rolul de a capta atenţia elevilor şi de a le stârni
interesul cu privire la subiectul care urmează a fi studiat. Este de preferat să se aleagă subiecte care
ar putea interesa elevii, subiecte care au legatură cu programa şcolară, astfel proiectul va facilita
activitatea didactică formală şi le va permite elevilor să realizeze corespondenţe între ceea ce învaţă
la şcoală şi viaţa cotidiană.
 Definirea întrebărilor pe baza cunoştinţelor actuale : cadrul didactic adresează întrebari care
să permită să estimeze cunoştinţele teoretice pe care elevii le deţin în momentul respectiv cu privire
la subiectul ales. Se propun câteva întrebări iniţiale, cu care se începe activitatea de
documentare.Aceste întrebări ştiinţifice le vor îndrepta cercetările preliminare în direcţia corectă. La
finalul acestei etape elevii vor stabili cu precizie subiectul proiectului şi întrebările de cercetare.
2. Cercetare activă
 Propunerea unor explicaţii sau ipoteze preliminare: îndrumaţi de cadrul didactic prin
intermediul discuţiilor elevii vor face unele predicţii preliminare şi vor propune posibile explicaţii la
intrebările formulate în etapa precedentă.
 Planificarea şi realizarea unei cercetări simple: se concepe planul de analiză care le va
permite să ofere explicaţii la întrebările cu conţinut ştiinţific subiectului discutat. Împreună cu
cadrul didactic se stabilesc calendarul proiectului şi modul de desfăşurare, se aleg instrumentele şi
procedurile care să contribuie la realizarea cercetării.La finalul acestei etape, elevii vor avea un plan
foarte clar cu privire la desfăşurarea experimentului.
3. Creaţie
 Strângerea de probe pe baza observaţiilor: pe întreg parcursul cercetării, elevii vor strânge
probe, pe baza cărora ulterior vor formula explicaţiile.Împreună cu cadrul didactic vor consemna
etapele parcurse pe durata experimentului, dificultăţile întampinate şi ideile apărute. În această
etapă se finalizează investigaţia , se adună şi se înregistrează toate datele şi observaţiile.
4. Discuţie
 Explicaţii bazate pe probe: acum se realizează o analiză completă a datelor culese, iar cadrul
didactic oferă explicaţia corectă a temei de cercetare.
 Luarea în consideraţie a altor explicaţii: în această etapă se caută soluţii şi explicaţii
alternative pentru subiectul în cauză.
5.Reflecţie
 Prezentarea explicaţiilor: în aceasta etapă elevii vor completa fişa proiectului (jurnalul
experimentului) şi vor prezenta concluziile care susţin explicaţiile propuse. Prezentarea concluziilor
se poate face sub diferite forme, astfel încât să fie cât mai explicite; se pot utiliza fotografii,
diagrame, prezentări PowerPoint, fişiere video, etc. Aceasta este ultima etapă a parcursului
educaţional. Produsul final al acestei etape este versiunea finală a proiectului, care cuprinde tot ceea
ce au făcut elevii. Fiecare grup de elevi redactează şi prezintă un raport cu propriile concluzii.
Studiind tot mai mult această metodă, precum şi impactul pe care acesta îl are asupra procesului de
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educaţie, am încercat adaptarea şi aplicarea metodei IBSE pentru învăţământul preşcolar în cadrul
unei activităţi de cunoaştere a mediului. Rezultatul a fost unul surprinzător de bun, preşcolarii fiind
captivaţi încă de la început, manifestând un grad ridicat de interes pe tot parcursul derulării
investigaţiei. Tema aleasă a fost una în concordanta cu programa activitaţilor de cunoaştere a
mediului în grădiniţă: stările de agregare ale apei.
În prima etapă a cercetării am prezentat câteva imagini cu râuri, lacuri ,ploaie, ninsoare,
zăpadă, gheaţă, nori, vapori, etc, iar apoi am încercat să definim întrebări pe baza cunoştintelor
actuale: ex. “Din ce este formată zăpada?”, “De unde vine ploaia?”, “Din ce sunt alcătuiţi
norii?”,etc. În cea de-a doua etapă, cea de planificare şi realizare a unei cercetări simple preşcolarii
au selectat imagini cu apă în diferite stări de agregare: solidă, lichidă şi gazoasă. Apoi am încercat
sa ne concepem planul de cercetare prin intermediul unor întrebari: “Poate apa să treacă dintr-o
stare de agregare în alta?”, “De ce anume este nevoie?”,”Putem realiza noi aceste lucruri?”, etc.
Etapa a treia, cea de creaţie- strângere a probelor pe baza observaţiilor, a fost momentul
culminant al cercetării, momentul în care preşcolarii au efectuat singuri experimentul, fiind
supravegheati şi uneori dirijati. Pentru trecerea din stare solidaă în lichidă am folosit zăpadă şi
gheată pe care am pus-o într-un suport de lumânări, am aprins lumanarea şi am observat cum
zăpada din recipientul de deasupra s-a transformat în apă. Pentru trecerea din stare lichidă în stare
gazoasă am folosit acelaşi instrumentar, doar că timpul de aşteptare a fost puţin mai lung, fapt
constat chiar şi de către cei mici. O parte distractivă a cercetării a fost cea în care am realizat
trecerea din stare gazoasă în stare lichidă. Prescolarii au stat cu năsucul lipit de fereastră şi au
încercat să încălzească geamul suflând pe el cu abur cald, observând astfel că în momentul în care
aburul cald a întâlnit geamul aproape îngheţat, vaporii de apă s-au transformat în picături de apă.
Ultima parte a experimentului a reprezentat-o trecerea apei din stare lichidă în stare solidă. Copiii
au pus o cantitate mică de apă în câteva recipiente şi le-au scos afară, pe pervazul ferestrei. Şi de
acestă dată, preşcolarii au constatat faptul că a durat un timp destul de lung până apa a ajuns în
stare solidă. Dupa ce experimentul a fost finalizat, am înregistrat împreună datele, folosindu-ne de
jetoane reprezentative (imagini cu apă în diferite stări de agregare, cu flacară care reprezintă
căldura, cu vânt care reprezintă frigul, etc). În urmatoarea etapă, am discutat despre ceea ce am
observat în acest experiment, am evidenţiat faptul ca pentru primele două experimente am folosit
sursă de caldură, iar pentru celelalte două sursă de frig.
În ultima etapă, cea de reflecţie, am prezentat concluziile proiectului.Împreună cu preşcolarii
am întocmit jurnalul experimentului, transpunând rezultatul final sub forma unei machete,
folosindu-ne de imagini şi jetoane, pe care ulterior am expus-o pe coridorul grădiniţei.
Deşi metoda IBSE a fost implementată în învăţământul primar şi secundar , am reusit să o
adaptez şi să o aplic cu succes şi la preşcolari, acest tip de activitate fiind privită cu mare entuziasm
de către cei mici. Metoda IBSE aplicată posibilităţilor preşcolarilor creează contextul de a-şi însuşi
noi cunoştinţe prin descoperire şi cercetare, solicitand efortul personal de gândire, imaginaţie,
memorie şi voinţă, dar şi valorificând maximal potenţialul de cunoaştere, acţiune şi trăire al
copilului.
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EDUCAŢIA PRIN MEDIA ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULARĂ
TEHNOLOGII
Prof. SUCIU MONICA
Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu Jiu
Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii
20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii, alimentată de
informaţii şi condusă de cunoştinţe. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în
structura şi scopurile instituţiilor educaţionale.
De oarecare perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de
acces la ea creşte exponenţial, sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe
transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp.
După Alvin Toffler, “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie,
doar acel, care nu poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”. Experienţa implemetării în ultimele
decenii a diverselor forme de TIC în sălile de clasă şi în alte formule de instruire demonstrează că
realizarea deplină a beneficiilor oferite de TIC pentru educaţie nu va fi automată. O integrare
eficientă a TIC în sistemul educaţional este un process complex, multicomponent, care implică nu
doar tehnologiile, dar şi aspectele curriculare şi pedagogice, de organizare instituţilonală,
competenţe ale cadrelor didactice, finanţe etc.
Predarea disciplinelor tehnice necesită armonizarea tuturor stilurilor de învaţare cu ultimile
metode de învaţare. Toţi profesorii ştiu că simpla lecturare a lecţiei nu funcționează. Mai multe se
învaţă, creează, descoperă şi reține atunci când elevii participă interactiv.
Practica a demonstrat că utilizarea materialelor audio-vizuale, media, captează interesul
elevilor, lecțiile desfăşurându-se în mod antrenant, cu participarea întregii clase. Informaţiile,
valorile, criteriile de judecată estetică, aporturile emoţionale şi noile dimensiuni ale imaginaţiei pe
care elevii le primesc prin utilizarea tehnologiilor informatice – media sunt luate în calcul în
practica educaţională.
Orice material audio-vizual prezintă caracteristici care îl recomandă pentru utilizarea la
clasă, asfel:
- oferirea mai multor viziuni asupra aceluiaşi subiect, conducând astfel la dezbateri; prezentarea
detaliilor, dintr-o perspectivă neobişnuită care nu se găsesc în manualele uzuale şi care nu pot fi
observate prin propriile mijloace;
- redarea într-un mod accesibil a unei probleme complexe, printr-un “dosar” cu multiple intrări;
- permiterea observării genezei unui fenomen, formele sale succesive în timp, relaţiile sale cu alte
fenomene, dezvoltarea unui spirit critic în raport cu reprezentările realităţii şi simulările lor;
- formarea capacităţii de a se exprima cu ajutorul imaginilor şi /sau sunetului;
- folosirea de imagini şi sunete în construirea cunoştinţelor şi în dezvoltarea creativităţii lor;
La intersecţia dintre tehnologii şi invenţiile creatoare în multimedia se situează realitatea
virtuală caracterizată de:
- timp real – acţiunile utilizatorului pot modifica instantaneu spaţiul 3D;
- interactivitate – posibilitatea de a muta şi a manipula obiecte în spaţiul 3D;
- imersiune – sentimentul de apartenenţă/prezenţă la spaţiul virtual 3D.
Aplicaţiile cele mai importante ale realităţii virtuale sunt considerate următoarele:
 modelare, simulare şi vizualizare în domeniul ştiinţific, prin care se obţin imaginea şi studiul
diferitelor modele sau fenomene inaccesibile observaţiei directe (fluxuri de informaţii,
structuri atomice, sisteme meteorologice, sisteme cosmice etc.);
 experimente şi simulări la functionarii instalatilor, pentru învăţarea diferitelor proceduri fără
a distruge aparatele sau a pune in pericol viata echipei.
 sisteme de simulare (simulatoare) pentru antrenamentul piloţilor, şoferilor sau astronauţilor
prin care se pot exersa manevre dificile, fără a pune în pericol viaţa participantului sau
securitatea cabinei de vehicul (avion, elicopter, maşină, tren, navă maritimă, navă spaţială
etc.);
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proiectare asistată de calculator (CAD) în diferite domenii (construcţii, arhitectură etc.), prin
care proiectantul are posibilitatea să vadă rezultatele proiectului sub forma imaginii acestuia
în timp real, să observe.
Mediu virtual distribuit prezintă următoarele caracteristici :
- iluzia spaţiului comun – participanţii la mediu au iluzia că se află în acelaşi spaţiu tridimensional
(aceeaşi cameră, aceeaşi sală de clasă etc.);
- iluzia prezenţei comune – fiecare participant se transpune în
rolul unei persoane virtuale, numită avatar, care are, printre
altele, asociate următoarele:
- o reprezentare grafică (cât mai plauzibilă);
- un model al structurii corpului (prezenţa membrelor);
- un model al deplasării (mişcări, gesturi, mimică);
- un model fizic (înălţime, volum etc.)
- iluzia timpului comun – mediul virtual distribuit permite
interacţiunea utilizatorilor în timp real.
- posibilitatea comunicării – facilităţile mediului în ceea ce
priveşte asigurarea comunicării includ comunicarea prin
gesturi, prin text introdus de la un dispozitiv de intrare sau prin
voce;
- partajarea informaţiilor – sistemul oferă posibilitatea interacţionării cu mediul virtual, participanţii
putând asambla împreună un mecanism, pot scrie sau desena pe o tablă virtuală.
Realitatea virtuală favorizează formarea unor imagini mentale referitoare la entităţi reale, la
relaţii spaţiale sau topologice între diverse obiecte, contribuind astfel la explicarea şi înţelegerea
unor fenomene sau procese. Ea permite să privim lumea înconjurătoare într-o altă dimensiune şi să
experimentăm lucruri care, altfel, nu ne-ar fi accesibile în viaţa reală sau care nici măcar nu s-au
creat încă.
Tabla interactivă reprezintă un instrument puternic pentru învățământ, şedințe, prezentări sau
sesiuni de training, transformând eorice spaţiu într-un cadru interactiv. Tabla interactivă ne
eliberează de limitările legate de cabluri permiţând realizarea de prezentări interactive, demonstraţii
in timp real.
Extrem de uşor de folosit, tabla interactivă se conectează la orice computer, ce poate rula
platforme variate, acesta fiind la rândul lui cuplat la un
videoproiector a carui proiecţie se pozitionează pe tablă. Prin
intermediul suprafeţei senzitive de pe tablă orice aplicaţie
aflată pe calculator poate fi activată şi controlată în totalitate
prin simpla atingere a tablei.
În plus prin intermediul setului de markere puse la
dispozitie, se pot realiza adnotări, observaţii sau completări
chiar pe documentul accesat. Rezultatul poate fi salvat, tipărit
sau trimis prin e-mail. Funcţia de mouse se poate realiza prin
simpla atingere cu degetul a elementelor de pe tablă.
Tabla creează un mediu de predare/ prezentare/
demonstraţie cu adevărat prietenos, profesorul putându-se
deplasa prin clasa, prezenta teme variate, evidenţiind şi
făcând adnotări în zona de lucru.
Elevii devin mult mai implicați deoarece ei pot contribui la structura lecţiei în timp real.
În cazul modulelor de la disciplinele tehnice, elevii au posibilitetea să studieze în laboratorul
virtual – tabla interactivă conectata la sisteme media şi laborator real unde exersează practic
executarea de instalaţii funcţionale.
În laboratorul virtual elevii citesc schemele pneumatice, identifică componentele
mecatronice, simbolurile acestora, realizează circuite mecatronice fucţionale asigurându-se asfel
legătura dintre teorie şi practică.
Principiile de istruire moderne:
LEARNING BY DOING – învăţarea prin practică
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HANDS ON – prezenţa palpabilă a obiecteleor
INTERACTION – utilizarea în procesul formării a unor programe software specializate care stau la
baza tuturor activităţilor ce se desfăşoară în laboratorul virtual.
Activitatea în laboratorul virtual stimulează la elevi
imaginaţia şi creativitatea, le dezvoltă gândirea abstractă,
simulează capacitatea de decizie, responsabilitatea, iniţiativa şi
spiritual de echipă, permite elevilor să identifice simbolurile
componentelor electropneumatice, să realizeze circuite, să pună în
funcţiune sistemul, să detecteze şi să remedieze eventualele erori.
Deoarece in laboratorul virtual componentele nu se
defectează, elevii au posibilitatea să experimenteze o o infinitate
de variante ale circuitelor mecatronice, alegând în final soluția
optimă din punct de vedere mecanic, electronic și nu în ultimul
rând economic.
În laboratorul real elevii realizează fizic circuitul mecatronic. Această activitate favorizează
învăţarea prin prezenţa palpabilă a componentelot mecatronice, stimulează capacitatea de decizie,
responsabilitatea, iniţiativa şi spiritual de echipă, permite elevilor să identifice simbolurile
componentelor electropneumatice, să realizeze circuitele, să pună în fucțiune sistemul, să detecteze
şi să remedieze eventualele erori
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INTEGRAREA PLATFORMELOR EDUCAŢIONALE ON-LINE
CA INSTRUMENTE TIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ
Şerban Maria Beatrice - Şcoala Gimnazială “Gheorghe Tătărăscu” Tg-Jiu
Platformele educaţionale on-line sprijină procesul de învăţare individuală şi în grup prin
E-learning, M-learning sau Blended learning. Ele permit utilizarea mai eficientă a resurselor
materiale şi umane, motiv pentru care utilizarea lor în sistemul de invăţământ devine, de la o zi la
alta, mai importantă. În fapt, e-learning înseamnă accesul la informaţiile cele mai noi, dobândirea
de noi cunoştinte, învăţarea continuă, metode noi şi eficiente de învăţare. Învăţarea prin e-learning
se bazează pe o strategie de predare-învăţare modernă, alta decât cea clasică, realizată într-o
manieră atractivăşi adaptabilă nevoilor, atât a celor care dirijează învăţarea cât, mai ales, a
educabililor-elevi sau studenţi. Pornind de la e-learning s-a ajuns la instruirea/învăţarea mobilă ( Mlearning). M-learning se concentrează pe învăţarea cu dispozitive media de comunicare personale
oferite de tehnologiile mobile, inclusiv PDA-uri, media playere portabile şi telefoane mobile. Mlearning adaugă o plus valoare mediilor în care cursantul este în mişcare permanentă sau în care o
persoană foloseşte timpul în care nu lucrează penru a se informa şi acumula informaţii. Din
combinarea metodelor tradiţionale de învăţare cu cele bazate pe e-learning s-a născut Blended
learning. În anul 2006 apare primul „Manual de Blended Learning” scris de C.J. BonkşiC.R.
Graham. Aceştia definesc sistemele de blended learning ca fiind acele sisteme care „combină
interacţiunea directă dintre profesori şi elevi/studenţi cu instruirea asistată de calculator”.
Cum înalta tehnologie a devenit indispensabilă în procesul de învăţământ, învăţarea mixtă se
ref eră adesea, în special, la furnizarea sau utilizarea de resurse, care combină e-learning sau mlearning cu alte resurse educaţionale. Astfel se combină o componentă de învăţare electronică, cu o
componentă de învăţare faţă în faţă ( face-to face). Prin e-learning, elevii au acces nelimitat (de pe
orice calculator, iPhone sau iPad şi la orice oră) la resurse de referinţă şi pot învăţa în ritmul
propriu, în timp ce prin activităţile la clasă pot înţelege noile concepte învăţate, pentru
o asimilare mai bună şi pentru aplicarea lor în activitatea curentă. În învăţământul preuniversitar
activităţile încep în sala de clasă, cu o lecţie introductivă bine structurată, pentru ca apoi sǎ continue
cu materiale online, explicarea materialeor în cadrul orelor de curs, aplicaţii practice face - to-face,
realizarea şi utilizarea de glosare de termeni on-line, evaluări on-line, evaluări face-to-face, etc.
Modul de îmbinare a strategiilor didactice clasice cu cele on-line rămâne la latitudinea cadrului
didactic.
Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:
- sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi
monitorizând mediul educaţional
- asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi
învăţare la distanţă.
Blended learning este o combinaţie de moduri de învăţare sincronă şi asincronă care a fost
experimentat de profesori de la Colegiul Tehnic ”Petru Poni” prin proiectul de parteneriat Leonardo
da Vinci “E-Learning Applications In Vocational Education”(”Aplicaţii de E-learning în
învăţământul profesional şi tehnic”), proiect finanţat de Comisia Europeană şi implementat în
parteneriat cu instituţii din Anglia, Bulgaria, Germania şi Turcia. In cadrul proiectului a fost
implementată o platforma Moodle care permite îmbinarea învaţământului clasic cu elemente de Elearning.
Cursul ”Măsurări electrice” a fost creat pentru elevii clasei a X-a, care studiază în domeniul
tehnic, specializarea electrician. Selectarea şi organizarea conţinutului ştiinţific a fost făcută cu
respectarea programei şcolare pentru modulul ”Măsurări electrice” care face parte din cultura de
specialitate aferentă pregatirii în domeniul electric. Cursul are o structură modulară, fiecare modul
reprezentând capitole de studiu care se regăsesc în programa modulului ”Masurări electrice”.
Capitolele care se regăsesc în curs sunt: Aparate de măsură; Măsurarea intensităţii curentului
electric; Măsurarea tensiunii electrice; Măsurarea rezistenţei electrice; Măsurarea puterii electrice;
Măsurarea energiei electrice. La acestea de adaugă:
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 O secţiune destinată comunicarii profesor-elev şi elev elev formată din două tipuri de forumuri 
 O secţiune pentru evaluare 
 O secţiune cu glosar de termeni şi jocuri 
Fiecare capitol conţine resurse care pot fi utilizate de către profesor în activitatea de la clasă sau pot
fi studiate acasă de către elevi.
Primul capitol, în care se studiază aparatele folosite pentru măsurarea mărimilor electrice conţine:
 Prezentări Power Point pentru studiul aparatelor analogice (magnetoelectrice,
feromagnetice, elecrodinamoce, ferodinamice). Prezentările sunt utilizate în procesul de
predare si conţin, pe lăngă informaţiile teoretice, o parte pentru realizarea feedback-ului. 
 Documente ( pdf, doc) pentru studiul aparatelor digitaleşipentru fixarea noţiunilor la
referitoare la aparatele analogice. 
Fig.1. Resurse pentru studiul aparatelor de măsură

Capitolele pentru studiul măsurării intensităţii curentului electrci, tensiunii electrice, puterii
şi energiei electrice conţin:
 Prezentări Power Point pentru predarea ţiunilorno teoretice, cu o parte destinată
feedback-ului 
 Fişe de lucru pentru realizarea lucrărilor de laborator ( în format pdf) 

 Link-uri către resurse care contribuie la lărgirea orizontului, valorificarea optimă a
noţiunilor studiate ( prezentări video, articole etc) 
Unele capitole conţin şi un test pentru autoevaluare.

Fig.2. Structura unui
capitol

O importantă componentă a procesului didactic o reprezintă evaluarea/ autoevaluarea.
Moodle permite utilizarea de instrumente diverse pentru evaluare: evaluare cu ajutorul testelor,
evaluare prin teme pentru acasă (sarcini de lucru), evaluare prin intermediul unor jocuri ( cuvinte
încrucişate, milionar, spânzurătoarea), evaluare prin portofolii.
In cadrul cursului ”Măsurări electrice ” au fost utilizate toate aceste forme de evaluare.
Pentru realizarea evaluarii prin intermediul testelor au fost adăugate întrebări în banca de întrebări
(Question bank)
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.
Fig.3. Banca de întrebări

Banca de întrebări conţine itemi de tip:
a.

Itemi tip pereche ( de asociere - matching)

Fig.4. Exemplu de item tip asociere

b. Itemi cu alegere multiplă ( multiple choice)

Fig.5. Exemplu de item cu alegere
multiplă

c. Itemi de tip răspuns structurat ( short answer)

Fig.6. Exemplu de item tip răspuns
scurt (structurat)
d. Itemi cu alegere duală (de tip ” adevărat-fals”-” true-false”)
Fig.7. Exemplu de item cu
alegere duală

Din banca de întrebări au fost apoi selectate întrebările care au fost adăugate la test.
Moodle are avantajul că furnizează rapoarte detaliate pentru fiecare tip de activitate desfăşurată de
elev. După parcurgerea testului de către elevi, în catalogul de note se selectează testul pentru a se
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vizualiza raportul rezultatelor.

Fig.8. Exemplu de
raport rezultate
obţinute la test

In raport sunt notate cu verde răspunsurile corecte, cu galben raspunsurile parţial corecte şi cu rosu
răspunsurile greşite. Profesorul poate face o analiză completă, nu doar în ceea ce priveşte nota
finală a elevului ci şi o analiză pe fiecare item. De exemplu, în raportul din figura 8 se observă ca la
itemul Q1 toţi elevii au răspuns corect iar la itemul Q11 cei mai mulţi elevi au dat răspunsuri
greşite. Profesorul primeşte astfel informaţii despre noţiunile pe care elevii le stăpânesc mai puţin şi
poate relua noţiunile pe care elevii nu şi le-au însuşit.
util atât în procesul de predare-învăţare cât şi în procesul de evaluare al elevilor.
Bibliografie consultată:
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FORMAREA PROFESIONALA LA STANDARDE EUROPENE
Prof. ing. ȘOFEI CARMEN
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg,Jiu
Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul
cadru pentru politicile în domeniul formării profesionale inițiale și continue - considerate factori
esențiali ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării. Strategia formării
profesionale propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns relevant și
rapid la cerințele economiei, într-o abordare pro-activă și prin măsuri implementate în parteneriate
variate.
Prezentul document stabilește obiective și direcții de acțiune pe termen mediu și lung,
astfel încât sistemul de formare profesională (VET- vocational education and training) să
răspundă nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii şi indivizilor, sporind astfel
flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem. Strategia formării profesionale este
dezvoltată în jurul conceptelor cheie de
1. `RELEVANȚĂ`,
2.`ACCES și PARTICIPARE`,
3. `CALITATE` și 4. `INOVARE și COOPERARE`.
În vederea realizării obiectivelor stabilite va fi necesară schimbarea de paradigmă în
definirea planurilor de acțiune sectoriale ale sistemului de formare profesională astfel încât în loc de
o abordare de tip reactiv la cerințe concrete formulate de beneficiari, sistemul să fie în măsură să își
planifice dezvoltarea proprie fundamentată pe cerințele economiei prognozate pentru viitor.
Furnizorii de formare profesională trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze permanent
oferta de educaţie şi formare profesională, pentru a răspunde eficient nevoilor factorilor interesaţi,
condiţie esenţială pentru a rămâne competitivi. Dezvoltarea şi reformarea sistemului de formare
profesională implică un proces de descentralizare menit să conducă la o mai mare apropiere de
nevoile reale la nivel regional şi local, precum şi să implice actorii locali în definirea ofertei de
formare.
O altă provocare care stă în față dezvoltărilor strategice derivă din aspectele legate de
globalizare, situație în care cererea nu mai este locală, nici regională, și o dată cu creșterea
mobilității forței de muncă, sistemele pregătesc capitalul uman pentru o piață globală a muncii.
De asemenea, orientarea către o societate bazată pe cunoaștere presupune implicarea
sistemului de formare profesională în transpunerea în practică a conceptului de învățare pe tot
parcursul vieţii Este esențial ca formarea profesională să promoveze în rândul beneficiarilor direcți
o atitudine pozitivă pentru învățare, să asigure calitatea ofertei de formare si relevanta acesteia în
raport cu abilităţile, cunoștințele si nevoile persoanei.
Cooperarea interinstituţională la diferite nivele este, de asemenea, un element fundamental
in dezvoltarea si implementarea strategiei formării profesionale. De aceea, pentru a asigura coerenţa
şi consistenţa dialogului cu actorii esenţiali, pe de o parte, şi între diferitele politici europene, pe de
altă parte, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor pentru cooperare si dialog, pentru
schimbul de informaţii şi de opinii.
Strategia formării profesionale în Romania este armonizată cu Strategia Europa 2020
(aprobată în 2011) cu privire la creștere inteligentă realizabilă prin investiții majore în educație,
cercetare și inovare sustenabilă, o creștere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă și
reducerea sărăciei (Comisia Europeană). Cele șapte inițiative emblematice definite prin strategie au
o puternică conexiune – directă sau indirectă - cu formarea profesională.
În România, formarea profesională este asigurată prin două sisteme complementare:
sistemul de formare profesională inițială și sistemul de formare profesională continuă; prin formarea
profesională iniţială resursele umane dobândesc o calificare care permite obținerea unui loc de
muncă și apoi, prin formarea profesională continuă, dezvoltarea carierei profesionale pe parcursul
vieții, în concordanță cu cerințele pieței muncii în continuă dezvoltare și cu aspirațiile personale.
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Formarea profesionala inițială furnizată prin învățământul profesional și tehnic - ÎPT este
reglementată prin legea Legea educației naționale nr. 1/2011 și regulamentele aferente. Formarea
profesională iniţială pentru persoanele care au finalizat învăţământul obligatoriu şi nu au o calificare
este reglementată prin LEGEA nr. 279/2005 (Republicată 2012) privind ucenicia la locul de
muncă.
Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale,
licee şi şcoli postliceale) şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă
la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi
competenţe de comunicare într-o limbă străină.
Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie
şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul
educaţiei şi formării profesionale.
Elevii, formabilii şi ucenicii pot efectua un stagiu de formare profesională sau ucenicie în
altă ţară într-una din următoarele instituţii:
- O companie
- O instituţie publică sau într-o organizaţie non-guvernamentală
- O instituţie de formare profesională, cu perioade de învăţare practică într-o companie
Plasamentele de formare pot dura între 2 săptămâni şi 12 luni. Pregătirea constituie parte
integrantă a activităţii şi poate include cursuri de limbă precum şi pregătire culturală şi practică.
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UTILIZAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL ÎN PREDAREA-ÎNVĂŢAREA
BIOLOGIEI
Tănase Anca Maria
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara
Activizarea predării-învăţării presupune folosirea unor metode, tehnici şi procedee care să-l
implice pe elev în procesul de învăţare, urmărindu-se dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii,
dezvoltarea interesului pentru învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de
educare. În didactica modernă (I. Cerghit, Metode de învăţământ, 2006), profesorul care mereu se
instruieşte şi se perfecţionează, copii – tinerii care învaţă, tind să folosească sau să-şi dorească un alt
mod de instruire faţă de cel tradiţional. La acest deziderat răspunde utilizarea instruirii asistate de
calculator, în cadrul sistemului educaţional informatizat. Această metodă trebuie să fie o modalitate
alternativă de lucru, integrată organic în procesul de predare-învăţare obişnuit.
Deoarece primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se centrau în special
pe învăţare bazată pe simpla asimilare de cunoştinţe, a apărut ulterior necesitatea realizării unor
softuri complexe care să încurajeze construcţia activă a cunoştinţelor, să asigure contexte
semnificative în procesul de învăţare, să promoveze reflecţia semantică şi semiotică, să elibereze
elevul de multe activităţi de rutină şi să-i stimuleze activitatea intelectuală şi motorie, în scopul
exersării creativităţii şi dexterităţii în cadrul procesului instructiv formativ, şi nu în ultimul rând
care să asigure un feedback în procesul didactic.
Destinat unei arii aplicativ-tematice mai restrânse, dar dezvoltate ca profunzime şi varietate,
softul proiectat şi realizat poate fi utilizat direct în procesul de predare-învăţare.
Aplicaţiile de tip soft educaţional, prin specificul lor tematic, prezintă un rol deosebit în procesul
instructiv-educativ, inducând în mod acut valenţe de conturare a caracterului creativ de tip tehnicaplicativ, comportamental, cultural etc., şi/sau dezvoltând abilităţi şi reflexe de nivel temporar sau
permanent. Aceste caracteristici implică un înalt spirit de responsabilitate pentru proiectantul de
softuri educaţionale.
În aprecierea importanţei pe care o au resursele informatice (în special multimedia) în
procesul de predare-învăţare a biologiei, în stabilirea locului pe care îl au acestea printre alte
mijloace de transmitere a cunoştinţelor, trebuie avut în vedere specificul biologiei ca obiect de
învăţământ, biologia ocupându-se cu prezentarea şi studiul unor structuri şi procese pe care elevii
nu au posibilitatea să le observe în mod direct. În acest caz se apelează la material didactic: atlase,
planşe, schiţe ş.a. În mod obişnuit aceste materiale prezintă o singură structură sau proces.
Prezentarea se face global şi static, ceea ce îngreunează analiza elementului dinamic al unui proces
pe când calculatorul multimedia este capabil să prezinte structurile şi procesele în forme cât mai
variate.
Acesta, spre deosebire de alte materiale didactice, analizează structura sau procesul atât sub
aspect global, cât şi secvenţial, reliefând legăturile reciproce dintre elementele acestuia. Spre
deosebire de observarea directă, resursele multimedia prezintă avantajul că dirijează atenţia elevilor
asupra particularităţilor structurii sau procesului studiat, eliminând amănuntele, ceea ce duce la o
mai bună întipărire în mintea elevului a imaginii structurii sau procesului studiat.
Cu ajutorul resurselor multimedia, atât structurile, procesele, cât şi caracteristicile sau
relaţiile de interdependenţă ale acestora sunt privite evolutiv, neizolate unele de altele, în strânsă
legătură cu alte structuri sau procese pe care le influenţează sau de care sunt influenţate; iar trecerea
de la o structură la alta, aflată la mari distanţe se face foarte repede. Filmele, animaţiile, simulările îl
transportă pe elev dintr-un mediu în altul, asemănător sau deosebit, dându-i astfel posibilitatea de a
face comparaţii. În urma sesizării contrastelor sau asemănărilor, materia ce trebuie învăţată se
însuşeşte în mod conştient, iar interesul elevilor creşte.
Toate aceste avantaje nu pot fi fructificate însă decât pe baza unor soft-uri educaţionale care
pot îndeplini sarcini didactice variate, adaptate şi integrate eficient în strategia concepută de
profesor.
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O altă caracteristică a soft-urilor educaţionale este că ele realizează o prezentare interactivă
de noi cunoştinţe, dovedindu-se un instrument ideal pentru a angaja elevii în mod activ într-un
climat de interogaţie, să se implice în formulări de răspunsuri, să se folosească de avantajele feedback-ului imediat. Facilitând un dialog de o manieră activă elev-calculator, achiziţia de noţiuni noi
apare ca un produs interactiv bine făcut. În acest mod, dialogul, interactivitatea elev-calculator
devine câştigul cel mai important, încât creşte puterea lor de individualizare, de muncă
independentă, de manifestare reală a rolului de îndrumător al profesorului, de promovare a învăţării
prin cercetare. Elevii pot studia fenomenele, situaţiile, procesele, informaţiile complexe în mod
direct, independent, stopând, revenind asupra unor secvenţe; apelează la alte informaţii prezentate şi
sub alte forme de produse informatice, vehiculate de celelalte mijloace audio-vizuale cuplate,
asociate cu calculatorul. Integrarea resurselor informatice în lecţia de biologie poate fi realizată în
toate etapele lecţiei, de la pregătirea aperceptivă, până la evaluare şi efectuarea temelor şi în toate
tipurile de lecţii, rezultând variante strategice, în funcţie de stilul profesorului. În privinţa timpului
acordat: de la rezolvarea unei sarcini (câteva minute) la utilizarea majorităţii timpului.
Deocamdată, în ţara noastră realizarea de soft-uri educaţionale performante este la început
de drum. Astfel, din ianuarie 2003 firma SOFTWIN a scos pe piaţă un CD conţinând o suită de
lecţii interactive de biologie (dar şi de fizică, chimie, geografie) numite lecţii Intuitext. Lecţiile
Intuitext au fost create pentru a explica diverse fenomene şi procese care sunt greu de înţeles cu
ajutorul mijloacelor clasice de instruire şi cuprind ecrane de studiu, ferestre de detaliu, animaţii
multimedia, simulări complexe. Ele se pot folosi acasă sau în clasă, de către elevi sau profesori.
Elementele interactive şi cele multimedia facilitează înţelegerea şi asimilarea optimă a conţinutului
educaţional.
Din septembrie 2003 a fost testat într-o serie de judeţe-pilot iar din septembrie 2004 a fost
livrat în toate liceele din România o platformă integrată completă de instruire asistată de calculator
numită AeL (Advanced eLearning), în cadrul programului SEI (Sistem Educaţional Informatizat).
Conţinutul educaţional este interactiv, obligând elevul să opereze asupra materialului şi având
posibilităţi de feed-back. Aceasta ajută procesul de învăţare, prin trecerea de la învăţarea
informativă la cea formativă, în care profesorul este factorul care mediază învăţarea. Simulările dau
posibilitatea elevului să participe activ la procese sau fenomene fizice, la experienţe imposibil de
efectuat altfel decât pe computer. Oferta de software educaţional, din punct de vedere cantitativ, de
pe piaţa românească este insuficient şi prea puţin diversificat, iar calitativ incumbă o serie de
disfuncţii în proiectarea pedagogică şi informatică.
Software-ul proiectat şi realizat de cadrele didactice este la nivelul unui demers realizat de
un segment mic de dascăli, un act de pionerat care însă câştigă permanent teren şi noi adepţi.
Software-ul educaţional rezultă firesc şi eficient doar prin desfăşurarea unui laborios proces de
proiectare ce este constituit din trei mari etape: stabilirea temei, proiectarea pedagogică şi realizarea
informatică. Software-ul educaţional de concepţie proprie la biologie prin aplicarea unui program
de învǎţare optim structurat, articulat din punct de vedere logic, pedagogic şi didactic determină la
nivelul elevului o experienţǎ nouǎ de învǎţare, centratǎ pe elev, pe transformarea
acestuia din obiect în subiect al educaţiei.
Instruirea asistatǎ de calculator dǎ o altǎ conotaţie expresiei de “actant/actor educaţional”,
profesorul îndeplineşte alte roluri în contextul educaţiei digitale: expert în conţinut, tehnician,
tutore, resursă, autor şi evaluator. Instruirea asistată de calculator prin crearea propriilor produse
didactice este cheia de boltǎ a creşterii rezultatelor şcolare, a performanţei într-un context novativ
care stimuleză învǎţarea biologiei de micii şcolari.
Numeroase colective de specialişti, institute de cercetare, organizaţii şi grupuri ad-hoc
încearcă să prefigureze direcţiile de dezvoltare ale societăţii şi să construiască/proiecteze/descopere
imaginea unui proces educaţional acoperind întreaga perioadă de viaţă a individului – educaţia
continuă (long life education) - care să poată facilita integrarea în societate, proces fundamentat pe
datele oferite de ştiinţele educaţiei şi în a cărui desfăşurare să poată fi folosit întregul evantai al
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
Din datele confirmate prin cercetare şi practica şcolară utilizarea TIC favorizează procesul
de învăţare prin următoarele atribute:
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Prin activităţile provocatoare - multisenzoriale, multidisciplinare - utilizarea TIC îi
motivează pe elevi; sunetul, culoarea, mişcarea stimulează registrul senzorial, amplificând
tonusul atenţiei şi facilitând menţinerea informaţiei în memoria de lucru / de scurtă durată.
- Oferă acces la resurse informaţionale din afara clasei, şcolii, disciplinei, culturii specifice
etc.
- Prin recurgerea la imagini, sunete, animaţii, simulări, se facilitează înţelegerea/ achiziţia
unor concepte abstracte.
- Activitatea de căutare a surselor de informaţii stimulează curiozitatea, explorarea şi
cercetarea, favorizând formularea de ipoteze şi de teme / subiecte / probleme de investigare
proprie.
- Prin interacţiunea personală cu softuri educaţionale specifice se oferă posibilitatea exersării
individuale şi individualizate necesare pentru formarea unor deprinderi, atingerea unor
nivele performative/standardizate, recuperarea unor segmente instrucţionale, revederea unor
capitole/ teme din propria arie curriculară sau a altei discipline etc.
- Prin diversele interacţiuni colaborative în rezolvarea unor probleme / sarcini de lucru /
proiecte etc. se facilitează procesul de asimilare a cunoaşterii.
Totodată, noile tehnologii pot contribui la o sporire semnificativă a eficienţei procesului
educaţional prin posibilităţile de pregătire/perfecţionare/reprofesionalizare pedagogică pe care le
oferă cadrelor didactice active sau în curs de formare. Referitor la această problemă este necesară
sublinierea unei concluzii comune, de primă importanţă, rezultată din cercetările efectuate pe
diverse meridiane geografice: dotarea unităţilor scolare cu TIC nu conduce automat la sporirea
eficienţei procesului educaţional; nici iniţierea computerială a cadrelor didactice, necesară (ca punct
de plecare), nu este suficientă. Pentru a obţine rezultate superioare unei predări tradiţionale (chiar şi
folosind TIC) se impune o proiectare a acestui proces (de învăţare) folosind potenţialul specific al
tehnologiilor, adecvat strategiilor respective.
Cercetările menţionate şi observaţiile cumulate conduc la o imagine evolutivă, cu
diferenţierea a cinci niveluri de integrare/asimilare şi utilizare performativă a TIC în procesul
educaţional:
• primul nivel: utilizarea punctiformă a unor echipamente,
• al doilea nivel: integrarea (justificată) în predarea tradiţională,
• al treilea nivel: modificarea metodei de predare în dependenţă de TIC,
• al patrulea nivel: modificarea rolului profesorului,
• al cincilea nivel: proiectarea procesului plecând de la un model/o teorie pedagogic(ă), selectată în
raport cu obiectivele curriculare.
Plecând de la premiza conform căreia într-un mediu educaţional modern şi eficient,
tehnologia le dă elevilor posibilitatea: a) să devină capabili să utilizeze tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor, b) să caute, să analizeze şi să evalueze informaţii, c) să rezolve probleme şi să ia
decizii, d) să utilizeze în mod creativ şi eficient instrumente specifice productivităţii, e) să
comunice, să colaboreze, să editeze şi să creeze, f) să devină cetăţeni informaţi, responsabili şi
implicaţi, consider că "personajul" cheie care îi ajută pe elevi să-şi dezvolte aceste abilităţi este
cadrul didactic. De aici decurge şi necesitatea ca toţi profesorii să fie pregătiţi să desfăşoare astfel
de activităţi cu elevii lor.
-
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DEMONSTRAȚII GEOMETRICE ALE INEGALITĂȚII MEDIILOR
Daniela Țilică
Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” București
Încă din antichitate s-au impus în matematică unele inegalităţi, prin frecvenţa cu care ele
apar în diverse probleme sau teorii matematice, prin interpretările lor interesante în aplicaţii
practice, dar şi prin frumuseţea lor matematică. De asemenea, ele au o mare importanţă în
deducerea altor inegalităţi. Inegalitatea mediilor este una dintre cele mai importante inegalităţi, fiind
foarte des utilizată. Această inegalitate este atribuită matematicianului francez Augustin-Louis
Cauchy, care s-a remarcat în aproape toate ramurile matematicii.
Media aritmetică: Fiind date numerele reale pozitive a şi b, numărul
se numeşte
media lor aritmetică. Evident, media aritmetică a două numere reale pozitive este mai mare decât
cel mai mic dintre numere şi este mai mică decât cel mai mare dintre ele.
Media geometrică (media proporţională): Media geometrică a două numere reale pozitive
se calculează după formula
.
Inegalitatea mediilor: Fiind date numerele reale pozitive a şi b, media geometrică este mai
mică sau egală cu media aritmetică:
.
Demonstrația 1 (algebrică)
Demonstrația algebrică se bazează pe transformarea inegalitatății mediilor într-o inegalitate
echivalentă evidentă (pătratul unui număr real este pozitiv):
Demonstrația 2 (geometrică)
Să presupunem că
şi să reprezentăm pe axa numerelor reale punctele A(a), B(b) şi
M(m), astfel încât punctul M este situat la mijlocul segmentului AB:

x

O
Rezultă că

A(a)

şi că

M(m)

B(b)

;

Evident,
dacă şi numai dacă
.
Deoarece
și
avem şi
, dar nu ştim unde este situat
punctul G(g) faţă de punctul M(m) .
Dacă situăm pe o dreaptă segmentele AB , BC de lungime a, respectiv b, astfel încât
lungimea segmentului AC să fie a+b, atunci
este lungimea razei cercului de diametru AC.
Ridicăm în punctul B o perpendiculară pe AC până intersectează cercul de diametru AC în punctul
P.
În triunghiul dreptunghic APC, înălţimea PB are lungimea
(teorema înălţimii), iar
mediana PO are lungimea

. Deoarece PB

PO, rezultă inegalitatea

.
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Demonstrația (geometrică):
Considerăm patru dreptunghiuri identice de laturi a, b cu
jos . Fiecare dreptunghi are aria ab , iar pătratul interior are aria

, aşezate ca în figura de mai
.

Rezultă egalitatea de arii
. Din aceasta deducem inegalitatea
. Prin extragerea radicalului se obţine
.
Demonstrația 3 (geometrică)
Fie a, b numere reale şi pozitive; presupunem
. Considerăm un pătrat de latură
pe care-l partiţionăm în două pătrate şi două dreptunghiuri astfel :

Apoi îndoim cele două dreptunghiuri de arie ab peste pătratul de arie
. Fiecare dintre ele
va acoperi în pătrat o arie egală cu ab, dar aria haşurată, egală cu , va fi acoperită de două ori.
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Deoarece mai rămâne o arie neacoperită rezultă că
(inegalitatea mediilor
pentru numerele
şi .
Demonstrația 4 (geometrică)
Două cercuri de centre A, B şi de raze a, respectiv b, sunt tangente exterior în punctul C.

Tangenta comună exterioară la cele două
triunghiul dreptunghic ADB , rezultă că

, adică

cercuri este ST şi are lungimea
. Deoarece AB este ipotenuză în
.
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CONSTANTIN SĂLCEANU,
UN FIZICIAN CU PREOCUPĂRI MULTILATERALE
Prof. Tîlvescu Cristina Mirela
Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu
Printre oamenii de ştiinţă români cu cel mai îndelungat stagiu în învăţământul superior –
peste 45 ani, se numără şi profesorul Constantin Sălceanu, şef de catedră la Universitatea din
Timişoara.
Născut în 1896 la Bucureşti, a obţinut licenţa în fizică şi în chimie la Facultatea de Ştiinţe în
1921. A devenit doctor în fizică al Universităţii din Bucureşti în1929, cu teza ,,Constanta dialectrică
a soluţiilor”, elaborată sub conducerea lui Dimitrie Bungeţianu, iar în 1932, doctor în fizică al
Sorbonei, ca elev al lui Aimé Cotton. Şi-a început cariera didactică în 1921, ca asistent al
Laboratorului de electricitate din Bucureşti.
Teza de doctorat de la Sorbona a marcat un moment de vârf a activităţii sale ştiinţifice.
Această teză stabileşte într-un mod original constantele magneto-optice pentru naftalină, fenantren,
etc. , negăsite până atunci şi a fost menţionată în publicaţiile de specialitate: ,,America Modern
Journal of Physics” în ianuarie 1932, ,,Indian Journal of Physics” în aprilie 1933 şi iunie 1937, în
lucrările Congresului Internaţional de Electricitate de la Paris, în 1932 (Raportul nr.32, vol.I,
secţiunea 1, pag.974), iar constantele determinate au fost incluse în tabelele de constante fizice ale
lui Landolt-Bernstein (1936).
Înaintea tezei de doctorat de la Paris şi mai ales după susţinerea ei, profesorul Sălceanu a
publicat numeroase lucrări în reviste româneşti (40) şi străine (56 în limba franceză şi câteva în
limba germană).
Cele mai importante domenii în care a lucrat: rezonanţa acustică la solide, lichide şi gaze;
vâscozitatea firelor metalice şi proprietăţile elastice ale metalelor; tensiunea superficială a
lichidelor, măsurată cu un dispozitiv propriu, pe baza unei concepţii teoretice proprii; potenţialul
electric al picăturilor de lichid în cădere, cu separarea lichidelor polare de cele nepolare.
Profesorul Constantin Sălceanu a adus o serie de contribuţii însemnate în ştiinţă.
În 1938 a descoperit o lege care permite determinarea numărului de magnetoni Weiss p
dintr-o soluţie apoasă cu săruri paramagnetice, prin măsurarea concentraţiei de sare paramagnetică
c, care face soluţia magnetic neutră: p x c2 = const.
În domeniul tensiunii superficiale la lichide, a elaborat o metodă originală, ce permite
determinarea acestei constante fizice în mod absolut, prin determinarea masei unei singure picături
de lichid (care cade în anumite condiţii şi este evaluată în miligrame).
Pentru stabilirea momentului de torsiune al unui fir metalic, a găsit relaţia care permite
aceasta prin cuplarea a două pendule de rezonanţă.
A contribuit la precizarea noţiunii de omogenitate elastică la metale (prin efectul de tracţiune
la care este supus firul metalic).
Cu ajutorul unui viscozimetru metalic cu vid, a determinat vâscozitatea firelor metalice,
lucrarea fiind prezentată Congresului Internaţional de Cronometrie la Paris, în aprilie 1949 şi
folosită de atunci la construcţia unor aparate de mare precizie.
În domeniul măsurării vitezei de propagare a sunetului într-o serie de lichide prin metoda de
rezonanţă a fizicianului Dimitrie Bungeţianu, profesorul Constantin Sălceanu a extins metoda la
numeroase lichide şi a perfecţionat-o, ea fiind actualmente unica pe care acustica se poate baza
pentru a obţine determinări precise.
Prin măsurarea vitezei sunetului în bare metalice cu temperatura până la 4000C (servindu-se
de un montaj propriu), a pus în evidenţă importanţa măsurătorilor acustice în cercetarea
transformărilor interne suferite sub influenţa tratamentului termic aplicat.
Profesorul Sălceanu vorbea cu drag despre maestrul său, fizicianul Dimitrie Bungeţianu
(1860 – 1932) , cel care a fost primul doctor în fizică din România şi care a pus bazele metodei de
rezonanţă acustică la lichide.
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Dimitrie Bungeţianu ţinea cursuri de matematică şi fizică la Universitatea din Bucureşti,
când Emil Pangrati, fost ministru, îi promite că-l va face profesor, dacă îi va prezenta o lucrare
valoroasă de fizică .
Reuşita o datorează soţiei, care l-a rugat să-i aducă din pivniţă o cană cu zeamă de varză.
Aplecându-se asupra butoiului, Bungeţianu aude nişte lovituri puternice ieşind din butoi. Iniţial, nu
şi-a dat seama că îi căzuse ceasul în butoi, dar dezmeticindu-se, face legătura cu tic-tac-ul puternic
auzit în fundul butoiului: coloana de lichid din butoi a fost în rezonanţă cu bătăile ceasornicului,
întărindu-le. Această lucrare a fost reluată, completată şi publicată de către profesorul Sălceanu, la
Paris.
Este memorabilă o remarcă a profesorului Sălceanu: ,,Geneza descoperirii profesorului
Bungeţianu nu trebuie greşit înţeleasă. În ştiinţă, întâmplarea îi ajută numai pe cei pregătiţi, cum
spunea marele Louis Pasteur. Newton nu a fost primul om care a văzut căzând un măr din pom, dar
a fost cel dintâi pentru care acest fapt banal a constituit punctul de plecare al unei întregi teorii, a
cărei elaborare a devenit posibilă în lumina cunoştinţelor şi inteligenţei sale. Probabil că Dimitrie
Bungeţianu nu a fost primul care să fi auzit zgomote puternice produse de un obiect căzut într-un
butoi cu lichid, dar a fost primul care a ştiut să interpreteze întâmplarea”.
Profesorul Sălceanu povestea despre perioada petrecută la Sorbona, în laboratorul
profesorului Aimé Cotton: cerându-i o temă de cercetare profesorului Cotton, iniţial, acesta l-a
sfătuit să continue subiectul tezei de doctorat de la Bucureşti. Dar profesorul Sălceanu s-a scuzat
politicos, spunându-i că nu a parcurs peste 2000 de kilometri ca să lucreze acelaşi subiect şi că
doreşte să lucreze ,,fenomenul Cotton”.
Nu era vorba de a studia subiectul din punct de vedere teoretic, ci de a da o soluţie unei
probleme practice; trebuia să găsească o cuvă, care să răspundă la multiplele cerinţe ale problemei.
A respins soluţia iniţială de a încălzi cuva prin trecerea unui curent de 200 de amperi.
A respins şi ideea de a închide cuva prin ferestre lipite de pereţii ei cu diferite cleiuri.
Soluţia a fost găsită folosind resorturile din aur alb.
După terminarea subiectului asupra birefringenţei magnetice la substanţele organice topite,
profesorul Cotton i - a cerut o completare a lucrării, cu fenomenul de polarizare rotatorie magnetică
(fenomenul Faraday), Aşa s-a născut teza de doctorat din 1932: ,,Proprietăţi magneto – optice la
substanţele organice aduse în stare lichidă prin fuziune”.
Aimé Cotton s-a născut la Bourg-en-Bresse , Ain, la 9 octombrie 1869. Bunicul său a fost
director al colegiului École Normale din Bourg, iar tatăl său, Eugène Cotton, a fost profesor de
matematică la colegiul din Bourg, instituția în care fizicianul André-Marie Ampère și-a început
cariera. Fratele său, Émile Cotton, a fost matematician și academician.
Aimé Cotton a participat la programul special de matematică de la Lycée Blaise
Pascal din Clermont-Ferrand . A intrat la Şcoala Normală Superioară în 1889 și a câștigat premiul
pentru științele fizice la absolvire, în 1893.
Ca student absolvent la Laboratorul de fizică al Şcolii Normale Superioare, și-a pregătit apoi
teza de doctorat în științele fizice. În această teză a studiat interacțiunile luminii polarizate cu
substanțe optic active, care conțin molecule chirale. În benzile de absorbție ale acestor substanțe, el
a descoperit variații mari de rotație optică, ca o funcție a lungimii de undă, cunoscută acum
ca dispersie optică rotativă (ORD) sau ca efect Cotton. De asemenea, el a descoperit fenomenul
asociat de dicroism circular sau absorbția inegală a luminii circulare polarizate stânga și
dreapta. Aceste două fenomene au fost ulterior folosite pentru a determina stereochemistriile
moleculelor chirale în chimia organică și în biochimie.
A fost numit lector la Facultatea de Ştiințe din Toulouse în 1895 și și-a susținut teza de
doctorat în 1896, în fața Facultății de Ştiințe a Universității din Paris . Teza sa a fost intitulată
"Cercetări privind absorbția și dispersia luminii de substanțe capabile de rotație optică". În 1900, a
fost numit profesor asistent, ca înlocuitor temporar al lui Jules Violle . În 1904 a fost numit
instructor, iar în 1910 a asistat la Facultatea de Ştiințe a Universității din Paris, însărcinat cu École
normale supérieure, unde a rămas până în 1922.
În această perioadă, cercetările sale au vizat interacțiunile dintre lumină și magnetism . El a lucrat
mai întâi cu Pierre Weiss pentru efectul Zeeman , împărțirea liniilor spectrale în prezența unui câmp
magnetic . Pentru aceasta lucrare, a inventat echilibrul Cotton pentru măsurarea precisă a intensității
278

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

câmpului magnetic. Cu Weiss a studiat divizarea magnetică a liniilor albastre ale atomului de zinc și
în 1907 au reușit să determine raportul dintre sarcina electronului și masa sa (e / m) cu o precizie
mai bună decât metoda lui J.J. Thomson .
Cotton a devenit apoi interesat de efectul Faraday în apropierea liniilor de absorbție și a demonstrat
dicroismul circular magnetic . În același timp, a lucrat cu fostul coleg de clasă, Henri Mouton ,
biolog la Institutul Pasteur, pe birefringență magnetică în soluții coloidale de particule magnetice. În
1907, cei doi au descoperit efectul Cotton-Mouton, o birefringență magnetică intensă, cu axă optică
perpendiculară pe liniile câmpului magnetic.
În 1913 s-a căsătorit cu Eugénie Feytis, de asemenea fizician. Au avut trei copii. În timpul primului
război mondial, el și Pierre Weiss au dezvoltat sistemul Cotton-Weiss pentru localizarea artileriei
inamice.
El a supravegheat lucrarea de teze a lui Georges Bruhat privind dicroimul circular și dispersia
optică rotativă (1914). În 1917 a ajutat la înființarea Institutului de optică- teorie și aplicații,
acum Şcoala superioară de optică .
În 1914, el a propus construirea unui electromagnet mare, capabil să producă câmpuri magnetice
intense. Lucrările pe magnet au început în 1924 în Serviciul de cercetare si invenţii de la Bellevue,
ulterior Laboratoire du magnétisme de la Meudon-Bellevue și, în final, Laboratoire Aimé Cotton în
onoarea sa. Au fost atinse câmpuri magnetice de până la 7 Tesla .
În 1919, el a devenit președinte al Comitetului de fizică al Direcției Invenții la nivel național
(Direcția Invențiilor în domeniul Apărării Naționale). În 1920 a fost numit profesor al noii catedre
de fizică teoretică și astrofizică la Facultatea de Științe a Universității din Paris . În 1922 a reușit săl prezinte pe Gabriel Lippmann în funcția de profesor de fizică generală și, în același timp, a devenit
director al cercetării fizice în facultate.
În 1923 a fost ales membru al Academiei Franceze de Științe , iar în 1938 a fost ales președinte. S-a
retras în 1941 și a fost înlocuit de Jean Cabannes, ca profesor și director de laborator, deși a păstrat
direcția laboratorului de magneto-optică de la Bellevue.
De asemenea, în 1941 a fost închis de ocupanții germani la Fresnes timp de o lună și jumătate, iar
ulterior a fost distins cu Steaua rezistenței. A murit pe 16 aprilie 1951, la Sèvres .
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PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA MATEMATICII
Prof. Toader Georgiana-Maria (Bălănoiu)
Școala Gimnazială Novaci, Oraş Novaci, Gorj
Studiul problematicii învăţării este unul complex şi
dificil. El reprezintă o preocupare continuă pentru domeniul
psihopedagogic, cunoscut fiind faptul că regăsim acest
fenomen important, în tot ceea ce înseamnă dezvoltare
umană, în toate formele educaţiei.
Tema învăţării este una de interes, nu numai pentru
domeniul educaţiei, dar şi pentru alte discipline: biologie,
biochimie, psihologie, sociologie. Iată de ce, abordarea
acestui fenomen, alături de cel al predării, este complexă, iar
definiţiile sunt numeroase.
Important de menţionat este faptul că, la modul
fundamental, conceptul de învăţare poate fi analizat la nivel extins, social sau, dimpotrivă, restrictiv,
îngustat, focalizându-ne doar pe lumea şcolii. În sensul ei larg, înţelegem învăţarea ca pe nevoia şi
iniţiativa omului de a acumula cunoştinţe, valori, priceperi, pentru a putea trăi într-o lume în care
dinamica schimbărilor e uimitoare. Vorbim - în acest caz - despre învăţare ca atitudine faţă de
cunoaştere, faţă de viaţă, faţă de nou.
În sens restrâns, învăţarea - învăţarea şcolară mai precis - poate fi analizată din două puncte
de vedere: pe de o parte este vorba despre învăţarea ca produs şi pe de altă parte, învăţarea ca
proces.
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. Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul
îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe elev,
succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de
învăţare pentru fiecare elev.
Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor
grupului.
Învăţarea şcolară este un proces continuu care se desăvârşeşte în urma interacţiunilor din
clasă şi pune în valoare acumulările fiecărui elev. Predarea este în acest sens, un proces de
provocare la discuţii şi analize în grup. Ea poate deveni un proces de interacţiune, descoperire şi
antrenare a experienţelor anterioare de viaţă dacă antrenează valenţele pozitive ale grupului mic de
elevi. Profesorul este cel care organizează situaţiile de învăţare în care implică toţi elevii şi el poate
valoriza potenţialul fiecăruia, într-o manieră pozitivă şi flexibilă. Interacţiunea este considerată o
coordonată necesară predării, pentru că produce învăţare.
Învăţarea didactică se produce în clasă. Procesul învăţării este un proces continuu în care
este important modul de pornire şi mijloacele de susţinere şi sprijinire.
Metodica învăţării şi predării matematicii are la bază un set de metode specifice, preluate din
matematică, didactică, respectiv pedagogie. Metoda didactică este aleasă de profesor, iar aplicarea
ei se realizează cu ajutorul elevilor pe parcursul orelor de studiu, având la bază o strânsă cooperare
între elev şi profesor. Profesorul de matematică cunoaşte foarte bine materia pe care o predă,
înţelege rolul acesteia în sistemul de învăţământ şi conştientizează elevii de importanţa studierii
matematicii şi rolul acesteia în dezvoltarea personalităţii individului.
Ȋnvăţământul modern pune accent pe latura formativ-educativă a metodei, metodele de
căutare şi identificare a cunoştinţelor se extind, are loc o autoeducaţie permanentă. De altfel, sunt
recomandate şi utilizate tot mai des metodele activ-participative, respectiv cele care solicită
componentele relaţionale ale activităţii didactice: profesor-elev, elev-elev. Eficienţa metodelor alese
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este condiţionată de alegerea corectă, calitatea şi corelarea procedeelor utilizate. Astfel, profesorul
de matematică trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot învăţa, dar nu întotdeauna învăţarea este
un lucru uşor sau pe care elevul îl face cu plăcere. Ȋnsă, să nu uităm că matematica creează o
disciplină a muncii, dezvoltă logica şi flexibilitatea în gândire, îndrumându-i pe elevi să aibă
aşteptări realiste de la viaţă.
Metodele didactice pot fi clasificate după mai multe criterii. Din punct de vedere istoric,
avem metode tradiţionale, cum sunt expunerea, conversaţia şi exerciţiul, precum şi metode
moderne, ca problematizarea, algoritmizarea, instruirea programată şi brainstorming-ul. Din punct
de vedere al abordării problemelor, avem metode algoritmice şi metode euristice, bazate pe
descoperirea proprie şi rezolvarea de probleme, iar ţinând cont de organizarea muncii profesorului,
avem metode individuale, frontale şi pe grupuri.
Expunerea presupune prezentarea de către profesor a unor cunoştinţe noi, pe cale orală, în
scopul transmiterii unui volum mare de informaţii într-o unitate de timp bine determinată. Formele
cele mai des utilizate în cadrul predării matematicii în gimnaziu şi liceu sunt explicaţia şi
prelegerea. Explicaţia foloseşte operaţii logice variate şi mai complicate, cum ar fi inducţia,
deducţia, comparaţia, analiza, analogia, pe când prelegerea constă în expunerea de către profesor a
unui volum mare de cunoştinţe, bine organizate şi sistematizate, fiind recomandată claselor mari.
Conversaţia euristică este o altă metodă, bazată pe dialog, de descoperire dirijată, unde
profesorul deţine un rol permanent, pe când elevul este pus să facă o serie de conexiuni pentru a-şi
utiliza la maxim cunoştinţele. Ȋn cadrul lecţiilor de matematică, metoda este folosită în multe
situaţii: descoperirea unor demonstraţii, enunţuri, soluţii, interpretarea unor rezultate, exemple.
Observaţia didactică presupune urmărirea atentă a unor obiecte, figuri geometrice ş fenomene de
către elevi, având un caracter euristic şi participativ, elevii
fiind tot timpul receptivi.
Descoperirea didactică este o metodă euristică, cu
rol formativ deoarece dezvoltă percepţia, reprezentarea,
memoria, gândirea, limbajul elevului. Ȋn funcţie de relaţia
profesor-elev, descoperirea poate fi independentă sau
dirijată.
Problematizarea sau predarea prin rezolvare de
probleme este una dintre cele mai utile metode datorită
caracterului ei euristic, puternic formator şi activizator. Ea
creează dificultăţi teoretice sau practice a căror soluţionare trebuie să fie rezultatul propriei activităţi
de cercetare. O altă metodă modernă este algoritmizarea şi se bazează pe folosirea algoritmilor în
actul de predare. Algoritmii reprezintă un set de operaţii standard, cu o succesiune fixă de operaţii,
propusă de logica disciplinei. Ȋnvăţarea de tip algoritmic se poate îmbina cu învăţarea euristică,
fiind apropiată de metoda exerciţiului.
Un exemplu întâlnit ce aplică cele două metode de mai sus este următorul.
Profesorul: Calculaţi a2, a3, a4 în funcţie de a1 şi r şi apoi stabiliţi formula termenului general an, al
unei progresii aritmetice (algoritmizarea şi problematizarea) .
Elevii : a2 = a1+ r;
a3 = a2 + r = (a1 + r) + r = a1 +2 r;
a4 = a3 + r = (a1 +2 r) + r = a1+3 r;
………………………………..
an = a1 + (n-1) ∙ r.
Elevii demonstrează prin metoda inducţiei matematice că formula găsită pentru an este
corectă.
Brainstorming-ul sau metoda asaltului de idei reprezintă o metodă de stimulare a imaginaţiei, a
creativităţii, având rolul de a separa procesul de producere a ideilor de cel de evaluare a acestora.
Metoda presupune acumularea a cât mai multe soluţii propuse de elevi pentru rezolvarea unei
probleme, analiza acestora şi în final alegerea variantei optime de soluţionare a acesteia.
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Ȋn concluzie, procesul de predare-învăţare a devenit, conform didacticii moderne, un act de
comunicare combinat cu un efort de însuşire din partea elevului. Astfel, profesorul contribuie la
îmbunătăţirea procesului de instruire şi de formare a personalităţilor elevilor, dirijând, conducând şi
reglând continuu activitatea educativă în vederea realizării finalităţilor actului de învăţământ.
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PAGINI DE CARTE-REFERAT ȘTIINȚIFIC
Tudorașcu Angela-Giorgiana, Șc. Gim. Nr. 1, Caracal
“Cartea ne face să trăim în afară de minciună, nedreptate şi prejudecăţi”
(Mihail Sadoveanu)
Cartea a fost, este şi va fi întotdeauna un sprijin indispensabil în dezvoltarea umană din toate
punctele de vedere. Cartea oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice
fapt inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie. Ea îndeamnă la introspecţie, contribuie
substanţial la formarea şi modelarea personalităţii şi comportamentului cititorului.
Cartea este în viaţa noastră un element central al creării unui psihic sănătos, al culturii
generale, sprijinul în cadrul unei decăderi nervoase, este uneori ceva mai mult decât un profesor, un
prieten, o cunoştinţă. Cartea este un mod de comunicare şi reprezintă o ordonare a cuvintelor la
formele lor cele mai expresive. A scrie este o artă deoarece trebuie să ai dar pentru a putea realiza
ceva pe care îl poţi citi cu drag şi mai ales cu intensă dăruire. Scrisul se învaţă din practică, din
citirea operelor de mare valoare ale înaintaşilor noştri. Preocuparea exprimării în acest mod este
realizată încă din cele mai vechi timpuri sub mai multe forme în funcţie de perioada pe care o
traversau. La început se scria pe pereţii peşterilor pe tăbliţe de lut, de lemn, de fildeş, bronz, pe
papirus. Din începuturi de civilizaţie oamenii au manifestat o mare râvnă de a învaţă, de a se iniţia
şi a pătrunde în tainele existenţei. Nimeni n-a reuşit să facă acest lucru de unul singur, ci a trebuit să
preia ceea e deja ştiau înaintaşii săi.Antichitatea, Evul Mediu şi Epoca modernă şi-au perfecţionat
permanent formele de instruire, folosind consecvent cartea.
Pentru a defini cartea, trebuie să recurgem la trei noţiuni a căror îmbinare este necesară
suportul scrierii, difuzarea şi păstrarea textului, uşurinţă în mânuire. Ideea de carte este asociată şi
celei de editare, adică voinţei de difuzare a unui text şi voinţei de păstrare a acestuia: astfel cartea
se distinge de toate celelalte scrieri private, de la scrisoare la actul de notariat. În sfârşit, cartea
trebuie să fie uşor de mânuit; numeroase texte au fost gravate în piatră, însă nimănui nu i-ar veni
ideea de a le consideră cărţi.
Sigur înaintea scrierii şi a scrierilor de cărţi a fost “Cuvântul”, prin care oamenii comunicau
pentru realizarea existenţei lor. Cei din vechime ştiau să-şi însemne prezenţa lor, a gândirilor lor în
obiectele muncii lor, în artele lor. Mai apoi, cercetătorii vremilor viitoare, acele minţi migdalioase
dornice de a descifra totul, au aşezat la rândul lor în cărţi, tocmai ceea ce ei reuşiseră să înţeleagă,
să interpreteze prin cercetări şi logică minţii, gradul de civilizaţie transmis prin picturile, sculpturile,
mormintele, zidurile construcţiilor lor, a uneltelor şi obiectelor lor de uz general. Ştiinţele de azi
dezvăluiesc cu exactitate timp şi spaţiu, arte şi popoare, progrese sociale, războaie, civilizaţii.
Bibliotecile marilor metropole ale lumii de azi păstrează acest tezaur- cartea- ba mai mult, sunt
translatate şi se translat în continuare în toate limbile Terrei, tocmai spre a se realiza universalitatea
cărţii.
Un singur lucru apare interesant şi despre care e bine să ştim, este acela că fiecare carte
scrisă va purta într-o oarecare măsură, culoarea vremii sale, adică cea a sistemului politico-filosofic,
socio-religios, etc.
Cartea că modalitate de însemnare şi păstrare a evenimentelor vieţii omeneşti, a fost şi va
rămâne în continuare principala sursă de informare, generaţiile ce vin legând neîntrerupt
continuitatea istoriei vieţii şi vremii lor, şi-au scris şi îşi scriu cărţile lor.
Cartea viitorului va trebui să fie adevărată, sinceră descărcată de minciunile de interes şi
vrăjbi că forme de influenţare. Deci să ştim să scriem şi să citim cărţi adevărate, fără să prejudiciem
sentimentul naţional al nimănui, dar nici a ne lasă pe noi români, sub somnolenţă nepăsării în faţă
abuzurilor unor detractori fie ele autohtone sau străine. Asta va trebui să fie o adevărată cale a
sfinţeniei pentru şcoală românească de azi şi viitoare.
Grădiniţă 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 şi în consecinţă, primele experienţe ale copilului în domeniul cititului şi
scrisului. Încă de la vârstă preşcolară copiii trebuie să dobândească capacitatea de a comunica, de a283
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şi exprimă gândurile, sentimentele, impresiile, de a redă în mod inteligibil şi cursiv o poveste, o
întâmplare sau un fapt trăit.
În cadrul grădiniţei copilul are primul contact cu lectura, cu povestea, cu poezia, cu cartea.
Imaginile, desenele din cărţi atrag atenţia copilului făcându-l să reacţioneze instinctiv. Desenele nu
reprezintă doar imagini ci şi acte pline de semnificaţie. Un desen devine astfel un simbol care evocă
un obiect, o imagine, o idee, o noţiune sau un sentiment. Copilul trebuie să perceapă cartea că pe un
domeniu care merită să fie cucerit, că pe un prieten mereu alături de el, un prieten care îi vorbeşte, îi
da sfaturi bune şi care nu-l trădează niciodată.
Urmărind comportamentul copiilor în contactul cu cartea, sub îndrumarea mai mult sau mai
puţin directă am concluzionat următoarele: rolul cărţii în pregătirea acţiunii de citit este esenţial;
timpul are o valoare aparte în formarea motivaţiei interioare pentru citit prin recepţionarea
cuvintelor de timpuriu (ceea ce depăşeşte domeniu psihomotor). A învaţă să citească şi a iubi acest
lucru, implică anumite cerinţe psihopedagogice care trebuie respectate de adult (educatoare,
membru al familiei) în dirijarea copilului. Oferirea cărţilor să fie persuasivă la dispoziţia copilului,
sugerându-i cu ce să înceapă. Când va şti să citească, va cere ajutor pentru o carte mai complicată.
A da ajutor este o plăcere pentru ceilalţi copii, în cazul grupelor eterogene (fapt ce implică
coordonată socio-afectivă). Deasemeni trebuie creat momentul în care, împreună cu copilul, să se
povestească despre carte. Înainte de a o aşeza pe raft, adultul să lectureze conţinutul cărţii pentru a
trezi interesul pentru citit. Cărţile să fie atractive, ilustraţiile sugestive, dar nu acaparatoare. Se pare
deci că „a citi, dorind să o faci”, nu înseamnă „vezi şi spune” decodificând cuvânt după cuvânt. Este
necesar că cititul să fie unul selectiv. Nu predarea citirii este cheia, ci sprijinirea ei, ceea ce implică
necesitatea de a formă copilului deprinderea de a citi, că mijloc de informare.
Referindu-ne la preşcolari, cartea reuneşte unele dintre cele mai frumoase versuri şi povestiri
ale scriitorilor clasici, pe care copiii aşezaţi lângă părinţii lor, să le asculte, să le „guste”
muzicalitatea, atmosfera, să le descifrezeze imaginile. Tocmai de aceea textele se pretează lecturii,
ascultării, nu învăţării ”pe de rost”. Se pot iniţia şi jocuri „Ce vers îţi aminteşti din...?”; ”Ce ţi-a
plăcut cel mai mult...?”; Ce înţelegi tu prin...?”. Mintea celor mici este atât de scormonitoare, de
însetată de curiozitate... imaginaţia e un miracol ce nu le da pace... Copilul se joacă cu vorbele, cu
imagini din cărţi, creează, fabulează. Jucaţi-va cu ei cu imaginile artistice din versurile lui
Eminescu, Arghezi, Coşbuc, Topârceanu. Ce alte exemple mai minunate de sensibilitate, de
frumos, de vorba românescă le puteţi oferi?
În grădiniţă, cartea prilejuieşte organizarea unor jocuri-exerciţiu pentru dezvoltarea vorbirii,
a auzului fonematic, pentru educaţie estetică, a simţului ritmului, dar şi pentru cultivarea
imaginaţiei, a flexibilităţii gândirii. Frumos ilustrată cartea dăruieşte copiilor bucuria şi căldură
jocului alături de părinţii, de cei pe care îi iubesc.
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EDUCAȚIA ÎN ȘCOALĂ
Profesor Turbăceanu Dana Simona
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Educatia este un fenomen social de transmitere a experientei de viata a generatiilor adulte si
a culturii catre generatiile de copii si tineri, in scopul pregatirii lor pentru integrarea in societate.
Factorii institutionali ai educatiei sunt scoala, familia, biserica, armata, s.a.Totul
educa:oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rand si in cea mai mare masura-oamenii.Intre
acestia primul loc il ocupa parintii si educatorii.
Scoala este institutia sociala in care se realizeaza educatia organizata a tinerei generatii.Ea
este factorul decisiv pentru formarea unui om apt sa contribuie la dezvoltarea societatii, sa ia parte
activa la viata, sa fie pregatit pentru munca.Procesul de invatamant este cel care confera scolii rolul
decisiv in formarea omului.Misiunea scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ
impus de cerintele vietii sociale.Procesul de educatie din cadrul scolii este indrumat si condus de
persoane pregatite in mod special pentru acest lucru.Menirea scolii nu este numai de a inzestra
elevii cu un bagaj de cunostinte cat mai mare, ci si de a le stimula calitatea de om.Ora de dirigentie
este cea in care ne putem apleca asupra acestei laturi.Tot in aceasta ora, se urmareste valorificarea
abilitatilor de interrelationare, de asumare a responsabilitatilor, de cultivare a capacitatii de a lua o
decizie corecta,de descoperire a propriilor interese si aspiratii spre formarea scolara si profesionala
ulterioara.Scoala a ramas punctul de pornire al orientarii scolare si profesionale prin actiuni de
informare asupra posibilitatilor de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale si a
aptitudinilor, de discutare a criteriilor dupa care elevii isi decid viitorul si a ponderii de implicare a
parintilor in alegerea scolii si a profesiei pe care copiii lor o vor urma, daca profesia aleasa este cea
dorita de copil si daca acesta din urma are disponibilitati intelectuale.
Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor si care este
familia.Familia exarcita o influenta deosebit de adanca asupra copiilor.O mare parte despre
cunostintele despre natura, societate, deprinderile igienice, obisnuintele de comportament, elevul le
datoreaza educatiei primite in familie.Rolul familiei este foarte important in dezvoltarea copilului
din punct de vedere fizic, intelectual, moral, estetic, s.a.Ca prim factor educativ, familia ofera
copilului aproximativ 90% din cunostintele uzuale (despre plante, animale, ocupatiile oamenilor,
obiectele casnice), familia este cea care ar trebui sa dezvolte spiritul de observatie, memoria si
gandirea copiilor.Copilul obtine rezultatele scolare in functie de modul in care parintii se implica in
procesul de invatare.Parintii trebuie sa asigure copilului cele necesare studiului, trebuie sa-si ajute
copilul la invatatura.Acest ajutor insa trebuie limitat la o indrumare sau sprijin, nefiind indicat sa
efectueze tema copilului.Cu timpul parintii se vor limita la controlarea temei de acasa si a carnetului
de note.Deci, atitudinea parintilor trebuie sa fie una de mijloc:sa nu-l ajute prea mult pe copil, dar
nici sa ajunga sa nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia.Tot in familie se formeaza cele mai
importante deprinderi de comportament: respectul, politetea, cinstea, sinceritatea, decenta in vorbire
si atitudini, ordinea, cumpatarea, grija fata de lucrurile incredintate.Toate acestea reprezinta de fapt
ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani de-acasa".Un elev fara "cei 7 ani de-acasa" va crea
mereu probleme chiar si ca viitor adult.Aici trebuie reamintit ca, in general, elevii nu primesc in
cadrul scolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate acestea influentandu-l in afara scolii.Din cele 24
de ore ale unei zile, elevul este la scoala 5-6 ore, de restul timpului fiind responsabila familia
elevului.Uneori parintii uita ca trebuie sa faca front comun cu profesorii, deoarece si unii si altii nu
doresc decat dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea si imbogatirea cunostintelor acestuia.
Dezvoltarea personalitatii copilului si a formarii lui in conformitate cu idealul social si cel
personal este influentata de diferentele de ordin economic, social, cultural care exista intre
familii.Familia insa , in ciuda acestor diferente, prezinta anumite insusiri comune.Conditiile de viata
ale copilului sunt influentate de comportamentul parintilor.Familia trebuie sa aiba disciplina
ei.Toate problemele vietii se pot rezolva mai usor intr-un climat de prietenie si de intelegere.
Una dintre cele mai importante preocupari ale familiei si un punct comun pe care il are
aceasta cu scoala este orientarea scolara si profesionala.Cei mai multi parinti sunt bine intentionati
in alegerea unei scoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lui.Dar, de multe ori, buna intentie si
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buna credinta sunt tocmai sursele greselilor lor deoarece acestea nu tin loc de competenta si de
pricepere.Greselile parintilor decurg uneori si din prea marea dragoste pe care o poarta copiilor.Iata
cateva dintre ele:
 Neincrederea in copil.Exista parinti care isi considera copiii mai copii decat sunt in realitate
si aleg viitoarea scoala si viitoarea profesie in locul lor,chiar fara a-i consulta.Copiii au insa
si ei capacitatea sa aleaga.
 Copii tratati ca proprietate personala de care parintii dispun dupa bunul lor plac.Argumentul
acestor parinti suna cam asa:"eu il imbrac, eu il hranesc, eu hotarasc ce sa fie si ce sa nu
fie".Personalitatea, sentimentele, aspiratiile si dorintele copiilor nu conteaza in fata
parintilor.
 La polul opus se afla o alta categorie de parinti, a neutrilor.Acestia se complac in situatia de
neamestec in treburile copiilor si isi motiveaza atitudinea cam asa:"este destul de mare ca sa
poata judeca ce face"sau :"are si mai multa scoala decat mine asa ca ce sa-l mai invat
eu?"Fara indoiala ca fiul este destul de mare pentru a sti ce e bine si ce e rau, dar fiind fara
experienta simte nevoia unui sfat, a unui sprijin.Chiar daca sunt mai putin instruiti decat
copiii, parintii au mai multa experienta, au "scoala vietii".
 Categoria parintilor "revansarzi" alege pentru copiii lor profesiunea pe care viata i-a
impiedicat pe ei sa o practice.
 Parintii orgoliosi fac din alegerea profesiunii pentru fiul lor o problema de ambitie:"vreau
sa-i arat lui cutare ca si fiul meu face o facultate".Acesti parinti nu se intreaba daca fiul lor
vrea sa faca o facultate, daca are aptitudini pentru profesia aleasa de ei.
 Grija pentru copii ii face pe unii parinti sa doreasca pentru fii o profesiune banoasa si de
aceea fac eforturi ca fiii s-o apuce pe drumul unei asemenea profesii.
Toate situatiile de mai-nainte trebuie evitate.De aceea intre familie si scoala trebuie sa
existe o permanenta colaborare ce se poate realiza prin vizite reciproce, sedinte si lectorate cu
parintii.
In concluzie, trebuie spus ca cei doi factori educativi, scoala si familia, trebuie sa aiba
acelasi scop - formarea personalitatii umane integrale si armonioase.Pana la cuprinderea intr-o
unitate de invatamant, rolul primordial in educatie il are familia.Odata cu inscrierea intr-o
unitate de invatamant ponderea se schimba, rolul mai mare il are scoala, dar nici actiunea
educativa a familiei nu este de neglijat.Intre actiunile educative ale celor doi factori exista mai
degraba un raport de complementaritate decat de rivalitate, actiunea fiecaruia venind s-o
completeze pe a celuilalt.
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DIMITRIE LEONIDA
Laborant: ing.Ţuncu Elena Eugenia
Colegiul Naţional ,,Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu
,,ÎNTOTDEAUNA M-A ATRAS TEHNICA”
De copil începuse să deseneze trenuri şi vapoare şi cea mai mare bucurie a lui o avea când
privea mişcarea lor în portul Galaţi. Din beţişoare construia linii de cale ferată, mosoarele golite,
tăiate în două erau roţile locomotivelor şi ale vagoanelor.
Dimitrie Leonida s-a născut la Fălticeni, în ziua de 23 mai 1883, ca fiu al ofiţerului Atanase
Leonida şi al Matildei Leonida (născută Gill). Şcoala primară a început-o la Galaţi în 1890, clasa a
III-a a terminat-o la Buzău, de unde a mers la Bucureşti la şcoala Clemenţa, apoi la Şcoala
Primară Petrache Poenaru din Bucureşti. Primele două clase de liceu le urmează ca extern la Liceul
"Sf. Sava" din Bucureşti, clasele 3 şi 4 de liceu la Gimnaziul "Mircea cel Bătrân" – Constanţa, iar
din clasa a 5-a frecventează cursurile Liceului "Mihai Viteazul" din Bucureşti. În ultimul an al
liceului, în clasa a VIII-a, Leonida s-a retras de la şcoală şi s-a pregătit în particular, după care a
susţinut cu succes toate examenele.
Pasiunea pentru tehnică a fost hotărâtoare atunci când îşi va alege profesia,el dorind să
devină inginer. A ales să studieze electricitatea la Politehnica din Charlottenburg, chiar dacă înainte
de a pleca în străinătate trebuia să satisfacă şi stagiul militar. În perioada studiilor universitare
efectuate la Politehnica din Charlottenburg (1903 - 1908), lângă Berlin, vizitează Muzeul Tehnic
din München (1903).
Lui Leonida i s-au oferit slujbe bine plătite în Germania şi aceasta într-o epocă în care
inginerii autohtoni, germani, nu găseau uşor de lucru. După ce timp de două luni a fost asistentul
profesorului W. Reichel la Charlottenburg, unde urma sa-şi pregătească şi doctoratul, Leonida a fost
chemat să preia conducerea tehnică a unei mari fabrici de construcţii electromecanice. Conducerea
Şcolii Politehnice i-a propus valorosului inginer să aleagă între două posibilităţi: să rămână mai
departe ca asistent la Charlottenburg (la un alt profesor) sau să treacă, pe baza recomandaţiei şcolii,
într-o funcţie de răspundere la o mare uzină germană.
Fireşte, Leonida era măgulit de aceste propuneri dar el avea în gând întoarcerea imediată în
ţară. Aflase că primăria capitalei tocmai publicase vacant postul de inginer electrician. Era un post
cu mult mai modest decât cele din citadela tehnică a Berlinului, dar inima îi da ghes să-l accepte.
Primarul de atunci al capitalei, Vintilă Brătianu, cu care de altfel Leonida avusese dese
ciocniri, l-a angajat repede. Luase referinţe despre el de la Charlottenburg, acestea fuseseră dintre
cele mai bune.
Rolul său era să examineze zilnic, cu ajutorul unui mic aparat electric, dacă instalaţiile
electrice din casele particulare erau sau nu bine executate. Încheia apoi procese verbale, admiţând
sau refuzând legarea instalaţiilor la reţea.
Deşi conştient de faptul că această verificare ar fi putut fi dusă la bun sfârşit de un tehnician
cu o calificare mai redusă decât el, Leonida şi-a luat sarcina foarte în serios, aşa cum a procedat
întotdeauna în viaţă.
Pe atunci se ducea o mare campanie împotriva introducerii tramvaiului electric în Bucureşti.
O societate belgiană care făcuse oferta de electrificare a reţelei de tramvaie (instalase chiar prima
linie de tramvai electric, pornind de la Cotroceni), era asaltată de ,,situaţii statistice” privind traficul
de călători în tramvaie cu cai, din care reieşea că tramvaiul electric n-ar putea deveni rentabil decât
după vreo zece ani.
Leonida, care toată viaţa a fost un partizan al electrificării, şi-a dat curând seama de unde
vine împotrivirea şi care era cauza ei. A întocmit un plan foarte concret, bine fundamentat tehnic şi
economic, de electrificare a liniilor de tramvaie din Bucureşti, după ce a studiat la Paris şi în alte
capitale europene această problemă la faţa locului.
Vintilă Brătianu, primarul capitalei, a fost nevoit să cheme experţi din străinătate. Au venit
doi foşti profesori din Germania ai lui Leonida. Datorită raportului lor, care corespundea deplin
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concluziilor lui Leonida, s-a construit centrala electrică de la Grozăveşti şi s-a trecut la electrificarea
tramvaielor.
Inginerul Leonida a strâns multe date, prin rapoarte şi proiecte amănunţite, a arătat că
instalaţiile electrice comunale trebuie modernizate şi concentrate, că iluminatul public trebuie
îmbunătăţit. Treptat, ideile lui s-au impus şi multe instalaţii comunale s-au executat după proiectele
sale.
Centrala termoelectrică de la Grozăveşti, care timp de multe decenii a rămas cea mai mare
din ţară, a fost concepută de Leonida pe baza soluţiei turbinelor cu aburi.
Cu mulţi ani mai târziu, centralele de la Grozăveşti şi Filaret au fost modernizate, de
asemenea sub conducerea lui Leonida.
Tot în această perioadă, a alcătuit proiectul centralei electrice destinate oraşului Botoşani.
Pentru această lucrare, în cadrul programului de electrificare a ţării, s-a ales sistemul electric prin
curenţi trifazaţi, cu frecvenţă normală de 50 de perioade. Era pentru prima oară când acest sistem
era folosit la o lucrare din provincie.
Anul 1913 marchează începutul unei alte activităţi de seamă a inginerului Leonida, care a
continuat apoi timp de aproape de două decenii. Este vorba de punerea bazelor industriei
electrotehnice româneşti. Cumpărând un atelier pentru repararea maşinilor agricole, el l-a
transformat corespunzător, producând aparate electrice, elemente pentru staţii de telegrafie etc. Aşa
a luat naştere în anul 1913 societatea ,,Energia”, prima societate particulară românească din
domeniul electrotehnic. Societatea Energia a înfiinţat în anul 1914, pe Calea Moşilor din Bucureşti,
o fabrică de materiale electrice operată de ingineri români, iar în 1919 a fuzionat cu „Societatea
Teleromână” de la Cluj şi a cumpărat o fabrică din Timişoara, care va produce o gamă largă de
maşini, transformatoare şi aparate electrice.
În 1921, Dimitrie Leonida editează prima revistă cu tematică energetică din România, care
poartă numele Societăţii pe care o înfiinţase: ,,Energia”.
Una dintre marile pasiuni ale inginerului Leonida a fost promovarea învăţământului
electrotehnic românesc. De la început şi-a dat seama de însemnătatea covârşitoare pe care o are
formarea personalului tehnic, mai ales când privea totul prin prisma electrificării ţării.
În anul 1908, Dimitrie Leonida a înfiinţat prima Şcoală de Electricieni şi Mecanici din
România, care va funcţiona peste 45 de ani şi va pregăti mii de specialişti din domeniul electric şi
mecanic. Un an mai târziu, în 1909, a înfiinţat şi primul Muzeu Tehnic din România
(actualul Muzeu Tehnic „Prof. ing. Dimitrie Leonida”), pe care îl donează în 1951 statului român,
prin Ministerul Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice. În 1927 devine membru al primului
birou de conducere al Comitetului Electrotehnic Român. În anul 1928, Leonida a organizat în
Parcul Carol I, „Prima Expoziţie a Electricităţii din România”.A fost profesor universitar
la Timişoara (1924-1941) şi Bucureşti (1941-1945). A participat la planul de electrificare a
României.
La Bicaz încep să se desfăşoare, la îndemnul lui Leonida, mari lucrări de cercetare. Alături
de specialişti români, sunt aduşi aici să-şi spună părere, o serie de experţi străini şi cu timpul ,
bazinul Bistriţei devine cel mai bine cunoscut dintre toate bazinele româneşti, în ce priveşte
caracteristicile sale energetice.
Studiul geologic, hidrologic, topografic etc. al regiunii este elaborat la un înalt nivel tehnico
– ştiinţific. Chiar în apropierea locului prevăzut pentru baraj, Leonida descoperă materii prime
extrem de favorabile pentru fabricarea cimentului.
Printre ideile lui Leonida, se înscrie şi faptul că încă din 191, preconiza construirea în ţară a
unei uzine de fabricare a acidului azotic.
În anul 1924, inginerul Leonida este însărcinat să redacteze o lege a apelor şi o lege a
energiei, în care îşi exprimă toată concepţia sa tehnică.
La un an după intrarea în vigoare a acestor legi, Dimitrie Leonida începe să studieze în
amănunţime bazinul Argeşului, ale cărui mari posibilităţi hidroenergetice le întrevăzuse încă din
timpul studiilor de la Charlottenburg. Rezultatul cercetărilor întreprinse este proiectul construirii
unor mari baraje şi centrale electrice.
Un deosebit succes cunoaşte, în 1928, ,,Expoziţia Electricităţii din România”, organizată de
Leonida pentru propagarea ideilor electrificării.
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,,Inginer talentat, înzestrat cu o bogată cultură tehnică, cu un remarcabil spirit inovator,
Dimitrie Leonida a desfăşurat o prodigioasă activitate, călăuzită în permanenţă de ideea progresului
tehnic al industriei ţării noastre. Şi-a dăruit întreaga sa putere de muncă sporirii capacităţii
energetice a ţării, aducând o contribuţie deosebită la proiectarea şi dezvoltarea unor centrale
electrice...
Munca sa pasionată pe tărâmul dezvoltării tehnicii, al formării de specialişti în domeniul
energeticii, al răspândirii cunoştinţelor ştiinţifice, a fost pătrunsă de un cald patriotism, de dorinţa
fierbinte de a sluji patria şi poporul”.
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ASPECTE PRIVIND TRATAREA INTERDISCIPLINARĂ A
LECȚIEI “PÂRGHIA”
Aneta Udriștioiu, Colegiul Tehnic Mătăsari
1.

Introducere
Interdisciplinaritatea este un concept ce presupune abordarea procesului de învățare
implicând un anumit grad de integrare a unor discipline școlare diferite prin utilizarea unui limbaj
comun care să permită schimburi de ordin conceptual și metodologic.
O astfel de cooperare oferă următoarele beneficii: pe de o parte se obţine o abordare nouă,
inovatoare în cadrul disciplinei la care se utilizează studiul interdisciplinar, iar pe de altă parte
diferenţele care care separă cele două discipline se estompeză, apărând zone de legătură, fără a
şterge contribuţia individuală a fiecărei discipline.
Aspecte metodice privind abordarea interdisciplinară
Pentru a trata interdisciplinar o lecție, trebuie stabilit conținutul ce va fi studiat, comun
disciplinelor abordate, precum și metodele de predare - învățare specifice disciplinelor sau comune
acestora.
În cadrul orei de fizică, “ Pârghia” poate fi studiată utilizând o abordare interdisciplinară,
îmbinând cunoștințele de fizică cu cele de biologie. Pârghia este un mecanism simplu, care se
studiază în clasa a VII –a la fizică, când elevii studiază la biologie “ Sistemul locomotor”, astfel , se
poate reliza un demers didactic ce poate porni de la prezentarea noțiunii de pârghie, a tipurilor de
pârghii și identificarea pârghiilor existente în corpul uman.
Conținutul lecției, prezentat de profesorul de fizică, trebuie să îmbine cunoștințele
specificate în programa de fizică cu cele specifice biologiei, astfel încât elevii să poată identifica
pârghiile corpului uman și să precizeze tipul acestora. Din acest punct de vedere elevii trebuie aibă
cunoștințe despre sistemul locomotor, și anume: alcătuirea sistemului osos, tipuri de articulaţii după
mobilitate şi exemple; principalele grupe de muşchi scheletici, proprietăţi, fiziologia sistemului
locomotor (rolul oaselor, al articulaţiilor şi al muşchilor în realizarea mişcării), să știe ce este
pârghia, să cunoască genurile de pârghii și să fie capabili să facă deosebirea între cele trei tipuri de
pârghii, apoi să transfere aceste cunoștințe specifice fizicii în domeniul biologiei, pentru
identificarea pârghiilor în corpul uman și explicarea modalității de funcționare a acestora în
procesul de locomoție.
2.

3.

Pârghia
Pârghia este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct fix, numit punct de
sprijin.Asupra unei pârghii acţionează două forţe: forţă activă, F, care pune în mişcare pârghia şi
forţă rezistentă, R, care trebuie învinsă.
Brațul forței reprezintă lungimea perpendicularei dusă din punctul de sprijin (polul de
rotație) pe dreapta suport a forței.
În cazul sistemului locomotor, la pârghia osoasă, punctul de sprijin( S ), este reprezentat de
axul biomecanic al mişcării, de punctul de sprijin pe sol sau de un aparat oarecare (din sala de
sport). Forţa rezistentă ( R ) este reprezentată de greutatea corpului sau segmentului care se
deplasează, iar forţa activă ( F ) este reprezentată de muşchiul care realizează mişcarea.
O pârghie ideală (fără forță de frecare) este în echilibru atunci când momentul forței active
(
) (față de punctul de sprijin) este egal și de sens opus cu momentul forței rezistente (
).
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Din ultima relație se observă că raportul forțelor este egal cu raportul invers al brațelor
forțelor, dacă pârghia este în echilibru. Această relație poate fi determinată experimental, prin
următorul experiment:
Sprijină o bară, din mijlocul eipe un ax orizontal fixat pe un suport. Agață două cîrlige, cu
număr diferit de discuri crestate, de o parte și de alta a punctului de sprijin, astfel încât bara să
rămână în echilibru, în poziție orizontală. Greutățile cârligelor cu discuri, reprezintă forța rezistentă,
respectiv forța activă. Măsoară brațele forțelor. Repetă experimentul, modificând valorile forțelor și
înregistrează datele experimentale într-un tabel.
Nr. det.
F (N)
bF ( m)
R (N)
bR ( m)

Pârghiile sunt caracterizate prin trei puncte principale:

punctul de aplicaţie al forţei F,

punctul de aplicaţie al rezistenţei R,

punctul de aplicaţie S al rezultantei forţelor, numit punct de sprijin al pârghiei, în jurul
acestuia forţele F şi R dau pârghiei o mişcare de rotaţie.
Clasificarea pârghiilor se face în funcţie de poziţiile celor trei puncte de aplicaţie F, R şi S:

pârghia de gradul I are punctul de sprijin situat între punctele de aplicaţie ale celor două
forțe
S


pârghia de gradul II are punctul de sprijin situat la un capăt, iar la celălalt capăt se află
punctul de aplicaţie al forţei active

S


pârghia de gradul III are punctul de sprijin situat situat la un capăt, iar la celălalt capăt se
află punctul de aplicaţie al forţei rezistente





Exemple de pârghii
pârghii de genul I : balanţa, balansoarul, foarfecele, cleştele, ranga, levierul etc.
pârghii de genul II : roaba, spărgătorul de nuci, pedala de frână, perforatorul, vâsla etc.
pârghii de genul III : penseta, capsatorul, grebla, băţul undiţei etc

4.

Pârghii ale organismul uman
Pârghiile de gradul I sunt pârghii de echilibru deoarece realizează echilibrul static. Forţa
rezistentă este reprezentată de greutatea corpului sau a segmentului care se deplasează, iar forţa
activă este reprezentată de inserţia pe segmentul osos a muşchiului care realizează mişcarea.
Identificarea pârghiilor de gradul I în organismul uman:


trunchiul se află în echilibru pe picioare ca o pârghie de gradul I;
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capul în echilibru pe coloana vertebrală. Punctul de sprijin este vertebra atlas, rezistenţa este
reprezentată de greutatea capului, care tinde să cadă înainte, iar forţa activă este dezvoltată de
muşchii cefei, care opresc căderea capului înainte;

antebraţul în extensie se comportă ca o pârghie de
gradul I; când se face îndoirea şi extinderea braţelor în poziţia
„stând pe mâini”, antebraţul acţionează ca o pârghie de gradul
I, muşchii extensori preiau rolul de agonişti atât în mişcarea de
extensie, cât şi în cea de flexie, îndoirea braţelor în această
poziţie o face greutatea şi o gradează muşchii extensori
(triceps), iar extensia coatelor este realizată de muşchii
extensori;

în situaţia în care piciorul este fixat pe sol (la mers,
alergare, momentul bătăii în săritură, cădere de la înălţime),
segmentul gambei este tot o pârghie de ordinul I cu punctul de
sprijin la mijloc.


Pârghiile de gradul II sunt pârghii de forţă
deoarece au rolul de a multiplica forţa. Aceste pârghii au,
de obicei, formă de pană.Identificarea pârghiilor de
gradul II în organismul uman:

incisivii

caninii

piciorul având ca rezistenţă greutatea corpului
transmisă prin tibie; greutatea corpului este aplicată la
nivelul articulaţiei tibio-tarsiene, astfel încât forţa o vor
da muşchii inseraţi prin tendonul lui Ahile pe calcaneu;
punctul de sprijin, când stăm pe vârful picioarelor, se află
la extremitatea metatarsienelor în contact cu solul;
 segmentul membrului superior în timpul executării
flotărilor.

Pârghiile
de gradul III
sunt pârghii de
deplasare,
care
utilizează o forţă
mare pentru a
învinge o forţă
mică, însă deplasează mult punctul de aplicaţie a forţei
rezistente. Acest tip de pârghie este cel mai frecvent întâlnit
în corpul uman.
La acest tip de pârghie punctul de aplicaţie al forţei
active (locul de inserare a muşchiului )se află întru punctul
de sprijin (articulaţia) şi punctul de aplicaţie a forţei
rezistente. Identificarea pârghiilor de gradul III în
organismul uman:
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antebraţul în flexie funcţionează ca o pârghie de gradul al III-lea când muşchii flexori se
contractă pentru a-l ridica; bicepsul se contractă producând o forţă care are punctul de aplicaţie pe
antebraţ. În acest caz, braţul forţei active este de aproximativ 8 ori mai mic decât braţul forţei
rezistente, astfel rezultă că forţa activă trebuie să fie de 8 ori mai mare decât forţa rezistentă;

coastele, în timpul respiraţiei, la inspiraţie şi expiraţie. Articulaţia costo – vertebrală
reprezintă punctul de sprijin, zonele de inserţie a muşchiului pe corpul coastei reprezintă punctul de
aplicaţie al forţei active, iar partea anterioară a coastelor reprezintă forța rezistentă;

gamba acţionează ca o pârghie de gradul III, la fotbal, în cazul unui voleu, piciorul nu este
fixat pe sol, deci punctul de aplicaţie al forţei active se află la mijloc, iar forța rezistentă este
reprezentată de un ansamblu de forţe (greutatea mingii, greutatea piciorului etc.). Spre exemplu,
însumând greutatea piciorului, greutatea gambei, greutatea obiectului lovit (mingii), forţa de
contracţie a extensorilor gambei pe coapsă, precum şi valorile acceleraţiei rezultate din pendularea
gambei spre înainte, rezultă că o minge de fotbal poate fi lovită cu o forţă de aproximativ 2 kN chiar
de un individ neantrenat;

mâna, atunci când prinde obiectele ca o pensă.
Trebuie să reţinem faptul că, în organismul uman, aceeaşi pârghie poate să-şi schimbe
gradul în raport cu poziţia în care acţionează segmentele: antebraţul, în mişcarea de flexie, se
comportă ca o pârghie de gradul III, iar în poziţia stând pe mâini, ca o pârghie de gradul I.
5. Schiţa planului lecţiei
Data:_________
Clasa: a VII-a
Disciplina: fizică
Unitatea de învăţare: Mecanisme simple
Titlul lecţiei: Pârghia. Pârghii ale corpului uman
Tipul lecţiei: lecţie de formare de priceperi şi deprinderi
Competenţe generale: Realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi metodelor de lucru
specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii
Competenţe derivate:
C 1: definirea noțiunii de pârghie și cunoașterea elementelor componente ale acesteia;
C 2: cunoașterea genurilor de pârghii și reprezentarea schematic a acestora;
C 3: demonstrarea experimentală a condiției de echilibru de rotație a pârghiei și deducerea legii
pârghiilor;
C 4: rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ ;
C 5: identificarea în practică a pârghiilor și stabilirea gradelor acestora ;
C 6: identificarea pârghiilor corpului uman și explicare modului de funcționare a acestora.
Strategii didactice:
a) Metode didactice: conversația, demonstrația, problematizarea, descrierea, explicaţia,
observația,experimentul
b) Materiale utilizate: manual, fişe de lucru, mulaj schelet uman muscular, videoproiector,
calculator, balanța, foarfeca, tabla, rigla
c) Modul de organizare: individual, frontal, pe grupe de elevi
d) Modalități de evaluare: proba practică, fișa de lucru, observarea curentă.
Desfășurarea activității
Activitatea profesorului

Activitatea elevului
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6. Concluzii
În cadrul lecţiilor de fizică profesorul trebuie să utilizeze experimentul şi abordarea
interdisciplinară ori de câte ori conţinutul lecţiei permite acest lucru, contribuind astfel la formarea
priceperilor şi deprinderilor practice, la creşterea interesului pentru studiul disciplinelor cu caracter
ştiinţific şi la stimularea dorinţei de cunoaştere a mediului în care trăim.
Bibliografie
1. Ciascai L. Didactica fizicii, Editura Corint, Bucureşti - 2000.
2. Hereţiu, D.; Miuţă, C., Elemente de biomecanică ale aparatului locomotor; Ed. Univ. "Aurel
Vlaicu" Arad, 2007
3. Turcitu D., Iancu M., Panaghianu M., Manual de fizică pentru clasa a VII – a, Editura Radical,
Craiova, 2007
4. * * * “Programele de fizică în vigoare.
5. * * * “Programele de biologie în vigoare.
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ÎNVĂŢAREA FIZICII CU AJUTORUL METODELOR MODERNE
Profesor Angela Vacaru
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani- Neamţ
„Nu înveţi să desenezi uitându-te la un profesor care desenează foarte bine.Nu înveţi pianul
ascultând un virtuoz.Tot astfel mi-am spus adesea, nu înveţi să gândeşti ascultându-l pe un om care
vorbeşte şi gândeşte bine .Trebuie să incerci ,să faci,să refaci,până ajungi să stăpâneşti meseria”
Alain
Metodele active folosite la orele de fizică determină elevii dar şi cadrele didactice să creeze
lecţii mult mai atractive.
Metoda activă este acţiunea pedagogică prin care se permite copilului satisfacerea trebuinţelor
sale de activitate, de cercetare, de creativitate, de comparare şi de înţelegere a cunoştinţelor prin el
însuşi sau în colaborare cu alţi copii , în loc să primească de-a gata de la profesor sau din manual.
Un învăţământ bine conceput va permite manifestarea iniţiativei, a spontaneităţii, a creativităţii
elevului cât şi dirijarea, îndrumarea sa, dar în toate cazurile va fi vorba de relaţii de cooperare între
profesori şi elevi. Relaţiile de cooperare între cadre didactice şi elevi constituie aspectul
fundamental al metodelor active.
Toate aceste metode moderne încearcă să facă elevul să gândească independent, să înţeleagă
cu mai multă uşurinţă, să reţină mai uşor şi pentru o perioadă mai lungă de timp noţiunile asimilate,
să aplice cât mai eficient ceea ce a învăţat.
De asemenea, se folosesc metode care permit elevului să-şi folosească tipul de inteligenţă
numerelor şi a raţiunii), vizual-spaţială (a imaginilor, desenului şi a picturii), muzical-ritmică (a
tonului, ritmului şi a timbrului), corporal-kinestezică (a corpului), interpersonală (a interacţiunilor
sociale), intrapersonală (a autocunoaşterii) şi naturalistă (a tiparelor, regularităţilor şi a predominant
(după Howard Gardner): verbal-lingvistică (a cuvintelor), logico-matematică (a comportamentelor).
Printre metodele mai sus amintite se numără: metoda ciorchinelui, brainstorming-ul, turul
galeriei, metoda cubului, bulgărele de zăpadă, mozaicul, eseul de 5 minute, metoda predării /
învăţării reciproce, o perspectivă modernă a prelegerii, metoda cadranelor, jurnalul cu dublă intrare,
jocul de rol etc.
Metoda ciorchinelui constă în scrierea unui cuvânt-cheie în centrul tablei şi găsirea unor
cuvinte ( idei, sintagme sau cunoştinţe) de către copii, din câmpul lexical al celui dat. Rezultatul
poate fi o analiză a cuvântului central, caracterizat de cele găsite, sau o sinteză care va duce la un alt
cuvânt-cheie necesar în lecţie. Elevii sunt îndemnaţi să gândească independent, să-şi exprime
părerea, să facă legături între concepte. Se trag linii între toate cuvintele care par a fi conectate.
Activitatea se opreşte când se termină ideile sau când a expirat timpul.
Brainstorming-ul (evaluarea amânată, furtuna de creiere sau asaltul de idei) constă în
dezvoltarea unor idei noi pe baza unei teme stabilite. Cantitatea mare de idei (liber exprimate) va
genera calitatea. După ce s-au emis toate ideile, fără a fi criticate, se alege cea mai bună idee, care
dă soluţia finală.
Avantajele acestei metode sunt : obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor de rezolvare;
costuri reduse; aplicabilitate largă; stimulează participarea activă; dezvoltă creativitatea, încrederea
în sine prin procesul evaluării amânate; dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă.
Turul galeriei se referă la analiza lucrărilor elevilor prin observarea lor de către ceilalţi
colegi. Colegii stabilesc ce caracteristici are lucrarea respectivă şi dacă aceasta a respectat toate
cerinţele. Se apreciază lucrările prin diferite procedee: se dau puncte, se lipesc etichete pe lucrările
apreciate pozitiv etc.
Metoda cubului este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui
subiect, a unei situaţii, din mai multe perspective.
Se realizează un cub pe feţele căruia sunt scrise diferite sarcini de lucru: descrie, compară, asociază,
analizează, aplică, argumentează.
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Se poate aplica pe niveluri diferite, cu o altă exprimare a sarcinilor de lucru.
Elevii împărţiţi în grupuri, primesc câte o sarcină înscrisă pe cub, pe care o tratează în grupul
respectiv. La sfârşit se realizează sistematizarea cunoştinţelor asimilate.
Metoda pune accent pe concentrarea atenţiei, pe formarea de competenţe, atitudini şi
deprinderi, stimulează atenţia şi gândirea, oferă posibilitatea elevilor să-şi dezvolte competenţele
necesare unei abordări complexe şi integratoare.
Se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub de hârtie sau carton să noteze pe fiecare faţă a
cubului instrucţiuni de tipul:
descrie, compară, asociază, analizează, aplică, argumentează.
Exemplu: Elevii au la dispoziţie o lentilă , o lumânare aprinsă, o foaie de hârtie şi o riglă.
Descrie un procedeu pentru a arăta că lentila e convergentă.
Compară imaginile obţinute în lentila convergentă atunci când lumânarea se apropie uniform
de lentilă.
Asociază lentilei defectul de vedere pe care-l corectează.
Analizează datele obţinute.
Aplică formula lentilelor pentru a determina distanţa focală a lentilei.
Argumentează faptul că lentila poate fi lupă
Bulgărele de zăpadă poate fi o metodă care să completeze metoda cubului. Dacă la cub se
fac operaţii de analiză, la bulgărele de zăpadă se realizează o sintetizare a cunoştinţelor.
Etapele de parcurs sunt:
-împărţirea grupului în echipe;
-enunţarea temei;
-notarea ideilor: fiecare membru notează pe un post-it una sau mai multe idei şi le pune pe centrul
mesei;
-ierarhizarea ideilor: fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează; se vor reţine primele 2-3
idei.
Se reuneşte tot grupul cu cele 2-3 idei de la fiecare şi se repetă algoritmul. Se vor reţine doar
aspectele / ideile pe care grupul le consideră relevante.
Ce ştiu ?/ Ce vreau să ştiu ? / Ce am învăţat ?
Prin această metodă interacitvă elevii realizează conexiuni între ceea ce ştiu; se stimulează
interesul elevilor pentru găsirea răspunsului în lecţie ; elevii decid ce au învăţat.
Exemplu: Lecţia –Magneţi-Cls. a VI-a
Elevii primesc o fişă de lucru în care vor nota ce ştiu şi ce vor să ştie referitor la lecţia.
Materiale:Trusa de fizică– Fişa nr. 1;
La sfârşitul lecţiei vor nota, în fişa de lucru şi ce au învăţat
Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat

Ştiu
- magneţii atrag corpuri ce conţin fier
- magneţii au diferite forme
- un magnet are doi poli, unul N şi unul S
- magneţii fie se atrag, fie se resping
- magneţii se folosesc la închiderea uşilor dulapului, a penarului
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Vreau să ştiu
- Din ce sunt alcătuiţi magneţii?
- Ce sunt polii unui magnet şi de ce se numesc N şi S?
- Când se atrag/resping magneţii?
- Ce se întâmplă cu polii unui magnet dacă se rupe?
- Cum funcţionează o busolă?
- Cum poate o macara să atragă caroseria unei maşini?
Am învăţat
- Polii unui magnet sunt zone în care atracţia se manifestă mai puternic.
- Polii unui magnet indică,aproximativ , polii geografici ai Pământului.
- Polii de acelaşi fel se resping, iar polii diferiţi se atrag.
- Pământul este un magnet uriaş.
- Busola este alcătuită dintr-un ac magnetic care interacţionează cu Magnetul Pământ
- Dacă un magnet bară se rupe se obţin 2 magneţi.

BIBLIOGRAFIE :
Corjân Maria – Support de curs ,,Metode didactice şi tehnici interactive de instruire’’
C.C.D.,Suceava, 2005
Stanciu Mihai - ,,Didactica postmodernă’’, Editura Universităţii, Suceava,2003
Cerghit Ioan - ,,Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă’’, E.D.P.,Bucureşti,1983
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STILURI DE ÎNVĂŢARE ALE ELEVILOR ŞI ADAPTAREA
STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE LA
STILURILE DE ÎNVĂŢARE
Profesor VÎLCEANU AURELIA
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
Reflecția asupra procesului de învățare a elevilor reprezintă actualmente o provocare pentru
orice profesor, pe de o parte datorită nevoii din ce în ce mai persistente de a găsi modalități de
gestiune eficientă a procesului didactic, iar pe de altă parte datorită sarcinii pe care societatea o
solicită școlii și anume aceea de a forma indivizi capabili de a se adapta permanent, de a-şi asuma
responsabilităţi, de a se exprima şi de a contribui la ameliorarea vieții sociale. În acest context,
profesorul este chemat să-şi redimensioneze continuu rolurile şi ipostazele, să manifeste un
comportament deschis şi o atitudine pozitivă, activizantă şi reflexivă, promovând o învăţare
interactivă şi stimulând întregul potenţial al elevilor săi.
Stilul de învăţare reprezintă modalitatea preferată de receptare, prelucrare, stocare şi
reactualizare a informaţiei şi se formează prin educaţie. Învățarea şcolară este marcată de diferențe
individuale, de stiluri diferite în care elevii învață.
Stilul de învăţare
Stilul auditiv

Stilul vizual

Stilul kinestezic/
practic

Caracteristici ale comportamentului de învăţare














învaţă din explicaţiile profesorului
verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a învăţa
este eficient în discuţiile de grup
înţeleg cel mai bine ascultând
îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune
este important să vadă textul scris
învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi, imagini, diagrame
recitirea/rescrierea materialului sunt metodele de fixare
îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc
le plac prezentările şi proiectele vizuale
învaţă din situaţiile în care poate să experimenteze, prin atingere şi
mişcare. lipsa de activitate determină agitaţie, fiind etichetat drept
copil cu tulburări de comportament.
le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile în care sunt
implicaţi activ în activităţi practice;
îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o dată, le-au
exersat şi le-au aplicat în practică (memorie motrică) - au o bună
coordonare motorie.

Evident că asemenea tipologii nu se prezintă în stare pură. În realitate, întâlnim doar stiluri
individuale care se exprimă printr-o sinteza unică și irepetabilă. Prin urmare, clasificarea stilurilor
de predare oferă mai degrabă cadre de referință. A vorbi despre stilurile de învăţare, despre
modurile diferite de a cunoaşte, despre diferenţele între cei care învaţă/ îndrumă reflecția către
relația stil de învățare – stil de predare.
În esență, stilul de predare se referă la ”un set de strategii de predare”, o constelație de
trăsături care circumscriu comportamentul profesorului în relațiile cu elevii. Personalitatea
profesorului, experiența sa pedagogică, dar și particularitățile elevilor și contextul educațional
configurează și orientează stilul de predare.
Beneficiile identificării și dezvoltării stilurilor de predare:
 reprezintă o formă de manifestare a originalității în activitatea didactică;
au valoare strategică;
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îmbogățesc practica şcolară, introduc variație, favorizând o activitate mai vie, mai nuanțată
în clasă;
 valorifică diferite stiluri de învățare ale elevilor;
 sugerează interpretarea predării drept abilitatea profesorului de a se comporta utilizând
diferite stiluri educaționale în vederea atingerii obiectivelor.
 pot scoate la iveală şi supune verificării noi tipuri de competenţe pedagogice.
Profesorul poate determina dezvoltarea stilurilor de învățare ale elevilor folosind el însuși
diferite stiluri de predare. Nu există un stil bun sau rău de învățare, așa cum nu există un stil bun
sau rău de predare.
C.E. Cornett a identificat câteva modalități de organizare a procesului didactic care recunosc
varietatea stilurilor de învățare:
1. Întrebări variate pentru valorificarea abilităților de gândire, cu accent pe abilitățile de
gândire de ordin superior
2. Structurarea unui nou conținut astfel încât experiențele anterioare ale elevilor să se
coreleze cu noile informații
3. Timp suficient pentru informare, reflecție și integrarea ambelor emisfere cerebrale
4. Fiecare elev trebuie să dobândească cel puțin un lucru nou în fiecare lecție (îl vom întreba
de fiecare dată ce consideră că a învățat nou în lecția respectivă)
5. Formularea de obiective clare pentru fiecare lecție
6. Utilizarea unor exerciții de introducere/ încălzire (asociații de cuvinte, brainstorming,
călătorii imaginare etc)
7. Folosirea mijloacelor multisenzoriale pentru procesarea informațiilor (instrucțiuni scrise
pe tablă, dar și citite; explicații verbale însoțite de realizarea unor scheme și de demonstrații practice
etc)
8. Utilizarea unei varietăți de strategii de sumarizare și încheierea activității (rezumate
scrise, recitări, dramatizări, grafice etc)
9. Utilizarea feed-back-ului descriptiv (în loc de ”foarte bine” se poate spune ”ai identificat
corect corelația între....”).
Din această perspectivă, stilul personal de predare poate fi privit ca modalitate eficientă de
luare a deciziilor înainte, în timpul și după instruire pentru facilitarea învățării fiecărui elev.
Schema de mai jos ia în considerare elementele de reflecție abordate la nivelul proiectării,
dar cu luarea în considerare a elementelor legate de stilurile de învățare (termenii din schemă sunt
extrași din definițiile date stilurilor de învățare). Ideea care rezidă din schemă este că stilurile de
învățare determină strategiile de formare. Împreună cu obiectivele demersului didactic, pot duc la
opțiunea pentru un model didactic sau altul. Avantajele cunoaşterii stilurilor de învăţare:

Pentru copii...
 dezvoltarea autocunoaşterii
 relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe
 eliminarea obstacolelor învăţării
 îmbunătăţirea stimei de sine
 prevenirea neînţelegerilor dintre copii, profesori şi părinţi
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 evidenţierea abilităţilor de învăţare
 optimizarea învăţării prin adoptarea unui mod personal
 obţinerea de note mai bune la şcoală
Pentru părinţi...
 înţelegerea nevoilor de învăţare ale copiilor
 identificarea motivelor care generau eşecul şcolar
 reconsiderarea barierelor în învăţare şi abordarea optimistă a întregului potenţial al copilului
Pentru profesori
 se constată mai puţin stres – zi de zi, în situaţiile din clasă şi din afara clasei
 se obţin rezultate mai bune şi există satisfacţie profesională
 se îmbunătăţeşte managementul timpului
 se formează o imagine acurată asupra diversităţii din clasă
 creşte spiritul de echipă
 se dezvoltă relaţia interpersonală dintre profesor-elev şi comunicarea profesorilor cu elevii
şi părinţii
 se clarifică nevoile de învăţare individuale ale elevilor
 are succes învăţarea prin cooperare, lucrul pe grupe
 se evidenţiază în mod real nevoile elevilor etichetaţi „slabi” şi ale elevilor „talentaţi”
 se conştientizează cauzele eşecului în învăţare
 se stabilesc strategii de optimizare a învăţării
Cunoscându-şi mai bine elevii, cadrele didactice pot veni realmente în sprijinul lor în
procesul învăţării. Înțelegerea individualității fiecărui elev sprijină atât etapa de proiectare, cât și pe
cea de realizare efectivă a demersului didactic. Informațiile individuale corecte şi reale asigură
cadrelor didactice libertatea de a adapta soluţii personalizate cu ajutorul cărora elevii pot obţine
rezultate şcolare mai bune.
Cadrul didactic este persoana care are o ocazie unică de a obţine informaţii individuale şi de
a le utiliza imediat în activitatea pedagogică proprie pentru a promova învăţarea în rândul elevilor.
Din acest punct de vedere, cadrul didactic este cel care poate să obţină zi de zi informaţii
individuale de la elevi. În plus, cadrul didactic are zilnic ocazia de a interacţiona cu elevii şi părinţii.
Acest context excelent, rezervat numai cadrului didactic, trebuie valorificat la maximum prin
utilizarea tuturor datelor formale şi informale disponibile în interesul elevului.
ADAPTAREA STRATEGIILOR DE PREDARE LA STILURILE INDIVIDUALE DE
ÎNVĂŢARE
Punctele tari pentru persoanele
care învaţă, în funcţie de stilul de
Strategia de
Scopul predării
învăţare
predare-învăţare
Vizual
Auditiv Practic
Expunere orală
x
Generarea entuziasmului
şi a interesului în privinţa
Video / multimedia
x
x
x
unui anumit subiect
Brainstorming
x
x
x
Rezolvarea de probleme
(Planificarea şi
organizarea propriei
Metoda proiect
x
învăţări)
Expunere orală
x
Fişe de lucru
x
x
x
Oferirea de informaţie
Demonstraţie
x
x
Explicarea conceptelor
teoretice
Experimentul de
x
Legarea teoriei de practică
laborator
Metoda proiect
x
Dobândirea de abilităţi /
Fişe de lucru
x
x
x
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consolidarea
De la teorie la practică:
Exersarea practicilor
Dezvoltarea lucrului în
echipă
Consolidarea informaţiei
Analiza şi evaluarea
învăţării

Demonstraţie
Experimentul de
laborator
Metoda proiect

x

x
x
x

Metoda proiect
Evaluare /Test
Metoda proiect
Întrebări şi
răspunsuri verbale
(profesor şi elev)
Evaluare /Test

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

BIBLIOGRAFIE
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METODE MODERNE DE EVALUARE
Madalina Vocheci- Liceul Tehnologic Ion Barbu-Giurgiu
Metodele alternative de evaluare cel mai frecvent folosite la ora actual în învăţământul
românesc sunt:
 Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor didactice;
 Referatul;
 Portofoliul;
 Proiectul;
 Autoevaluarea.
Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor în timpul activităţilor
didactice furnizează o serie de informaţii utile, greu de obţinut pe alte căi constând în consemnarea
metodică, fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual aşa cum se
prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare şi are la bază motivaţia de a cunoaşte personalitatea
elevului, a intereselor şi preocupărilor lui vis-a vi de activitatea şcolară, atitudinile sociale şi
comportamentul lui în public. Datele observate pot fi colectate în jurnalul sau caietul profesorului
şi pot fi utilizate prin asociere cu alte metode de evaluare.
Avantajul acestei metode e de natură psihopedagogică, determinând comportamentele reale din
clasă, evidenţiindu-se ca foarte utilă în situaţia elevilor cu cerinţe speciale, însă are şi
dezavantajul că este mult subiectivă, cere mult timp şi necesită folosirea şi a altor metode de
evaluare.
Referatul reprezintă o modalitate de evaluare a gradului în care elevii sau studenţii şi-au
însuşit un anumit segment al programei, cum ar fi o temă sau o problemă mai complexă dintr-o
tema. Acesta permite abordarea unor domenii noi şi realizarea unor conexiuni intercurriculare
şi transcurriculare, având un caracter integrator. El este întocmit fie pe baza unei bibliografii
minimale, recomandate de profesor, fie pe baza unei investigaţii prealabile efectuată de elev.
Referatul trebuie să cuprindă atât opiniile autorilor studiaţi cât si opinia elevului cu privire la
probema analizată.
Portofoliul este metoda de evaluare ce urmăreşte progresiv, pe durate mari de timp, nivelul
performanţelor şcolare ale elevilor obţinute în urma unor activităţi la care se folosesc metodele şi
tehnicile uzuale de evaluare: probele scrise, observaţia sistematică, proiectul, autoevaluarea, etc.
Deoarece aceasta conţine rezultatele obţinute prin alte metode de evaluare, putem spune ca
portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului.
Este o modalitate eficientă de comunicare a rezultatelor şcolare şi a progreselor înregistrate
de elev, uşurând astfel urmarirea evoluţiei elevului de la un semestru la altu, de la un an la altu sau
chiar de la un ciclu de învăţământ la altul
Dintre metodele complementare de evaluare, utilizarea portofoliului se impune din ce în ce
atenţiei şi interesului profesorilor în practica şcolară curentă.Termenul este relativ nou în
terminologia ştiinţelor educaţiei, dar ideea exprimată de concept în sine nu este în mod necesar
inovativă în sfera practicilor evaluative.Deşi în sensul său de bază portofoliul s-a lansat în
domeniul artei, şi în contextul ştiinţelor educaţiei s-a impus nevoia existenţei unei metode de
evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca alternativă viabilă la modalităţile tradiţionale de
evaluare.Un astfel de rol îşi poate asuma portofoliul în cadrul procesului de evaluare a
performanţelor şcolare ale elevilor.El include rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode şi
tehnici de evaluare (probe orale, scrise, practice, observare sistematică a activităţii şi
comportamentului elevului, proiect, autoevaluare, compuneri, referate, eseuri, articole publicate,
lucrări prezentate în cercuri, sesiuni de comunicări, postere, machete, desene, caricaturi, chestionare
de atitudini, interviuri, casete video cuprinzând prestaţia orală a elevului în cadrul unor activităţi sau
contribuţia în activitatea de grup etc.), precum şi prin sarcini specifice fiecărei discipline.
Observăm că portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a elevului, urmărindu-i progresul
înregistrat pe o perioadă determinată a parcursului şcolar. Deoarece realizează o sinteză a activităţii
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elevului pe o perioadă mai îndelungată de timp, poate servi şi ca evaluare sumativă. Permite
evaluarea unor produse care, în mod obişnuit, nu sunt avute în vedere prin celelalte metode de
evaluare, ceea ce stimulează exprimarea personală a elevului, angajarea lui în activitaţi de învăţare
complexe, cu grad ridicat de originalitate şi creativitate.În felul acesta evaluarea devine motivantă
pentru elev.În plus, portofoliul ca metodă de evaluare înlătură în bună parte tensiunile, stările
emoţionale negative care însoţesc formele tradiţionale de evaluare.
Chiar dacă fiecare dintre elementele constitutive ale proiectului au fost evaluate separat, la
momentul respectiv, în cazul acestui instrument se recomandă şi o apreciere holistică, ce se bazează
pe impresia generală asupra performanţei elevilor şi produselor realizate, luând în considerare
piesele individuale incluse în portofoliu. Aprecierea se poate realiza prin calificative (excelent,
foarte bun, acceptabil, inacceptabil) sau simboluri numerice (cifre de la 5 la 1 etc.).
Foarte important rămâne scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce va determina
şi structura sa.Alături de scop, în definirea unui portofoliu, sunt la fel de relevante contextul şi
modul de proiectare a portofoliului. În sens general, scopul unui portofoliu este acela de a confirma
faptul că ceea ce este cuprins în obiectivele învăţarii reprezintă, în fapt, şi ceea ce ştiu elevii sau
sunt capabili să facă.
Scopul portofoliului este stabilit şi în funcţie de destinaţia sau destinatarul său (persoană,
instituţie, comunitate etc.), având în vedere că pe baza lui se va emite o judecată de valoare asupra
elevului în cauză.
Un alt element esenţial al portofoliului de care trebuie să se ţină seamă în elaborarea acestuia
este contextul.Dimensiuni ale acestui concept pot fi:
 Vârsta elevilor;
 Specificul disciplinei;
 Nevoile, abilităţile şi interesele elevilor etc.
Toate aceste variabile pot induce diferenţe semnificative care personalizează modul de concepere şi
realizare a portofoliului.
Proiectarea portofoliului include, în fapt, atât scopul, cât şi contextul, elemente al căror rol a fost
deja menţionat.Cea mai importantă decizie în proiectarea portofoliului este însă cea care vizează
conţinutul său care poate fi concretizat, spre exemplu, în:
 Selecţii din temele pentru acasă ale elevului;
 Calendarul lunar de activitate;
 Notiţele din clasă;
 Rapoarte de laborator;
 Lucrări de cercetare;
O altă decizie importantă în cadrul proiectării este legată de:
 Cât de multe astfel de “eşantioane” ale activităţii elevului trebuie să conţină portofoliul;
 Cum să fie organizate;
 Cine decide selecţia lor (o posibilitate poate fi: profesorul descrie cerinţele de conţinut ale
portofoliului, iar elevul selectează probele pe care le consideră reprezentative).
Este important ca întregul conţinut al portofoliului să fie raportat la anumite cerinţe-standard
clar formulate în momentul proiectării şi cunoscute de către elevi înainte de realizarea efectivă a
acestuia.
Prin urmare, portofoliul:
 Poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că el este cel care stabileşte scopul,
contextul, realizează proiectarea lui, formulează cerinţele standard şi selectează
produsele representative ale activităţii elevilor
Sau
 Poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot
alege anumite instrumente de evaluare sau eşantioanele din propria activitate considerate
semnificative din punct de vedere al calităţii lor.
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Proiectul reprezintă o metodă complexă de evaluarea, deoarece implică abordarea completă
a unei teme şi cuprinde de obicei şi o parte practică experimentală. Proiectul poate fi realizat atât
individual cât şi în grup şi necesită o perioadă mare de tip pentru realizare.
Această formă de evaluare este preferată în ultimii anii de elevi deoarece aceştia au
posibilitatea să conceapă un proiect pe un subiect care îi interesează, astfel aceştia sunt foarte
motivaţi să realizeze un proiect bun şi nu percep această metodă ca fiind una de evaluare. Proiectul
permite astfel evaluarea unor capacităţi superioare ale elevilor, atitudini, aptitudini, deprinderi.
 capacitatea de a selecta informaţiile utile în vederea realizării proiectului;
 capacitatea de identifica şi utiliza metode de lucru adecvate îndeplinirii obiectivelor;
 abilitatea de a utiliza corespunzător echipamentele şi instrumentele necesare conceperii
proiectului;
 abilitatea de a finaliza un produs;
 lucru în echipă (în cazul proiectelor în echipă);
 capacitatea de a susţine proiectul realizat, evidenţând aspectele relevante.
Printre avantajele utilizării proiectului ca modalitate de evaluare se numără faptul că
stimulează creativitatea, creşte încrederea elevului în forţele proprii, dezvoltă abilităţi de gestionare
a timpului, a emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în faţa clasei), dezvolta capacitatea de a
lucra în echipă. Faptul că necesită mult timp pentru organizare, desfăşurare şi evaluare, existând
astfel riscul ca interesul elevului faţă de proiect să scadă, reprezintă cel mai mare dezavantaj al
acestei metode.
Autoevaluarea reareprezintă o metodă de evaluare cu un grad formativ ridicat, prin
implicarea elevilor în aprecierea propriilor rezultate, pe baza unor criterii de evaluare stabilite şi
comunicate anterior de către profesor în colaborare sau nu cu ei. Această metodă îi
responsabilizează pe elevii faţă de activitatea şcolară şi le dezvoltă capacitatea de autocunoaştere.
Autoevaluarea se poate realiza prin: autocorectare, autonotare controlată, notarea reciprocă între
elevi, metoda de apreciere obiectivă a personalităţii.
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METODE DE EVALUARE A REZULTATELOR ŞCOLARE:
METODE „TRADIŢIONALE” ŞI METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE
Profesor VOICU MANUELA
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
Fiecare categorie de metode de evaluare prezintă atât avantaje, cât şi limite, astfel încât nici
una dintre ele nu trebuie utilizată exclusiv, deoarece, în acest caz, aprecierea rezultatelor obţinute de
elevi ar fi afectată. Utilizarea metodelor de evaluare trebuie să se fundamenteze pe o serie de
premise precum:
 metodele de evaluare sunt complementare, fără a se putea afirma că metodele tradiţionale
sunt „depăşite”, iar cele alternative reprezintă unicul reper metodologic;
 ele trebuie utilizate în strânsă legătură cu obiectivele educaţionale vizate şi în acord cu tipul
de rezultate ale învăţării/ natura achiziţiilor ce se doresc a fi surprinse;
 metodele de evaluare trebuie să ofere atât cadrului didactic, cât şi elevilor informaţii
relevante cu privire la nivelul de pregătire a elevilor, şi, implicit la calitatea procesului de
predare.
Metode de evaluare tradiţionale
Tipologia metodelor tradiţionale de evaluare este bine-cunoscută în spaţiul educaţional şi
include probe de evaluare orale, scrise şi practice.
PROBE ORALE
METODE
DE
EVALUARE
TRADIȚIONALE

PROBE SCRISE
PROBE PRACTICE
Tipologia metodelor tradiționale

A. Probele orale sunt utilizate la clasă cel mai frecvent şi se concretizează în examinări ale elevilor
din lecţia de zi şi, eventual, din lecţiile anterioare pe care elevii le-au parcurs şi ale căror conţinuturi
pot avea corelaţii cu ale lecţiei curente. Dacă aceste examinări orale sunt realizate corect de către
cadrul didactic, ele pot oferi informaţii relevante referitoare la nivelul de pregătire a elevilor, lucru
datorat avantajelor specifice ale acestei metode dintre care mai importante sunt următoarele:
 flexibilitatea;
 posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradul lor de dificultate, în funcţie de
calitatea răspunsurilor oferite de către elev;
 posibilitatea de a clarifica şi de a corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri
ale elevului în raport cu un conţinut specific;
 formularea răspunsurilor potrivit logicii şi dinamicii unui discurs oral;
 interacţiunea directă între evaluator şi evaluat (profesor şi elev).
B. Probele scrise sunt utilizată sub diferite forme: extemporal, teză, test, chestionar, eseu, referat,
temă executată acasă, portofoliu, proiect etc. Ca şi metodele de examinare orală, şi cele de
examinare scrisă prezintă atât avantaje. Dintre avantaje, cele cu relevanţă maximă sunt următoarele:
 Înlătură sau diminuează subiectivitatea notării, pentru că lucrările pot fi secretizate,
asigurându-se astfel anonimatul celor care le-au elaborat.
 Se evaluează un număr mare de elevi şi o cantitate mare din materia care a fost parcursă.
 Subiectele pot fi echilibrate în privinţa gradului de dificultate, ceea ce înseamnă că unii elevi
nu mai pot fi favorizaţi pentru că primesc la examinare subiecte cu grad mai mic de
dificultate.
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 Metodele de examinare scrisă respectă în mai mare măsură ritmurile individuale de lucru ale
elevilor, ceea ce înseamnă că fiecare elev îşi elaborează răspunsurile în tempoul propriu.
 Ajută elevii introvertiţi şi pe cei timizi să probeze cu mai mare uşurinţă calitatea
cunoştinţelor dobândite.
Dincolo de aceste avantaje trebuie avute în vedere şi unele limite, dintre care mai semnificative
sunt următoarele: elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă, la extemporale si teze se
poate copia, examinările scrise sunt mai costisitoare.
C. Probele practice permit profesorilor să constate la ce nivel și-au format și dezvoltat elevii
anumite deprinderi practice, capacitatea de „a face” (nu doar de „a ști”).
Această metodă se realizează printr-o mare varietate de forme, în funcție de specificul obiectului de
studiu de la probele susținute de elevi la educația fizică, unde există baremuri precise, la lucrările
din laboratoare și ateliere unde elevii pot face dovada capacității de a utiliza cunostințe asimilate
prin diverse tehnici de lucru: montări si demontări, executări de piese sau lucrări, efectuarea unor
experiențe etc. Pentru probele practice accentuam îndeosebi, avantajul referitor la posibilitatea
oferită elevului de a demonstra gradul de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor de ordin practic,
iar dezavantajele acestor probe sunt generate de necesitatea asigurării unor condiţii specifice, dar şi
de modul de aplicare a baremului de notare. Si, la această categorie de probe, evaluatorii trebuie să
stabilească unele criterii, norme și/sau cerințe pedagogice. Aceste cerințe nu trebuie să difere de
cele formulate pe parcursul instruirii, în schimb, ele trebuie să fie cunoscute și de elevi, împreună cu
baremurile (standardele) de notare.
Metode de evaluare complementare
Alături de modalităţile de evaluare tradiţionale, la ora actuală se utilizează şi modalităţi
alternative sau complementare de evaluare a căror pondere devine tot mai semnificativă în paleta
activităţilor evaluative desfăşurate la nivelul întregului sistem de învăţământ.
Aceste modalităţi nu au fost concepute în ideea de a le înlocui pe cele clasice, ci în dorinţa
de a face evaluarea mai flexibilă şi, de ce nu, mai atractivă, atât pentru evaluatori, cât şi pentru cei
care fac obiectul evaluării.
Metodele complementare/ alternative de evaluare care vor fi sistematic abordate în această
unitate tematică sunt:
 Metoda proiectului;
 Metoda chestionarului
 Metoda portofoliului;
 Metoda autoevaluarii.
 Metoda referatului;
 Metoda fișei de evaluare
 Metoda investigaţiei;
Metoda proiectului
Metoda proiectului are, de asemenea, un dublu rol: el poate fi folosit cu elevii din clasele
mari de liceu pentru învățarea unor teme mai complexe, care se pretează la abordări
pluridisciplinare, interdisciplinare si transdisciplinare sau ca metodă de evaluare (pe parcursul
instruirii sale) sumativă. Cu ajutorul lui elevii, pot face dovada că au capacitatea de a investiga un
subiect dat, cu metode si instrumente diferite, folosind cunostințe din diverse domenii.
Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza informaţii mai
bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu progresele pe care ei le-au făcut de-a
lungul unei perioade mai îndelungate de timp. Temele pe care se realizează proiectele pot fi oferite
de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către elevii care elaborează aceste
proiecte. Informaţiile pe care le poate obţine evaluatorul sunt variate şi, în esenţă, fac referire la
următoarele aspecte:
a) motivaţia pe care o are elevul faţă de domeniul din perimetrul căruia a selectat tema;
b) capacitatea elevului de a se informa şi de a utiliza o bibliografie centrată pe nevoile de tratare a
subiectului luat în discuţie;
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c) capacitatea elevului de a concepe un parcurs investigativ şi de a utiliza o serie de metode care să-l
ajute să atingă obiectivele pe care şi le-a propus;
d) modalitatea de organizare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor dobândite ca urmare a utilizării
diverselor metode de cercetare;
e) calitatea produsului (produselor) obţinute în urma finalizării proiectului, care se pot distinge prin
originalitate, funcţionalitate, calităţi estetice deosebite.
Învăţarea pe bazã de proiect reprezintă o nouã abordare a actului educaţional, o revalorizare
a dimensiunii formative a educaţiei. Noua perspectivã conferă elevului atribuţii manageriale în
privinţa propriei învăţăriri, promovând independenţa în învăţare, gândirea criticã, învăţarea în
contextul lumii reale, cu scopul declarat de a induce educaţia permanentă.
Învăţarea bazată pe proiect presupune implicarea celor ce învaţă în activităţi individuale şi
colaborative în scopul explorãrii problemelor lumii reale. Modelul şcolii tradiţionale, constând în
memorarea cunoştinţelor şi reproducerea lor în afara contextului, nu mai este suficientă pentru
abilitarea elevilor de a face faţă exigenţelor lumii actuale.
Competenţele impuse de traversarea erei digitale includ, pe lângă cele amintite deja, şi:
„responsabilitate personală şi socială; planificare, gândire criticã, raţionalizare şi creativitate;
competenţe bine conturate de comunicare interpersonală; înţelegere crossculturalã; vizualizare în
luarea deciziilor; cunoaşterea modului şi momentului favorabil de utilizare a tehnologiei.
Metoda chestionarului
Chestionarul poate fi folosit și ca instrument de evaluare, mai ales atunci când profesorul
doreste să obțină informații despre felul în care elevii percep disciplina predată sau stilul lui de
predare și de evaluare.
Cu ajutorul chestionarului se pot obține informații despre opțiunile elevilor și atitudinea lor
față de disciplină sau față de anumite probleme cuprinse în programă și manual, despre stilul de
învăţare, despre dificultăţile întâmpinate, ceea ce înseamnă că, pe această cale, putem obține
informații și despre nivelul lor de motivație la o anumită disciplină.
Metoda portofoliului
Portofoliul, poate fi definit ca „dosar elaborat de către elev […], cuprinde în mod esenţial
un ansamblu de documente elaborate de către el, cu alte cuvinte, produse personale: probleme,
eseuri, contribuţii mai mult sau mai puţin reuşite. În mod secundar, dosarul poate să cuprindă
documente care nu sunt produse personale, dar pe care elevul le-a selecţionat în funcţie de utilitatea
lor în învăţările sale (o grilă de autoevaluare, o schemă, o sinteză). Aceste documente sunt
prezentate într-o manieră structurată şi organizată”.
Funcţiile portofoliului pot fi abordate astfel:
1) portofoliul ca suport în învăţare
2) sursă de informaţie pentru validarea achiziţiilor dobândite de către elev.
Portofoliul ca suport al învăţării. Această funcţie se explică prin faptul că, prin elementele
(produsele) pe care le conţine, portofoliul susţine învăţarea, devenind un autentic suport al acesteia.
Portofoliul ca instrument pentru validarea achiziţiilor. În perspectiva celei de-a doua funcţii,
portofoliul este un instrument care validează achiziţiile dobândite de către elevi ca urmare a
implicării lor în activitatea de instruire şi învăţare.
Metoda autoevaluarii
Autoevaluarea este într-o legătură directă cu noile orientări din didactica contemporană,
când se pune tot mai mult accent pe dezvoltarea metacogniţiei prin implicarea tot mai evidentă a
elevului în a reflecta asupra proceselor sale de învăţare şi, implicit, asupra obstacolelor care o
obstrucţionează. Cultivarea capacității autoevaluative devine necesară din considerente care privesc
organizarea activității scolare. Pentru a forma capacități autoevaluative se pot folosi mai multe
proceduri cum ar fi:
”notarea reciprocă”, în sens de consultare a colegilor elevului evaluat;
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”autonotarea controlată”, prin care cel evaluat și-a autoevaluat rezultatele, motivând.
Metodele complementare de evaluare prezintă următoarele dezavantaje:
- sunt mari consumatoare de timp;
- nu au o cotă mare de obiectivitate, ceea ce aduce repercusiuni asupra fidelităţii.
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STRATEGIA ŞI PLANUL DE MARKETING
Simona Zestroiu,
Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu
De mai mulţi ani, în lumea bibliotecilor de pretutindeni câştigă teren abordări noi de
definire, producţie şi oferta documentară de servicii. Cercetările legate de raţionalizarea colecţiilor
şi calitatea serviciilor au marcat mediul biblioteconomic înscriindu-se în cadrul larg al
managementului de bibliotecă din care, marketingul, aşa cum apreciază specialiştii, face parte ca
disciplină asociată, sau mai bine zis, este inclus în aceasta ca un proces de management. Termenul
marketing este de origine anglo-saxonă şi provine din verbul to market care înseamnă a desfăşura
tranzacţii de piaţă, a cumpăra şi a vinde. În literatura de specialitate, termenului marketing îi sunt
ataşate mai multe accepţiuni. În linii mari, a face marketing înseamnă a acţiona pe piaţă, dezoltând
produse şi servicii şi distribuindu-le acolo unde sunt cerute, celor care le aşteaptă şi care sunt
dispuşi să plătească pentru ele.
După Thieri Giappiconi, marketingul de bibliotecă este un domeniu biblioteconomic care se
ocupă (în context mai larg al managementului, alături de dreptul şi administraţia instituţiei, politica
şi strategia, metodologia dezvoltării colecţiilor, evaluarea performanţelor etc.) de activităţi precum:
 construcţia şi amenajarea bibliotecii
 procedurile de furnizare a serviciilor, dezvoltarea colecţiilor, bibliografie
 gestiunea activităţilor
 publicitate, comunicare
Marketingul de bibliotecă implică tot ce ţine de relaţiile cu utilizatorii şi ajustarea ofertei la
cerinţele acestora: produs, distribuţie, preţuri, promovare, coerenţa ofertei, ca şi cercetări de piaţă,
„servucţie” (analiza funcţiei de producţie a întreprinderilor ce oferă servicii), politica tarifară,
strategii operaţionale etc.
Pe de altă parte, marketingul este legat direct de utilizatorii bibliotecii şi ameliorarea
accesului la informaţii.
Accesibilitatea a devenit problema cea mai importantă în activitatea de dezvoltare a
colecţiilor. In prezent , mai puţin contează forma suporturilor documentelor, accesul la informaţii
este principiul fundamental care ghidează dezvoltarea bibliotecii. Pentru biblioteci şi toţi cei
implicaţi în intermedierea info-documentară, accesul adecvat la o anumită informaţie, când este
nevoie de ea, abiliatea de a alege ceea ce este pertinent, capacitatea de a transfera acea informaţie
pentru a fi prezentă şi procesată când este necesar, unde e necesar a devenit măsura eficienţei şi
calităţii activităţii desfăşurate.
Toate aceste mutaţii conduc, în practică, la o operaţie de reorientare a resurselor. Modelul
organizaţional şi organigrama bibliotecii trebuie să reflecte transformările, necesare şi posibile
pentru ea, dacă vrea să-şi menţină utilitatea ca furnizoare de servicii de informare. Pentru
majoritatea bibliotecilor, inclusiv pentru cele româneşti apare a fi din ce în ce mai important:
► să-şi adopte strategii şi politici privind accesul la informaţii şi documente
► să se orienteze mai mult spre utilizator, spre prelucrarea şi producerea de servicii
informaţionale.
Wolfram Neubauer spunea: marketingul din bibliotecă descrie un proces prin care învăţăm
să ne înţelegem utilizatorii, iar planificarea orientată spre marketing cuprinde trei paşi: stabilirea
sarcinilor, analiza de piaţă, analiza resurselor.
Există şi în această privinţă studii, mai mult sau mai puţin aprofundate, precum şi relatarea
unor experienţe concrete din viaţa bibliotecilor din diverse ţări. O analiză realizată în biblioteci
referitor la utilizarea tehnicilor de marketinga arătat că, în general, bibliotecile se limitează la un
nivel operaţional şi nu-l abordează din punct de vedere strategic, subliniind importanţa realizării de
studii de marketing documentar care pot fi încadrate în următoarele tipologii:
- producători, concurenţă: cercetări de piaţă, analiza concurenţei etc.
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clienţi: utilizatori, non utilizatori (relativi şi absoluţi), profilul utilizatorului etc.
mediul macro-economic: tehnologic, demografic, economic, social, cultural etc.
evaluarea factorilor ce influenţează piaţa: comportamentul de cumpărare, motivaţii,
evoluţia pieţei, tendinţe cantitative şi calitative, agenţi de piaţă, intermediari etc.
În procesul de marketing documentar trebuie subliniată importanţa conturării imaginii
bibliotecii, nu în sensul exagerării elementelor legate de publicitate şi reclamă sau limitării doar la
aceasta a strategiei de marketing cât în scopul afirmării identităţii instituţiei şi împlinirea misiunii
ei. Aceasta joacă un rol important în afirmarea şi expansiunea bibliotecii, cunoaşterea şi prezenţa ei
cât mai bună în conştiinţa publicului prin aspectul localului, produsele şi serviciile oferite,
materialele publicitare folosite, comportamentul personalului, fiind o veritabilă resursă ce trebuie
folosită inteligent.
Ca o bibliotecă să funcţioneze la parametri cât mai elevaţi trebuie să acorde atenţie
principiilor şi instrumentelor de marketing pe baza orientării strategice asupra calităţii ofertei în
sensul garanţiei şi durabilităţii relaţiilor cu utilizatorii, determinaţi să revină cu fidelitate. Între
elementele care vizează unele alegeri importante în cadrul strategiei şi planificarii de marketing,
politica de preţ ocupă un loc însemnat. Deciziile de adoptare a tarifelor, conform acestei
metodologii, presupun:
- recensarea tuturor activităţilor
- interogarea pentru fiecare din cei implicaţi asupra obiectivelor şi constrângerilor
- stabilirea indicatorilor ce caracterizează obiectivele
- descrierea şi analiza cu ajutorul indicatorilor a diferitelor scenarii asociate alegerilor
posibile
- decizia
În ultimii ani majoritatea bibliotecilor şi-au dat seama necesităţii competivităţii, atât în ceea
ce priveşte banii cât şi utilizatorii şi să-şi elaboreze propriile lor strategii şi planuri de marketing.
-

Bibliografie:
ghid-pentru-bibliotecari.arc-software.ro/doku.
www.lisr.ro/8-enache.pdf
www.bcub.ro/.../marketingul-de-biblioteca-intre-teorie-si-practica-o-abordare-econo...
webbut.unitbv.ro/
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SECŢIUNEA a II-a
Teoria instruirii. – lucrare metodico-științifică;

PROIECTUL, METODA DE EVALUARE SAU ÎNVĂȚARE?
Tonia Bucurica, Școala Gimnazială, sat Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Tîrg,
județul Prahova
Schimbarea perpetuă a societăţii contemporane solicită o adaptare permanentă din partea
indivizilor. În aceste condiţii, când învăţământul este centrat pe nevoile elevilor, cadrul didactic
este pus în situaţia de a căuta noi soluţii în propria activitate pentru a putea răspunde corespunzător
cererii de educaţie tot mai complexe pentru a asigura calitatea educațională. În acestă situație
proiectul a devenit o parte importantă în procesul educativ.
Este bine cunoscut că proiectul, constituie o metodă complexă de evaluare, individuală sau
de grup, recomandată profesorilor pentru evaluarea sumativă. Subiectul se stabileşte de către
profesor, dar după ce se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii înşişi îşi vor putea propune
subiectele.
Este obligatoriu ca elevii să dispună de anumite precondiţii:
- să prezinte un anumit interes pentru subiectul respectiv
- să cunoască dinainte unde îşi vor găsi resursele materiale;
- să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri;
- să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă;
- să spere că părinţii vor fi înţelegători şi interesaţi de subiectul ales.
Pentru a stabili strategia de evaluare a proiectului, profesorul trebuie să clarifice - în
colaborare cu elevii - următoarele probleme:
 ce se va evalua procesul, produsul sau amândouă?
 care va fi rolul profesorului: evaluator continuu sau doar la sfârşitul proiectului?
 care este politica resurselor materiale necesare?, le va oferi profesorul - ca parte a sarcinii –
sau elevii trebuie să le procure şi în consecinţă, acestea vor fi evaluate?
 care sunt activităţile intermediare impuse (exemplu: prezentarea unui plan preliminar)?
 ce format este cerut pentru prezentarea raportului?
 care sunt standardele impuse pentru realizarea produsului?
Capacităţile care se evaluează în timpul realizării proiectului pot fi:
 capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru;
 capacitatea de a măsura şi de a compara rezultatele;
 capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia;
 capacitatea de a manevra informaţia şi de a utiliza cunoştinţe;
 capacitatea de a raţiona şi de a utiliza proceduri simple;
 capacitatea de a investiga şi de a analiza;
 capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul;
 capacitatea de a realiza un produs.
Proiectul poate avea o conotaţie teoretică, practică, constructivă, creativă. El se poate derula
într-o perioadă mai mare de timp, pe secvenţe determinate dinainte sau structurate circumstanţial. În
funcţie de particularităţile de vârstă, acesta poate să includă şi componente ludice.
Utilizarea proiectului,ca modalitate de evaluare, determină avantaje cum sunt:

stimulează creativitatea,

creşte încrederea elevului în forţele proprii,
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dezvoltă abilităţi de gestionare a timpului, a emoţiilor (prin suţinerea repetă a proiectelor în
faţa clasei),

dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.
Cel mai mare dezavantaj al utilizării proiectului ca metodă de evaluare, este generat din faptul că,
există astfel riscul ca interesul elevului faţă de proiect să scadă, datorita resursei de timp mare de la
organizare până la evaluarea acestuia.
Desi, proiectul este cunoscut ca metodă de evaluare complex, personal consider că are o mai
mare eficiență în învățare, deoarece abordarea învăţării prin proiecte, pornind de la standardele
curriculare, pe lângă informaţii dezvoltă competeţe precum: comunicarea, cooperarea, gândirea
critică, competenţe TIC etc., competenţe pe care le vizează educaţia secolului al XXI-lea, deci
implicit şi geografia.
Pornind de la standardele curriculare şi de evaluare, profesorii folosesc metoda proiectului
pentru a-i implica pe elevi în activităţi autentice şi a-i ajuta să-şi dezvolte competenţele necesare,
precum și capacitatea de colaborare, de rezolvare a problemelor şi analiza critică.
Atunci când este bine conceput, un curriculum bazat pe proiecte poate duce la obţinerea de
către elevi a unor rezultate de calitate superioară şi poate constitui o experienţă recompensatoare
pentru profesori. Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de
învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care
promovează investigaţia şi demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe.
Educaţia prin metoda proiectului este orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac
legătura între standardele de performanţă (obiective de referinţă şi competenţe specifice),
capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi contexte din viaţa reală.
Ce rol are profesorul? Devine un facilitator al învăţării, provoacă, organizează şi stimulează
situaţiile de învăţare. Elevii sunt conduşi către autoînvăţare şi sunt motivaţi să planifice
independent şi colectiv, să implementeze şi să evalueze procesul de învăţare.
Dar, care este implicarea profesorului ?
 pregăteaște meticulos procesul de învăţare;
 răspunde întrebărilor elevilor pe tot parcursul derulării proiectului;
 încurajeză elevii să înveţe ei înşişi şi să formuleze corect întrebări;
 încurajeză elevii să-şi autoevalueze munca;
 acordă o atenţie specială cooperării, organizării sarcinilor şi metodologiilor de lucru în
echipă, fiind într-o comunicare permanentă cu elevii.
Ca principală ştiinţă a interacţiunii globale dintre natura şi societate, geografia oferă suportul
educaţional cel mai larg şi complex al înţelegerii dimensiunii actuale a mediului terestru.Abordarea
învăţării prin proiecte, permite elevilor o mai bună înţelegere şi relaţionare cu mediul în care traiesc,
oferind posibilitatea identificării unor modalităţi de protecţie şi conservare a mediului natural local,
dar totodată şi de valorificare a resurselor în scopul dezvoltării durabile.
Un asfel de proiect poate fi:
 realizarea unui site de tip wiki “Cadrul natural din localitatea X”, al carui standard curricular
îl reprezintă prezentarea structurată a componentelor naturale din orizontul local.
 Realizarea unui reportaj referitor la vreme şi prezentarea lui în faţa elevilor mai mici.
 Realizarea unei broşuri „Resursele naturale din localitatea X şi valorificarea lor în scopul
dezvoltării durabile”, şi prezentarea ei în şcoală, reprezentanţilor comunităţii.
De ce, această modalitate de studiu este eficientă:
o
Elevii se află în centrul procesului de învăţare.
o
Elevii lucrează împreună cu alti elevi de vârsta lor şi îşi asumă rolul de experţi.
o
Proiectul are conexiuni cu lumea reală, iar geografia este disciplina care oferă suportul
educaţional cel mai complex al mediului terestru.
o
Competenţele secolului XXI-lea sunt parte componentă a proiectului.
o
Utilizarea tehnologiei în realizarea proiectelor sprijină şi intensifică învăţarea.
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o
Prin produsele prezentate, afişate sau publicate elevii îşi demonstrează cunoştinţele şi
competenţele dobândite.
Cadrul didactic, în permanenţă trebuie să dispună, de alternative educaţionale pentru
stimularea motivaţiei în studiul disciplinei.
Un număr din ce în ce mai mare de cercetări susţin utilizarea învăţării prin proiecte în şcoli
cu scopul de a implica elevii, a reduce absenteismul, a stimula dezvoltarea capacităţilor de învăţare
prin cooperare şi a creşte performanţele şcolare (George Lucas Educational Foundation, 2001).
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PROIECTUL- MODEL DE INSTRUIRE INTERACTIVĂ
Prof. CIMPOIAŞU RODICA
Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuţă” Gugeşti-Vrancea
I. Introducere
Învăţarea bazată pe proiect este una dintre metodele pedagogice care capătă un loc tot mai
important la nivelul practicilor şcolare în ultima perioadă. Proiectul este un model de instruire
interactivă care implică o micro-cercetare sau o investigare sistematică a unui subiect de interes
pentru elevi, fiind una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înţeleagă mai bine
fenomenele studiate la fizică. Metoda proiectului se diferenţiază de instruirea convenţională pentru
că presupune implicarea activă a elevilor pe tot parcursul activităţilor desfăşurate şi are drept
rezultat obţinerea unui produs autentic: un portofoliu, o expoziţie sau o colecţie, un poster,o planşă,
o propunere de rezolvare a unei probleme, o mahetă, un dispozitiv experimental,…
Proiectele se dezvoltă pornind de la întrebări orientate ştiinţific care nu pot primi răspunsuri
prin predarea fizicii doar intuitiv,teoretic şi în mică măsură experimental şi care presupune
învăţarea bazată pe memorare.
În instruirea bazată pe proiecte elevii se află în centrul procesului de învăţare, se implică
într-un studiu pe termen lung al subiectului de interes, colectează date şi informaţii,fac conexiuni cu
lumea reală, colaborează cu colegii,realizează prezentări ale muncii lor.
II.Proiect şcolar- ,,Ce pot face cu ce am învăţat la şcoală”
1.Argument: Din dorinţa de a face orele de fizică mai atractive şi pentru creşterea motivaţiei pentru
învăţarea fizicii, din experienţa dobândită prin derularea altor proiecte şi care au avut ca beneficii
rezultate şcolare mai bune pentru toţi elevii, la sfărşitul unităţilor de învăţare le-am propus elevilor
implicarea intr-un proiect prin care să răspundă la întrebarea ,,Ce pot face cu ce am învăţat la
şcoală”.Ideea a fost primită cu entuziasm, pentru că le-am dat posibilitatea de a alege modul în care
să aplice cunoştinţele acumulate, să facă conexiuni cu viaţa reală,să se implice în realizarea unor
produse care să fie legate de pasiunile, talentele şi competenţele personale.
2. Obiective
-să folosească noţiunile teoretice învăţate pentru realizarea unei aplicaţii practice
-să-şi reorganizeze modul de învăţare;
-să se formeze în plan comportamental prin socializare,comunicare,asumarea de sarcini în cadrul
unei echipe;
-să-şi dezvolte încrederea în propriile capacităţi, cultivându-şi pasiunile în timpul liber.
3. Conţinut - Teme de abordat la fizică-gimnaziu
,,Mişcarea de fiecare zi”
,,Mecanismele simple din jurul noastru”
,,Fenomene optice în viaţa de zi cu zi”
,,Curentul electric în viaţa practică”
,,Mecanica fluidelor-o poveste practică”
4. Locul de desfăşurare
a) în şcoală:
- laboratorul de fizică –facilitare şi monitorizare din partea profesorului de fizică, -utilizare
Internet, -realizarea expoziţiei cu produse ale proiectului
- C.D.I. – documentare
- laboratorul de informatică-realizarea prezentărilor ppt, -tehnoredactarea referatelor de
prezentare, -imprimarea colecţiilor de fotografii
a) în familie:
-discuţii cu părinţii,bunicii şi fraţii.
-sprijin pentru procurarea unor materiale aflate la îndemână
-documentare Internet-unde este posibil
b) în comunitate
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-biblioteca comunală-documentare şi utilizare Internet
-colaborare cu alţi membri din comunitate pentru realizarea de fotografii
5. Resurse materiale
-materiale la îndemână pentru realizarea machetelor;
-aparat foto/telefon –realizare de fotografii;
-mape(foi,folii);
-xerox;
-calculator/imprimantă
-videoproiector
6. Forma de organizare:
-în echipă: eleviii s-au organizat singuri în echipe de trei sau patru elevi, distribuindu-şi
următoarele sarcini în cadrul grupului: culegerea de informaţii bibliografice, selectarea materialelor
şi realizarea machetei, strângerea şi întocmirea materialelor de sprijin în susţinerea referatului,
centralizarea materialelor, tehnoredactarea, prezentarea referatului. Grupurile au lucrat disciplinat şi
au colaborat între ele,făcând schimb de informaţii şi materiale pentru machete.
-individual:elevi care au realizat colecţii de fotografii personale, postere, desene adaptate la
temele propuse pe care le-au prezentat colegilor şi sunt expuse în laboratorul de fizică
7.Calendarul proiectului:
Semestrial:la sfârşitul unităţii de învăţare
Săptămâna I: -îndrumarea grupului în vederea strângerii de informaţii,materiale
Săptămâna II/III:- observarea elevilor şi a procesului de evoluţie a proiectului
Săptămâna IV: - elevii lucrează supravegheaţi la finalizarea de etapă
Susţinerea proiectelor: etapa de evaluare de la sfîrsitul semestrului.
Diseminare : activitate în cadrul comisiei metodice,,Ştiinţe,prezentarea lucrărilor în
cadrul activităţilor din ,,Săptămâna altfel”.
8.Tipuri de produse portofolii cu materiale teoretice,:planşe, mape cu fotografii, desene, machete,
,postere,referate,prezentări ppt,…
9. Modalităţi de evaluare:
a)portofoliul de grup;
b)expoziţie cu prezentarea muncii fiecărei echipe;
c)autoevaluare;
d)chestinar feed-back.
e)eseul de 5 minute
f)itemi de evaluare:
-atingerea scopului;
-îndeplinirea sarcinilor de lucru;
-spiritul de echipă;
-respectarea orarului activităţilor;
-calitatea informaţiilor dobândite prin lucrul la proiect;
-ce a schimbat proiectul în planul atitudinii faţă de învăţare;
-originalitatea abordării temei.
10.Rezultate
Elevii au conceput proiecte interesante pe care le-au prezentat în maniere originale:
-planşe:instrumente de măsură, surse de lumină,sistem de referinţă,reflexia luminii,
-machete însoţite de prezentări Power Point sau referate:
 mecanisme simple:balansoar,balanţă,fântână cu cumpănă, catapultă, fîntână cu scripete,
topogan
 utilizarea curentului electric:căsuţa luminată, floare luminoasă fără baterie,circuite cu becuri
în serie, robot care scrie,…
 transmiterea hidraulică a forţei:macara hidraulică,robot actionat hidraulic,mână hidrauluică,
castel cu ridicare hidraulică a prinţesei,,,
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 mişcarea şi repausul: sistem de referinţă,trenul în mişcare,maşinuţa pe traiectorie
curbilinie,...
-mape cu fotografii personale: fenomene optice, mecanisme simple,instrumente de măsură,...
Prin metoda Turul galeriei,care prespune evaluarea interactivă şi
profund formativă a produselor realizate de elevi,fiecare echipă a
prezentat produsul activităţii,etapele de lucru, materiale utilizate şi
aplicabilitatea practică,au răspuns la întrebările puse de colegi şi profesor.
Pentru evaluare am aplicat elevilor un chestionar de evaluare şi un
eseu de 5 minute şi am constatat că elevii sunt mulţumiţi de realizările
lor, căpătând o mai mare încredere în ei înşişi.Au cerut noi teme de
proiect,venind chiar cu propuneri.
III.Concluzii: Pentru elevi, învăţarea bazată pe proiecte prezintă multiple
avantaje:
răspunde cerinţelor elevilor cu abilităţi şi stiluri de învăţare diferit;

determină creşterea prezenţei la ore, creşterea gradului de încredere în sine şi îmbunătăţirea
atitudinii faţă de învăţare (Thomas, 2000);

dezvoltă capacităţile de investigare şi de sistematizare a informaţiilor;

facilitează lucrul în echipă şi învăţarea prin colaborare;

elevii au oportunitatea de a se implica activ şi de a face ceva practic;

elevii învaţă făcând conexiuni cu lumea reală;

creşte motivaţia pentru învăţarea fizicii;

permite identificarea şi valorificarea unor surse diverse de informare şi
documentare,utilizând tehnologia modernă;

stimulează creativitatea elevilor;

oferă oportunităţi valoroase pentru abordări interdisciplinare:
matematică, fizică, biologie, chimie, geografie, educaţie
plastică, tehnologia informaţiei;

utilizează metode alternative de evaluare(portofoliu,
autoevaluare, proiect);

rezultate şcolare mai bune, decât în cadrul altor metode.
Orice instruire tradiţională se poate transformă în instruire bazată pe proiecte. În cadrul
proiectelor, elevii devin mult mai implicaţi şi motivaţi să înveţe, rezultatele lor fiind vizibil mai
bune. O activitate este eficientă şi are succes dacă la finalul acesteia elevilor le-a plăcut şi au
înţeles subiectul studiat.
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Bucureşti, 2015
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MODELE DE ÎNVĂȚARE CARE PERMIT ORIENTAREA ÎNVĂȚĂRII SPRE
FORMAREA DE COMPETENȚE LA DISCIPLINA FIZICĂ
Prof. Mariana Cozma
Școala Gimnazială ,,Gheorghe Nicolau” Români/jud. Neamț
I. ÎNVĂȚAREA CICLICĂ
Organizarea în manieră ciclică a procesului predării-învățării facilitează pentru studiul fizicii
realizarea aprofundărilor şi însuşirea de către elevi a unor modele preponderent constructiviste, de
gândire şi acțiune.
Abordarea învățării ciclice este un model de predare bazat pe investigație care poate fi util
profesorilor în proiectarea activităților. Derivat din teoria constructivistă modelul abordează etapizat
studiul fenomenelor şi proceselor.
Avantaje ale învățării ciclice:
- se adresează unor stiluri diferite de învățare (de la concret la abstract şi de la activ la
reflexiv), astfel încât fiecare elev să se simtă determinat să învețe;
- etapizare - la nivelul fiecărei etape elevii sunt solicitați să utilizeze raționamente, să
realizeze activități specifice;
- intrarea în ciclu se poate face la nivelul oricărei etape;
-există posibilitatea de a se realiza subcicluri cu scopul de a creşte profunzimea învățării.
1.Învățarea prin descoperire dirijată
Învățarea prin descoperire dirijată este un demers de centrat pe elev, în contextul căruia elevul
îşi construieşte înțelegerea, cunoştințele şi abilitățile. Elevii sunt dirijați prin întrebări de tipul” De
ce?”, ”Cum?”, ”În ce condiții?”, ”Din ce cauză?”, sunt încurajați să adreseze întrebări
profesorului/colegilor. Este important ca elevii să fie instruiți în tehnica formulării întrebărilor de
complexitate diferită.
a) Ciclul învățării prin descoperire dirijată în 3 etape.A fost introdus în literatura de
specialitate de către Karplus şi Atkin.
În etapa de explorare elevii realizează primele observații, experiențe şi investigații. În etapa
de (re)descoperire a cunoştințelor elevii îşi adâncesc cunoaşterea prin discuții, experimente,
demonstrații, observații şi alte activități menite să le clarifice ideile şi să faciliteze elaborarea unor
constatări şi concluzii. Etapa extinderii cunoaşterii presupune aplicarea cunoştințelor noi,
relaționarea şi integrarea lor în sistemul cunoştințelor anterioare şi dezvoltarea/completarea lor.
b) Ciclul învățării prin descoperire dirijată în 5 etape. A fost propus de Bybee, R. W. et al.
(1989) şi presupune organizarea lecției în cinci etape, evaluarea fiind integrată în cadrul învățării.
Angajare: Scopul etapei este ca, în paralel cu evaluarea inițială a cunoştințelor anterioare ale
elevilor, să captăm interesul elevilor, astfel ca ei să se implice personal în învățare. Profesorul aplică
diverse metode pentru a descoperi cunoştințele anterioare ale elevilor precum şi nivelul de înțelegere,
dar şi pentru a-i încuraja să formuleze propriile întrebări.
Explorare: În această etapă elevilor li se oferă ocazii de a se implica direct în studiul
fenomenelor şi corpurilor. În timp ce lucrează împreună în echipe, pe cont propriu, elevii concep
experiențe comune care solicită schimbul de informații şi comunicare; proiectează, formulează
ipoteze, testează previziunile proprii, formulează propriile concluzii. Profesorul acționează ca un
facilitator, furnizează materiale, monitorizează concentrarea elevilor pe sarcinile de realizat. În
timpul acestei etape sarcinile elevilor sunt dirijate, asemănător procesului cercetării ştiințifice şi
tehnologice. Elevii sunt antrenați activ în învățare, accentul este pus pe chestionare (formativă), pe
înțelegerea care rezultă din analiza datelor şi gândirea critică (analiză, sinteză, evaluare).
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Explicare şi clarificare: Elevii au ocazia de a comunica ceea ce au aflat şi de a înțelege
semnificațiile noilor informații. Comunicarea are loc între elevi, între elevi şi profesor, printr-un
proces de reflecție (generalizare). Odată ce elevii şi-au construit propria înțelegere, ei sunt ajutați să
sintetizeze şi să-şi explice propriile idei. Această etapă introduce termenii noi şi corectează sau
reorientează concepțiile greşite.
Aplicare/Extindere/Elaborare: Elevii folosesc noile cunoştințe şi continuă să exploreze
implicațiile, consecințele acestora. În această etapă elevii extind, dezvoltă ceea ce au învățat, fac
conexiuni cu alte concepte înrudite, aplică înțelegerea în lumea din jurul lor, în noi moduri şi în
situații noi, nefamiliare.
Evaluare: În această etapă se determină nivelul învățării, al înțelegerii care a rezultat.Etapa este
un moment al unui proces de evaluare continuă, diagnostică ce permite profesorului să determine
dacă elevul a reuşit să înțeleagă, să însuşească conceptele şi faptele.Instrumentele care sprijină
procesul de evaluare diagnostică sunt: chestionarele, observațiile profesorului, interviuri, portofolii,
proiecte, produse rezultând din învățarea bazată pe probleme. Pot fi făcute înregistrări video pentru a
determina profunzimea înțelegerii elevilor. Elevii pot să-şi demonstreze înțelegerea prin jurnale,
desene, construcții, interpretări dramatice etc.
2.Învățarea prin explorare-experimentare
Predarea-învățarea prin explorare-experimentare permite elevilor să exerseze utilizarea
raționamentului ipotetico-deductiv. Alaska Science Consortium prezintă un ciclu de predare-învățare
prin explorare-experimentare alcătuit din şase etape: angajarea elevilor în activitate, explorare,
generalizare, faza experimentală, interpretarea rezultatelor şi aplicarea.
Modelul Alaska pune în evidență importanța experimentului în procesul construirii
cunoaşterii ştiințifice dar valorizează şi etapele de explicitare de către elevi, a cunoaşterii anterioare,
precum şi transferul cunoştințelor.
3. Învățarea experențială (modelul Kolb)
Învățarea este procesul în care se ajunge la cunoaştere prin transformarea
experienței.Cunoaşterea rezultă din combinarea diferitelor experiențe şi transformarea acestora.
Kolb propune pentru învățarea experiențială şase caracteristici principale:
1.Învățarea este mai bine concepută ca proces, nu în termeni de rezultate;
2.Învățarea este un proces continuu bazat pe experiență;
3.Învățarea necesită o soluționare a conflictelor între modurile opuse de adaptare la
lumea înconjurătoare (învățarea este, prin natura sa, un proces tensionat);
4 Învățarea este un proces holistic de adaptare la lume;
5.Învățarea implică interacțiunea dintre persoana care învață şi mediu;
6.Învățarea este procesul de creare a cunoştințelor rezultat din interacțiunile dintre
cunoaşterea socială şi cea personală.
Kolb crede că stilurile de învățare nu sunt caracteristici ale personalității, ci, mai degrabă,
moduri, comportamente bazate pe experiență. Astfel ele pot fi considerate preferințe mai mult decât
stiluri.
Stilul divergent (concret, reflectiv) – capabil de o abordare inovativă şi imaginativă în a face
lucrurile. Este capabil să vizualizeze situațiile din mai multe puncte de vedere, adaptându- se prin
observare şi mai puțin prin acțiune. Este empatic şi-i plac activitățile de grup.
Stilul asimilant (abstract, reflectiv) – adună diferite observații şi gânduri într-un tot
integrat.Rationează inductiv şi creează modele şi teorii. Designer de proiecte şi experimente.
Stilul convergent (abstract, active) – descoperă aplicații practice ale ideilor şi rezolvă
probleme, capabil să ia decizii, preferă probleme tehnice în locul celor de tip interpersonal.
Stilul adaptiv (concrete, activ) – tatonează (folosind maniera încercare –eroare) mai mult
decât gândeşte sau rezolvă probleme, se adaptează rapid circumstanțelor schimbătoare,tinzând spre
un comportament facil cu ceilalți.
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II. ÎNVĂȚAREA PRIN INVESTIGAȚIE (INQUIRY BASED LEARNING)
Investigația oferă posibilitatea elevului de a:
 aplica in mod creativ cunoştințele însuşite, în situații noi si variate, pe parcursul unei
ore sau unei succesiuni de ore de curs. Această metodă presupune definirea unei
sarcini de lucru cu instrucțiuni precise, înțelegerea acesteia de către elevi înainte de a
trece la rezolvarea propriu-zisă prin care elevul demonstrează, şi exersează totodată,
o gamă largă de cunoştințe şi capacități în contexte variate.
 se implica activ în procesul de învățare, realizând permanente integrări şi restructurări
în sistemul național propriu, ceea ce conferă cunoştințelor un caracter operațional
accentuat.
Demersul investigativ poate fi raportat la trei etape esențiale care trebuie parcurse (vezi și
Fairbrother şi alții, 1992, p.12):
1. definirea problemei poate fi făcută:
o într-un mod prescriptiv, care direcționează clar activitatea elevului. În acest
caz, variabilele implicate în investigație sunt specifice şi operaționalizate
adecvat.
o într-un mod care accentuează dimensiunea de explorare. În acest caz,
variabilele nu sunt specifice, ci doar domeniul de investigație.,
2. alegerea metodei/ metodologiei adecvate poate fi realizată:
o fie de către profesor, care arată elevilor ce să facă, fie furnizează toate
informațiile legate de aparatura adecvată, de instrumente etc.
o fie de către elev, care are toată libertatea de a alege metodele corespunzătoare
demersului inițiat.
3. identificarea soluțiilor poate presupune formularea:
o unei singure soluții acceptabile;
o mai multor soluții acceptabile.
III. ÎNVĂȚAREA PRIN STUDIU DE CAZ
Studiul de caz este o “metodă de confruntare directă a participanților cu o situație reală,
autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații şi evenimente
problematice”, având un pronunțat caracter activ şi evidente valențe euristice şi aplicative.
Modelul de învățare prin studiu de caz valorifică „cazul”, adică acea situație reală,
semnificativă pentru o temă care trebuie analizată şi rezolvată. „Cazul” ales trebuie să fie autentic,
reprezentativ, accesibil, să conțină o problemă de rezolvat prin adunare de informații şi luareaunei
decizii.
După Cerghit în activitatea didactică se aplică cu o frecvență mai mare trei variante ale
metodei studiului de caz:
1. Metoda situației (Case-Study-Method) - implică o prezentare completă a cazului, inclusiv
a informațiilor necesare soluționării acestuia;
2. Studiul analitic al cazului (Incidence Method) - presupune prezentarea completă a
situației
existente, dar informațiile necesare soluționării sunt redate parțial sau deloc;
3. Elevii nu beneficiază de nici o prezentare completă asupra situației şi nici nu primesc
informațiile necesare rezolvării cazului-problemă - li se propun doar sarcini concrete de rezolvat,
urmând să se descurce prin eforturi proprii.
Etape în parcurgerea studiului de caz:
1. Prezentarea clară, precisă şi completă a cazului, în concordanță cu obiectivele propuse
2. Clarificarea eventualelor neînțelegeri în legătură cu acel caz
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3. Studiul individual al cazului- elevii se documentează, identifică soluții de rezolvare a
cazului;
4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluționare a cazului:
- analiza diferitelor variante de soluționare a cazului, analiza critică a fiecăreia dintre
acestea;
- ierarhizarea soluțiilor;
5. Luarea deciziei în legătură cu soluția cea mai potrivită şi formularea concluziilor
6. Evaluarea modului de soluționare a cazului şi evaluarea participanților.
Avantajele folosirii învățării prin studiu de caz rezidă din faptul că:
- favorizează investigarea unor situații reale, concrete de viață,
- valorifică cunoştințele şi capacitățile elevilor în contexte reale,
- dezvoltă capacități de analiză, interpretare, anticipare, luare de decizii ş.a.,
- dezvoltă şi formează competențe cognitive şi metacognitive, de comunicare etc.
IV.ÎNVĂȚAREA PRIN PROIECT
Modelul de învățare prin proiect implică pe elevii în investigarea unor probleme complexe,
autentice, schimbând accentul de pe ”profesorul spune” pe ”elevul face”. Prin proiect elevii îşi asumă
roluri active: efectuează investigații, se documentează, rezolvă probleme, folosesccunoştințele
dobândite la alte discipline, iau decizii etc., răspunzand în acest mod la întrebarea”Ce pot face cu
ceea ce am învățat la şcoală?”. În acest fel proiectul devine o activitate personalizată, în care elevii
decid asupra modului de prezentare, a conținutului, în funcție de tema stabilită. Proiectul este un
produs finit, ”este ceva, nu este despre ceva”. Proiectul poate fiindividual sau de grup.
Etape în realizarea proiectului:
1) Angajarea în activitate – sunt discutate idei de realizare a temei stabilite fie de profesor,
fie în urma discuțiilor dintre elevi
2) Stabilirea obiectivelor - grupurile de lucru discută, negociază asupra conținutului, formei
şi modalității de prezentare a proiectului.
3) Împărțirea sarcinilor - fiecare membru al grupului îşi asumă o sarcină de lucru.
4) Cercetare - creație - investigație - studiu individual al unor surse bibliografice; scrierea
de articole, povestiri; intervievarea unor persoane.
5) Procesarea materialului - este momentul în care profesorul poate semnala erorile de
conținut,organizare a textului sau acuratețe a limbajului
6) Realizarea formei finale - discuții în grup privind unitatea de concepție; design; editare.
7) Prezentarea proiectului - membrii grupului decid asupra modului de prezentare, rolurilor,
materialelor folosite. Profesorul monitorizează şi evaluează.
8) Feed-back - de la profesor, de la colegi (aprecieri, întrebări, schimb de idei etc.),
autoevaluare.
V. ÎNVĂȚAREA PRIN EXPERIMENT
Una din metodele principale ale fizicii este experimentul. Rezultă că şi în strategiile didactice, ce
vor fi aplicate la lecțiile de fizică, rolul prioritar îi va reveni experimentului.
Ca definiție, experimentul este “o observație provocată, o acțiune de căutare, de încercare,de
găsire de dovezi, de legități, este o provocare intenționată, în condiții determinate
(instalații,dispozitive, materiale corespunzătoare, variație şi modificare a parametrilor etc.), a unui
fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercării raporturilor de cauzalitate, al
descoperirii esenței acestuia (adică a legităților care-l guvernează), al verificării unor ipoteze “ (I.
Cerghit).
Experimentul, ca o metodă activă, “are mai multă forță de convingere decît orice altă metodă şi,
deci, posibilități sporite de înrâurire asupra formării concepției ştiințifice despre naturăla elevi” (I.
Cerghit).
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Experimentul este o metodă eficientă, deoarece în cadrul lui se solicită mai multe capacitățişi
aptitudini ale elevilor. Din aceste cauze, “aproape toate programele noi de învățământ pentru
predarea ştiințelor exacte au adoptat metode de învățare multisenzoriale” (J. R. Davits), fapt
cepermite realizarea cu succes a obiectivelor cognitive, afective şi motorii.
Din punct de vedere al didacticii, tipurile principale de experiment sunt de confirmare şi de
cercetare şi descoperire. Potrivit tehnicii organizării activității, deosebim experimentele: individual,
pe grupe şi frontal.
Astăzi, predarea fizicii (şi nu numai) readuce pe primul plan experimentul de cercetare şi
descoperire. Nu putem obține un randament înalt al realizării unui astfel de experiment, dacă elevii
nu au deprinderile necesare de observare, comparare şi clasificare. Până în această fază, elevii fac
unele observări. Deseori însă formarea abilităților de observare nu are loc în conformitate cu
cerințele teoriilor cogniției, în cazul respectivei metode de explorare a realității. Testele propuse
elevilor înainte de începerea studierii fizicii confirmă ipoteza enunțată mai sus.
Scopul didactic principal al experimentului, se axează pe formarea unui sistem de gândire logică
a elevilor. Însă ea nu poate exista în afara unui limbaj. De aceea,se consideră că este rațional ca
experimentul să fie însoțit de anumite explicații ale profesorului.Acestea se vor structura şi se vor
prezenta astfel încât sarcina de învățare va putea fi înțeleasă şi controlată de elev. Din sus-numitul
motiv, chiar de la primele experiențe, se recomandă alegerea unui vocabular accesibil elevilor şi
evitarea unei terminologii complicate. În cazul în care materialul conține elemente de abstractizare,
este utilă folosirea unor exemple sau analogii penetrabile pentru mintea elevului. Profesorul trebuie
să-şi organizeze activitatea şi exprimarea într-o progresie a complexității, trecerea fiind treptată, fără
salturi mari, aşa încât educabilul să poată urmări evoluția gândirii şi activității profesorului în scopul
organizării propriului
Experimentul poate fi combinat cu aplicarea unor mijloace audiovizuale de instruire, în special,
în cazul unor demonstrații ce nu pot fi efectuate în condiții de laborator. În ultimul timp,computerele
îşi găsesc o aplicare tot mai largă în procesul instructiv, ele solicitând modelarea anumitor
experiențe, totuși experimentul trebuie demonstrat,observat, analizat şi înțeles în condiții reale, pe cât
este posibil.
VI. ÎNVĂȚAREA PRIN REZOLVARE DE PROBLEME
Învățarea prin problematizare reprezintă o strategie euristică valoroasă în predarea-învățarea
matematicii şi ştiințelor în şcoală. Este o modalitate de lucru activă care se orientează în încadrarea
actuală privind învățarea prin descoperire. Problematizarea oferă largi posibilități pentru dezvoltarea
capacității intelectuale a elevilor, reactualizarea şi punerea în practică a cunoştințelor prin stimularea
creativității gândirii, a spirituluide investigație, a curiozității ştiințifice şi autocontrolului.
Specificul acestei metode constă în faptul că profesorul nu comunică pur şi simplu cunoştințe de-a
gata elaborate, ci îi pune pe elevii săi în situația de căutare şi descoperire.
Învățarea cu ajutorul problematizării se realizează prin organizarea, de către profesor, a unor
situații-problemă. O situație-problemă desemnează o situație conflictuală, contradictorie, cerezultă
din trăirea simultană a două realități: experiența anterioară (cognitiv-emoțională) şielementul de
noutate şi surpriză, necunoscutul cu care se confruntă subiectul. Acest conflictdetermină la elevi
uimire, nedumerire, incertitudine, curiozitate, ceea ce incită la căutarea şigăsirea soluțiilor
corespunzătoare, la intuirea unor soluții noi, a unor relații aparent absente întreantecedent şi
consecvent. Prin reactualizarea unor cunoştințe sau deprinderi sau soluționareaacestora de către elevi
prin investigare, observare, gândire, cu ajutorul punctelor de reper oferitede profesor se realizează
achiziționarea de către elevi a unor noi cunoştințe.
Pentru aplicarea acestei strategii euristice în predarea fizicii un aspect foarte important se referă
la stabilirea lecțiilor sau fragmentelor de lecții care pot fi asimilate sau aprofundate cu ajutorul
„înscenării” unor situații conflictuale între cunoştințele însuşite deja de elevi şi noile date ce urmează
să fie descoperite.
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Problematizarea realizează în procesul de învățare strânse legături între profesori şi elevi,
accentul căzând asupra activității elevului care, sub îndrumarea profesorului, este continuu solicitat
să rezolve problema prin găsirea unor soluții eficiente, să controleze veridicitatea soluțiilor, să
sistematizeze, să fixeze şi să aplice în situații noi cunoştințele dobândite.Corelația evidentă dintre
problematizare şi descoperire reiese din analiza etapelor
Aplicarea problematizării nu se poate realiza potrivit unei structuri fixe, având totuşi două etape
obligatorii: enunțarea situației problemă şi rezolvarea problemei.
Soluționarea problemei se face prin activitate colectivă sau independentă a elevilor, desfăşurată
în etapa de rezolvare a problemei, prin analiza, observarea şi cercetarea unor materiale didactice, prin
experiment, reactualizarea unor cunoştințe, priceperi şi deprinderi. În această etapă elevii explică
alegerea modalității de lucru, motivează în mod logic soluțiile găsite,le aplică în condiții noi,
deosebite.
Învățarea problematizată vizează activitatea elevului dirijată de profesor prin ceea ce se
numeşte predare problematizată. Se poate vorbi de succesul metodei problematizării doar atunci când
activizarea elevilor este maximă, aceştia ajungând la soluționarea şi rezolvarea problemei.Gradarea
dificultăților în învățarea problematizată rezultă din modul cum se sprijină trecerea gândirii elevilor
din situații de învățare în care conflictul între ceea ce ştiu şi ceea ce se cere să afle este minor, spre
situații problematizate care solicită intens gândirea divergentă.
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7. Metode eficiente de învățare a fizicii.Program de formare continuă a profesorilor de fizica 20122013
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ÎNVĂŢAREA LİMBİLOR STRĂİNE PRİN PROGRAME ASİSTATE DE
CALCULATOR
Prof. DĂNİLĂ GABRİELA-CRİSTİNA,
COLEGİUL TEHNİC ,,RADU NEGRU’’, GALAŢİ
Un romantic temător de tehnică (şi care nu vede avantajele folosirii ei) va spune că se poate
trăi şi fărăcalculator şi este, evident, adevărat, tot aşa cum se poate şi fără maşină, avion, metrou (la
urma urmei se poate merge şi pe jos !). Dar, aşa cum , mergând pe jos, eşti depăşit de toţi ceilalţi,
care folosesc un mijloc de locomoţie modern, tot astfel te vei situa şi pe „autostrăzile informatizate”
ale mileniului trei dacă nu poţi folosi un calculator !
Calculatorul nu va înlocui niciodată total acţiunea profesorului, dar a ignora rolul şi
importanţa lui înseamnă a te opune firescului. Este evidentă necesitatea accesului la informaţie, este
evidentă necesitatea utilizării calculatorului în toate şcolile, măcar pentru asigurarea reală a şanselor
egale îneducaţie.
Învăţarea limbilor străine asistată de calculator este adesea considerată o metodă de predare
a limbilor străine, deşi nu întotdeauna aşa stau lucrurile. În predarea tradiţională a limbilor moderne
pe bază de programe asistate de calculator, metodologia de lucru avea la bază o abordare
behavioristă, întemeiată pe “învăţarea programată”, prin care computerul verifica datele introduse
de student / cursant în calculator (adică inputul) şi realizează feedback-ul (adică o conexiune
inversă, transferând informaţia către un tip de activitate practică adecvată scopului urmărit).
Învăţarea modernă a limbilor prin programe pe calculator pune accentul pe comunicare şi pe
activităţi ce trebuie îndeplinite sau pe sarcini ce urmează a fi efectuate.
Dar cum să ne folosim de învăţarea asistată de calculator în predarea limbilor de circulaţie
mai restrânsă? Punctul de plecare n-ar trebui să se concentreze asupra elevilor care stau în faţa
computerelor pentru a învăţa o limbă străină, ci mai degrabă acest punct ar trebui să-l constituie
elevii care îşi însuşesc o limbă străină ca parte integrantă a unui proces şi uneori iau loc şi în faţa
computerelor.
Învăţarea asistată de calculator oferă elevului şi profesorului de limbi străine o gamă de activităţi
care, atunci când sunt planificate cu atenţie, ca parte integrantă a procesului pedagogic, îl vor ajuta
pe elev să înveţe limba. Pentru a veni în ajutorul acestuia, vom prezenta o listă de modele de
activităţi pe care le folosesc la ora de limba franceză:
 Conversaţiile on-line.
Discuţiile pe calculator pot reprezenta o experienţă fructuoasă pentru cel ce învaţă o limbă străină.
Utilizatorul se poate întâlni prin intermediul reţelei electronice cu alţi elevi dornici să înveţe o limbă
străină şi poate comunica cu aceştia prin intermediul textului sau pe cale verbală.
 Exerciţiile de completare a spaţiilor libere.
Utilizatorul lucrează cu un text din care lipsesc anumite cuvinte şi trebuie să găsească termenii
potriviţi pentru a rezolva exerciţiul. Este o activitate care poate fi creată uşor în câteva minute, cu
ajutorul programului ”Cartofi fierbinţi” (Hot Potatoes).
 Găsiţi răspunsul.
Elevului i se dă o întrebare pentru care caută răspunsul în documentele din computer, pe video sau
prin intermediul mijloacelor audio folosind Internetul, CD-Rom-ul, DVD-ul sau alte instrumente de
stocare. Răspunsurile pot fi prezentate apoi profesorului sau clasei sub diferite forme.
 Exerciţii de împerechere a cuvintelor, propoziţiilor sau imaginilor.
Această activitate poate deveni foarte utilă în servirea câtorva scopuri, chiar şi în exersarea
vocabularului, atunci când elevul poate împerechea / alege cuvintele corespunzătoare imaginilor. O
asemenea activitate poate fi creată uşor cu ajutorul soft-ului Hot Potatoes.
 Exersarea vocabularului.
Este unul din cele mai vechi tipuri de exerciţii pe computer. Computerul cere un cuvânt, iar elevul
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trebuie să vină cu răspunsul adecvat. Introducerea datelor (input) de care are nevoie acesta, se poate
realiza prin intermediul unui text sau pe cale verbală. Acest tip de exerciţiu se poate dovedi foarte
fructuos şi productiv numai atunci când cuvintele exersate sunt plasate într-un context. Poate fi de
mare ajutor dacă elevul alege cuvintele pe care doreşte să le exerseze şi-şi constituie el însuşi un set
de exerciţii, în acest fel realizându-se şi un fel de portofoliu lexical.
 Exerciţii de audiţie.
Pentru astfel de activitate computerul înlocuieşte casetofonul. Adesea aceste activităţi sunt
combinate cu altele cum ar fi exerciţiile cu variante multiple de răspuns menite să verifice dacă
elevul a înţeles conţinutul enunţurilor.
 Exemple de activităţi integrate: Geografie - Istorie – Franceză
Tema aleasă: “Călătoriile lui Columb” având ca material didactic principal un CD cu
«Explorateurs du nouveaumonde », cu sunetul în limba franceză; ideea a fost folosită pentru
realizarea unei ore demonstrative în cadrul Zilei Francofoniei. Activitatea s-a desfăşurat cu
colectivul unei clase la care se predaseră , conform programei, la orele de istorie si geografie
subiectele care erau abordate în aceastăactivitate.Ora s-a desfăşurat urmărind de pe CD imagini,
animaţii, explicaţii (în limba franceză) cu momente din călătoriile lui Columb; elevii au comentat în
franceză cele vizionate şi au răspuns tot în franceză la întrebările puse (în limba română) de
profesoarele de istorie şi de geografie, profesoara de franceză intervenind doar în traducerea din
română în franceză pentru asistenţă.
Toate aceste exerciţii de învăţare a limbilor străine prin programe asistate de calculator vor
funcţiona ca sarcini de lucru introductive, care vizează însuşirea unui vocabular pentru următoarele
sarcini de lucru orale şi scrise. Există şi lecţii care sunt realizate ca să ofere elevilor un vocabular
bazat pe expresii şi termeni tehnici, iar aceştia vor studia instrucţiunile de lucru. Printre deprinderile
importante în învăţarea de tip profesional-vocaţional se numără şi capacitatea de a da sau primi
instrucţiuni.
În cadrul procesului de predare a limbilor străine, o altă soluţie la îndemâna profesorului o
constituie utilizarea CD-ROM-urilor cu manuale virtuale, a filmelor etc. Ca modalitate de utilizare a
calculatorului, se poate avea în vedere fie lucrul individual (ca în cazul auto învăţării sau al
evaluării sumative), fie lucrul în grup (în acest caz calculatoarele ar trebui să fie legate în reţea).
Printre activităţile folosite la clasă cu elevii mei, aş putea menţiona că înţelegerea orală şi scrisă se
poate exersa accesând o varietate de situri, dintre care amintim Radio France International
(www.rfi.fr), unde auditivul se asociază cu vizualul. Pe un site de televiziune (www.france2.fr,
www.france3.fr, www.m6.fr, www.tv5.org), elevul poate viziona un jurnal televizat ca apoi să-şi
aleagă o ştire pe care să o poată prezenta pe scurt, cu propriile cuvinte. Nu e uşor, mai ales ca avem
de a face cu limba franceză autentică, dar încercăm să selectăm mesajul pentru exprimarea orală.
De asemenea, Bonjour de France,Edufle.net, FrançaisFacile.com sau Le point du Fle.net,
sunt situri educative gratuite, conţinând exerciţii, teste sau jocuri pentru a învăţa limba franceză, cât
şi fişe pedagogice realizate în atenţia profesorilor, adevărate ,,instrumente’’ de promovare a
francofoniei, care cu siguranţă facilitează munca profesorului la ora de curs, cu condiţia ca acesta să
selecteze activităţile corespunzătoare nivelului de cunoştinţe ale elevului. Aceste resurse
pedagogice, bazate pe exersarea cântecului la ora de limba franceză sau activităţi foarte bine
structurate pe nivele şi elemente de gramatică, ortografie, vocabular, fonetică, civilizaţie sau
literatură, permit practicarea celor patru competenţe ale Cadrului European de Referinţă pentru
Limbile Străine (CECR) în procesul didactic sub toate aspectele sale : audiţie, lectură, vizionare şi
înţelegere.
Ca profesor, am observat de-a lungul anilor că elevii se aşteaptă la o stimulare continuă la
clasă, care să le alunge monotonia sau plictiseala, iar ,,realitatea virtuală” în care au fost ancoraţi s-a
dovedit a fi benefică, cel puţin din două puncte de vedere: în primul rând, Internetul reprezintă o
unealtă de promovare a iniţiativei şi de angajare a elevului în desfăşurarea lecţiei de limba franceză,
stimulându-i autonomia de învăţare, interactivitate şi motivaţia pentru cercetare, iar în al doilea
rând, din punct de vedere al cadrului didactic, Internetul oferă o gamă variată de documente
(resurse online, pagini Web, texte autentice), ceea ce antrenează o mai bună gestionare a orei de
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curs, comunicare şi colaborare.
Dintre activităţile folosite la clasă, care au avut un impact mai mare asupra elevilor, voi
aminti şi recomandă:
 Exploatarea gramaticii
Gerard Augé ne propune o listă vastă de exerciţii online, disponibile pe adresa următoare:
http://fle-sitographie.pagesperso-orange.fr/exercices.htm .Sunt exerciţii realizate pe nivele de limbă
care antrenează cele patru competenţe. Aici, elevii îşi pot alege exerciţii interactive, de gramatică
sau vocabular, al căror feed-back este direct, întrucât după rezolvarea lor, aceştia validează
răspunsurile, iar scorul (punctajul) este indicat la sfârşit.
 Cultură si civilizaţie
Situl Asap France, pe care-l putem găsi la adresa http://www.asapfrance.info/, ne oferă o mină de
informaţii furnizate de Geneviève Brame, care ne pune Franţa la îndemână doar făcând clic cu
ajutorul mouse-ului. Descoperim totul despre Hexagon, teritoriile lui şi vecinii europeni. Dacă
accesăm rubrica Zoom France, în cadrul aceluiaşi site, vom găsi numeroase pagini conţinând harta
Franţei, departamentele şi teritoriile de dincolo de mare sau porturile cele mai importante. Toate
acestea dau posibilitatea elevului să se documenteze şi să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în ceea ce
priveşte cultura şi civilizaţia franceză.
 Sitographie FLE
Acesta este situl lui Thierry Lebeaupin, conceput în atenţia elevilor şi cadrelor didactice de limbă
franceză, care-i încurajează în demersul didactic graţie Internetului. Putem găsi aici informaţii
pentru diferite teme, documente autentice, fişe de lucru, cântece, cursuri şi exerciţii online
accesibile pe adresa http://perso.wanadoo.fr/fle-sitographie/ .
Pe această cale, elevii au realizat un proiect având ca temă ,,O vizită virtuală în Franţa’’.
Activitatea s-a desfăşurat în două etape : prima, o vizită ghidată şi centrată pe o temă, şi a doua, o
vizită liberă în timpul căreia elevii au navigat în ţară sau capitală cu scopul de a realiza o prezentare
Power Point la ceea ce au descoperit (istoric, geografie, cultură sau fotografii ). În cursul acestei
activităţi s-a folosit metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat, unde elevii au fost ajutaţi si ghidaţi de
situl France-Voyage.com, disponibil pe adresa (http://www.france-voyage.com/). Tot în cadrul
acestei secvenţe de învăţare, elevii au realizat o colecţie personală alegând dintre imaginile care leau plăcut cel mai mult şi care au fost introduse într-un album.
 Sărbători si tradiţii
Tot in cadrul unei ore de curs, elevii pot consulta situl Civilisation Française, realizat de către Marie
Ponteiro, care în anul 2002 a primit 5 stele de la Merlot (Multimedia Educational Ressource for
Learningand Online Ressources) pentru cel mai bun site al limbilor străine. Lista este variată şi
conţine situaţii de învăţare, interviuri video, înregistrări audio, reportaje televizate, cât şi peste 700
de fotografii cu, şi despre viaţa francezilor.
Ne-am oprit la subiectul despre sărbători şi tradiţii, accesând adresa
http://www.cortland.edu/flteach/civ/ , unde am descoperit exerciţii de completat în ceea ce priveşte
sărbătorile din Franţa, urmate de fotografii, ceea ce a stimulat interesul elevilor, deoarece aceştia au
fost puşi în situaţia de a-şi verifica răspunsurile date şi chiar de a le imprima la sfârşit.
S-a constatat că în utilizarea scenariilor pedagogice integrând TİC la ora de limbă franceză,
există factori care suscită motivaţia şi colaborarea elevilor, ceea ce ne trimite la ideea că învăţarea
asistată de calculator oferă celor doi poli implicaţi în procesul educativ, o gamă variată de activităţi
care, atent planificate, vor ajuta elevul să înveţe şi să iubească limba franceză.
Concluzionând, cu ajutorul internetului, lecţia de limbă străină a devenit o ,,aventură a
cunoaşterii şi descoperirii” , în care elevul a participat activ, după forţele proprii, întâlnind probleme
şi situaţii dificile. Rolul profesorului a constat mai ales în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia
activităţii reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic, care nu trebuie numai să organizeze
spaţiul şi activitatea, ci să şi participe alături de copii la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept
model în legăturile interpersonale şi să încurajeze mereu interacţiunile cooperante dintre elevi.
Consider că aceasta este cheia unei ore de curs reuşite, în înţelegerea cadrului didactic cu elevii săi,
strategia şi metodele folosite de acesta fiind primordiale.
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Astfel, în timpul orelor de limbă străină, am putut constata că siturile consacrate predăriiînvăţării limbii franceze trimit către exerciţii autocorective prin intermediul linkurilor către alte
situri. Cele mai întâlnite domenii referitoare la limba autentică sunt cele structurate în jurul
noţiunilor de vocabular, gramatică şi cultură-civilizaţie, care dau posibilitatea elevilor de a-şi exersa
aptitudinile de înţelegere orală sau scrisă şi a lucrului în autonomie, deoarece navigarea se
realizează urmând pas cu pas cerinţele date.
Pe această cale, recomand o împletire a metodelor tradiţionale de predare-învăţare cu cele
noi pentru a evita rutina care de cele mai multe ori duce la sentimentul de dezinteres şi să încercăm
să introducem elevul în realitatea virtuală gradual, deoarece într-o lume în continuă schimbare,
elevii noştri trebuie să aibă capacitatea de a selecta informaţiile, de a da sens , în mod creator şi
productiv, acelor elemente din universul informaţional care le sunt de folos în atingerea obiectivelor
urmărite şi să realizeze că utilizarea lor poate fi un prim pas în a schimba ceva cu adevărat în
procesul instructiv-educativ.
Acestea sunt doar câteva dintre posibilităţile pe care le pot oferi noile tehnologii ale
informaţiei şi ale comunicării. Diversele instrumente sau tehnologii puse la dispoziţia profesorului
de limbi străine trebuie să-şi găsească locul în procesul de învăţământ, să satisfacă cerinţele de
continuitate şi coerenţă în realizarea obiectivelor didactice propuse. În aceste condiţii, învăţarea
asistată de calculator va trebui să conducă la creşterea motivaţiei, la dezvoltarea învăţării limbilor
străine, la implicare în promovarea unui învăţământ centrat pe programe şi proiecte, având la bază
munca în echipă, cooperarea şi învăţarea activă.

Bibliografie si sitografie
1.Coïaniz. A. 2001. Apprentissage des langues et subjectivité, Paris : L’Harmattan.
2. www.halfbaked.com
3. www.cyberlangues.online.fr
4. http://www.lepointdufle.net/p/fle-internet.htm
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ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE, STRATEGIE DIDACTICĂ INTERACTIVĂ
Simona Dijmărescu
Profesor, Liceul Tehnologic Bârsești
Ştiinţa educaţiei se află în era constructivistă, iar constructivismul propune o schimbare de
paradigmă - trecerea de la un model normativ la unul interpretativ, propunând schimbarea
paradigmei educaţionale, de la transmiterea de tip behaviorist a cunoaşterii la abordarea
cunoaşterii într-un proces de comunicare şi cooperare, în care elevul are un rol activ.
Centrarea pe cel care învaţă, pe nevoile, pe interesele şi aspiraţiile sale, pe subiectivitatea sa,
impune o reconsiderare a competenţelor necesare pentru exercitarea profesiei didactice, respectiv
a standardelor specifice acesteia.
Strategia didactică reprezintă un concept caracterizat de o pluralitate semantică, strategia
presupune un mod de abordare a unei situaţii de instruire specifice, atât din punct de vedere
psihosocial (relaţii şi interacţiuni), cât şi din punct de vedere psihopedagogie (motivaţie,
personalitate, stil de învăţare etc).Reprezentările şi convingerile psihopedagogice ale cadrului
didactic sunt elemente determinante în construcţia strategiei.Prin intermediul strategiei se
raţionalizează conţinuturile instruirii, deteminându-se totodată structurile acţionale pertinente
pentru atingerea obiectivelor prestabilite.Strategia presupune o combinatorică structurală în care
elementele de tip probabilist şi de tip voluntar se intersectează în dinamica procesului la nivelul
deciziei.
Strategia are o structură multinivelară:
- metode de instruire,
- mijloace de instruire,
- forme de organizare a instruirii, interacţiuni şi relaţii instrucţionale,
- decizia instrucţională, în care dimensiunea finalistă, determinată de focalizarea pe anumite
obiective, nu rezultă din suma elementelor enumerate, ci din sinteza şi intracţiunea lor.
Strategia se înscrie în demersul de optimizare a instruirii, fiind un mod funcţional de gestionare a
resurselor instrucţionale în vederea atingerii criteriilor de eficienţă şi eficacitate ale procesului.
În acest context, al necesităţii optimizării instruirii, strategiile didactice interactive reprezintă
„instrumentele" ce pot fi valorificate de către profesor pentru a asigura eficienţa procesului de
învăţământ.
Strategiile interactive 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.
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.
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.
Percepţia cadrului didactic asupra elevilor suportă deci transformări radicale: imaginea
elevului - receptor pasiv de informaţii, de cunoştinţe „prefabricate" este înlocuită cu imaginea
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elevului activ, motivat să practice o învăţare autentică, să-şi formeze competenţe specifice de
procesare a informaţiilor, de generare de noi cunoştinţe, de aplicare a acestora în diferite contexte
etc.Ceea ce reprezenta un obiectiv fundamental al educaţiei şcolare - transmiterea, respectiv
acumularea de cunoştinţe - trece în plan secund atunci când se doreşte promovarea, la acest nivel,
a unei culturi a calităţii. Acum, accentul este plasat pe modul în care informaţiile asimilate sunt
prelucrate, structurate, interpretate şi utilizate în situaţii variate. Astfel elevii dobândesc
competenţe solide, dar şi încrederea că acestea se vor dovedi operaţionale şi le vor servi în mod
autentic în diverse contexte de viaţă.
Strategiile didactice interactive au un rol determinant în activitatea instructiv-educativă, fiind
prezente în toate etapele conceperii şi realizării efective a acesteia:
a) în faza proiectării, atunci când profesorul, raportându-se la celelalte componente ale
procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, timp, forme de organizare etc), elaborează
strategia didactică optimă;
b) în faza de desfăşurare efectivă a activităţii - strategia didactică devine un instrument concret
care permite realizarea obiectivelor propuse;
c) în faza (auto)evaluării, alături de alte componente ale procesului de învăţământ, strategia
didactică devine "obiect" al evaluării profesorului, apreciindu-se, în funcţie de rezultatele obţinute,
calitatea acesteia şi gradul de corespondenţă cu finalităţile, conţinutul, formele de organizare a
procesului de învăţământ.
Implementarea unui sistem de management al calităţii în învăţământul preuniversitar reclamă
deci necesitatea organizării unui mediu de învăţare stimulativ, „interactiv", care să faciliteze
participarea elevilor la procesul propriei formări.
Strategiile didactice interactive au efecte formative evidente, aspect care nu exclude şi
posibilitatea manifestării unor limite ale acestora, în condiţiile în care profesorul nu deţine solide
competenţe de aplicare a acestora în practica educaţională.
Organizarea unui mediu de învăţare stimulativ, activizant, bazat pe strategia învăţării prin
colaborare va genera ca efect o învăţare de calitate.
♦ Învăţarea prin colaborare (cooperare) „reprezintă mai degrabă o filozofie instrucţională
decât o metodă aparte", o „filosofie" care trebuie implementată în practica educaţională întrucât le
oferă elevilor posibilitatea „să se deplaseze" către centrul activităţii didactice, să se implice efectiv
în „construcţia" propriilor competenţe cognitive, instrumental- aplicative şi atitudinale.
♦ Învăţarea prin colaborare (cooperare) este „o strategie pedagogică ce încurajează elevii să
lucreze împreună în microgrupuri în vederea îndeplinirii unui scop comun".
Cooperarea/colaborarea şi competiţia sunt pârghii pe care cadrele didactice le acţionează în
procesul instrucţional, alocându-le însă ponderi diferite. Raportându-ne la mediul preuniversitar, în
mod special la activităţile aplicative, constatăm că elevii sunt implicaţi în mod frecvent în
experienţe de învăţare bazate pe competiţie. Această strategie are efectele ei benefice, însă
considerăm că utilizarea învăţării prin colaborare(cooperare) se dovedeşte a fi mult mai avantajoasă
pentru beneficiarii direcţi ai actului educaţional.
Principalele avantaje ale utilizării învăţării prin colaborare (cooperare) evidenţiază faptul că
aceasta reprezintă o strategie instrucţională ce poate contribui în mod evident la asigurarea unui
proces educaţional de calitate.
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 sarcinilordeînvăţare(auto)propuse;
• împărtăşirea experienţelor;
• realizarea transferului de cunoştinţe;
328

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

• 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.
Învăţării prin colaborare este o strategie cu valenţe formative deosebite, o strategie care poate
ameliora vizibil procesul învăţării.
Pentru a realiza un învăţământ preuniversitar fundamentat pe standarde cât mai înalte de calitate,
pentru a-i ajuta pe elevi să practice o învăţare de calitate care să-i „instrumenteze" în vederea unei
inserţii optime în mediul socio-profesional este necesar să creăm un mediu instrucţional stimulativ
în care învăţarea prin cooperare să devină o strategie de bază.
Implementarea acestei strategii reprezintă garantul unei învăţări de calitate deoarece oferă
elevilor posibilitatea să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în variate moduri; să verifice şi să
analizeze critic propriile idei; să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi; să-şi dezvolte
inteligenţa interpersonală; să dezvolte atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei
persoane, dar şi a celorlalţi; să-şi formeze competenţe superioare de învăţare; să dezvolte conduite
bazate pe toleranţă respect şi acceptarea diversităţii etc.
Învăţarea prin cooperare îşi subsumează o serie de metode şi tehnici menite să optimizeze
calitatea învăţării, implicându-i activ pe elevi în procesul propriei formări .
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JOCUL DIDACTIC
Profesor pentru învățământ preșcolar Drugan Vasilica
Grădinița P.N. Nr. 2 stuctura a Școlii Gimnaziale ,,Dimitrie Luchian” Piscu, Galați
Cuvântul “joc” poate avea sensul de amuzant, poate semnifica un lucru ieşit din comun sau
ceva întămplător, “jocul destinului”. Verbul “a se juca” este folosit în sensul de interpretare a
rolului într-o piesă, în sens figurat desemnează simularea (a juca rol de comedie), ocuparea unei
anumite poziţii ierarhice (a juca rol de conducere), riscul (a se juca cu viaţa). E. A. Pokrovshi
evidenţiază faptul că jocul are şi alte particularităţi la alte popoare.25
Ulterior în toate limbile europene cuvântul “joc” a început să se extindă asupra unei largi
sfere de acţiune umane, care, pe de o parte nu presupune o muncă grea, iar pe de altă parte oferă
oamenilor veselie, satisfacţie.
În literatura de specialitate, există mai multe forme de definire a jocului care diferă de la un
autor la altul.
Psihologul român Paul Popescu-Neveanu consideră jocul “ca formă de activitate specifică
pentru copil şi hotârâtoare pentru dezvoltare lui psihologică. Sub influienţa jocului se formează, se
dezvoltă şi se restructurează întreaga activitate psihică a copilului”.26
Georgeta Antohe şi Iuliana Huţupaş defineşte jocul ca fiind “activitate specifică umană,
dominantă în copilărie, una din variatele activităţi desfăşurate de om, aflată în strânsă legătură cu
acestea. 27
Ed. Claparède consideră că jocul, rezultând din imitaţie, este un substitut de activitate
eficientă şi îndeplineşte un rol compensator în sensul satisfacerii trebuinţelor, intereselor copilului.
La baza jocului sunt reacţiile circulare, ce se formează treptat, în joc îmbinând realul cu deviaţii
imaginare. Sub imperiul trebuinţelor, copilul atribuie lucrurilor obişnuite semnificaţii neobişnuite,
se introduce în roluri, personifică, aceasta reprezentând, aşa cum a arătat Th. Ribot, primii paşi ai
imaginaţiei.28
J. Chateau consideră că jocul are un rol important, capital în dezvoltarea copilului şi
chiar a adultului. Jocul este un prilej de afirmare a eului infantil, iar pentru adult un prilej de
relaxare, un remediu împotriva plictiselii. Tot J. Chateau consideră că locul este o pregătire pentru
muncă, un exerciţiu nu un substitut al muncii, îndeplinind pentru copil rolul pe care-l îndeplineşte
munca la adult. Jocul este calea de transmitere a plăcerii senzoriale în plăcere morală, întrucât el
devine o acţiune intenţionată, cu o finalitate conştientă.
J. Piaget defineşte jocul ca “pol al exerciţiilor funcţionale în cursul dezvoltării individuale,
celălalt pol fiind exerciţiul neludic, când subiectul învaţă să înveţe într-un context de adaptare
cognitivă şi nu numai de joc”.29
Importanţa locului pe care-l ocupă jocul în viaţa copilului este conferită de faptul că jocul
satisface dorinţa firească de manifestere, de acţiune şi de afirmare a independenţei copilului.
Prin joc, copilul învaţă să descifreze lumea reală, motiv pentru care H. Wallon apreciază jocul
ca pe o activitate de preînvăţare.
Jocul este prezent într-o formă sau alta în toate etapele de vârstă dar în special la vârsta
copilăriei când ocupă o pondere mare în ansamblul activităţilor desfăşurate de copil. Din această
cauză putem afirma că jocul are multiple şi variate valenţe informativ-formative în special la vârsta
Melania Enache şi Maria Munteanu – Jocul didactic, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1998, pag 15;
Paul Popescu-Neveanu– Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, 1978, pag 396;
27
Georgeta Antohe şi Iuliana Huţupaş– Psihopedagogia jocului, Editura Nivelau, Galaţi, 2002, pag
15;
28
Claparède, Ed - L'ecole sur mesure, ediţia II, Paris, 1920, pag 132;
29
Georgeta Antohe şi Iuliana Huţupaş– Psihopedagogia jocului, Editura Nivelau, Galaţi, 2002, pag
16;
25
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copilăriei, când jocul prezintă în desfăşurarea sa o serie de elemente psihologice operante la această
vârstă.
Valoare formativă a jocului se manifestă şi pe planul dezvoltării proceselor cognitive, cu
deosebire a celor intelectuale (gândire, memorie, imaginaţie), care se ralizează concomitent cu
dobândirea noilor cunoştinţe care implică în mod necesar şi diversificarea actiunilor mentale. Jocul
favorizează dezvoltarea abilităţilor imaginative, a capacităţilor de creare a unor sisteme de imagini
despre obiecte şi fenomene, posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor
concrete pe care le-a realizat cu obiecte în timpul jocului.
Prin diferitele jocuri pe care copilul le practică se îmbogăţeşte şi se nuanţează viaţa afectivă,
are loc un proces de emancipare afectivă a copilului. Astfel copilului i se dezvoltă sentimente de
simpatie sau de antipatie pentru unii copii, sentimente ce se pot schimba cu uşurinţă uneori. Copilul
fiind interesat de satisfacerea nevoilor şi dorinţelor momentane îşi poate transforma în prieten un
copil cu care nu dorea să se joace doar pentru că acesta îi poate oferi posibilitatea de a participa la
jocul dorit în acel moment. Tot prin joc se dezvoltă procesele cognitive şi nu în ultimul rând cele
intelectuale, se acumulează cunoştinţe referitoare la realitatea înconjurătoare, se dezvoltă voinţa,
atenţia. Se pun bazele formării unor trăsături careacteriale (simţul răspunderii pentru respectarea
unor reguli obligatorii, solidaritatea, curajul, hotărârea, spiritul de cooperare etc.). O contribuţie
importantă are jocul la conturarea şi dezvoltarea intereselor, înclinaţiilor, aptitudinilor, creativităţii
şi ingeniozităţii. Atenţia şi calităţile ei găsesc un teren prielnic dezvoltării în cadrul jocurilor
practicate de copil.
Prin joc copilul dobândeşte deprinderi de autoservire, în scopul satisfacerii trebuinţelor
proprii şi o dată formate acestea permit ca jocul să devină mai complex, cu o valoare formativă
sporită.
Jocul didactic reprezintă categoria cea mai cuprinzătoare şi reprezentativă a jocuriler cu
reguli. Se defineşte ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna
dispoziţie şi bucuria pe care le stârneşte, urmăreşte un set de obiective de pregătire intelectuală,
tehnică, morală, fizică etc. a elevului.
Se mai poate defini şi ca o activitate conştientă, o metodă ce cunoaşte o largă aplicabilitate,
regăsindu-se pe anumite secvenţe de învăţare în cadrul tuturor activităţilor didactice ce au ca scop
însăşi acţiunea de joc care îi satisface jucătorului dorinţele şi aspiraţiile. Este o activitate de învăţare
dirijată, dar şi o metodă didactică. Jocul didactic îmbină elementul instructiv-educativ cu cel
distractiv.
Specific pentru aceste jocuri este că ele sunt special create şi organizate pentru a rezolva în
procesul instructiv-educativ anumite sarcini didactice, pentru a rezolva obiective educaţionale
precise şi variate. Termenul “didactic” asociat jocului accentuează componenta instructivă a
activităţii şi evidenţiază că acesta este organizat în vederea obţinerii unor finalităţi de natură
informativă şi formativă specifice procesului de învăţământ.
Jocul didactic este un tip de joc prin care învăţătorul consolidează, precizează şi verifică
cunoştinţele predate elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. Conţinutul, sarcina didactică
(problema intelectuală), regulile şi acţiunile de joc (ghicire, surpriză, mişcare etc.) conferă jocului
didactic un caracter specific, înlesnind rezolvarea problemelor propuse elevilor.
Aceste tipuri de joc contribuie la realizarea unor obiective educaţionale variate şi complexe.
Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului, organizându-se jocuri motrice sau jocuri sportive,
sau dezvoltarea unor subsisteme ale vieţii psihice (procese psihice senzoriale, intelectuale, volitive,
spitit de observaţie, atenţie, motivaţie, trăsături de personalitate). De asemanea jocurile didactice pot
contribui la rezolvarea unor sarcini specifice educaţiei morale, estetice. El are o componentă
informativă şi una formativă.
Jocurile didactice include mai multe elemente componente:


scopul jocului;
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 conţinutul jocului;
 sarcina jocului;
 regulile jocului;
 elemente de joc / acţiunea de joc.
Scopul jocului reprezintă finalitatea spre care tinde jocul respectiv şi formează pe baza
obiectivelor de referinţă prevăzute de programa activităţii educative. Scopul trebuie definit cu
claritate şi precizie pentru a putea fi realizat. Avănd ca punct de plecare cerinţele programei, scopul
are menirea de a le converti în finalităţi funcţionale de joc.
Scopurile jocului didactic pot fi foarte diverse: consolidarea unor cunoştinţe teoretice sau
deprinderi, dezvoltarea capacităţii de exprimare, de orientare în spaţiu şi timp, de discriminare a
formelor, mărimilor, culorilor, de relaţionare cu cei din jur, formarea unor trăsături morale.
Conţinutul jocului include totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care
copiii operează în joc, însuşite de către copii în activităţile anterioare. În funcţie de acestea, jocul
având menirea de a consolida sau a verifica acele cunoştinţe.
Conţinutul jocului trebuie să ţină cont de particularităţile de vârstă ale elevilor, să fie accesibil
şi atractiv.
Atunci când practica educativă o impune aceleaşi elemente de conţinut pot fi folosite în
diverse jocuri didactice, cu condiţia ca acestea să dobândească individualitate şi să prezinte noutate
prin modificarea celorlalte elemente constitutive ale jocului. În acest fel va reprezenta de fiecare
dată pentru copil o formă nouă, variată, atractivă de activitate.
Sarcina didactică este problema intelectuală centrală pe care copiii trebuie să o rezolve.
Indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a realiza scopul
propus. Pentru copii sarcina didactică apare ca o problemă ce trebuie rezolvată prin valorificarea
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor de care dispun. Se recomandă ca sarcina didactică să fie
formulată sub forma unui obiectiv operaţional, ajutăndu-i pe copii să conştientizeze ce operaţii
trebuie să efectueze în semn că insuşirea conţinutului s-a realizat. În ideea asigurării caracterului
formativ al jocului este necesar ca sarcina didactică să nu solicite numai sau, în primul rând,
procesele mnezice, ci să implice în rezolvarea sa gândirea (operaţiile sale), imaginaţia, creativitatea.
Poate fi concepută ca o problemă de gândire, copilul fiind solicitat să compare pentru a stabili
asemănări şi deosebiri, să analizeze, să sintetizeze, să generalizeze, să identifice, să denumească, să
descrie, să reconstituie, să completeze, să corecteze. Trebuie să fie o concordanţă cu nivelul de
dezvoltare a copilului, acceptabilă şi în acelaşi timp să prezinte atractivitate.
Regulule jocului concretizează sarcina didactică, arată cum trebuie rezolvată problema
intelectuală; arată căile de organizare a acţiunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. Regulile
jocului sunt cerinţele care dirijează acţiunile copiilor: indică acţiunile de joc şi succesiunea lor,
reglementează distribuirea rolurilor şi relaţiilor dintre copii, stimulează sau inhibă manifestările
comportamentale ale participanţilor la joc.
Între sarcina didactică şi regulile de joc există o strânsă corelaţie. Cu cât regulile sunt mai
precise şi mai bine însuşite, cu atât sarcinile didactice sunt mai corecte şi uşor realizate, iar jocul
este mai interesant şi atectiv. Foarte important pentru eficienţa jocului este ca participanţii la joc să
li se trezească interesul pentru sarcina didactică şi regulile jocului, să li se creeze o stare emoţională
pozitivă faţă de îndeplinirea acestora. Regulile trebuie să fie simple, uşor de reţinut şi posibil de
respectat de către toţi copiii.
Elementele de joc / acţiunea de joc include căile, mijloacele folosite pentru a da o coloratură
plăcută, atractivă, distractivă activităţii desfăşurate de copii. Conceperea lor depinde de
ingeniozitatea cadrului didactic. Se sugerează folosirea unor elemente de surpriză, de aşteptare,
întrecerea individuală sau de grup, mişcarea, ghicirea, reconpensarea rezultatelor bune, penalizarea
greşelilor comise, aplauze. Sarcina cadrului didactic este de a găsi pentru fiecare joc, elemente de
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joc cât mai variate, deosebite de cele folosite în alte activităţi similare, în caz contrar existând riscul
ca acestea să nu mai prezinte atractivitate pentru copii, însăşi esenţa jocului fiind în acest caz
compromisă.
În cazul jocurilor în care se folosesc şi materiale didactice, reuşita jocului depinde şi de
calitatea materialelor, care trebuie să fie adecvate conţinutului, variate şi atractive, uşor de manevrat
şi să provină din mediul apropiat, familiar copiilor (planşe, jetoane, figuri geometrice, jucării, fişe
individuale, obiecte naturale).
Acţiunea de joc este acţiunea prin care se realizează sarcina de joc. Acesta antrenează copiii
la o activitate intelectuală al cărui efort nu este conştientizat, dinamizează participarea şi
favorizează obţinerea performanţelor. Acţiunea de joc cuprinde momente de aşteptare, surpriză,
ghicire, mişcare şi întrecere.30
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METODA PROIECT
METODĂ MODERNĂ DE PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE
Prof. dr. Iovanov Valeria, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Planul unităţii de învăţare
Prezentare generală a unităţii de învăţare
Titlul planului unităţii de învăţare:„Senzorii de proximitate capacitivi”
Rezumatul unităţii de învăţare
Modulul ”Senzori şi Traductoare” este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind
elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii.
Abordarea modulară va oferii următoarele avantaje:
 Orientarea asupra celui care învaţă,respectiv asupra disponibilităţilor sale, urmând să le pună
mai bine în valoare;
 Fiind o structură elastică modulul poate încorpora în orice moment al procesului educativ noi
mijloace sau resurse didactice;
 Permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale;
 Oferă deschidere maximă atât în plan orizontal , cat şi vertical;
Creşterea deosebită a complexităţii sistemelor automatizate de producţie necesită folosirea
unor componente care să fie capabile să primească şi să transmită informaţii referitoare la procesul
de producţie. Fără senzori nu ar exista automatizare , aceştia fiind de o importanţă deosebită în
controlul proceselor tehnologice.
Acest obiectiv poate fi atins având în vedere dotarea de care dispune liceul respectiv
Aria tematică:Modulul X –Senzori şi traductoare
Clasa a XI a, liceu, filiera tehnologică ,profil tehnic, specializarea „ Tehnician Mecatronist”
Timp aproximativ necesar:10 lecţii a câte 50 minute,5 săptămâni
Reperele unităţii de învăţare:
Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice
1.1. Identifică probleme complexe.
1.2. Alege tipul de senzor corelat cu aplicaţia.
1.3.Integrează senzorii în schemele de automatizare.
1.4.Verifică funcţionalitatea schemei.
Obiective operaţionale /rezultate aşteptate
Elevul sa fie capabil:
 să definească senzorii de proximitate capacitivi;
 să identifice tipul de senzor corelat cu aplicaţia;
 să descrie principiul de funcţionare al senzorului capacitiv;
 să realizeze cu ajutorul programului Fluid–Sim , schema bloc a unui senzor de proximitate
capacitiv;
 să analizeze distanţa de comutare a senzorului capacitiv în funcţie de grosimea materialului şi
tipul materialului detectat;
 să descrie caracteristicile tehnice ale senzorului capacitiv: tensiunea de alimentare,distanţa
nominală de activare, materialele detectate,curentul de ieşire la activare,temperatura
ambiantă de lucru,sensibilitatea la impurităţi ,durata de viată ,frecvenţa la comutare,design;
 să descrie parametrii caracteristici senzorilor capacitivi(dimensiune, greutate,cost, grad de
protecţie,
 să descrie domeniul de utilizare a senzorilor capacitivi:construcţii de maşini, agricultură,
alimentaţie,medicină,uz general;
 să identifice componentele:echipamente,funcţionare, posibilităţi de automatizare
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să integreze senzorul în schema de automatizare (conectare mecanică,
electrică;electropneumatică,hidraulică);
 să identifice conexiuni greşite,amplasare incorectă a senzorului într-o schemă,reglaje
defectuoase,să înlăture deficienţele;
 să realizeze exerciţii în grup (analizează schemele hidropneumatice, argumentează dificultăţi
care intervin în utilizarea senzorului, consemnează disfuncţionalităţile unui sistem
hidropneumatic în fişe de lucru,realizează rapoarte)
Întrebări - cheie ale curriculumului
Întrebare esenţială
Cum putem să detectăm obiectele din mediul înconjurător?
Întrebările unităţii de învăţare
Care este importanţa senzorilor de proximitate capacitivi?
În ce scop putem utiliza senzorii de proximitate capacitivi?
Întrebări de conţinut
 Care sunt obiectele care le putem detecta cu ajutorul senzorilor capacitivi?
 Care sunt caracteristicile electrice, mecanice, constructive, funcţionale ale senzorului
capacitiv ?
 Care sunt parametrii caracteristici senzorului capacitiv ?
 Care sunt domeniile de utilizare ale senzorului capacitiv ?
 Ce trebuie să avem în vedere la integrarea senzorului capacitiv în schemele de automatizare ?
 Care sunt disfuncţionalităţile care pot intervenii într-o schemă de automatizare?
 Ce trebuie să identificăm într-o schemă de automatizare , pentru a înlătura deficienţele?
Plan de evaluare
Graficul de timp pentru evaluare
Evaluare iniţială
Evaluare formativă
Evaluare finală





Chestionar  Planificarea  Liste
 Autoevaluarea  Test grilă  Analiza
evaluării
De observaţii
Întrebări
 Realizarea proiectului
proiectului
unei scheme
 Concluzii
Prezentare
de
Test
de
automatizare
evaluare
iniţială
Evaluare – sumar
Pentru evaluarea competenţelor incluse în programa şcolară „Senzori şi Traductoare” se
recomandă utilizarea unor metode şi instrumente moderne de evaluare
 Fişe de lucru (în clasă,acasă).
 Fişe cu itemi ,rezolvare de probleme, itemi de completare,itemi cu alegere multiplă, itemi cu
alegere duală.
 Miniproiectul prin care se evaluează metodele de lucru folosite de elev, utilizarea
corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor din dotare modul de organizare a
ideilor şi resurselor materiale, acurateţea tehnică a execuţiei.
 Portofoliul ca instrument de evaluare flexibil, complex. integrator ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor elevilor .
Evaluarea iniţială , se va face la începutul etapei de instruire, prin aplicarea unui test docimologic.
Evaluarea continuă sau formativă, se va face prin verificări sistematice, pe parcursul întregului
program şi pe secvenţe mici. Verificarea continuă va avea loc prin verificarea tuturor elevilor şi
asupra întregii materii, dată fiind circumstanţa că nu toţi elevii învaţă la fel de bine.
Scopul evaluării continue sau formative, va fi ameliorarea procesului, scurtând considerabil
intervalul dintre evaluarea rezultatelor şi perfecţionarea activităţii. Evaluarea continuă se va face
plecând de la obiectivele operaţionale având drept scop realizarea unor relaţii de cooperare între
profesor şi elev , cultivând simultan capacitatea de evaluare şi autoevaluare la nivelul elevilor.
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Se va evalua numai standardele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind
relevantă.
O competenţă se evaluează o singură dată ,demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din
competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.
Elevii vor fi evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.
Pe tot parcursul modulului se realizează evaluarea continuă, prin aplicarea instrumentelor
specifice de evaluare continuă prevăzute în Standardele de Pregătire Profesională (probe scrise,
probe orale, probe practice).
Verificarea orală – constă în realizarea unei conversaţii prin care profesorul urmăreşte identificarea
cantităţii şi calităţii instrucţiei.
Verificarea scrisă – se concretizează prin lucrări de control sau teze. Elevii au şanse să-şi prezinte
achiziţiile educaţiei fără intervenţia profesorului .
Examinarea prin probe practice – vizează identificarea capacităţilor de aplicare în practică a
cunoştinţelor dobândite , a gradului de încorporare a unor priceperi şi deprinderi , ipostaziate în
anumite suporturi obiectuale sau activităţi materiale.
Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă a elevului alături de celelalte
discipline de cultură de specialitate şi de disciplinele de cultură generală.
Evaluarea cumulativă ( sumativă ) se va face prin verificări parţiale , încheiate cu aprecieri de
bilanţ asupra rezultatelor.
Evaluarea cumulativă (sumativă) generează atitudini de nelinişte şi stres la elevi, iar sub
aspectul folosirii timpului această metodă utilizează o parte considerabilă din timpul alocat instruirii.
La sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă,pentru verificarea atingerii
competenţelor. Dobândirea competenţelor pentru nivelul IV de calificare se va certifica pe baza
rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenţelor.
Pe tot parcursul procesului de predare învăţare este necesar să se realizeze un feedback
permanent între profesor – elev , elev – profesor, iar în cazul unui evaluări nereuşite este esenţială
transmiterea unui feedback clar şi constructiv , care va include discuţii cu elevul în legătură cu
motivele care au dus la insucces şi identificarea unor noi ocazii pentru reevaluare , precum şi a
sprijinului suplimentar de care elevul are nevoie.
Detalii ale unităţii de învăţare
Aptitudini şi capacităţi obligatorii
 Competenţe de utilizare a calculatorului;
Abilitatea de a utiliza SDV-uri specifice specializării;
Procedee de instruire
Profesorul adresează elevilor întrebarea esenţială: Cum putem să detectăm obiectele din
mediul înconjurător? În urma discuţiilor , profesorul va afla ce cunoştinţe şi experienţă au elevii
despre modul cum putem folosii senzorii de proximitate. Aceasta reprezintă îndeplinirea unei sarcini
şi aşteaptă să primească rezultate. Profesorul trebuie să se convingă că elevii au înţeles conceptele
proiectului şi acest lucru va influenţa structurarea rolurilor primite de fiecare participant la proiect.
Profesorul precizează că obiectele din mediul înconjurător pot fi detectate ci ajutorul
senzorilor de proximitate.
I. Profesorul anunţă titlul lecţiei :” Senzori de proximitate capacitivi”,precizând obiectivele
operaţionale care vor fi dezbătute pe parcursul a 2 ore:
1. Clasificarea senzorilor de proximitate(capacitivi,inductivi, optici, magnetici, cu ultrasunete);
2. Tipuri de senzori de proximitate utilizaţi în industrie şi specifici laboratorului de mecatronică;
3. Identificarea senzorilor de proximitate utilizaţi în industrie şi specifici laboratorului de
mecatronică;
4. Senzori de proximitate capacitivi( definiţie, tipuri de senzori capacitivi - descriere-posibilităţi
de identificare – se prezintă tipurile de senzori existenţi în laborator – caracteristicile acestora
– distanţa de comutare, tensiunea de alimentare, posibilitatea conexiunii în schemele
electropneumatice).
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II. Înainte de începerea lecţiei , profesorul se asigură că elevii şi-au însuşit noţiunile predate şi
realizează o evaluare frontală , după care anunţă obiectivele operaţionale ce vor fi dezbătute pe
parcursul a 2 ore:
1.Principiul de funcţionare a senzorilor capacitivi ;
2.Modalităţi de realizare a senzorilor capacitivi:
 cu condensatoare plane ;
 cu condensatoare cilindrice;
• cu condensatoare plane cu o armătură fixă şi una mobilă;
• cu modificarea suprafeţei de suprapunere a armăturilor;
• cu modificarea dielectricului;
3. Scopul şi importanţa utilizării senzorilor de proximitate capacitivi;
III. Înainte de începerea lecţiei ,profesorul împarte elevii pe grupe, 5 grupe cu 5 elevi într-o
grupă şi atribuie lucrul pe grupă.
Fiecare grupă va avea sarcini diferenţiate: identificarea senzorilor de proximitate capacitivi
existenţi în laboratorul de mecatronică, menţionând caracteristicile senzorului, principiul de
funcţionare, posibilitatea conexiunii în schemele electropneumatice. modalităţi de realizare a
senzorilor capacitivi.
Evaluarea se va face pe grupă şi pentru fiecare elev în parte, printr-un test de autoevaluare
prin care elevii îşi vor identifica punctele tari şi punctele slabe. Testul de autoevaluare se va păstra la
portofoliul elevului. După ce profesorul soluţionează conceptele necunoscute de elevi,va anunţa
noile obiective operaţionale ce se vor derula pe parcursul a 2 ore:
1. Schema bloc a senzorului de proximitate capacitiv – principiul de funcţionare;
2. Distanţele de comutare ale senzorilor capacitivi în funcţie de grosimea materialului;
3. Valoarea factorului de reducere pentru diferite materiale dielectrice;
4. Caracteristicile tehnice generale ale senzorului de proximitate capacitiv;
5. Concluzii generale cu privire la senzorii de proximitate capacitivi;
IV. Înainte de începerea lecţiei ,se formează grupele de lucru, 5 grupe cu 5 elevi într-o grupă , iar
profesorul atribuie lucrul pe grupă şi pe fiecare elev din grupă care va avea o fişă de lucru
După ce profesorul a realizat o evaluare formativă şi a soluţionat conceptele necunoscute de
elevi, anunţă noile obiective operaţionale ce se vor derula pe parcursul a 2 ore:
1. Aplicaţii:Ce putem detecta cu ajutorul senzorilor de proximitate capacitivi?
 Detecţia obiectelor negre şi mate;
 Detecţia nivelului de încărcare a fluidelor într-un container;
 Detectarea nivelului de încărcare a unui material granulat;
 Monitorizarea existenţei firelor sau cablurilor metalice;
2. Simbolizarea senzorilor de proximitate (capacitivi,inductivi, optici, magnetici);
3. Intercalarea senzorilor capacitivi în schema electropneumatică;
4. Identificarea elementelor componente din schema electropneumatică;
5. Realizarea schemei electropneumatice folosind programul Fluid – Sim (Festo- Didactic);
6. Realizarea schemei electropneumatice folosind elementele componente existente la panoul
de lucru(Festo- Didactic);
V. Înainte de începerea lecţiei ,se formează grupele de elevi , 5 grupe cu 5 elevi într-o grupă, iar
după ce profesorul a realizat o evaluare formativă în rândul elevilor ,soluţionând conceptele
necunoscute de elevi ,atribuie lucrul pe grupă .Fiecare elev din grupă va avea o fişă de lucru .
Fiecare elev ,va realiza cu ajutorul calculatorului:
1. Schema electropneumatică care comandă cilindrul cu dublu efect;
2. Identificarea elementelor componente din schema electropneumatică;
3. Realizarea schemei electropneumatice folosind fişa de lucru şi programul Fluid–Sim (FestoDidactic);
4. Elevii vor realiza concluziile referitoare la modul de funcţionare,intercalarea senzorului
capacitiv în schemă
5. Timpul de lucru pentru elevi va fi de 2 ore.
337

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

La sfârşitul modulului profesorul ,va realiza evaluarea sumativă, utilizând un test grilă de
evaluare finală.
Adaptare pentru diferenţierea instruirii
Elevul cu dificultăţi de învăţare:
Clasele sunt relativ omogene, deoarece elevii au fost selectaţi la începutul ciclului superior în
ordinea mediilor şi după opţiune.
Elevii cu nevoi speciale beneficiază de pe urma plasării în clase eterogene. Predarea prin
proiecte oferă oportunităţi pentru diferenţierea instruirii în vederea susţinerii învăţării elevilor cu
nevoi speciale. Proiectele de asemenea le permit să-şi dezvolte forţele şi să-şi pună în aplicare
creativitatea referitor la materiale şi produse care îi interesează.
Hărţile, site-urile web, schemele şi listele cronologice, pot ajuta elevii să incorporeze cunoştinţe noi
la cele deja existente.
Elevul supradotat:
Elevii dotaţi şi cei care au cunoştinţe şi deprinderi în utilizarea calculatoarelor pot fi stimulaţi
prin:
 formularea de sarcini de învăţare şi de lucru diferenţiate, cu grad de dificultate sporit, cu
aplicabilitate în domeniul macatronicii;
 Facilitatea implicării lor în activitatea de grup a altor echipe ca specialişti pentru a furniza
informaţii , explicaţii suplimentare sprijin celor care le solicită;
 Stimularea participării lor la activităţi de tutorat , în cadrul cărora sprijină eforturile de studiu cu
ritm lent de învăţare sau/ şi cu nevoi educaţionale speciale, asumare a responsabilităţii, implicare
în viaţa colectivului.
Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare.
Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare) 
Aparat foto
 Disc laser
 Video
 Computer(e)
 Imprimantă
 Video Camera
 Aparat foto digital
 Sistem de proiecţie
 Echipament pt. Video
 Conferinţă
 Scanner
 Altele
 DVD Player
 Televizor
Conexiune Internet
Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)
 Bază de date/Calcul tabelar  Procesare imagine
 Creare pagină web
 Tehnoredactare
 Browser de Internet
 Procesare documente
 Software de e-mail
 Multimedia
 Altele
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PROFESORUL CREATIV ȘI METODE DE STIMULARE A CREATIVITĂȚII
Prof. Ivan Irina Steluţa
Școala Gimnazială ”Savin Popescu” Giurgiu
Brainstorming
Este o metodă de stimulare a creativităţii atât de grup cât şi individuală. Din punct punct de
vedere etimologic există termenul de traducere „furtună în creier”, efervescenţă, aflux de idei.
A fost o metodă lansată de către Alex F. Osborn. „Se spune despre această metodă că era
practicată în vechime de către filosofii indieni şi de către secta budistă Zen” (Ion Moraru- „Un
model epistemologic- psihologic al creativităţii tehnice” pag. 48).
I s-a mai spus <The Big Yes> (filosofia marelui Da), întrucât în prima fază se acceptă
necondiţionat toate ideile. Principiul care stă la baza metodei lui Osborn este de inspiraţie freudiana.
Această metodă presupune cerinţele organizatoare următoare: se preferă un grup, relativ
eterogen spre a privi problema din unghiuri cât mai diferite, format din 5-12 persoane, conferinţa
are un conducător cu experienţă, care lansează problema asupra căreia se cer idei noi şi originale, ca
timp, se preferă dimineaţa, când participanţii au o mare disponibilitate psihofiziologică spre
creativitate, conferinţa se cere a se desfăşura într-o ambianţă fizică stimulativă: o sală confortabilă,
luminoasă, pastelată iar participanţii îşi pot alege orice loc şi pot face orice: să scrie, să citească etc,
se cere o atmosferă degajată de orice convenienţă. Conferinţă presupune un climat lipsit de
rigiditate, intim şi permisiv, care să genereze din punct de vedere psihologic o stare de relaxare şi de
bine general care favorizează creativitatea. Conferinţa durează o oră maxim pentru ca apoi se
aşterne oboseala. În cadrul întrunirilor de brainstorming, se cer îndeplinite anumite reguli. După
Ana Stoica („Creativitatea elevilor” pag. 32) acestea sunt:
1. Aprecierile critice sunt interzise: nimeni nu are voie să conteste, să facă observaţii negative, să
se mire sau să aibă îndoieli asupra valabilităţii ideilor pentru că sunt distructive pentru imaginaţia
creatoare a grupului.
2. Imaginaţia să fie total liberă: se acceptă orice fel de idei, oricât de extravagante ar fi. În
brainstorming se spune prima idee care îţi vine în minte, fără cenzură, chiar dacă ţi se pare absurdă
sau imposibilă.
3. Se cere cantitate: primele răspunsuri care ne vin în minte sunt cele mai uzuale, deci banale şi
neoriginale; dar, odată epuizate, ideile care vor veni după au cele mai multe şanse de-a fi originale.
Este un postulat al brainstormingului.
4. Sunt încurajate asociaţiile neobişnuite de idei, combinaţiile şi ameliorările soluţiilor propuse de
ceilalţi. Găsirea unei soluţii ingenioase, în final, înseamnă o asociere inedită.
Sinectica
Este o metodă de creativitate colectivă şi a fost o metodă elaborată de W.I.J. Gordon şi G.
Prince. În ceea ce priveşte etimologia, cuvântul provine din termenul grecesc <syneticos> care
înseamnă a pune împreună elemente diferite şi aparent irelevante. Sinectica are aspecte comune cu
asaltul de idei, dar are şi aspecte care-i sunt proprii. Este similară cu asaltul de idei în ceea ce
priveşte preocuparea de încurajare a generării de idei şi produse noi, de creare a unui climat din care
să se elimine criticismul şi evaluarea. Totuşi între cele două metode există şi diferenţe
semnificative. Caracterul specific al sinecticii este dat de utilizarea metaforelor şi analogiilor.
În cadrul desfăşurării şedinţei de sinectică, atmosfera de lucru este complet degajată, cu
libertate deplină de mişcare prin încăpere, cu raporturi personale amicale, fără niciun fel de
tensiune. Şedinţele durează o oră. Grupul de sinectică este alcătuit din minimum 3-4 şi maximum 68 persoane care trebuie să aibă acelaşi nivel de pregătire, dar să aibă profesii variate: un psiholog,
un medic, un inginer, un literat etc., grupul fiind condus de un cadru pregătit şi iniţiat în metodă.
„În mod deliberat grupul este constituit, în cea mai mare parte, din nespecialişti
considerându-se că, de regulă, specialiştii se închistează în propriile scheme şi tipare care le
îngustează creativitatea” (Andrei Cosmovici „Psihologia generală” pag. 55).
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Sinectica se sprijină pe două mecanisme principale: a face straniul (neobişnuitul, ciudatul)
familiar și transformarea familiarului în straniu.
În primul rând, este necesar ca noul, adica problema, să capete un caracter familiar, ceea ce
înseamnă deprinderea cu problema şi cu variatele ei aspecte sau componente, înlăturarea
incertitudinii şi punerea problemei în termeni univoci.
Sunt, pe de altă parte, probleme cu care avem dificultăţi pentru că suntem prea familiarizaţi cu
ele. În acest caz este necesar să intre în funcţiune mecanismul invers adică a face familiarul straniu,
neobişnuit, să ne luăm o anumită distanţă faţă de el, pentru a obţine o mai bună privire asupra
problemei şi astfel să se realizeze o ajungere mai uşoară la soluţia creatoare.
Membrii grupului sunt antrenaţi în utilizarea unor mecanisme operaţionale sau procedee care să
ducă la o stare psihologică favorabilă dezvoltării unor idei creatoare. Atăt pentru a face straniul
familiar, cât şi familiarul straniu, este necesară utilizarea sistematică a analogiei.
Se utilizează patru tipuri de analogii:
1.
Analogia personală: subiectului sau grupului i se sugerează să încerce să se simtă că parte a
problemei considerate sau a obiectului implicat în problemă, să se comporte ca un obiect sau aspect
care este parte a problemei. Este vorba deci de identificarea empatetică cu obiectul.
2.
Analogia directă: este vorba de înlocuirea obiectului problemă cu un obiect analogic, ca în
bionică. Este vorba deci de căutarea de procese compatibile într-un domeniu diferit de cel în care se
lucrează, din care face parte problema, de exemplu analogiile biologice.
3.
Analogia simbolică: este vorba de utilizarea de imagini poetice şi simbolism, de înlocuirea
obiectului printr-o imagine, de comprimare a elementelor problemei într-un cuvânt sau frază.
4.
Analogia fantastică: se substituie magicul realului, se cere utilizarea împlinirii dorinţei,
ignorându-se legile naturii. Această analogie este bazată pe ideile lui Feud că opera creată
reprezintă împlinirea dorinţei. Sinectica este o metodă de tip ludic, ce practică descoperirea sub
forma jocului. Ea se bazează pe stimularea fanteziei participanţilor şi pe analogii multiple. Sinectica
doreşte să aducă participanţii într-o stare de spirit analogă copilăriei” remarca Ion Moraru („ Un
model epistemologic-psihologic al creativităţii tehnice”).
Metoda 6-3-5
Această metodă este una de grup. Metoda se numeşte 6-3-5 pentru că primele 3 idei ale
celor 6 participanţi sunt preluate de alte 5 persoane. Ea valorifică experienţa şi punctele de vedere
diferite, insistând pe finisarea şi perfectarea unui număr finit de idei.
Cei şase membrii ai grupului împart fiecare o coală de hârtie în trei coloane. După ce
instructorul enunţă problema, fiecare participant sau membru notează trei idei pentru rezolvarea
problemei în cele trei coloane. Apoi fiecare participant transmite colegului din dreapta foaia sa,
primind-o pe a colegului din stânga. Fiecare membru reia cele trei emise iniţial şi le completează
sau le îmbunătăţeşte, le modifică sau îşi spune părerea asupra lor, până când ideile iniţiale au trecut
pe la toţi ceilalţi cinci membrii ai grupului.
Instructorul va strânge foile, după care poate urma o discuţie, o dezbatere asupra ideilor.
Potenţialul creativ al elevilor
În studiul intitulat „Creativitatea elevilor” (pag. 65) Ana Stoica face o analiză a potenţialului
creativ al elevilor, atrăgând într-o primă fază atenţia asupra distincţiei care trebuie făcută între
potenţialul creativ (ca posibilitate latentă) şi creativitatea (ca act real): „Am putea trage pripita
concluzie că (atât timp cât creativitatea ca premisă a produsului original este apanajul adultului dar
nu încă şi al copilului), copilul nu posedă potenţial creativ. De fapt, el nu realizează încă acte de
originalitate, dar asta nu înseamnă că nu dispune de potenţialităţi, căci nivelul acestora este sub cota
celor existente la adult” remarca Ana Stoica.
Un alt element important, demn de luat în consideraţie este specificul vârstei: „sa nu-l
apreciem pe copil cu criteriile şi instrumentele destinate adultului, căci e posibil să nu fie
discriminative” (Mihaela Roco „Creativitatea individuala şi de grup” pag. 47).
Creativitatea ca proces intelectual rezultă din fuziunea raţionalului (aici incluzând gândirea
logică, cât şi volumul de cunoştinte şi experienţa tehnicilor de lucru) cu fantezia. La individul
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mediu judecată se dezvoltă automat odată cu vârsta, în timp ce creativitatea (imaginaţia) scade
progresiv la aceia care nu o dezvoltă progresiv.
Un alt factor care conditioneaza creativitatea este spontaneitatea. Ea este un factor activ în
comportamentul copilului înainte ca inteligenţa şi memoria sa dezvolte la el noi metode de
orientare. Dar vine un moment când inteligenţa şi memoria progresează (datorită factorului culturaleducativ care le cultivă cu precădere), în timp ce spontaneitatea devine treptat supusă, iar, în cele
din urmă, spontaneitatea se supune puternicelor stereotipuri sociale şi culturale care domină mediul
uman. Se enumeră o seamă de factori inhibitori, subiectivi şi obiectivi, între care un loc de frunte îl
ocupă spiritul autocritic, presiunile din exterior pentru conformitate, insuficienta încredere în
posibilităţile proprii, tendinţa spre perfecţionism – în sensul reprimării pe rând a soluţiilor venite în
minte, de teamă ca nu vor fi la cel mai înalt nivel.
Se spune deci că potenţialul creativ este una din coordonatele normale ale personalităţii,
evoluţia lui fiind funcţia de evoluţie a personalităţii în ansamblu. Când dezvoltarea fizică încetează
(18-20 ani), potenţialul creativ al persoanei este oarecum fixat, dar realizările creatoare depind şi de
alţi factori (cunoştinţe generale, mediu), ele înregistrând în continuare o evoluţie.
Iată câteva modalităţi de manifestare a elevilor creativi în activitatea şcolară:
1. Identificarea copilului creativ în funcţie de gama de însuşiri ce i se atribuie adultului, care s-a
afirmat deja impun precauţie şi un efort de verificare a indicatorilor respectivi. Şi aici apar
probleme:
- daca persoanele creative consacrate au avut insusiri si inante ca creativitatea sa sa fie recunoscuta,
căci se pune întrebarea dacă încrederea în sine este o consecinţă a reuşitei sau una din resursele ei.
Este posibil ca persoanele cu potenţial creativ mare, dar care nu s-au impus încă, să nu prezinte
acelaşi tablou psihic pe care l-ar prezenta post-factum. Chiar şi un psiholog ar putea deduce că un
individ care nu s-a afirmat, nici nu are posibilităţi corespunzatoare.
- în al doilea rând, trebuie să se ţină cont de faptul că personalitatea copilului nu este structurată
definitiv. Funcţiile sale sunt în formare, în timp ce unele sunt exacerbate, dată fiind iminenţa
adolescenţei plină de asimetrii. E normal să ne aşteptăm ca indicatorii de personalitate relativ bine
conturaţi în cazul adultului să apară în germen la elevi.
- în al treilea rând, trebuie să se ia în consideraţie mijlocul de manifestare a potenţialului creativ al
elevilor – munca. Specificul muncii elevului este învăţarea, activitatea şcolară. Prin urmare, este
dorit să circumscriem anumite conduite proprii acestei activităţi şi acestei vârste, prin care să se
poată diagnostica potenţialul creativ.
2. Pe baza unei cercetari proprii, Ana Stoica („Creativitatea elevilor” pag. 74) constată următoarele
conduite ce caracterizează un elev creativ: la lecţie dovedeşte pătrunderea materialului, prelucrarea
lui, capacitatea de a se detaşa de informaţie, posibilitatea restructurării personale şi rapide a datelor
în funcţie de alt criteriu decât cel obişnuit, capacitatea de a domina complexitatea şi de a se mişca
liber în sfera cunoştinţelor, realizând sinteze clare, spirit independent şi critic, iniţiativă intelectuală
creatoare; indiferenţă relativă faţă de impresia pe care o produce colegilor sau chiar profesorilor;
nonconformism în plan intelectual, curiozitate.
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ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE
PENTRU EDUCAREA NOILOR GENERAȚII
Ivasc Liliana – Liceul Tehnologic Răchitoasa, Jud Bacău
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi! Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se
adapteze!” (Maria Montessori – „Descoperirea copilului”).
În orice domeniu este bine a se cunoaște materialul de prelucrat, astfel încât să fie posibil a
se utiliza adecvat uneltele pentru obținerea finalității dorite. În domeniul educației, de exemplu ,
această identificare trebuie făcută foarte atent, cu atât mai mult cu cât „materialul” este unul uman,
prin urmare individual, de cele mai multe ori chiar imprevizibil.
Actualele activități instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate a tinerilor, de
aici și nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în funcție de personalitatea și
nevoile celor care urmează a fi „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, este indicat să putem
identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate.
În fiecare școală se parcurge un curriculum unitar; adică rutina cursurilor are ca finalitate o
examinare publică (teste naționale, bacalaureat). Prin urmare, elevii învață mult pentru a avea
rezultate bune și a promova. Dar este suficient în ceea ce privește formarea personalităţii tinerilor, a
celor care vor participa activ la cerințele societății actuale? Pe lângă studiu, tinerii trebuie să mai fie
și conștienți de lumea exterioară și de ce se întâmplă în jurul lor. Cu alte cuvinte, dezvoltarea
individului trebuie să să facă pe cele două planuri: intelectual și fizic.
Examenele și studiile sunt doar o parte care trebuie completată de alte componente pentru a
forma o personalitate integrabilă în această societate competitivă. Astfel, complexitatea finalităţilor
educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, unde parteneriatul
educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o necesitate.
Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de
învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific
învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi
(life-long learning) sau a educaţiei permanente.
Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne un sistem de valori, să contravină educaţiei de
tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o mai atractivă pentru educabili şi mai
eficientă.În consecință,activităţile extracurriculare nu se rezumă la spaţiul şcolar, la fel cum nu se
rezumă nici la spaţiul extraşcolar. În sens larg, educaţia extracurriculară este un tip de educaţie care
transcende procesul de învăţământ şi implică – conform UNESCO – două aspecte:

educaţia de tip informal – educaţia individului sub influenţa mediului socio-cultural cu care
intră în contact;

educaţia de tip non-formal – educaţia realizată în sânul sistemului de învăţământ sau în
instituţii sau organizaţii cu caracter educativ (biserici, biblioteci, cenacluri, case de cultură,
cluburi studenţeşti, cercuri – literare, ştiinţifice, de arte plastice ş.a. – săli de dans, săli de
sport, tabere şcolare etc.).
Toate acestea urmăresc la individ formarea unor abilităţi şi competenţe de tip atitudinal,
comportamental şi social, altele decât cele dobândite pe plan formal, dar corelate cu acestea în
vederea unei mai bune adaptări în comunitate şi în societatea globală şi, de ce nu, pentru satisfacţii
personale. Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult
cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. În cazul unui astfel de tânăr,
activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba optica asupra vieții și îl pot
orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul
va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător.
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Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai
responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în
activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută
să-și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină
dificultăți de comunicare cu semenii lor.
Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume
dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva
decât să contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla
comportamental, emoțional.
Activităţile de tip extracurricular sunt de o mare diversitate şi se pot organiza şi desfăşura
într-o mare varietate de moduri. Putem vorbi de exemplu de scenete, activităţi de voluntariat, vizite
la instituţii de cultură, activităţi cu scop ecologic, excursii tematice etc. În fiecare şcoală există
persoane care se ocupă în mod special cu organizarea şi desfăşurarea acestor activităţi. Unele dintre
acestea – precum scenetele sau concertele – implică doar copiii şi coordonatorul de activităţi, dar
altele, precum proiectele mai ample, colocviile, mesele rotunde, sesiunile de comunicări ştiinţifice –
pot implica atât elevii cât şi diriginţii, alte cadre didactice, părinţii elevilor, consilierii pentru
educaţia permanentă, profesorii consilieri şi chiar membri ai conducerii şcolii şi reprezentanţi ai
comunităţii locale. Marea varietate a activitățile extracurriculare , permite tinerilor să se implice, în
funcție de interesele fiecăruia. Nu este necesar ca elevii să exceleze în aceste activități, atâta timp
cât la sfârșit asimilează niște experiențe noi care îi vor ghida mai departe.
Astfel, elevii cât și părinții acestora pot fi invitați să participe la activități care implică
lectura, dezbaterea și discuțiile de grup care îi vor ajuta să achiziționeze deprinderi în
comunicare.Tinerii care au ca preocupări dansul sau muzica pot să participe la diferite competiții de
acest gen. Acest lucru, nu numai că le oferă o alternativă la viitoarea carieră, dar îi ajută să capete
încredere în ei înșiși.
De asemeni, sunt elevi care studiază mult, dar sunt o serie de lucruri care pot să nu le fie
clare. În cadrul unor concursuri, ei pot acumula informații pe care nu le aveau înainte.
Studiul este important, dar la fel este și „jocul”. Sportul este necesar în dezvoltarea corpului
și a minții, mai mult, el învață individul ce înseamnă spiritul de echipă, corectitudinea și toleranța.
De asemenea elevii trebuie să fie pregătiți pentru situații limită. Astfel, ei ar trebui să știe
cum să ofere primul ajutor și cum să-l primească, în diferite cazuri (cutremur, incendiu, accident
etc), întregul proces și tehnicile folosite.
În ultimul timp în şcoli se stabileşte şi o comisie specială de activităţi extracurriculare, din care pot
să facă parte orice cadru didactic, inclusiv consilieri şcolari etc.
Aşa cum o arată însuşi denumirea, activitățile extracurriculare se desfăşoară în afara orelor
de clasă obişnuite. Aceste activităţi trebuie organizate şi desfăşurate în aşa fel încât să nu perturbe
procesul de învăţământ şi este necesar să răspundă nevoilor recreative şi formative ale elevilor.
Aceasta implică faptul că elevii vor fi consultaţi în prealabil cu privire la natura şi scopul unei
anumte activităţi pentru a se evita orice abuz pornit din entuziasmul unora de a efectua activităţile
numai pentru a evidenţia cu orice preţ un anumit elev sau grup de elevi, pentru interesul personal
sau pentru un presupus interes al şcolii aflate în competiţie cu alte şcoli atunci când nu este cazul
(de exemplu, când nu este vorba de olimpiade, concursuri pe meserii, concursuri cu caracter literar,
artistic, ecologic etc.). Consilierului şcolar îi revine importanta misiune de a descoperi printre elevi
pe aceia cu talente deosebite şi competenţe în anumite domenii (literatură, muzică, arte plastice,
sport, meteşuguri etc.) şi să-i orienteze pe aceştia în vederea valorificării acestor talente şi
competenţe în cadrul activităţilor extracurriculare, mai ales dacă instituţia de învăţământ nu este una
de tip vocaţional. Consilierul şcolar va colabora îndeaproape cu dirigintele clasei elevului dotat, cu
părinţii acestuia, cu colegii, cu profesorii care predau la clasa sa pentru a-l mobiliza în vederea
manifestării la cote înalte în timpul activităţii respective. Dacă de pildă la anumite clase se
descoperă copii cu înclinaţii spre arta teatrală, este indicat de a se forma o trupă de teatru a şcolii
respective care să-i cuprindă, pe cât posibil, pe cât mai mulţi dintre aceştia. La fel se poate proceda
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cu elevii talentaţi la muzică sau cu elevii inimoşi şi activi dispuşi să întreprindă activităţi de
voluntariat.
Ca tipuri de activităţi extracurriculare ce se pot realiza cu succes în şcoală menționez :
serbările cu ocazia unor evenimente deosebite (Ziua „Ion Luca Caragiale” Ziua „Mihai
Eminescu”, vizita în şcoală unei personalităţi marcante din viaţa culturală, Zilele Şcolii,”1
Martie – Ziua Mărţişorului” „8 Martie – Ziua Femeii”), a sărbătorilor naţionale („1
Decembrie”) sau religioase („Paşte” „Crăciun”);

vizite la diverse instituţii sociale şi culturale (vizite la muzeele de artă, de istorie, la
penitenciarele de minori, la anumite întreprinderi, unităţi militare), activităţi tip „turul
oraşului”, plimbări prin parcuri;

activităţi cu caracter ecologic de tipul „Curăţenie în parcul nostru” sau „Să plantăm un copac
de fiecare!”);

activităţi de tipul „Campania noastră anti-fumat” sau „Să spunem NU drogurilor” – scenete,
concursuri de desen, sesiuni recreative, în aer liber, de consiliere de grup etc.;

activităţi de tip voluntariat de tipul „Să aducem un zâmbet copiilor de la orfelinat” când se
pot oferi daruri sau organiza jocuri în aer liber;

excursii tematice, cu ocazia cărora copii pot aplica cunoştinţele de geografie, ecologie etc.
însuşite la şcoală, pot deveni ghizi turistici pentru o zi;

activităţi tip „Zilele porţilor deschise” sau „Student pentru o zi” când elevii pot realiza
jocuri, concursuri, dansuri, scenete în incinta şcolii având vizitatori din afară sau pot vizita
chiar ei dverse facultăţi, experimentând pentru o zi viaţa de student.
La toate aceste activități elevii pot participa, în funcţie de vârstă, interese etc. şi singuri,
dar şi sub supravegherea unor cadre didactice competente, care-i pot proteja şi-i pot îndruma să se
manifeste adecvat şi să înţeleagă mai bine ceea ce experimentează.
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri în
spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru
o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.
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REPETÂND EFICIENT
Prof. LEANA IULIA
Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Bacău
An de an, în clasa a IX-a ne confruntăm la disciplina chimie cu un nivel de cunoștințe
scăzut. Testarea inițială are ca rezultat o medie mică și foarte mică, elevii greșind frecvent la
scrierea formulelor chimice, a ecuațiilor chimice și la efectuarea calculelor chimice. Combinat cu
fenomenul de absenteism, aceste deficiențe ne complică mult munca la clasă și activitatea de
predare învățare. Cum rezolvăm eficient aceste probleme?
Am experimentat fișele de lucru pe grupe de elevi. La clasa a IX-a și a IX-a școala
profesională un aspect mai dificil este reprezentarea corectă a configurațiilor electronice. 70% din
elevi înțeleg reprezentarea configurațiilor electronice destul de ușor. Pentru cei 30% care înțeleg
mai greu am lucrat cu o fișa de tipul: CONFIGURAȚIA ELECTRONICĂ
Element
Configuraţia
1s
2s
2p
3s
3p
4s
electronică
─
─
───
─
───
─
1H
─
─
───
─
───
─
2He
─
─
───
─
───
─
3Li
─
─
───
─
───
─
4Be
─
─
───
─
───
─
5B
─
─
───
─
───
─
6C
─
─
───
─
───
─
7N
─
─
───
─
───
─
8O
─
─
───
─
───
─
9F
─
─
───
─
───
─
10Ne
─
─
───
─
───
─
11Na
─
─
───
─
───
─
Mg
12
─
─
───
─
───
─
Al
13
─
─
───
─
───
─
Si
14
─
─
───
─
───
─
P
15
─
─
───
─
───
─
S
16
─
─
───
─
───
─
Cl
17
─
─
───
─
───
─
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18Ar

─

─

───

─

───

─

─

─

───

─

───

─

19K
20Ca

Acest tip de fișă de lucru este util și pentru elevii care au înțeles mai rapid configurațiile
electronice deoarece în repartizarea electronilor respectăm regula lui Hund. Repartizarea corectă a
electronilor pe orbitali atomici va fi corelată, mai târziu, cu noțiunile de electrovalență și covalență.
Pentru deducerea poziției unui element în sistemul periodic am propus elevilor rezolvarea
următoarei fișe de lucru:
Element
Configuratia electronica
Pozitia SPE
perioada

grupa

1H
2He
3Li
4Be
5B
6C
7N
8O
9F
10Ne
11Na
12Mg
13Al
14Si
15P
16S
17Cl
18Ar
19K
20Ca
21Sc
22Ti
23V
24Cr
25Mn

Evident se poate lucra diferențiat cu elevii. Cu elevii sub medie vom lucra configurații
succesive până la elementul cu Z=20, iar cu elevii buni și foarte buni putem lucra cu valori selective
și mai mari decât Z=20, eventual și pentru elementele din grupele secundare.
Reprezentarea proceselor de ionizare reprezintă o altă noțiune mai greu de înțeles de elevii
din clasa a IX-a, în special cei de la clasa a IX-a școala profesională. Simplificând îi putem învăța
că:
 Elementele care au 1, 2, 3 electroni pe ultimul strat electronic cedează 1, 2, 3 electroni,
formând ioni pozitivi cu sarcina 1+, 2+, 3+; aceste elemente au carecter electropozitiv.
M – nē → Mn+
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 Elementele care au 5, 6, 7 electroni pe ultimul strat electronic acceptă 3, 2, 1 electroni
(diferența până la 8), formând ioni negativi cu sarcina 3-, 2-, 1-; aceste elemente au carecter
electronegativ.
N + nē → NnPe fișele de lucru date elevilor vom alege elemente din cele două categorii separat.
Formarea ionilor pozitivi
Element

Configurație electronica

Ecuatia reactiei de ionizare
M - ne- → Mn+

3Li
4Be
11Na
12Mg
13Al
19K
20Ca

Formarea ionilor negativi
Element

Configuratie electronica

Ecuatia reactiei de ionizare
N + me- → Nm-

7N
8O
9F
15P
16S
17Cl
35Br

Le putem cere elevilor să noteze în ecuația reacției de ionizare electronii ca punte lângă simbolul
chimic al elementului. De exemplu: Na· - e - → Na +.
Vom alege de exemplu pe o fișă: 3Li, 4Be, 11Na, 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca și pe o altă fișă 7N, 8O, 9F,
15P, 16S, 17Cl. Elevii mai buni ne vor întreba, desigur "Dar elementele ce prezintă 4 electroni pe
ultimul strat?".
Pentru astfel de elevi vom lărgi aria informațiilor cu prezentarea liniei de demarcație metalenemetale din Sistemul periodic al elementelor, ionizarea fierului (Z = 26), cuprului (Z = 29) sau
chiar mai mult.
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Pentru a reprezenta ionizările sub o altă formă putem apela la fișe de lucru de tipul:
Element
Configuratie electronica
Ecuatia reactiei
Caracter
de ionizare
electrochimic
7N
8O
9F
15P
16S
17Cl
33As
34Se
35Br
6C
14Si
52Te

Le vom solicita elevilor să folosească Sistemul periodic al elementelor pentru a deduce
numărul de electroni de pe ultimul strat ( numărul electronilor de valență – pentru elementele din
grupele principale. Înainte de a modela legătura ionică, putem lucra alte două tipuri de fișe, pentru a
le arăta elevilor corelația dintre sarcinile electrice ale ionilor și scrierea corectă a unei formule
chimice (suma sarcinilor electrice este egală cu zero). De exemplu, acest tip de fișă de lucru atinge
și un alt obiectiv – repetarea ecuațiilor reacțiilor chimice (reacții de combinare).
Cl-

O-2

N-3

Na+1Cl-1
Na+
Clorură de sodiu
Ca+2
Al+3
Ecuaţiile reacţiilor chimice de obţinere a combinaţiilor:
Na + Cl2 →
Na + O2 →
Ca + Cl2 →
Ca + O2 →
Al + Cl2 →
Al + O2 →

Na + N2 →
Ca + N2 →
Al + N2 →
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Sau tipul de fișă de lucru de mai jos ne propune corelația acid – sare:
Acid
Radical acid
Sare
1+
Na
Ca2+
Al3+
HCl-acid
Cl1NaCl-clorură de CaCl2-clorură de AlCl3-clorură
clorhidric
sodiu
calciu
aliminiu

de

Folosind fișa precedentă am repetat formulele sărurilor în cele două ore de recapitulare care
au precedat testarea inițială, dar, se pare fără prea mult succes. Nu ne-am descurajat, am reluat fișele
de lucru, după ce am lucrat la tablă câteva exemple (acidul clorhidric – HCl, acidul azotic – HNO3,
acidul sulfuric – H2SO4, acidul carbonic – H2CO3, acidul fosforic – H3PO4). Putem extinde aria
exemplelor la acidul azotos, acidul sulfuros, acidul percloric și altele. Pentru a diversifica tipul de
fișe, dar și pentru a asigura o nouă repetiție dar și a extinde aria noutăților, putem lucra cu fișe de
tipul:
Ionul
Formula combinației cu ionul clorură
Ecuațiile reacțiilor chimice de obținere a
pozitiv
Cl
acestor combinații
Na + HCl →
Na+
NaCl
Na2O + HCl →
NaOH + HCl →
Ca+2
Al+3
Fără îndoială că activitatea didactică de predare – învățare – evaluare are aspecte plăcute și
altele mai puțin plăcute. În prima categorie aș include și progresul elevilor.
BIBLIOGRAFIE
1.Fătu Sanda – Didactica chimiei – Ed. Corint, București, 2002.
2.Șunel Valeriu, Ciocoiu Ioana, Rudică Tiberiu, Bîcu Elena – Metodica predării chimiei – Ed.
Marathon, Iași, 1997.
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METODE ȘI TEHNICI ACTIVE ȘI INTERACTIVE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE
LA CICLUL PRIMAR
Profesor învățământ primar, MANOLE MONICA
Școala Gimnazială IULIA HAȘDEU, Galați
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum susţine Jean Piaget, este de a asigura o
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă,
cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă. . Deşi învăţarea este
eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea
semnificaţiilor ştiinţei, este adevărat că relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor indispensabil
apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. În prezent, şcoala şi curriculum-ul şi-au
propus să ofere un cadru coerent şi flexibil, în care cooperarea, gândirea independentă, opinia liber
exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să constituie dimensiuni definitorii. Analizând
poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, se afirmă că educatorii sunt
solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci
una participativă, activă şi creativă. Modelul interactiv accentuează corelaţia şi interacţiunea
reciprocă predare-învăţare-evaluare. Conform modelului interactiv, menirea procesului de
învăţământ este aceea de a angaja elevul în trăirea unor experienţe de învăţare noi. Prin urmare,
metodele interactive se bazează pe cooperarea dintre elevi în timpul lecţiei, prezintând o serie de
avantaje: echilibrarea efortului elevului şi învăţătorului, achiziţionarea cunoştinţelor prin eforturi
proprii, formarea trăsăturilor moral-cetăţeneşti (prietenia, solidaritatea, întrajutorarea). Specific
metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile
participanţilor, dintre personalităţile lor, lucru ce duce la o învăţare mai activă şi cu rezultate
evidente. În acest tip de interactivitate elevul se identifică cu situaţia de învăţare în care este
antrenat, ceea ce duce la transformarea lui în stăpânul propriei transformări şi formări.
Învăţarea e văzută ca un proces activ şi cooperant, în care elevul nu mai este un simplu
destinatar al actului de predare, ci un beneficiar conştient al acestuia, care integrează ceea ce învaţă
în scheme cognitive proprii, diferite de ale celorlalţi. De aici, necesitatea implicării directe a
elevului în construirea propriului traseu de învăţare, dar şi cea a stimulării gândirii critice, a
spiritului de cooperare şi de competiţie. Accentul pus pe activitatea în grupe, pe metodele/tehnicile
interactive este considerat esenţial pentru reuşita actului didactic, deoarece acestea conferă elevului
certitudinea propriei implicări în învăţare, îl responsabilizează şi, în acelaşi timp, îi stimulează
operaţiile gândirii (toate având ca bază plăcerea de a învăţa prin forme aparent ludice, cooperante
sau competitive). Folosirea la clasă a metodelor şi tehnicilor active şi interactive dă învăţătorului un
elan mai mare de lucru, cu rezultate foarte bune la clasă, dacă sunt folosite consecvent şi nu
sporadic, dezvoltând creativitatea, imaginaţia, îndrăzneala elevilor. Ele creează deprinderi,
facilitează învăţarea în ritm propriu, stimulează cooperarea, creativitatea şi pot fi abordate din
punctul de vedere al diferitelor stiluri de învăţare
Aceste deziderate actuale ale învăţământului presupun în practica efectivă a disciplinelor
şcolare, reconfigurarea procesului instructiv educativ şi mai ales, exersarea strategiilor
didactice interactiv utilizând în conceperea demersului educativ modelul „Evocare - Constituirea
sensului -Reflecţie", prin care se dezvoltă gândiriea critică şi are loc o învăţare eficientă:
Evocarea- este momentul captării atenţiei elevilor şi al motivării lor pentru învăţare.
Profesorul reactualizează achiziţiile anterioare ale elevilor, cu scopul de a le valorifica în lecţia ce
urmează a fi predată
Constituirea sensului- etapa cea mai importantă a lecţiei, se poate realiza prin demersuri
inductive, deductive, analogice sau dialectice, fie chiar printr-o combinare a acestor demersuri.
Reflecţia-etapa care întregeşte lecţia de comunicare orală, oferă posibilitatea reluării paşilor
parcurşi anterior, urmărindu-se, retenţia şi transferul cunoştinţelor, deprinderilor, abilităţilor
dobândite.
Meritul acestui model constă, în opinia Cherejei Florica, în modul în care permite
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valorificarea cunoştinţelor anterioare, în faptul că urmăreşte monitorizarea înţelegerii, dar, mai ales,
în faptul că etapa de reflecţie deschide, în lecţie, o durată a reformulării, fundamentării şi
reintegrării noilor conţinuturi în orizontul altor idei şi date. Prin această ultimă secvenţă, modelul
contrazice recapitulările reproductive ce încheie lecţiile tradiţionale,oferind o variantă viabilă de
finalizare a activităţilor de comunicare. Tot la sfârşitul activităţilor de comunicare învăţătorul poate
să realizeze un moment de autoreflecţie, prin intermediul căruia să reia firul activităţii desfăşurate
cu elevii pentru a evalua situaţiile pe care le-a creat/oferit elevilor pentru a se exprima liber,
modalităţile de interacţiune folosite cu elevii, valorificarea aspectelor comunicării orale, încurajarea
comunicării orale a elevilor.
Ca şi metode utilizate pentru dezvoltarea gândirii critice la clasele I-IV pot fi folosite:
Ciorchinele, Braistorming, Mozaicul, Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, Cvintetul, Lectura în perechi,
Turul galeriei, Cubul, Reţeaua personajelor, Jurnalul cu dublă intrare, Metoda”pălăriilor
gânditoare”, Diagrama “Venn Euler”, Explozia stelară,Metoda predicţiilor, Eseul de cinci minute,
Metoda predării-învăţării reciproce, Metoda R.A.I., Creionul vorbitor, Inteligenţele multiple ş.a.
Din categoria metodelor interactive centrate pe elev, practicate cu succes, se exemplifică
următoarele:
Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată”, „furtuna de creiere” este o metodă interactivă de
dezvotare de idei noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul căreia
fiecare vine cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se finalizează cu alegerea celei mai
bune soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. Calea de obţinere a acestor soluţii e aceea a stimulării
creativităţii în cadrul grupului, într-o atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării
momentului evaluării. Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: unul de
producere a ideilor şi apoi momentul evaluării acestora (faza aprecierilor critice). Brainstorming-ul
poate avea mai multe variante :
-brainstorming-ul cu schimbare de roluri - solicită elevilor abordarea problemei din mai multe
puncte prin schimbarea rolurilor.
Exemplu: ,,Ce aţi face în locul lui Ştefan la aflarea veştii că Mitruţ a fost omorât?’’
-metoda FRISCO - o metodă prin care elevii „joacă" o atitudine faţă de o problemă.Atitudinile
pot fi: optimistul - sigur că problema se poate rezolva şi va găsi soluţii; realistul - caută soluţii,
argumente pro şi contra; exuberantul - foarte încântat de situaţie; pesimistul - sigur că problema nu
se poate rezolva; scepticul - nesigur, se îndoieşte.
Exemplu: „Căţeluşul şchiop" de Elena Farago - Posibile reacţii ale copiilor:
-optimistul: Ne ducem la doctor şi îl vindecă.
-realistul: Îl ducem la doctor, încercăm să îl vindecăm, dar dacă e prea târziu şi nu se mai
poate vindeca vom avea noi grijă de el.
-exuberantul: Ce drăgălaş e! N-am mai văzut un căţel aşa de frumos!
-pesimistul: E prea târziu. Nici nu are rost să încercăm.
-scepticul: Nu cred că se mai poate face ceva. Dacă e prea târziu?
-metoda 6-3-5 ( brainwriting) este o metodă asemănătoare cu brainstorming-ul, având specific
numai notarea ideilor originale, esenţiale. Elevii grupaţi câte 6, scriu fiecare , 3 soluţii la problema
propusă pe o foaie, într-un sens stabilit ( de la stânga la dreapta), fiecăruia dintre cei 5 colegi de
grup. Prin acestă preluare a ideilor colegului se deschid perspectivele şi se îmbunătăţesc ideile
fiecărui participant.
Exemplu: Găsiţi 3 soluţii pentru ca Nică să fie iertat de mama lui.
Alt avantaj al metodei constă în faptul că dezvoltă gândirea critică şi oferă elevilor timizi
posibilitatea de a se exprima.
Eseul de cinci minute - metodă evaluativă, utilizată în faza de reflecţie, prin care elevii sunt
solicitaţi să noteze într-un minieseu un lucru (un concept) aflat în acea secvenţă, respectiv o
nedumerire sau o întrebare legată de acest concept. Dacă elevii sunt astfel determinaţi să îşi valideze
practic cunoaşterea (prin revizuirea succintă a celor învăţate şi clarificarea noţiunilor reţinute),
învăţătorul beneficiază de un feedback eficient şi care îi poate servi în planificarea viitoarelor
activităţi. Metodologia propriu-zisă este simplă: după faza de realizare a sensului/predarea noului
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conţinut de învăţare, învăţătorul solicită elevii să răspundă, într-un eseu de 5 minute, la o întrebare
legată de noţiunile abia însuşite, sau să analizeze, ţinând cont de propriile forţe/opinii critice, un
concept aflat în ora respectivă.
Exemple de sarcini: Care credeţi că este trăirea dominantă din textul…? Care sunt sentimentele pe
care le-aţi trăit citind basmul „Fata babei şi fata moşneagului"? Cum puteţi aplica în viaţa de zi cu
zi morala basmului vostru preferat? Dar a proverbului preferat? Daca aţi întâlni-o pe baba sau pe
moş, v-ar plăcea sa fiţi prieteni cu ei ? De ce ? Ce întrebare i-aţi pune ? ş.a.
Exemplu: Compuneţi o poezie de cinci versuri despre cocoş, moş, babă sau găină. Fiecare elev se
va confrunta cu colegul de bancă pentru a obţine o poezie. Apoi fiecare pereche se va confrunta cu o
pereche vecină.
,,Cocoşelul alungat
,,De acasă a plecat
De acasă a plecat
şi prin lume a umblat
şi găseşte o punguţă
O mărgica a găsit
Dar boierul cu căruţa
Pe babă n-a mulţumit
Ia cocoşului punguţa.''
De aceea a murit.''
Turul galeriei - o metodă evaluativă activă/interactivă, recomandată tipului de activităţi care
se finalizează cu realizarea unui produs gen poster sau colaj. Presupune împărţirea clasei de elevi în
grupuri de câte 3-4 evaluatori ai produselor unor activităţi interactive.
Paşi recomandaţi: afişarea în locuri vizibile, accesibile, a posterelor/colajelor realizate de
elevi într-o etapă anterioară; vizitarea produselor de către elevi, pe echipe; consemnarea într-un
carnet/foaie de observaţii a impresiilor vizitatorilor, tot pe grupe; comentarea exponatelor (pe
grupe); refacerea turului galeriei; selecţia, ierarhizarea finală a produselor; evaluarea (conform unor
criterii elaborate de învăţătorul-moderator al activităţii).
Foarte utilă în momentele de evaluare a rezultatelor unor sarcini de lucru ce presupun
realizarea unor reprezentări grafice, această metodă are un rol semnificativ şi în procesul
autoevaluării elevilor; după turul galeriei, ei îşi vor reexamina propriile produse, cumulând
observaţiile proprii referitoare la celelalte produse şi comentariile colegilor privitoare la ale lor.
Exemplu: Prin această metodă, copiii pot evalua colaje sau postere cu titlul: O călătorie pe planeta
Marte; Corpul uman; Lumea necuvântătoarelor ş.a
Cvintetul- Metoda implică elaborarea unui text scurt (poezie) prin care este reflectat/
sintetizat/rezumat un concept, o idee, o noţiune învăţat(ă) anterior. Demersul propriu-zis constă în
alcătuirea unei poezii de cinci versuri (cvintet) care să oglindească perfect rodul reflecţiei elevilor
asupra unei noţiuni însuşite, fiecare vers trebuind să răspundă la o serie de cerinţe exacte. Structura
cvintetului este următoarea: versul 1 - precizează, printr-un substantiv, subiectul; versul 2 utilizează două adjective pentru a descrie subiectul; versul 3 - scrie trei verbe referitoare la acţiuni
proprii subiectului; versul 4 - notează patru cuvinte care să exprime starea ta afectivă faţă de
subiect; versul 5 - redă, într-un singur cuvânt, esenţa subiectului.
Exemple:
Prietenia
Povestea
importantă, emoţionantă
caldă, impresionantă
relaţionează, ajută, influenţează
învaţă, emoţionează, place
este relaţia interumana esenţială
are o morală importantă
căldură
exemplară
Exemple de sarcini:
-Sintetizează, într-un cvintet tot ce ştii despre povestea preferată.
-Rezumă, cu ajutorul unui cvintet, informaţiile pe care le ai despre substantive / adjectiv ş.a.
-Redă, într-un cvintet, esenţialul despre ,,Legenda privighetoarei’’ / lumea necuvântătoarelor /
sărbătoarea religioasă preferată ş.a.
Metoda R.A.I. (denumire ce provine de la iniţialele principalilor ei paşi: Răspunde; Aruncă;
Interoghează) – o metodă alternativă de evaluare ce constă într-o suită de întrebări şi răspunsuri
dezvoltată ca joc, în care se verifică asimilarea unor cunoştinţe şi simultan se stimulează capacităţile
de autoevaluare ale elevilor. Presupune respectarea câtorva paşi simpli: la sfârşitul unei activităţi de
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instruire, învăţătorul începe „jocul" aruncând o minge uşoară către un elev căruia îi pune o întrebare
privitoare la conţinuturile învăţării transmise într-o secvenţă anterioară. Elevul care prinde mingea
trebuie să îi răspundă corect, apoi să arunce mingea în direcţia unui coleg, căruia trebuie să îi
adreseze o altă întrebare ş.a. În cazul în care un elev nu ştie răspunsul corect, iese din joc fiind
penalizat.
Metoda se poate utiliza la fel de bine la începutul unei activităţi didactice, când se
reactualizează cunoştinţele anterioare, pe parcursul lecţiei noi, pentru a menţine treaz interesul
elevilor pentru ceea ce se predă, dar şi la sfârşitul activităţii, în scopul depistării lacunelor şi al
reactualizării ideilor-ancoră.
Exemplu: Metoda R.A.I. poate fi utilizată cu succes la sfârşitul oricărei unităţi de învăţare, Cartea,
Şcoala, Toamna, Familia, Tradiţii, obiceiuri, sărbători, Iarna, Ţara, Prietenia, Primăvara, Copilăria,
Lumea necuvântătoarelor, Vara (clasa a II-a) sau la începutul şi sfârşitul lecţiilor. Pot fi sugerate
următoarele întrebări:,,Toamna’’, de Octavian Goga: Cum este scris textul? Ce anotimp este descris
în această poezie? Care este titlul textului? Care este numele autorului? Ce este toamna? Ce
mijloace a folosit poetul pentru a prezenta acest anotimp? Ce este bruma? De ce este asemănată
cu un văl? Cum sunt norii? Cine se află sub greutatea lor? Ce sens are cuvântul ,,podoabă"?
De ce poetul spune:,,podoaba-i zdrenţuită",,,tremură ... porumbul"? Cum este înfăţişat vântul? De
ce? Câte rânduri are textul? Cum a fost scrisă prima literă din fiecare rând?
Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat- e un tabel cu trei rubrici care se realizează astfel: în rubrica
,,Ştiu’’, elevii notează ceea ce au deja cunoscut în legătură cu tema; în rubrica ,,Vreau să ştiu’’vor
nota ideile despre care au dubii şi ce ar dori să ştie în plus în legătură cu tema respectivă. În acest fel
se realizează faza de evocare; în rubrica,, Am învăţat’’vor nota cunoştin-ele dobândite, moment ce
corespunde cu faza realizării sensului.
Exemplu: La lecţia ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă, se solicită elevilor să noteze în prima
rubrică tot ce ştiu despre autor, în cea de-a doua rubrică ce ar vrea să ştie, iar în reflecţie elevii au
notat toate datele însuşite despre Ion Creangă.
Ştiu
Vreau să ştiu
Am învăţat
Termenii cheie- presupune ca învăţătorul să identifice şi să scrie pe tablă 4, 5 cuvinte cheie
din textul ce urmează a fi studiat. Apoi se cere elevilor individual şi apoi pe perechi, ca folosind
aceste cuvinte să alcătuiască un text. După un timp limitat, câteva din perechile de copii vor citi
textul scris. Citind textele elevilor şi apoi textul original propus pentru studiu se poate realiza o
comparaţie care duce de multe ori la fixarea cunoştinţelor corecte.
Exemplu: Să se scrie un text scurt folosind cuvintele următoare : ,,unire, domnitor, moldoveni, oca,
munteni, negustor’’.
Scrierea liberă- Învăţătorul cere elevilor ca timp de 5 minute să scrie neîntrerupt tot ce
gândesc despre un anumit subiect. Când vor citi ideile în perechi sau în grup, în faţa clasei, elevii
vor sublinia aspectele de care sunt siguri şi pe cele de care nu sunt siguri. Ultimele le vor urmări în
cursul lecturii textului nou pentru a-şi clarifica incertitudinile.
E bine ca la sfârşitul activităţii, elevii să revină asupra celor scrise în debutul lecţiei şi să le
evalueze din perspectiva noilor informaţii.
Exemplu: Scrieţi în 5 minute tot ce vă trece prin minte despre ţara noastră.
BIBLIOGRAFIE- F.Chereja, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,2004;
- R. Leonte, M.Stanciu, Strategii activ-participative de predare-învăţare în ciclul primar, Editura Casei Corpului
Didactic, Bacău, 2004, p. 18
- C.-L. Oprea, Strategii didactice interactive, Ediţia a III-a, EDP, Bucureşti, 2008, p 19,25
- E. Pãun, Şcoala o abordare socio-pedagogicã, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p.10
- T. Ştefănică (insp. şcolar), Sugestii pentru abordarea transdisciplinară în învăţământul primar, Editura Aura Mundi,
Galaţi, 2008;
- G. Vintilă, Gândirea critică- o capacitate esenţială a educaţiei pentru valori, Editura Şcoala Gălăţeană, 2007
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DIRIGENŢIA - O FORMĂ A INSTRUIRII PRIN EDUCAŢIE !
Autor: Profesor Moraru Camelia
Instituţia: Şcoala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni, jud. Dâmboviţa
Ora de dirigenţie reprezintă o activitate educativă, inclusă în cadrul planului de învăţământ,
proiectată de un cadru didactic cu rol de conducător al clasei de elevi (profesorul-diriginte).
Definirea orei de dirigenţie presupune înţelegerea specificului acesteia de activitate bazată pe
convorbirea etică, orientată pedagogic din perspectiva urmatoarelor "principii ordonatoare" :
principiul individualizării şi al diferenţierii pozitive; principiul motivaţiei autoştimulatoare;
principiul competenţei morale productive; principiul cultivării pluralismului; principiul iniţiativei
creatoare.
Obiectivele generale asumate la nivelul orei de dirigenţie vizează conţinuturile/dimensiunile
proprii activităţii de formare-dezvoltare a personalităţii, în contextul pedagogiei moderne şi
postmoderene: educaţia intelectuală - educaţia morală - educaţia tehnologică - educaţia estetică educaţia fizică.
Obiectivele specifice vizează conţinuturile dezvoltate în funcţie de: particularităţile ciclului şi
ale anului de învăţământ, evaluate la nivel de: educaţie ştiinţifică; educaţie civică, educaţie
economică, educaţie politică, educaţie juridică, educaţie filosofică, educaţie religioasă; educaţie
profesională, educaţie în vederea integrării şcolare, profesionale şi sociale; educaţie artistică plastică, muzicală literară etc: educaţie sportivă, educaţie igienico-sanitară;
- institutionalizarea "noilor educaţii" la nivel de : educaţia pentru democraţie, educaţia demografică,
educaţia ecologică, educaţia sanitară modernă, educaţia casnică modernă, educaţia pentru petrecerea
timpului liber etc.
- orientările programelor de educaţie, adoptate la nivel local (comisia metodică a diriginţilor,
comisia de orientare şcolară şi profesională) teritorial (inspectorat şcolar, casa corpului didactic,
centrul de asistenţă psihopedagogică) şi central: "managementul grupului educat, educaţia pentru
sănătate, educaţia bunului cetăţean, educaţia prin şi pentru cultură şi civilizaţie, educaţia pentru
timpul liber, educaţia pentru viaţă de familie, cunoaşterea psihopedagogică, autocunoaşterea în
vederea dezvoltării carierei, educaţia pentru protecţia civică, educaţia pentru protecţia
consumatorilor"
Munca educativă cu un colectiv de elevi este greu de conceput fără prezenţa unui îndrumător
capabil să organizeze, conducă şi să coordoneze ansamblul influenţelor ce se exercită asupra
membrilor grupului. Activitatea de predare a fiecărui profesor presupune integrarea contribuţiei
sale, armonizarea ei cu a celorlalţi colegi şi mai ales orientarea şi adecvarea ei la modelul de
personalitate pe care vrem sa-l realizăm. Un asemenea rol îi revine dirigintelui.
Funcţia de diriginte îi sporeşte profesorului responsabilitatea, îi amplifică rolul şi îl aşează
într-un anumit raport cu toţi ceilalţi factori educativi. Această funcţie îl apropie de elevi şi îi lărgeşte
simţitor sfera de influenţă, adăugând la predarea specialităţii şi rolul de coordonator al întregii
activităţi a clasei sale. Dirigintelui îi revine sarcina de a urmări climatul de muncă al clasei,
interesul şi emulaţia elevilor pentru învăţătură, aria lor de informare, stilul de muncă, eficienţa
activităţilor colective şi mai ales progresul fiecărui elev la fiecare obiect de învăţământ şi de la o
etapă la alta.
Contribuţia dirigintelui este hotărâtoare prin modul în care ştie să organizeze şi să stimuleze
dorinţa şi ambiţia elevilor de a-şi îndeplini cu simţ de răspundere toate obligaţiile şcolare. A le
insufla conştiinţa datoriei şi autocontrolul înseamnă a-i ajuta să-şi înţeleagă corect statutul de şcolar
şi să dobândească un comportament adecvat. Învăţându-i cum să-nveţe, cum să-şi organizeze
munca, cum să-şi formeze priceperi, deprinderi şi atitudini corespunzătoare în activitatea de
instruire, dirigintele îi ajută de fapt să se integreze cu succes în colectivul şcolar şi să-şi găsească
drumul propriu al auto-realizării şi al auto-formării. Trăim într-o lume de clişee, de „modele” în
sensul rău al cuvântului. Totul este astăzi mai complicat decât pare la prima vedere. Societatea de
mâine - societatea în care copilul de azi va fi cetăţean european - este oglinda şcolii de azi !
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Dacă vrem civilizaţie, dacă vrem să pregătim prin educaţie viitori cetăţeni ai Europei, va trebui,
ca cel care educă, dascălul, să fie el, întâi de toate, om civilizat!
Deci „noi”- Prezentul!- trebuie să fim pentru „ei”- Viitorul!- exemple demne de urmat.
Majoritatea dintre noi suntem şi diriginţi, o misiune deloc uşoară! În timpul facultăţii am studiat
o mulţime de cursuri la materiile de specialitate, dar foarte puţine care să ne înveţe cum să ne
descurcăm în diversele situaţii întâmpinate în calitatea de diriginte! Şi Doamne, sunt atât de multe şi
complicate! Pentru a le rezolva apelăm la pregătirea noastră psiho-pedagogică , la cultura noastră
generală îmbogăţită continuu ,la experienţa noastră, dar mai ales, la calitate noastră de a fi
Oameni!
Personalitatea noastră conturează întreaga activitate de consiliere , influenţează într-o măsură
considerabilă personalitatea clasei, ca grup. Relaţia diriginte – elevi trebuie să fie una de
comunicare biunivocă, un dialog real, sincer, deschis, fără nici un fel de inhibiţii, de reţineri sau de
blocaje nejustificate. Şi aceasta este o formă a democraţiei ! Un exerciţiu democratic care se învaţă
la şcoală ! De fiecare dată când ieşim din clasă, după o oră de dirigenţie, ne întrebăm dacă toate
hotărârile au fost corecte, dacă lecţia a fost benefică pentru copii. Adevărul este că numai timpul ne
va răspunde cu exactitate la aceste întrebări. Dar până atunci nu putem aştepta indiferenţi evaluarea
muncii noastre ca profesori - diriginţi. Am simţit nevoia să cunoaştem ce atitudine au aceşti copii
faţă de Omul - diriginte, faţă de ora de dirigenţie, pentru a putea interveni la timp cu măsuri
eficiente care să amelioreze situaţiile create şi chiar să le elimine. Le-am dat dreptul să-şi exprime
opiniile !
Şi iată că după elaborarea chestionarului şi rezolvarea lui de către elevi , datele ancheteiexperiment, având ca temă „ ELEVI şi DIRIGINŢI- colaboratori sau adversari?” iar ca tehnică
de investigaţie chestionarul cu întrebări deschise, au fost prelucrate , formulându-se următoarele
concluzii 
1.Ce ţi-ai dori să discuţi la ora de dirigenţie?
Toţi elevii îşi doresc ca ora de dirigenţie să fie o oră în care se poate discuta liber, sincer ,fără
frica că pot fi sancţionaţi dacă îşi exprimă propria opinie.
Majoritatea sunt de acord să se discute despre problemele clasei (note, disciplină abandon şcolar,
ambientul clasei, comportament etc.) şi ale şcolii dar şi anumite teme propuse de ei.
Există cazuri în care elevii propun diriginţilor să nu mai transforme ora de dirigenţie într-o
oră în care se predă disciplina de specialitate a dirigintelui, motiv pentru care ora de
dirigenţie se desfăşoară foarte rar.
Cu toţii şi-ar dori să discute despre problemele lor personale ,să fie ascultaţi şi sfătuiţi despre: ce
si-ar dori să devină în viaţă şi cum să reuşească acest lucru; prin ce schimbări biologice trec;
greutăţile vieţii şi cum le pot depăşi; cum să se comporte civilizat; relaţiile dintre băieţi şi fete; ce
este bine, ce este rău; cum să înveţe eficient; despre dorinţele, dezamăgirile, sentimentele ,confuzia
ce există în inimile lor...
Mulţi îşi doresc să discute despre drepturile omului/copilului, relaţiile dintre oameni şi stat,
cultură, sport ,ce se petrece în ţară ,despre viata personală a profesorilor lor.
2. Consideri că timpul afectat dirigenţiei este suficient pentru rezolvarea cu succes a problemelor
tale sau ale clasei?
Majoritatea elevilor chestionaţi consideră că timpul de o oră pe săptămână afectat dirigenţiei NU
este suficient.
Sunt multe probleme de discutat şi fiecare elev trebuie ascultat şi sfătuit. Exact când ora devine
mai interesantă sună clopoţelul !
Elevii consideră că ar trebui 2-3 ore de dirigenţie pe săptămână. Foarte puţini susţin că timpul este
suficient.
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3. Dirigintele tău încearcă să te cunoască, să te ajute, te ascultă, te înţelege ?
Majoritatea elevii chestionaţi au răspuns că au un astfel de diriginte. Ei afirmă că dirigintele îi
ajută, le răspunde la întrebări, îi iubeşte şi le poartă de grijă .Este prietenul lor, încercând să le
cunoască calităţile şi să le dea sfaturi când sunt în dilemă.
Sunt şi elevi care oscilează între NU şi UNEORI .Ei afirmă că, chiar dacă dirigintele îi ascultă,
NU îi înţelege întotdeauna şi nici nu îi ajută. Face diferenţieri între elevi, pe unii protejându-i iar cu
alţii fiind destul de exigent.
4. Cum crezi că ar trebui să arate dirigintele ideal ?
Majoritatea elevilor chestionaţi consideră că dirigintele ideal trebuie să aibă următoarele calităţi: să
fie credincios, cu bun simţ ,tolerant, să ştie să asculte şi să înţeleagă elevii. Să fie inteligent ,elegant,
decent, fericit, sincer ,un adevărat prieten al elevilor. Să respecte elevii şi să îi iubească ca pe
proprii copii.
5. Tu ai un asemenea diriginte ?
62% din elevii chestionaţi au răspuns că au un asemenea diriginte. Restul, de 38% au răspuns că nu
au un astfel de diriginte.
6. Constituie dirigintele tău un model (un exemplu) pentru tine ? De ce ? 63% din elevii chestionaţi
au răspuns cu DA, 24,5% cu NU iar 12,5% sunt nedecişi.
Cei care au răspuns afirmativ susţin că dirigintele lor constituie un model demn de urmat fiind
inteligent ,înţelegător, bun, cu idei strălucite, cu sufletul deschis,
serios ,un adevărat prieten ,un luptător care îşi atinge întotdeauna scopurile.
Cei care au răspuns negativ susţin că au afirmat acest lucru deoarece dirigintele lor este prea dur,
loveşte uneori copiii ,nu le acordă libertatea necesară, nu este apropiat de elevi şi nu-i iubeşte
Nedecişii afirmă că dirigintele lor are anumite calităţi dar nu suficiente ca să constituie un model
pentru ei.
7. Consideri că atunci când relaţiile dintre tine (sau clasa ta) şi diriginte sunt tensionate întreaga
vină o poartă dirigintele ? Argumentează-ţi răspunsul !
Majoritatea elevilor chestionaţi afirmă că în cazul unor relaţii tensionate între ei şi diriginte NU
dirigintele este de vină ci ei, elevii, deoarece sunt gălăgioşi, săvârşesc fapte rele ,nu ţin cont de
sfaturile dirigintelui, profită uneori de bunătatea acestuia, sunt„ adevăraţi creatori de probleme”.
Ceilalţi susţin că şi dirigintele este uneori vinovat deoarece este prea dur, neînţelegând corect
problemele ivite.
Elevii afirmă că nimeni nu-i perfect, iar conflictele, atunci când apar, trebuie rezolvate pe cale
paşnică.
Menţiuni: Protagoniştii anchetei au fost elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a cu vârste cuprinse între
13 şi 14 ani ,un total de 100 elevi din 157.
Datele anchetei au fost prelucrate de profesor - istorie Camelia Moraru .
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SECŢIUNEA a III-a
Proiecte extracurriculare – referat sau ppt.
,,PAŞTELE, SĂRBĂTOAREA CREŞTINILOR''
Programul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
ȘCOALA ALTFEL ”SĂ ȘTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN”
An şcolar 2016-2017
ED. ANDRIŞOIU VALERICA
GRADINIŢA P.N. “ION CREANGᾸ” GALAŢI
ZIUA
DATA

DENUMIREA
ACTIVITĂŢII

MIJLOC DE
REALIZARE

LOCUL
DESFĂŞURĂRII

- Desen/ colaj

Cadrele didactice de la:
G.P.N.I.C.
Şcoala Specială Nr.2 Şcoala Specială Nr.2
,,Constantin Pufan'' ,,Constantin Pufan''
Galaţi

,,Timpul reînvieriiLuni
27.03.2017 timpul renaşterii''
- ,,Vine Iepuraşul de
Paşte''
- ,,Povestea Iepuraşului
de Paşte''

- Povestea
educatoarei

,,Primăvara lină/Aduce Participare la
Marţi
slujba religioasă
28.03.2017 sărbătoare cu lumină''
- ,,Iepuraşul aşteptăm, pe
Sfânta
Domnul îl lăudăm''
împărtăşanie
- ,,Paştele, sărbătoarea
Învierii lui Isus''

RESPONSABILI/
PARTICIPANŢI

Preşcolari
Elevi
Biserica ,,Sf.
Cadrele didactice de la
Arhidiacon Ştefan'', G.P.N.I.C.
Preotul paroh
Grădiniţa cu P.N.
„Ion Creangă”

,,Vin Floriile cu soare,
Miercuri
29.03.2017 vin sărbătorile pascale'' -Ateliere de lucru
Grădiniţa cu P.N.
- ,,Mic cu mare, lucrăm
„Ion Creangă”
cu răbdare''

Cadrele didactice de la:
G.P.N.I.C.
Centrul de Plasament
Nr.3, Galaţi

,,Paştele-obiceiuri şi
Joi
30.03.2017 tradiţii''
- ,,Legenda ouălor roşii'' - Lectura
educatoarei
- ,,Ouă încondeiate şi
- Desen, pictură
frumos pictate''

Cadrele didactice de la:
G.P.N.I.C.
Colegiul ,,Mircea
Eliade'' din Galaţi.

,,Surprizele iepuraşului'' - Întreceri
Vineri
sportive
31.03.2017
- ,,A venit un iepuraş''
- Jocuri de
- ,,Să-l ajutăm pe
mişcare în aer
Iepuraşul Ţopăilă''
liber

Grădiniţa cu P.N.
„Ion Creangă”
Colegiul ,,Mircea
Eliade'' din Galaţi.

Cadrele didactice de la:
Curtea Grădiniţei cu Grădiniţa cu P.N. „Ion
P.N. „Ion Creangă” Creangă”
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GRᾸDINIŢA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGᾸ” GALAŢI
Raport privind activitatea desfășurată din săptămâna
Școala Altfel ”Să știi mai multe să fii mai bun”
An şcolar 2016-2017
ED. Andrişoiu Valerica
Gădiniţa P.N. Ion Creangă Galaţi
1. Tema Proiectului ,,Paştele, sărbătoarea creştinilor''
2. Număr de activități desfăşurate: 9 activități
3. Tipul de activități derulate:artistico - plastice, sportive, socio-culturale, educaţie religioasă
4. Resurse implicate:
- umane: cadrele didactice, preşcolari, părinți;
- materiale: cărţi de poveşti, CD-uri cu muzică si poveşti, carton, acuarele,
hârtie glasse, lipici, corzi, mingi, cretă colorată.
5. Parteneri implicați: părintele paroh, cadrele didactice de la Şcoala Specială Nr.2 ,,Constantin
Pufan'', Galaţi, de la Complexul de Servicii Speciale ,,Iovan Iorgovan'', Centrul de Plasament Nr.3,
Galaţi, bibliotecari, învăţători.
6. Spațiu de desfășurare a activităților: grădinița, biserica din cartier, Şcoala Specială Nr.2
,,Constantin Pufan'', Galaţi,
Complexul de Servicii Speciale ,,Iovan Iorgovan'', Centrul de
Plasament Nr.3, Galaţi, Filiala nr.2 a B.V.A.U. ,,Paul Păltănea'', Colegiul ,,Mircea Eliade'' din
Galaţi.
7. Obiective urmărite:
- valorizarea abilităţilor artistico-plastice şi practice ale copiilor;
- valorizarea abilităţilor sociale şi a comportamentelor moral civice şi religioase;
- cunoaşterea unor valori ale artei tradiţionale populare: vopsitul ouălor, încondeiatul ouălor, alte
obiceiuri de Paşti;
- familiarizarea copiilor cu un stil de viață sănătos prin mişcare, dezvoltarea armonioasă a copilului
prin activități şi jocuri sportive.
8. Modalități de evaluare:
- chestionare de satisfacţie ale părinţilor;
- realizarea unui CD;
- expoziţii deschise de Paşti la Biserica ,,Sf. Arhidiacon Ştefan'' şi biblioteca ,,Paul Păltănea'' din
Galaţi;
- album cu fotografii.
9. Rezultate înregistrate:
S-au atins obiectivele propuse, s-au organizat expoziţii, au fost antrenate persoane ce pot contribui
oricând la educaţia celor mici.
10. Analiza SWOT:
Puncte tari:
A fost o săptămână în care atât copiii cât şi cadrele didactice şi partenerii educaţionali s-au
cunoscut mai bine, şi-au consolidat relațiile dintre ei, s-au legat prietenii. Preşcolarii au fost activi la
toate activitățile desfăşurate, fiecare activitate a fost atractivă, pe placul copiilor.
Puncte slabe:
Din motive de sănătate unii copii nu au putut participa la toate activitățile.
11. Recomandări, sugestii:
Aceasta săptămână este benefică pentru copii şi ar trebui să se desfășoare şi în următorii ani
şcolari. Alocarea de către stat a unor fonduri pentru derularea acţiunilor propuse în cadrul acestui
program.
Director,
Cadru didactic coordonator ,
Prof. Samoilă Gabriela
Ed. Andrişoiu Valerica
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MENS SANA IN CORPORE SANO
~EXEMPLE DE BUNE PRACTICI~
Prof. Clipea Adrian
Scoala “Diaconu Coresi”, Fieni, Dâmboviţa
"N-am făcut din tine omule, nici făptură cerească,
nici pamânteana, nici fiinţă nemuritoare,
nici muritoare pentru ca, asemeni unui sculptor,
să te modelezi singur, dându-ţi forma pe care o preferi."
Picco della Mirandola
Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei
vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm săse adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
De-a lungul anilor, activitățile extrașcolare au luat forme variate, toate având ca scop
învățarea nonformală și petrecerea în mod plăcut a timpului liber. Prin aceste activități, care cuprind
domenii și arii foarte mari, elevii își pot dezvolta anumite competențe și abilități necesare unei bune
dezvoltări armonioase pentru o integrare în societate. Când vorbim de activități extrașcolare, ne
referim la acel program la care elevul participă după ore și ar trebui să facă acest fapt cu plăcere
deoarece scopul este acela de a-i forma abilitățile necesare unei bune dezvoltări, formării
personalității elevului care își va găsi prin acestea înclinațiile, talentul și domeniul în care ei vor fi
performanți.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
La şcoala noastră se desfăşoară de doi ani un parteneriat între Marius Prundaru ‘Asociaţia
Ecologică Floare de Colţ’, Ileana Bocanciu de la Organizaţia Naţională ‘Cercetasii Romaniei’ ‘Centrul Local a ‘Naparis’ Pucioasa . De la începutul acestui parteneriat, scopul a fost cât se poate
de clar: ’O minte sănătoasă într-un corp sanatos’ - conştientizarea noastră că sănătatea noastră
depinde de mediul sănătos în care trăim. Iar o viaţă sănătoasă se obţine şi prin mişcare.
Pe parcursul acestui parteneriat au avut loc mai multe activităţi:
‘ECO VIAŢA’ a fost titlul unei activităţi realizate în cadrul Parteneriatului Internaţional
‘Sa ne păstrăm copilăria’ – noiembrie 2016, o campanie de conştientizare a populaţiei în legătură cu
focarul de infecţie care se află chiar lângă casa noastră - gunoaiele menajere aruncate oriunde fără a
ţine seama de pericolul pe care îl reprezintă pentru sănătatea noastră. Elevii au început prin
realizarea unor afişe tematice pe care le-au afişat în şcoală, dar şi pliante pe tema dată, acestea fiind
împărţite elevilor. Apoi au mers la alte clase şi au ţinut adevărate lecţii de sănătate.
În cadrul manifestărilor prilejuite de LUNA PĂDURII, Asociaţia Ecologică Floare de Colţ,
în urma nevoii fireşti de a avea şi în judeţul Dâmboviţa o organizaţie neguvernamentală de profil, a
iniţiat acţiunea „UN COPAC PENTRU VIITOR” inclusă în programul „NATURA MĂ ÎNVAŢĂ
PRIMII PAŞI ÎN VIAŢĂ”. Concret, duminică 21 martie 2016, în jurul orei 9:00, un număr de 33
de voluntari – elevi ai Scolii ‘Diaconu Coresi’, iubitori ai naturii au participat la plantarea a 350
puieţi de plop alb (Populus alba), arbore făcând parte din Familia Salicaceae, puşi la dispoziţie de
Direcţia Silvică Dâmboviţa din pepinierele proprii, în zona Aninoasa-Săteni, aparţinând Ocolului
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Silvic Târgovişte. Zona de plantare se află în Unitatea de Producţie V, Unitatea amenajistică 38 –
Zăvoi Ialomiţa. Elevii au înţeles rolul important pe care natura îl are în creşterea şi dezvoltarea
noastră sănătoasă .
Elevii de la clasele a VIII-a A şi a VI-a C s-au alăturat campaniei derulate la nivel naţional
‘Let’s Do It, România!’- 25 septembrie 2016. Cu toţii au înţeles că este vital să protejăm natura
înconjurătoare. Deşi vremea n-a fost un prieten cu faţă zâmbitoare, cu paşi vioi au parcurs drumul
către sectorul destinat ‘defrisarii’, împărţind pliante şi lipind afişe care aveau ca mesaj
„PĂSTRAŢI CURĂŢENIA!”. Apoi au început o adevărată luptă contra gunoaielor din oraş. Sacii
menajeri s-au umplut repede - aproape 150!!! doar într-o singură oră, dar locurile pe unde treceau
deveneau mai curate, mai aproape de un oraş civilizat. Într-o zi mohorâta de septembrie, oraşul a
devenit mai strălucitor prin acţiunea lor.
O altă activitate ‘sanatoasa’ a fost realizată în luna ianuarie 2017 de către elevi ai şcolii
noastre care au vrut să ne înveţe cum să mâncăm sănătos. Astfel, tot în colaborare cu Asociaţia
Ecologică Floare de Colţ si Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” – Centrul Local
“Naparis” Pucioasa s-a realizat un film - pe care îl prezintă elevii noştri care participă la secţiunea
2a)- cu titlul ‘Digestia’. Filmul a fost prezentat şi colegilor lor de la celelalte clase şi s-a bucurat de
un real succes
Pornită din dorinţa elevilor Şcolii “Diaconu Coresi” din Fieni de a participa împreună la o
excursie în timpul vacanţei intersemestriale, acţiunea “ÎN MIJLOCUL NATURII” inclusă în
programul “NATURA MĂ ÎNVAŢĂ PRIMII PAŞI ÎN VIAŢĂ” s-a desfăşurat în perioada 29-30
ianuarie 2017, la Centrul de Vacanţă Căprioara, aflat într-un cadru natural deosebit, la poalele
Munţilor Bucegi, pe Valea Ialomiţei. La acţiune au participat 33 de elevi de cu vârste între 10 şi 14
ani, (dintre care 13 elevi sunt membri ai patrulelor de cercetaşi “Coresi” şi “Petale Albe”), trei cadre
didactice: Prof. Mădălina Mocanu, Prof. Mihaela Doamna şi Prof. Adrian Clipea, precum şi
reprezentanţi ai organizaţiilor partenere: Marius Prundaru – Asociaţia Ecologică Floare de Colţ şi
Ileana Bocanciu – Organizaţia Naţională “Cercetaşii României” – Centrul Local “Naparis”
Pucioasa. Participanţii s-au bucurat cu mic cu mare de darurile iernii: zăpadă, ger, soare cu dinţi,
dar şi de ospitalitatea Centrului de Vacanţă Căprioara, care i-a primit cu căldură şi bucate proaspete.
După o zi plină de veselie şi peripeţii pe pantele înzăpezite, pe care în mijlocul oraşului cu greu lear fi găsit, copiii s-au strâns în sala de mese pentru cântece şi jocuri distractive şi mai ales pentru a-i
sărbători pe doi dintre colegii lor, care au împlinit 13 ani. La final, toţi participanţii au primit
diplome pentru a-şi aminti peste ani de frumuseţea copilăriei trăită “În mijlocul naturii”.
Să ne hrănim corect- Un măr pentru fiecare !Ziua mondială a alimentaţiei
Astfel, în cadrul Consiliului Elevilor s-a luat decizia ca ,pentru a marca această zi de 16
octombrie , să se organizeze o activitate atât în şcoală cât şi în cadrul comunitaţii locale cu scopul
de a reaminti tuturor cât de important este să consumam fructe.
Elevii au cumpărat mere , şi-au servit colegii , dar nu s-au oprit aici.Au decis sa iasă „în
stradă” şi să daruiască şi locuitorilor oraşului câte un mar.
De asemenea, au realizat o statistică şi au împărţit pliante care informau despre beneficiile
consumului de fructe si legume.Actiunea lor s-a bucurat de un real succes, oamenii au fost foarte
încântaţi de initiativa elevilor si au primit cu placere marul daruit.
Proiect „Respiro”- o viaţă in armonie cu natura
In cadrul acestui parteneriat , elevii din Consiliul Elevilor si cei de la clasa a VIII-a C au
avut întâlniri saptămânale cu reprezentantul proiectului Respiro, acesta încercând să inveţe elevii ce
înseamnă sa trăieşti in armonie cu natura, cu semenii, dar şi cu tine însuţi.
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DEZVOLTĂM ȘCOALA PENTRU ÎNVĂȚARE DIGITALĂ

Autor: profesor Clipea Stefania Crina
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino”
Pucioasa, Dambovita

Susținerea procesului de modernizare a educației oferite de
școală prin elaborarea și pilotarea unei politici de învățare digitală
folosind o abordare inovativă , va extinde utilizarea TIC în procesul
educativ, dezvoltând învățarea digitală cu tablete și table interactive ca
mijlioc de studiu atractiv si eficient.
Invăţarea limbii engleze prin intermediul tabletelor, pe lângă consolidarea competenţelor
lingvistice, doreşte şi dezvoltarea şi aprofundarea competenţelor digitale la elev prin abordarea unei
noi pedagogii în predarea limbii engleze. Prezentarea interactivă despre noile abordări în educație
vor clarifica aspecte referitoare la schimbările pedagogice şi motive intemeiate pentru că acestea să
aibă loc. Familiarizat cu diverse aplicaţii, care pe lângă caracterul inovator aduc şi un suflu nou
sistemului educaţional românesc şi procesului didactic, realizează în același timp instrumente de
lucru.
Includerea aplicațiilor IT ca suport de lucru şi de prezentare. De asemenea, am învăţat cum
să cream o poveste în imagini, ceea ce a presupus cooperarea eficientă în cadrul unei echipe,
corelarea ideilor diverse ale cursanţilor şi folosirea creativităţii şi a spiritului de observaţie, în
vederea realizării unui 'storyboard'.
Utilizarea aplicaţiilor pe tablete prezintă astfel aplicaţii diverse prin intermediul cărora
putem efectua evaluarea formativă şi sumativă a elevilor: Socrative, Kahoot, Plickers sau Seesaw
Class. Realizarea produselor noi şi provocatoare s-a făcut prin intermediul folosirii unor aplicaţii
aparent nefolositoare, evidenţiind la fiecare pas eficacitatea folosirii acestora, cât şi utilitatea
incorporării tabletelor la orele de curs. Am folosit aplicaţia Imovie pentru a edita filme, prin
intermediul codurilor QR am realizat o activitate provocatoare care a necesitat lucru în grup cât şi
testarea cunoştinţelor despre Marea Britanie. Aplicatiile Aurasma , I-inigma şi Anatomy 4D au
reprezentat alte aplicaţii utile orelor de curs bazate pe folosirea tabletelor.
Prezentarea aplicaţiei Google Drive a constituit o adevărată provocare, datorită ideii
inovatoare de a desfăşura ora de clasă fără suport din hârtie. Tabletele sunt incorporate în procesul
de predare-învăţare, oferind posibilitatea creării de fişiere, fotografii, discuţii de grup, chestionare,
cercetare, demonstraţii, etc. Aplicaţia Evernote este o altă modalitate modernă de a folosi
instrumentele IT cu elevii, fiind un excelent mijloc de stocare a notiţelor şi reflecţiilor zilnice.
Se poate realiza un e-book cu ajutorul aplicaţiei Book Creator şi la editarea lui se pot
utiliza alte aplicaţii precum PicSay, Evernote, Thinglink. Prin intermediul codurilor QR se pot
realiza activităţi provocatoare care necesită lucru în grup cât şi testarea cunoştinţelor pe diferite
teme. Aplicaţiile Aurasma, I-inigma si Anatomy 4D reprezentă alte aplicaţii utile orelor de curs
bazate pe folosirea tabletelor.
Evaluarea formativă se poate face foarte uşor şi rapid prin folosirea aplicaţiei Plickers.
Aceasta presupune scanarea prin intermediul aplicaţiei a unor cartele cu o diagramă, cu numărul
elevului din lista profesorului, cât şi variantele răspunsului A,B,C,D. Elevii pot să realizeze un Quiz
folosind diferite aplicaţii: Socrative teacher, Kahoot.
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Folosirea tabletelor în scop instructiv-educativ este o parte a viitorului, a unei abordări didactice
inovatoare pe care o recomand tuturor profesorilor.

PROFESORII ȘCOLII 4 PUCIOASA –BENFICIARII UNOR CURSURI DE FORMARE
EUROPENE
Consider că formarea noastră profesională sau abordarea didactica digitala este nu numai o
cerinţă, o nevoie individuală, ci și o cerință a instituției în care muncim, respectiv, a societăţii în
care trăim. Astfel, cu toții considerăm că ne aflăm într-un moment al societăţii româneşti, dar şi
europene care impune, mai mult ca niciodată, dezvoltarea competențelor cheie: a abilităţilor
digitale, a celor de a învăţa cum să înveți, de a comunica eficient, de a explora, etc.
Noile activităţi referitoare la noua abordare pedagogică bazată pe integrarea tabletelor la
clasă, strategii de predare-învăţare-evaluare cu tablete, flipped classroom, oriented classroom,
crearea de materiale interactive prin utilizarea mai multor aplicaţii, precum: Aurazma, iNigma,
Blogger, Thinglink, Google Drive, etc.
Nu am întâmpinat niciun fel de dificultăţi in predare, ci dimpotrivă, permanent elevii si-au
arătat interesul crescut cat si entuziasmul, in procesul de învățare. Atmosfera care se crează
Folosind învăţarea digitală se îmbunătăţesc competenţele digitale, competențele de
comunicare în limba engleză, pe cele de cooperare, de reflecţie şi autoevaluare.
Ca profesor, la clasă această abordare inovativă, bazată pe utilizarea resurselor IT în
procesul educativ, dezvoltând învăţarea digitală cu tablete ca mijloc de studiu atractiv şi eficient
pentru elevii noştri, principalii beneficiarii ai serviciilor noastre educaționale.
Elevii sunt nerăbdători să pună în practică cele învăţate la ora, dacă nu toate, măcar o parte
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din aplicaţii. Mă gândesc că dacă pe mine, ca adult, m-au atras atunci elevii vor fi pur şi simplu
captivaţi şi motivaţi să înveţe. „
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL „FIRMA DE EXERCIŢIU,
O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”
Costea Lucia
Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” Zalău
Proiectul are ca punct de pornire o apropiere cât mai mare a elevilor de practică şi
dezvoltarea unei gândiri antreprenoriale. În acest scop am elaborat acest proiect antrenând parteneri
din alte şcoli şi instituţii interesate să creeze pentru elevi şi profesori un mediu de afaceri cât mai
apropiat de cel real.
Activităţile din proiect oferă alternative educaţionale, şcolare şi extraşcolare pentru formarea
de priceperi şi deprinderi la elevi, motivarea pentru rezultate, responsabilizarea elevilor, stăpânirea
limbajului de afaceri şi dezvoltarea abilităţilor de negociere în afaceri.
Acest proiect îşi propune totodată, o abordare interdisciplinară (marketing, negociere,
analiza pieţei, contabilitate, informatică, abilităţi practice) din perspectiva polarizării eficienţei
acestuia în rândul elevilor şi al cadrelor didactice.
Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt elevii de la profil Servicii, clasele a XI-XII,
elevi care îşi desfăşoară orele de laborator tehnologic prin metoda firmă de exerciţiu, elevi care
doresc să îşi dezvolte spiritul antreprenorial, competenţele cheie şi competenţele specializate, care
doresc o aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor dobândite.
Activităţi propuse, în cadrul acestui proiect educativ, în ordinea în care se vor desfăşura
sunt:
 Mediatizarea proiectului;
 Selectarea elevilor cu aptitudini antreprenoriale;
 Stabilirea criteriilor de evaluare pe secţiuni şi publicarea acestor criterii;
 Îndrumarea activităţii practice a elevilor;
 Înscrierea online a firmelor de exerciţiu participante;
 Organizarea târgului regional al firmelor de exerciţiu;
 Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea
acestora către profesorii implicați;
 Diseminarea finală a proiectului.
Organizarea târgului regional al firmelor de exerciţiu este activitatea principală a acestui
proiect. Colegiului Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a fost în perioada 23-24 martie
2017, gazda târgului regional al firmelor de exerciţiu, cea de-a cincea ediţie a Târgului Regional al
Firmelor de Exerciţiu, activitate ce face parte din cadrul proiectului educativ “FIRMA DE
EXERCIŢIU, O RAMPĂ DE LANSARE ÎN CARIERĂ”, proiect înscris în CAERI 2017
aprobat de MEN sub Nr. 26.404/16.02.2017, poziția 1.588, domeniul Tehnic.
Firmele de exerciţiu participă la următoarele secţiuni de concurs: stand, catalog, materiale
promoţionale, spot publicitar, PPT şi cel mai bun manager. Premiul special al juriului ,,Excelenţa
în afaceri” va fi acordat firmei de exerciţiu care va impresiona prin abilităţi antreprenoriale
deosebite.
Elevii învaţă că simţul responsabilităţii, rigoarea şi calitatea comunicării între membrii
echipei sunt factori-cheie ai succesului în firmă.
Toţi cei care vor trece pragul acestui târg vor avea ocazia să vadă cum se prezintă firme de
exerciţiu din diverse domenii de activitate: comerţ, servicii şi turism.
Bibliografie
1. *** 2005, Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu, Bucureşti, Editura Didactică şi
pedagogică.
2. http://www.tvet.ro/Anexe/33440/VI.5_Ghid_firma_de_exercitiu_33440.rar
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PROIECT EXTRACURRICULAR
„Bine-ai venit, primavară!”
Prof.Gulin Ioana
Şcoala Gimnazială Brăneşti, Timiş

COORDONATORI:
*Director
*Profesori Învăţământ Primar
*Profesori Diriginţi
*Educatori
PARTENERI:
*Primăria oraşului făget
*Primarul oraşului Făget
INSTITUŢII IMPLICATE
*Primăria oraşului Făget
*Şcoala Gimnazială Brăneşti
*Grădiniţa cu PN Brăneşti
TERMEN DE DERULARE
13 februarie- 14 iunie 2017
GRUP ŢINTĂ:
* elevi din învăţământul primar şi gimnazial , preşcolari;
* cadrele didactice din şcoală;
* părinţi şi comunitatea locală;
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ARGUMENT:
Cântată în operele lor de mari scriitori precum G. Coşbuc, V. Alecsandri, G. Topârceanu,
Şt. Iosif, primăvara este perioada în care începem să credem din nou în minuni, este anotimpul
renaşterii naturii, anotimpul speranţelor şi al sentimentelor pure, pline de iubire pentru copii noştri.
Aşa cum mugurii copacilor înfloresc primăvara, ne dorim ca şi sufletele copiilor să
înflorească, să se dezvolte frumos şi sensibil. Să-i învăţăm să iubească natura, frumosul, să fie mai
buni şi mai curaţi.
Subiectele legate de acest anotimp sunt inepuizabile, oferindu-ne cu dărnicie o gama largă ce poate
fi materializată cu simţ de observaţie, fantezie sau sensibilitate.
În fiecare an, luna martie, aduce şi bucuria primăverii în inimile tuturor.
Dorim să descoperim această bucurie în creaţiile copiilor, iar dascălii lor să redescopere
bucuria primăverilor de altă dată.
Pornind de la bucuria versurilor lui Alecsandri „Salutare, primăvară/ Timp frumos, bine-ai
venit!” proiectul nostru încearcă să aducă în sufletele tuturor, prin puterea miraculoasă a cuvântului
şi a culorii, o părticică din spectacolul oferit de acest dar al divinităţii numit primăvara.
SCOPUL PROIECTULUI:
*descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive şi artistice ale
elevilor;
*Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ al preşcolarilor şi şcolarilor prin
intermediul artelor plastice şi literaturii;
*Promovarea lucrărilor şi publicarea acestoraîn revista şcolii;
OBIECTIVE SPECIFICE:
*Promovarea gustului pentru artă şi literatură;
*Creşterea capacităţii de exprimare a gândurilor şi sentimentelor în mod artistic;
*Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul primăvara;
*Dezvoltarea creativităţii, expresivităţii şi sensibilităţii artistice;
*Descoperirea şi dezvoltarea aptitudinile artistico-plastice;
*Cultivarea simţului estetic;
*Dezvoltarea libertăţii de expresie a copiilor;
*Organizarea unei expoziţii concurs cu lucrările realizate de copii;
*Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;
RESURSE:
UMANE:
*responsabil de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
*directorul unităţii de învăţământ;
*primaruloraşului;
* elevi din ciclul primar şi gimnazial;
*învăţători, educatori, părinţi, profesori.
MATERIALE:
*materiale de lucru specifice creaţiilor literare, plastice şi colajelor;
*calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome;
*spaţii amenajate pentru expoziţii.
FINANCIARE:
*sponsorizări obţinute din partea părinţilor şi primăriei.
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INFORMAŢIONALE:
*proiectul scris;
*evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
*portofoliul proiectului;
*diplome.
NIVELURILE CONCURSULUI:
*Preşcolarii grupă mare
*Elevii claselor 0 -IV
*Elevii claselor V-VIII
OBIECTE DE STUDIU IMPLICATE:
*Limba şi literatura română
*Educaţie plastică
*Abilităţi plastice
*Educaţie tehnologică
DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN PROIECT
*Creaţii literare în versuri şi proză
*Desen/pictură realizată în tehnici la alegere format A4
*Felicitări realizate prin diverse tehnici de lucru, format A5
EVALUARE:
Pentru fiecare secţiune se vor acorda diplome;
Expoziţii cu lucrările artístico-plastice în şcoală;
Fotografii din perioada derulării activităţilor;
Portofoliul proiectului;
Toate cadrele didactice implicate vor primi diplome de participare;
Se va realiza un CD pentru organizatori, cuprinzând lucrările prezentate în concurs;
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
*Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă;
*Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii;
*Diplome pentru elevi si pentru cadrele didactice indrumatoare;
*Portofoliul concursului;
*CD-ul concursului
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PROIECT EXTRACURRICULAR
„STRATEGII EDUCAŢIONALE PRIVIND PREVENIREA VIOLENŢEI ÎN
ŞCOALĂ”
Profesor Iovanov Valeria Victoria,Colegiul Tehnic Nr.2 Tg – Jiu

Motivaţia proiectului:
În ultimii ani a crescut îngrijorător numărul actelor violente din şcoală. Aceasta nu mai
poate fi considerată o „zona sigură", ci se transformă în tot mai mare măsură într-un spaţiu de
manifestare a violenţei, intimidării şi actelor ilegale.
Studii recente au pus în evidenţă faptul că expunerile de lungă durată la violenţă crescută pot
produce modificări la nivelul structurii şi funcţionării creierului în sensuri care afectează în mod
negativ performanţele şcolare şi dezvoltarea profesională.
Cauzele violenţei sunt multiple şi complexe, existând o serie de factori care complică şi
intensifică aceasta problematică:
- toleranţa socială crescută la violenţă:
- sărăcia şi lipsa oportunităţilor sunt factori susceptibili de promovare a comportamentelor
de agresor sau de victimă a violenţei;
- lipsa unor modele pozitive: elevii recurg adesea la modelele din mass-media care
promovează violenţa;
- suport şi implicare familială insuficientă:
- imitaţia - copiii care sunt victime ale abuzului fizic, sexual , emoţional sau martori ai
abuzului în familie prezintă un risc crescut de a deveni agresori sau victime ale violenţei.
Ei învaţă ca violenţa este o modalitate adecvată de exprimare a puterii asupra altora şi de a
obţine ceea ce îşi doresc.
Aceste comportamente învăţate în familie sunt aduse în şcoală, comunitate şi în relaţiile cu
prietenii,
- violenţa în mass-media.
Considerând că starea disciplinară din şcoală este o problemă de maximă importanţă am
iniţiat în anii şcolari 2012-2017 derularea proiectului extracurricular: „Strategii Educaţionale
privind Prevenirea Violenţei în Şcoală" în scopul formarii unor comportamente adaptative.
Violenţa este un comportament învăţat şi prevenţia presupune dobândirea unor
comportamente adaptative.
Prevenirea violenţei în şcoală şi comunitate urmăreşte formarea următoarelor competenţe de
bază: - identitate socială;- dezvoltare personală;- autoreglare; - abilităţi sociale;- sistem de valori.
Violenţa este un fenomen complex, cu implicaţii la nivel social, familial, şcolar şi din acest
motiv se impune o colaborare instituţională.

BIBLIOGRAFIE
1.
2.

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului., Strategia Naţională privind Violenţa., Ordin
nr.1409/29.06.2007- Anexa la OMECT nr 1409-2007.,Bucureşti,2007.
Ghid practic pentru directori şi cadre didactice., Prevenirea şi combaterea violenţei în
şcoală.,ISE .,Bucureşti 2017
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PROIECT EXTRACURRICULAR
„SĂ NE SCHIMBĂM GARDEROBA”
Prof. Ing. Textile-Pielărie, Lengyel Bianca-Cristina
Liceul Tehnologic Jimbolia
SCOPUL PROIECTULUI : Valorificarea proiectelor de colaborare cu firma MODA-TIM
din Timișoara în vederea asigurarii calității programelor de formare profesională
 Ţintă şi obiective specifice
Ne-am propus să dezvoltăm și să valorificăm parteneriate cu agentii externi din judet, cu
scopul identificării și transferului de bune practici europene în formarea profesională, facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii, în special pentru
absolvenții de la disciplinele tehnice specializarea Technician Designer Vestimentar.
Obiectivele specifice pe care le-am urmărit au fost:
1. Formarea şi exersarea abilităţilor profesionale ale participanţilor în contextual specific
activității de confecții textile.
2. Promovarea dimensiunii europene a calității în educație și formare prin dezvoltarea unui
parteneriat extern;
3. Creşterea nivelului de competenţă al cadrelor didactice pentru a răspunde noilor provocări şi
pentru a pune în aplicare politicile şi strategiile educaţionale europene prin diferite metode
de practică.
4. Promovarea la nivel local şi naţional a exemplelor de bună practică identificate.
5. Îmbunătăţirea mobilităţii profesionale.
6. Deschiderea spre valorile culturale europene şi îmbunătăţirea competenţelor lingvistice
pentru o bună adaptare la un mediu socio-profesional.
7. Împletirea cunoștiințelor acumulate la orele de pregătire practică cu cele de la orele din
atelierul școală.
 Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici
Atunci când vorbim despre calitatea formării profesionale, ne referim cu precădere la
capacitatea acestor programe de a satisface beneficiarii direcţii sau indirecţi ai serviciilor de
formare. Fără îndoială, nevoile cele mai importante sunt legate de integrarea rapidă şi eficientă a
absolvenţilor pe piaţa muncii.
 Acest lucru presupune, pe de-o parte, ca organizaţia furnizoare să cunoască nevoile reale de
formare şi dinamica pieţei muncii. Pe de altă parte, şi formabilul trebuie să aibă
oportunitatea de a cunoaşte aceste nevoi, pentru a putea aprecia în ce măsură aptitudinile şi
competenţele sale actuale corespund cerinţele unor posturi.
 Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, nevoile de formare profesională s-au
reorientat spre o piaţă lărgită a muncii. În acest context, proiectele de mobilitate
educaţională au oferit o şansă extraordinară unor tineri din unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic de a efectua stagii de pregătire practică în diferite locații ale agenților
economici.
 Începând cu anul 2016, Liceul Tehnologic Jimbolia a dorit să ofere o dimensiune europeană
serviciilor de formare profesională, prin îmbogăţirea experienţei sale cu exemple de bune
practică culese din sistemele de formare şi ocupare a forţei de muncă din județ cu o
economie competitivă, iar participarea la proiectele de colaborare sunt foarte benefice in
acest sens.
 Descriere
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S-au primit sub formă de sponsorizare, materiale din partea firmei ,,Moda-Tim,, din
Timișoara, o serie de accesorii vestimentare cu ajutorul cărora elevii au realizat o colecție de
ansambluri vestimentare din hainele vechi sau care nu au mai fost purtate in ultimul timp de
către aceștia și apoi au fost prezentate sub forma unei parade de modă în cadrul liceului. La
această manifestare au fost prezente și cadre didactice din cadrul unității școlare, reprezentanți
ai agentului economic cu care am colaborat, mass media locală și alte persoane din acest
domeniu al industriei textile.
 Dovezi ale succesului
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Resurse necesare
Financiare: Agentul extern ,,ModaTim,,
Materiale: materiale și produse vestimentare vechi (care nu mai sunt la modă), nasturi, paiete, ațe de
cusut de diferite nuanțe, curele din piele și înlocuitori, etc.
Planuri pentru viitor
Ne dorim să devină o practică ce se va realiza cel puţin o dată pe an. Pentru aceasta căutăm
noi parteneri, din județ.
Observaţii privind implementarea
Acest model de practică poate fi realizat de către oricare altă şcoală, unde există cadre
didactice dornice să lucreze în echipă, cu competențe tehnice și de management de proiect bine
dezvoltate. Implementarea presupune riscuri. Acestea trebuie anticipate corect, asumate cu
discernământ și controlate.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
2. Legea 87 / 2006 pentru aprobarea OUG 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
3. HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, http://aracip.edu.ro;
4. HG nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
5. HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
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PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER
„DIN ŢARA LUI NOI, ÎN ŢARA LUI VOI”
Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi”- „Gimnaziul 7 ”Republica Moldova
Prof.Mocanu Mădălina
Şcoala Gimnazială „Diaconu Coresi”
Fieni, Dâmboviţa

I.

Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor

În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare
constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea
flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice
centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Totodată
particularităţile specifice facilitează implementarea noii abordării didactice prin care elevul devine
resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale,
diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor.
Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte,
manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, crosscurriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
II.

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER : „Din ţara lui NOI, în ţara
lui VOI”

Dincolo de conservarea identităţii româneşti, se simte nevoia unei strategii culturale şi
educaţionale care să preia politicile vizând păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii culturale,
lingvistice şi religioase pentru românii de pretutindeni şi să le adapteze contextului socio-cultural
din Republica Moldova şi România.
Învăţământul din Republica Moldova este, în mare parte, sincronizat şi racordat la şcoala
românească: instruirea axată pe competenţe, planificarea pe unităţi didactice sau proiectarea zilnică
a procesului instructiv-educativ prin metode -activ- participativ de lucru.
Prin aplicarea acestui proiect se urmăreşte cunoașterea modului de organizare şi derulare a
procesului de învăţământ în Republica Moldova şi România, cu accent pe strategiile si metodele de
predare a limbii române; stabilirea unor paralele între didacticile aplicate în cele două ţări în
predarea în limba română; stimularea schimbului de experienţă pozitivă pe probleme de didactică a
disciplinelor; realizarea unui climat favorabil comunicării didactice; responsabilizarea fiecărui
membru participant în organizarea şi derularea activităţilor.
Proiectul constituie o oportunitate de cunoaştere , de descoperire a elementelor unităţii şi identităţii
româneşti precum şi legarea de noi prietenii între românii de pe cele două maluri ale Prutului.
Printre scopurile proiectului se numără: Promovarea unei culturi a cooperării, a participării
şi a dialogului intercultural/ Încurajarea constituirii unui climat educaţional democratic, printr-un
management participativ( în care profesorii şi elevii sunt parteneri de dialog) şi prin activităţi
extracurriculare/ Cooperarea dincolo de graniţe cu caracter educativ , prin activităţi de interes
comun / Stimularea interesului pentru promovarea valorilor identitar-româneşti şi păstrarea
identităţii culturale şi lingvistice
Obiectivul principal al proiectului este stabilirea unei relaţii prietenoasă între elevii Şcolii
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Gimnaziale „Diaconu Coresi”- Fieni şi elevii de la Gimnaziul 7, formarea deprinderile de a fi
cooperanţi , toleranţi , de a-şi asuma responsabilitaţi , de a avea iniţiativă şi de a-şi crea relaţii de
prietenie , colaborare şi competiţie .
Obiective specifice pentru acest proiect sunt:
•
Colaborarea în domeniul educaţiei formale şi informale
•
Dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere în domeniul educaţiei
•
Susţinerea dialogului întercultural şi a transferului de bune practici la nivelul cadrelor
didactice şi autorităţilor din domeniul educaţional
•
Creșterea calității managementului educațional și racordarea instituției de învățămînt
preuniversitar la eventualele procese de schimbare și inovații
•
Dezvoltarea dialogului dintre cele două şcoli atât prin contact direct cât şi prin comunicarea
online
•
Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice celor două zone
•
Creşterea nivelului de cooperare în domeniul didacticii moderne prin schimburi educaţionale
între cadrele didactice şi între elevi pentru promovarea valorilor naţionale
•
Schimbul de bune practici în ceea ce priveşte activitatea instructiv-educativă şcolară şi
extraşcolară
•
Păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale şi naţionale
•
Dezvoltarea unui comportament civic prin maniera interactivă de organizare a activităţilor
•
Împartăşirea propriilor experienţe prin diseminarea unor modele de bună practică
•
Promovarea experienţelor de conlucrare între cele două şcoli
•
Dezvoltarea sentimentului de mândrie naţională în contextul interculturalităţii
Pertenerii proiectului sunt cele două scoli menţionate mai sus, dar proiectul merge mai
departe şi implică colaborarea cu cele două primării : Primaria orasului Fieni , reprezentant fiind
domnul primar Tătulescu Iulian şi Primăria oraşului Chişinău , reprezentant fiind domnul primar
Chirtoacă Dorin, iar proiectul se desfăşoară in perioada Ianuarie 2017- iulie 2018(cu posibilitatea
prelungirii)
REZULTATE AŞTEPTATE:
Rezultate educaţionale:
•Încurajarea unor atitudini civice şi interculturale la nivelul elevilor, cadrelor didactice şi
reprezentanţilor comunităţii locale
•Dezvoltarea la elevi şi profesori a unor competenţe de comunicare, de colaborare online, de lucru
pe grupe, de analiză a rezultatelor aşteptate, de dialog intercultural
•Dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi colaborare între părţile implicate în realizarea activităţilor
•Lărgirea orizonturilor culturale, autocunoaşterea şi depăşirea propriilor limite
Rezultate materiale:
•Promovarea activităţilor celor două şcoli printr-o broşura/ revistă dedicată proiectului
•Produse şi materiale informative realizate de către elevi , profesori, alti parteneri implicaţi în
timpul derulării proiectului
•CD-uri cu imagini din timpul activităţilor
•Crearea unei pagine de facebook dedicată acestui proiect
•Organizarea de expoziţii în scoală
•Realizarea unui „colţ al parteneriatului” în cele două şcoli
Implicarea copiilor în activităţile proiectului va fi pentru ei un câştig. Copiii din ambele şcoli
se vor apropia mai mult unii de alţii, se vor aprecia şi respecta reciproc, comunicând prin
intermediul reţelelor de socializare atât în scris cât şi video în timp real şi prin inregistrari.
Aplicarea proiectului va fi urmarită în fiecare etapă,monitorizându-se permanent implicarea
activă a copiilor în acţiunile planificate.
Activităţile proiectului se vor desfăşura în România şi în Republica Moldova , oferind
elevilor şi profesorilor din cele două ţări şansa să lege prietenii transfrontaliere, care sperăm să
dureze şi după încheierea proiectului.
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•
desemnaţi
•
•
extraşcolară
•
•
•
•
•
•
•

Întâlniri de lucru online ale reprezentanţilor instituţiilor şi coordonatorii de activitate
Schimb de informaţii pentru amortizarea efortului de organizare
Schimb de informaţii şi de materiale metodice privind activitatea şcolară şi
Alcătuirea unor colecţii de materiale şi lucrări confecţionate de elevi
Seminare, mese-rotunde
Referate
Activitaţi cultural-artistice
Concursuri
Vizite
Pagină facebook

Beneficiarii indirecţi- profesorii- vor lua cunoştinţă cu metode noi de lucru, metode care să îi
ajute in activitatea de la clasă, vor intra în contact direct cu dascălii de la şcoala parteneră, se vor
iniţia în metode alternative de educaţie în spiritul dezvoltării conştinţei naţionale.
Prin pasiune, perseverenţă, seriozitate şi indrumare nemijlocită se vor urmări realizarea
obiectivelor propuse.
Rezultatele proiectului vor fi cunoscute de elevii din fiecare şcoală prin prezentarea
materialelor rezultate, iar la finalul proiectului se va realiza o revistă dedicată activităţilor aflate în
proiect
În consecinţă, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul
de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă
gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării
drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză
lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
Reiterând mesajul Consiliului Europei transmis în cadrul sesiunilor de la Lisabona din anul
2000 şi de la Brussels, din anul 2004, cu privire la rolul educaţiei în societatea contemporană,
statele membre UE consideră educaţia o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii
sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.
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NATURĂ ȘI MIȘCARE
Purdescu Elena, Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu
Proiectul educațional Crosul Sohodolului – Natură și mișcare a fost inițiat în urmă cu 7 ani
la solicitarea Asociației pentru Turism, Sport și Ecologie Hai-Hui și a Asociației Administrației
Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest.
Prin proiectul educațional Crosul Sohodolului – Natură și mișcare s-au desfășurat activități
de recreere, socializare și educație ecologică. De asemenea s-a urmărit responsabilizarea elevilor
față de importanța protejării mediului, păstrarea și menținerea unui areal natural curat și sănătos,
conturarea deprinderilor și a atitudinilor de a prețui natura prin comportamente civilizate, dar și
sensibilizarea comunității privind importanța protejării mediului înconjurător prin desfășurarea
activităților de ecologizare în zona Runcu - Gorj. Acest proiect face cunoscută frumusețea ariei
naturale protejate Cheile Sohodolului care reprezintă unul dintre cele mai impresionante peisaje
carstice din România prin activități de informare, sportive, ecologice etc.
Proiectul educațional are ca scop participarea activă a instituțiilor școlare, a familiilor
elevilor și autorităților locale în educarea ecologică a copiilor prin implicarea acestora în activități
școlare și extracurriculare.
Derularea proiectului presupune implicarea comunității locale – Primăria Runcu,
Administrației Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest, Unitatea de Suport pentru Mediu și Arii
Protejate, Asociația pentru Dezvoltare și Educație “Colorful Minds”, Crucea Roșie Română-Filiala
Gorj și unitățile școlare partenere: Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Tehnologic „C.tin
Șandru” Bâlta, Șc. Gim. „Sf. Nicolae” Tg. Jiu. Parteneriatul dintre institituțiile implicate constituie
un sistem de obligații reciproce de colaborare susținere și evaluare a eforturilor educaționale de a
educa, implica și responsabiliza elevii în problemele de mediu, de protecție a habitatelor, florei,
faunei și de cunoaștere a valorilor și
tradițiilor locale din zona Runcu –
Valea Sohodolului a județului Gorj.
Elevii,
cadrele
didactice,
reprezentanții instituțiilor partenere
au vizitat rezervația naturală zona
Cheile Sohodolului, iar reprezentanții
Administrației Situl Natura 2000
Nordul Gorjului de Vest, Unitatea de
Suport pentru Mediu și Arii Protejat
au oferit informații despre această
arie protejată care anual atrage mii de
turiști din țară și din străinătate pentru
frumusețea peisajului, a florei, faunei
dar și pentru practicarea alpinismului.
De asemenea elevii au fost
antrenați în activități sportive, de
ecologizare, dar și în pregătirea unei
mese câmpenești cu mâncăruri
tradiționale specifice zonei în care s-a
desfășurat activitatea.
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PROIECTUL EXTRACURRICULAR„ÎNVĂŢĂMÂNTUL –POARTA SPRE EVOLUŢIE”
PROF. ZEGREA LUMINIŢA GABRIELA
LICEUL TEORETIC „RADU POPESCU”, POPESTI-LEORDENI, ILFOV
Proiectul s-a desfăşurat la LICEUL TEORETIC „RADU POPESCU” din POPESTI-LEORDENI,
ILFOV. Acesta a fost structurat pe mai multe secţiuni, fiecărei secţiuni atribuindu-i-se o anumită
categorie de elevi. Activitatea a urmărit participarea unui număr cât mai mare de elevi. Astfel ,
secţiunile concursului au fost elaborate în aşa fel încât , fiecare categorie de elevi (preşcolar, primar,
gimnazial, liceal) să se regăsească în cel puţin o secţiune. La scrierea proiectului , organizatorii s-au
gândit ca numărul beneficiarilor direcţi să nu depăşească 200, aici intrând elevii –participanti direcţi
cu lucrări la cel puţin o secţiune a concursului , dar şi cadre didactice implicate atât în coordonarea
elevilor cât şi în secţiunea dedicată acestora „VALENTE DIDACTICE ÎN METODICA PREDĂRII
DISCIPLINELOR”.
STRUCTURA CONCURSULUI:
POVESTE MINUNATĂ! Activitatea a constat în realizarea de desene, colaje, machete, scene cu
păpuşi, etc. , care să reprezinte personajul/scena dintr-o poveste iubită de participant. Secţiunea s-a
adresat preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar.
DESCOPERIREA – STARTUL EVOLUŢIEI! Activitatea a fost un concurs de materiale , adresat
elevilor de gimnaziu şi de liceu, materiale ce prezintă o descoperire ştiinţifică. Aceste lucrări au
putut fi realizate în Power Point, Prezi sau Movie Maker.participanţii la această secţiune au fost
elevi de gimnaziu şi liceu. Evaluarea lucrărilor a fost realizată pe subsecţiuni, în funcţie de
modalitatea de realizare.
EXERSEAZĂ TIC! concurs online desfăşurat în fiecare scoală participanta, la o oră indicată de
organizatorul din şcoală. În cadrul acestei secţiuni, elevii îndrumaţi de cadrul didactic de TIC,
participa la un concurs (pe nivel de studiu –clasa), pe parcursul a 60 de minute. Fiecare elev
salvându-şi lucrarea într-o arhivă denumită cu numelefiecarui participant. Subiectele au fost
propuse de fiecare cadru didactic participant la competiţie, avizate de inspectorul de specialitate din
ISJ Ilfov. Comisia generală a concursului , a elaborat forma finală a subiectelor pentru fiecare nivel.
La nivelul fiecărei unităţi participante, au fost evaluate lucrările, nota finală fiind media aritmetica
dintre rezultatul comisiei locale şi al comisiei generale.
CONCURS PENTRU SIGLA NOASTRĂ! – la această secţiune, elevii au realizat sigle care să
ilustreze concursul nostru.
Secţiunea adresată cadrelor didactice, s-a concretizat printr-un volum al lucrărilor prezentate, volum
ce deţine ISBN.
Implementarea proiectului INVATAMANTUL- POARTA SPRE EVOLUŢIE! a avut impact
asupra:
• grupului ţintă (elevii participanţi vor fi antrenaţi în activităţi de elaborare a
lucrărilor cu care vor participa la viitoare proiecte educaţionale, acestora dezvoltandu-li-se
capacitatea de a lucra în echipa şi de a respecta termene de elaborare a lucrărilor, vor putea dezvolta
pe viitor activităţi proprii de dezvoltare personală structurate pe un schelet impus );
• comunităţii şcolare (comunitatea şcolară va avea acces la mai multe informaţii
provind tema proiectului, la viziuni ale altor participanţi, putând considera acest eveniment ca şi un
schimb de bune practici în ceea ce priveşte implicarea directă a şcolii în activităţi educative
extraşcolare);
• şcoala ca organizaţie (proiectul va deschide noi orizonturi de cooperare între şcoli
partenere în proiect cât şi între şcoală şi alte instituţii (muzee, teatre, biblioteci, ong cu activităţi
caracteristice- ecologie, cetăţenie civică, voluntariat, dezbatere, etc.), va duce la sporirea
prestigiului şcolii în comunitatea locală şi creşterea numărului de elevi ce vor dori să urmeze acest
liceu.
376

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie

• partenerilor din proiect (şcolile participante vor dobândi informaţii cu privire la
derularea de noi parteriate şi implicarea directă în acestea dar şi abilităţi de coordonare şi
diseminare a viitoarelor activităţi);
• unităţilor şcolare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate prin
proiect vor stârni dorinţa de colaborare a şcolilor învecinate, cu care pe viitor ne dorim o colaborare
intensă pe tema proiectelor educaţionale , colaborare de tip coordonator-partener).
Rezultatele CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR „INVATAMANTUL-POARTA SPRE
EVOLUŢIE” au depăşit aşteptările organizatorilor, acestea concretizându-se astfel:
POVESTE MINUNATĂ! ne-am propus 50 de participanţi, în realitate au fost prezentate 178 lucrări
DESCOPERIREA – STARTUL EVOLUŢIEI! – ne-am propus 50 participaţi, în realitate au fost
prezentate 23 filme în Movie Maker şi 144 lucrări în PPT.
EXERSEAZĂ TIC! Ne-am gândit iniţial 100 participanţi, în realitate au fost 188 participnti.
CONCURS PENTRU SIGLA NOASTRĂ! – au fost prezentate 15 lucrări .
Secțiunea a II-a - Simpozion pentru cadrele didactice: VALENTE DIDACTICE ÎN METODICA
PREDĂRII DISCIPLINELOR! A însumat un volum cu 40 lucrări ce se încadrează fie la lucrări
ştiinţifice, lucrări de management sau bune practici.
Partenerii noştri au fost scoli din 9 judeţe, numărul acestora fiind 25.
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CATALOGUL LUCRĂRILOR
SIMPOZION REGIONAL „EDUCAȚIE PRIN ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE”
1.

ANDRIŞOIU
VALERICA

2.

ANGHELESCU
MIHAELA
ANTONIE
CRISTIAN
DANIEL
ANTONIE G.
DUMITRU

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

ANTONIE OANA
DANIELA
BĂBEANU
TEODORA
GABRIELA
BĂLUŢĂ
DANIELACARMEN
BĂLUȚOIU
ILEANA

BENGESCU
OTILIA
BIBIRIGEA
ROMEO
BISTREANU
ELIANA
BÎZOCU
CODRUȚA
NICOLETA
BOBIC
LOREDANA
BOSTAN ELENA

15. BUCURICĂ
TONIA

16. BURSUC
RALUCAGEORGETA
17. BUGĂ LILIANA
18. CETINA ILEANA
19. CETINĂ ILEANA

ACTIVITᾸŢI
EXTRACURRICULARE PLANIFICARE ŞI REPORT
„ŞCOALA ALTFEL”
,,CALCULATORUL –INSTRUIREA
ASISTATĂ DE CALCULATOR”
POLINOM CARACTERISTIC.
TEOREMA LUI HAMILTONCAYLEY APLICAȚII.
PROPRIETĂŢILE
PARTICULELOR
FUNDAMENTALE
BOZONII FUNDAMENTALI:
FOTONUL  , GLUONUL G, W 
ŞI Z°
POLINOMUL DE INTERPOLARE
NEWTON
POVESTIREA ŞI DISCURSUL
CARAGIALIAN

GRᾸDINIŢA P.N. „ION CREANGᾸ”
GALAŢI

LEGILE SIMETRIEI ÎN UNIVERS

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG.- JIU

ȘCOALA GIMNAZIALA ,,DIACONU
CORESI” FIENI
COLEGIUL NAȚIONAL „ECATERINA
TEODOROIU” TÂRGU JIU
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TGÂRGU
JIU

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU
JIU
COLEGIUL TEHNIC NR. 2
TÂRGU JIU

REGULI DE COMPORTARE ÎN
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG.- JIU
CAZUL PRODUCERII
UNUICUTREMUR SAU
INCENDIU
L’ETUDE DE LA BD EN CLASSE
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG.- JIU
DE FLE
ROLUL UE ÎN GEOPOLITICA
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG.- JIU
LUMII
L’INTERCULTUREL –
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG.- JIU
PISTES PEDAGOGIQUES
EFECTELE ANTROPIZĂRII
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU
ASUPRA ECOSISTEMELOR
NATURALE
METODE PSIHOPEDAGOGICE
COLEGIUL TEHNIC NR.2, TÂRGU
ÎN CONSILIEREA CARIEREI
JIU
STUDIUL SISTEMELOR DE
COLEGIUL TEHNIC COSTIN D
CONTROL BAZATE PE AUTOMATE NENIŢESCU PITEŞTI
PROGRAMABILE
PROIECTUL, METODA DE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT
EVALUARE SAU ÎNVĂȚARE?
MĂRGINENII DE JOS, COMUNA
FILIPEȘTII DE TÎRG, JUDEȚUL
PRAHOVA
DESPRE CARTE
ȘC.GIM. ”ALEXANDRU
ȘTEFULESCU” TG-JIU
MEMORIA APEI

LICEUL TEHNOLOGIC ROȘIA JIU

EDUCAŢIA ŞI PROVOCĂRILE
LUMII CONTEMPORANE
POLUAREA MEDIULUI

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER
LICEUL TEHNOLOGIC
BAIA DE FIER
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20. CHIRILĂ
GEORGETA
21. CHITIGIU
LOREDANA
22. CIMPOIAŞU
RODICA

CREATIVITATEA – PREMISĂ A
PERFORMANŢEI ŞCOLARE
ABSENTEISMUL ȘCOLAR

23. CIUREA VIORICA

ACŢIUNILE DIPLOMAŢIEI
ROMÂNIEI LA CONFERINŢA
DE PACE DE LA PARIS (19191920)
SISTEMUL INFORMAȚIONAL ȘI
SISTEMUL INFORMATIC ÎN
ACTIVITATEA DE BIROTICĂ
MENS SANA IN CORPORE SANO
~EXEMPLE DE BUNE
PRACTICI~
DEZVOLTĂM ȘCOALA PENTRU
ÎNVĂȚARE DIGITALĂ

24. CÎNTĂREȚU
LIDIA
25. CLIPEA ADRIAN

26. CLIPEA
ŞTEFANIA CRINA
27. CONTRAȘ ELENAMARINELA
28. COSTEA LUCIA

29. COZMA MARIANA

30. CREȚAN RALUCA

31. CRISTEA
FLORENTINA MARIA
32. CRISTEA
NARCISA
33. DĂNĂU RODICAMARIA
34. DĂNILĂ
GABRIELACRISTINA
35. DIACONESCU
MIRELA
36. DIJMĂRESCU
SIMONA
37. DRUGAN
VASILICA

PROIECTUL-MODEL DE
INSTRUIRE INTERACTIVĂ

L’ENSEIGNEMENT DU
VOCABULAIRE EN CLASSE DE
FLE
PROIECTUL EDUCAŢIONAL
„FIRMA DE EXERCIŢIU,
O RAMPĂ DE LANSARE ÎN
CARIERĂ”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ABRAM,
BIHOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ POMPILIU
MARCEA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,ALEXANDRU
VLAHUŢĂ”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON
PANN”, CRAIOVA

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU

SCOALA GIMNAZIALA ,,DIACONU
CORESI” FIENI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4
”ELENA DONICI CANTACUZINO”
PUCIOASA
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG-JIU
COLEGIUL TEHNIC “ALESANDRU
PAPIU ILARIAN” ZALĂU

MODELE DE ÎNVĂȚARE CARE
PERMIT ORIENTAREA ÎNVĂȚĂRII
SPRE FORMAREA DE
COMPETENȚE LA DISCIPLINA
FIZICĂ
IMPORTANTA ACTIVITATILOR
EXTRACURRICULARE IN
DEZVOLTAREA
PERSONALITATII ELEVULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
,,GHEORGHE NICOLAU” ROMÂNI,
NEAMȚ

CARTEA – IZVOR NESECAT DE
INFORMAŢIE ŞI SATISFACŢII
PENTRU ORICE VÂRSTĂ
INSTRUIREA-PIATRA DE
TEMELIE A SOCIETATII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDASTRA

NUMĂRUL DE AUR, ŞTIINŢĂ
ŞI ARTĂ
ÎNVĂŢAREA LİMBİLOR
STRĂINE PRİN PROGRAME
ASİSTATE DE CALCULATOR
BARIERELE COMUNICĂRII
ORGANIZAȚIONALE
ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE,
STRATEGIE DIDACTICĂ
INTERACTIVĂ
JOCUL DIDACTIC

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE
TĂTĂRĂSCU

SCOALA GIMNAZIALA NR.5
ALEXANDRIA
COLEGIUL NAŢIONAL „TUDOR
VLADIMIRESCU”
COLEGIUL TEHNIC ,,RADU
NEGRU’’, GALAŢI
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG-JIU
LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI
GRĂDINIȚA P.N. NR. 2 STUCTURA A
ȘCOLII GIMNAZIALE ,,DIMITRIE
LUCHIAN” PISCU, GALAȚI
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38. DUMITRU SILVIA

SUBSTANȚE PERICULOASE

39. DUNGAN
CONSTANTIN
CATALIN
40. DUNGAN
VALENTINA
ROXANA
41. DUȚESCU
MIRELA LIDIA
42. FIRAN ALINA

INEGALITĂŢI

LICEUL TEHNOLOGIC
BAIA DE FIER
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER

EDUCATIA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER

GÂNDIREA POZITIVĂ-NEVOIE
CONTEMPORANĂ
UTILIZAREA BLOGULUI ÎN
MARKETINGULSERVICIILOR DE
BIBLIOTECĂ
TIC ÎN EDUCAȚIE

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL
MADGEARU”
CCD GORJ

43. FÎCEA ELENA
CRISTINA
44. FLOREA ALINA
SIMONA
45. FRÎNTU DANIELA
VASILICA
46. GAVRILOIU
OTILIA

LECȚIILE INTERACTIVE LA
INFORMATICĂ
LEGATURA ÎNTRE PIETRELE
PREȚIOASE ȘI SEMIPREȚIOASE
ȘI ZODII
EDUCAŢIA MORALĂ

47. GAVRILOIU
CONSTANTIN
SORIN
48. GHELESIAN
MIHAELA SILVIA
49. GHELESIAN
PETRU
50. GHELESIAN
PETRU
51. GIORGI DANIEL

CONEXIUNI
TRANSDISCIPLINARE ÎNTRE
MATEMATICĂ ȘI RELIGIE
AVATARII VIITORULUI

52. GULIN IOANA

PROIECT EXTRACURRICULAR
„BINE- AI VENIT, PRIMAVARA!”
PĂRINȚI PLECAȚI, ELEVI CARE
ANALIZEAZĂ
CARTEA SAU CALCULATORUL?

53. IANCU IONUŢ
54. ILIUŢĂ ADRIANA

SHOPPING ONLINE
FREE ENERGY VERSUS
OCCULT CHEMISTRY
ALCHIMIA VINULUI

55. IONASCU ANA
MIRABELA

EDUCAȚIA DE IERI ȘI DE AZI

56. IONIȚĂ NICOLAE

EFECTELE FORȚEI DE
FRECARE ȘI ALE ROTAȚIEI
MINGII ÎN JOCUL DE FOTBAL
JOCURI DIDACTICE ÎN
BIBLIOTECĂ
METODA PROIECT
METODĂ MODERNĂ DE
PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE
PROIECT EXTRACURRICULAR
STRATEGII EDUCAŢIONALE
PRIVIND PREVENIREA
VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

57. IORGA MIHAELADANIELA
58. IOVANOV
VALERIA
59. IOVANOV
VALERIA

COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU
HARET” TG-JIU
COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG-JIU

LICEUL TEORETIC RADU
VLĂDESCU
PĂTÂRLAGELE, BUZĂU
LICEUL TEORETIC RADU
VLĂDESCU, PĂTÂRLAGELE, BUZĂU
LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL
VLAICU”
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU
BRANISTE” TIMIȘ
COLEGIUL TEHNIC „VALERIU
BRANISTE”
LICEUL TEHNOLOGIC G-RAL C-TIN
ȘANDRU RUNCU
SCOALA GIMNAZIALA BRANESTI,
TIMIS
COLEGIUL TEHNIC ION D.
LĂZĂRESCU, CUGIR
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DRAGOŞ
MARIN” COMUNA ŞTEFAN CEL
MARE, JUD.CALĂRĂŞI
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER
COLEGIUL NAȚIONAL „RADU
GRECEANU” SLATINA, OLT
LICEUL TRAIAN VUIA RESITA
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG- JIU

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG- JIU

380

Simpozion Regional 2017 – Educatie prin stiinta si tehnologie
60.

IVAN CAMELIA
CERASELA
61. IVAN IRINA
STELUȚA
62. IVASC LILIANA

63. JICMON
GABRIELA
64. LEANA IULIA
65. LENGYEL
BIANCACRISTINA
66. LUNGAN
CRISTINAILEANA
67. LUNGU VIORICA
STELUȚA
68. LUPULEŢ ION

69. MANDA SIMONACRISTINA

70. MANOLE
MONICA

71. MARACU
SIMONA-ELENA
72. MARIṢ MONICA
73. MĂNESCU
CAMELIA
74. MERGEA
NICOLAIE
75. MERGEA
TEODOR
76. MOCANU
MĂDĂLINA

77. MOIANU
MĂDĂLIN
78. MORAR AVIA
CARMEN
79. MORARU
CAMELIA

OMUL - PRINCIPALUL FACTOR
AL EROZIUNII BIODIVERSITĂȚII
PROFESORUL CREATIV ȘI
METODE DE STIMULARE A
CREATIVITĂȚII
ACTIVITĂȚILE
EXTRACURRICULARE ÎN
EDUCAREA NOILOR
GENERAȚII
ASPECTE ALE EDUCAŢIEI
ŞCOLARE PRIN PROIECTE
EXTRACURRICULARE
REPETÂND EFICIENT
„SĂ NE SCHIMBĂM
GARDEROBA”

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG- JIU
SCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN
POPESCU” GIURGIU
LICEUL TEHNOLOGIC
RĂCHITOASA, COM RĂCHITOASA,
JUD BACAU
COLEGIUL TEHNIC „ CAROL I”,
SECTOR 6, BUCUREŞTI
COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL
SALIGNY” BACĂU
LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA

IMPORTANTA MUNCII
INDEPENDENTE A ELEVULUI

SC.GIMNAZIALA „GH.TATARASCU”
TG-JIU

VOPSIREA PRIN
HIDROTRANSFER
ASUPRA UNOR PROBLEME DE
MINIM ŞI DE MAXIM ÎN
GEOMETRIA ELEMENTARĂ
INTEGRAREA TEHNOLOGIEI ÎN
PREDAREA- ÎNVĂŢAREAEVALUAREA LIMBILOR
MODERNE
METODE ȘI TEHNICI ACTIVE ȘI
INTERACTIVE ÎN PREDAREA
LIMBII ROMÂNE LA CICLUL
PRIMAR
ROLUL ACTIVITĂȚILOR
EXTRȘCOLARE ÎN
DEZVOLTAREA
PERSONALITĂȚII ELEVULUI
CHIMIA ṢI TEHNOLOGIA

COLEGIUL TEHNIC ”TRAIAN VUIA”
GALAȚI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
TÂRGU JIU

BRITISH INVENTIONS AND
INVENTORS
ÎNVĂŢAREA SPECIFICĂ LA
FIZICĂ
FACTORI MOTIVAȚIONALI ÎN
MANAGEMENTUL
EDUCAȚIONAL
PROIECT EDUCAŢIONAL
TRANSFRONTALIER
„DIN ŢARA LUI NOI, ÎN ŢARA
LUI VOI”
REȚELELE DE SOCIALIZARE –
PRO ȘI CONTRA
MARKETING ECOLOGIC

COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG-JIU

DIRIGENŢIA-O FORMĂ A
INSTRUIRII PRIN EDUCAŢIE!

LICEUL CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, HOREZU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ IULIA
HAȘDEU, GALAȚI
ȘCOALA GIMN.,,GH.TĂTĂRĂSCU”
TG. JIU
ṢCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG

COLEGIUL NAŢIONAL ,,TUDOR
VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU
COLEGIUL TEHNIC NR. 2, TG-JIU

SCOALA GIMNAZIALA ,,DIACONU
CORESI” FIENI

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG- JIU
COLEGIUL ECONOMIC ”IULIAN
POP”, CLUJ-NAPOCA
SCOALA GIMNAZIALA ,,DIACONU
CORESI” FIENI
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80. MOȘTEANU
GABRIELA
GEORGETA
81. MUREȘAN
PETRONELA
82. MUSTĂȚEA
DOINA
83. NEGOESCU
STELA
84. NEGULEASA
CARMEN
85. ONICĂ LARISA
86. OȚELEA EMILIA
87. PATRASCOIU
ANA-MARIA
88. PĂTRUȚ FELICIA

89. PEPTAN ANCA

90. PETCU
SPERANŢA

91. PINTEA OTILIA

92. PETRE LAURA

93. PODARU ILEANA
– STELUȚA
94. POMANA ELENA
GEORGIANA
95. POPA ELENA

96. POPESCU
CORNELIA
97. POPESCU
TEODORA

DESFĂȘURAREA LECȚIILOR DE
FIZICĂ FOLOSIND
EXPERIMENTUL VIRTUAL
PROVOCĂRI COTIDIENE ALE
PROFESORULUI DE LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ
CELE MAI CIUDATE
INDELETNICIRI ALE
OAMENILOR
ROLUL ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE ÎN
EDUCAŢIA COPIILOR
O PLANTĂ PARAZITĂ
INTERESANTĂ
MUMA PĂDURII, COLȚIȘOR
SAU PLANTA CÂRTIȚĂ”
CALCULATORUL – UN MIJLOC
MODERN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DIDACTICA – ȘTIINȚA PREDĂRII
INTER SI
TRANSDISCIPLINARITATE ÎN
CADRUL ORELOR DE FIZICĂ ȘI
CHIMIE
METODICA PREDĂRII
DISCIPLINELOR TEHNICE
PRINCIPII DIDACTICE
MIJLOACELE E-LEARNING IN
PREDAREA-ÎNVĂȚAREA
MATEMATICII
ÎNȚELEGEREA DE CĂTRE ELEVI
A CALCULELOR CHIMICE PRIN
METODA PROBLEMATIZĂRII ȘI
METODA ÎNVĂŢĂRII PRIN
COOPERARE
”MATEMATICA ÎNTRE ȘTIINȚĂ,
ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE.
ABORDĂRI
TRANSDISCIPLINARE”
IMPACTUL PROGRAMULUI
NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL
ASUPRA ELEVILOR ȘI
PERSONALULUI DIDACTIC
UTILIZAREA TIC LA FIZICĂ

COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG
COLEGIUL TEHNIC ”GEORGE
BARIȚIU”BAIA MARE
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG- JIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TITU
MAIORESCU” BUCUREŞTI
COLEGIUL NAȚIONAL „ECATERINA
TEODOROIU”
TG-JIU
GRĂDINIȚA PN ”LUMEA COPIILOR”
LUPENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA
GHIȚULESCU” CUCA
LICEUL DE ARTE “CONSTANTIN
BRAILOIU”TG-JIU

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
,,ALEXANDRU ŞTEFULESCU” TG
JIU
ȘCOALA PROFESIONALĂ HOLBOCA
COM. HOLBOCA, JUD. IAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
DRĂGUȚEȘTI-STRUCTURA
URECHEȘTI

PROBLEME DE CONCURENȚĂ A
DREPTELOR ÎN GIMNAZIU

LICEUL TEORETIC RECAȘ, JUD.
TIMIȘ
SCOALA I.GH. DUCA, RM.VALCEA,
JUDETUL VALCEA
LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER

«LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES AU SERVICE
DE L’ÉDUCATION»
”CALCULATORUL” –
INSTRUMENT DIDACTIC ÎN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE
TĂTĂRĂSCU”
TG-JIU
COLEGIUL NATIONAL „E.
TEODOROIU”

UNIVERSUL TEHNOLOGIEI
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RAMONA
98. PURDESCU
ELENA
99. RADU MARIA
100. ROMCESCU
ROXANA

101. PURDESCU
ELENA
102. ROȘU ANIȘOARA
103. RUSU DIANA
CLAUDIA
104. SĂCEANU ION

105. SĂCELEANU
FĂNICA

106. SAMOILᾸ
GABRIELA

107. SIMA FLORINA

108. SOLIDUM REKAANDREA
109. SPRÎNCENĂTOAI
A ION

110. STÎNA PAULA
LUCIA
111. SUCIU MONICA

112. ŞERBAN MARIA
BEATRICE
113. ȘOFEI CARMEN
114. TĂNASE ANCA
MARIA

PROCESUL DE PREDAREÎNVĂȚARE LA BIOLOGIE
NARURA ȘI MISCARE
METODELE ACTIV
PARTICIPATIVE
PROVOCĂRILE LUMII
CONTEMPORANE PENTRU
CADRUL DIDACTIC –
UTILIZAREA TIC
CROSUL SOHODOLULUINATURĂ ȘI MIȘCARE
METODE DE EXTRACȚIE A
LICOPENULUI
CUNOAȘTEREA
CONTEMPORANĂ, EDUCAȚIA ȘI
EXIGENȘȚLE DEZVOLTĂRII
SOCIALE
PREGĂTIREA EDUCATORULUI
PENTRU ŞCOALA DE MÂINE.
IMPACTUL NOILOR
TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE.
CONSIDERAȚII
PSIHOPEDAGOGICE ȘI
METODICE PRIVIND
PREDAREA-ÎNVĂȚAREA
BIOLOGIEI
„MODALITĂŢI DE REALIZARE A
ACTIVITĂŢILOR
EXTRACURRICULARE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR”
IMPORTANTA METODELOR
INTERACTIVE ÎN OPTIMIZAREA
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
UTILITATEA TEHNOLOGIEI
ÎN EDUCAŢIE
MANUALE DIGITALE ŞI
PLATFORME E-LEARNING –
RESURSE EDUCAŢIONALE
MODERNE
METODA PREDĂRII PRIN
INVESTIGARE ȘTIINȚIFICĂ
EDUCAŢIA PRIN MEDIA ÎN
CADRUL DISCIPLINELOR DIN
ARIA CURRICULARĂ
TEHNOLOGII
INTEGRAREA PLATFORMELOR
EDUCAŢIONALE ON-LINE
CA INSTRUMENTE TIC ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ
FORMAREA PROFESIONALA
LA STANDARDE EUROPENE
UTILIZAREA SOFTULUI
EDUCAŢIONAL ÎN PREDAREAÎNVĂŢAREA BIOLOGIEI

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU
SCOALA GIMNAZIALA DIMITRIE
LUCHIAN PISCU
LICEUL „CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”, HOREZU

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU
LICEUL TEHNOLOGIC „ION
MINCU” VASLUI
GRĂDINIȚA ”CĂSUȚA FERMECATĂ”
LUDUȘ
COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL
SALIGNY” FETEȘTI

GRĂDINIŢA P.P.NR.39 GALAŢI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT
MĂRGINENII DE JOS, COMUNA
FILIPEȘTII DE TÎRG,
LICEUL DE ARTĂ „ IOAN SIMA”
ZALĂU
COLEGIUL AUTO ,,TRAIAN VUIA’’
TG-JIU
GRĂDINIȚA CĂSUȚA FERMECATĂ
LUDUȘ
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU
JIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
“GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TG-JIU

COLEGIUL TEHNIC NR.2 TG-JIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2
HUNEDOARA
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115. ȚILICĂ DANIELA

DEMONSTRAȚII GEOMETRICE
ALE INEGALITĂȚII MEDIILOR

COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE
ASACHI” BUCUREȘTI

116. TÎLVESCU
CRISTINA
MIRELA
117. TOADER
GEORGIANAMARIA
118. TUDORAȘCU
ANGELAGIORGIANA
119. TURBACEANU
DANA SIMONA
120. ŢUNCU ELENA
EUGENIA
121. UDRIȘTIOIU
ANETA

CONSTANTIN SĂLCEANU,
UN FIZICIAN CU PREOCUPĂRI
MULTILATERALE
„PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
MATEMATICII”

COLEGIUL NAŢIONAL ,,TUDOR
VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU

PAGINI DE CARTE

ȘC. GIM. NR. 1, CARACAL

EDUCAȚIA ÎN ȘCOALĂ

LICEUL TEHNOLOGIC BAIA DE
FIER

DIMITRIE LEONIDA

COLEGIUL NAŢIONAL ,,TUDOR
VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU
COLEGIUL TEHNIC MĂTĂSARI

122. VACARU ANGELA

ÎNVĂŢAREA FIZICII CU
AJUTORUL METODELOR
MODERNE
METODE MODERNE DE
EVALUARE
EVALUAREA – ÎNTRE
TRADIȚIONAL ȘI MODERN
STILURI DE ÎNVĂŢARE ALE
ELEVILOR ŞI ADAPTAREA
STRATEGIILOR DIDACTICE DE
PREDARE- ÎNVĂȚAREEVALUARE LA STILURILE DE
ÎNVĂŢARE
METODE DE EVALUARE A
REZULTATELOR ŞCOLARE:
METODE „TRADIŢIONALE” ŞI
METODE ALTERNATIVE DE
EVALUARE
PROIECTUL
EXTRACURRICULAR„ÎNVĂŢĂMÂNTUL –POARTA
SPRE EVOLUŢIE”
STRATEGIA ȘI PLANUL DE
MARKETING ÎN BIBLIOTECI

123. VOCHECI
MADALINA
124. URSU GABRIELA
125. VÎLCEANU
AURELIA

126. VOICU MANUELA

127. ZEGREA
LUMINITA
GABRIELA
128. ZESTROIU
SIMONA

ASPECTE PRIVIND TRATAREA
INTERDISCIPLINARĂ A
LECȚIEI “ PÂRGHIA ”

ŞCOALA GIMNAZIALǍ NOVACI,
JUD. GORJ

LICEUL TEORETIC „VASILE
ALECSANDRI”
SĂBĂOANI-NEAMŢ
LICEUL TEHNOLOGIC ION BARBUGIURGIU
COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU
COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG-JIU

COLEGIUL TEHNIC NR 2 TG-JIU

LICEUL TEORETIC ALEXANDRU
ROSETTI, VIDRA

COLEGIUL TEHNIC NR 2,
TÂRGU JIU
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