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SECȚIUNEA I – Pagini de carte – referat ştiinţific 

 

 

PIROGRAVURA CU LASER 

 

Prof. Andrițoiu Elena Nicoleta 

Colegiul ”Gheorghe Tătărescu”, Rovinari 

 

Întrucât tematica simpozionului este „UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA‖, 

am ales sa prezint in cadrul acestei lucrări o metodă universală de a face artă cu ajutorul unei 

tehnologii moderne.  Este vorba despre pirogravura cu laser ce constă în tăierea și gravarea 

lemnului, metalului și chiar hârtiei datorită sensibilității sale. Această metodă poate fi utilizată la 

foarte multe proiecte diverse, de la rame foto la tablouri, fotografii, premii, dulapuri, etc. 

Fie că se lucrează cu lemn de esență tare, furnir, încrustații, MDF, placaj, nuc există 

posibilitatea de a săpa imagini uimitor de complicate. 

Un sistem cu laser poate ajuta la personalizarea  produselor, create mai rapid și cu o calitate 

superioară. Deoarece funcționează destul de mult ca o imprimantă standard, el păstrează fluxul de 

lucru simplu. 
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Fluxul de lucru cuprinde:  

 Proiectarea  

Se crează o  pagină în software-ul graphic cu  propriul design personalizat. 

 

 Trimiterea în execuție 

Se trimite design-ul la mașina de pirogravat cu laser. În driverul de imprimare se 

selectează  parametrii cu laser pe care doriți să le utilizați, sau selectați un 

material din baza de date presetate. 

 Execuția 

Se selectează fișierul la mașina de pirogravat cu laser, se pune materialul pe 

masa mașinii, se  închide ușa(unde este cazul) și se execută comenzile de 

pornire a mașinii în prelucrare. 

 Avantajele pirogravării cu laser: 

 Un avantaj al pirogravării cu laser îl 

reprezintă posibilitatea de a crea propriul 

material, după cum reiese din graficul următor: 

Deasemenea, mașinile de pirogravat cu 

laser sunt fiabile, având o durată de viață a diodei 

laser de peste 10.000 de ore. 
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Softurile utilizate pentru realizarea compoziției grafice sunt 

prietenoase cu utilizatorul. 

Mașina dispune de un fascicol laser de foarte înaltă calitate și 

asigură precizie ridicată și constantă a trasării, efectuată la o viteză 

ridicată de marcare. 

  

Iată una dintre cele mai cunoscute lucrări de artă, respectiv 

portretul Mona Lisei, realizat în tehnologia pirogravării cu laser: 

 

 

Bibliografie 

https://www.epiloglaser.ro 

https://www.gravotech.ro 
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MAREA TEOREMA A LUI FERMAT 

 

Prof. Antonie Cristian Daniel 

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu 

 

             În jurul anului 1630, Fermat scria următoarea frază pe marginea unei file din cartea 

Aritmetica a lui Diofant. 

―Am descoperit o demonstrație cu totul remarcabilă dar această  margine este prea mică 

pentru a o putea conține.” 

 Demonstrația menționată de către Fermat pentru această teoremă nu a fost niciodată găsită, 

dar proprietatea a devenit faimoasă captând atenția matematicienilor din întreaga lume. 

 De-a lungul  anilor care au urmat, mulți matematicieni importanți au rezolvat în mod 

afirmativ unele cazuri particulare ale marii teoreme a lui Fermat. Menționăm aici pe Euler )3( n , 

Sophie Germain (cazul în care n și 2n+1  sunt simultan prime, n<100 și zyx ,,  nu sunt divizibile cu 

n), Dirichlet (n=5, n=14), Lamé (n=7). Liouville și Kummer, în încercările lor de a demonstra 

marea teoremă a lui Fermat, au fundamentat teorii matematice noi și importante. 

 Folosind tehnicile desprinse din lucrările lui Kummer, marea teoremă a lui Fermat a fost 

demonstrată afirmativ până în 1993, pentru toate valorile lui n cuprinse între 3 și 4.000.000. pentru 

anumite valori au fost utilizate calculatoarele. 

 O contribuție majoră a fost adusă în anul 1983 de  către matematicianul de origine germană 

Gerd Faltings. Acesta a demonstrat că pentru orice 2n există cel mult un număr finit de triplete 

),,( zyx de numere întregi nenule, prime între ele care satisfac ecuația (6). 

 Capitolul final al povestirii noastre începe în 1955, deși în acea perioada teoria despre care 

vom vorbi nu era pusă în legătură cu marea teoremă a lui Fermat. Matematicianul japonez Yutaka 

Taniyama a pus câteva întrebări referitoare la curbele eliptice, adică curbele definite de ecuația 

baxxy  32
, unde a și b sunt constante reale. Lucrările ulterioare ale lui Weil și Shimura au 

produs o conjectură cunoscută sub numele de conjectura lui Shimura-Taniyama-Weil. În 1986, 

legătura dintre această conjectură și marea teoremă a lui Fermat a fost scoasă în evidență de Frey, 

care a arătat că proprietatea enunțată de către Fermat este departe de a fi o neimportantă curiozitate 

în teoria numerelor, ea reflectând de fapt proprietăți fundamentale ale spațiului. 

 Alte lucrări publicate ulterior de mai muți matematicieni au arătat că un contraexemplu la 

marea teoremă a lui Fermat ar însemna de fapt un contraexemplu pentru conjectura lui Shimura-

Taniyama-Weil. Demonstrația marii teoreme a lui Fermat a fost dată în 1993 de către Andrew 

Wiles, matematician britanic care în prezent predă la Universitatea Princeton din Statele Unite. 

Wiles a prezentat un ciclu de trei conferințe la Institutul Isaac Newton din Cambridge, Anglia, 

prima, luni 21 iunie, a doua, marți 22 iunie, iar a treia, miercuri 23 iunie, 1993, dimineața în jurul 

orei 10:30. Wiles a anunțat că a demonstrat marea teoremă a lui Fermat ca o consecință a 

rezultatelor importante prezentate până atunci. Imediat după ce a scris teorema pe tablă, Wiles a 

spus “ Mă voi opri aici și mă voi așeza”. În fapt, Wiles a demonstratat conjectura lui Shimura-
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Taniyama-Weil pentru o clasă particulară  de curbe eliptice, suficient de largă ca să includă pe 

acelea necesare demonstrării marii teoreme a lui Fermat. 

 Acesta nu este însă sfârșitul istorioarei noastre. În ziua de 4 decembrie, 1993, Andrew Wiles 

a făcut următoarea declarație ‖Cheia reducerii celor mai multe cazuri ale conjecturii    Taniyama- 

Shimura-Weil la calcularea grupului Selmer este corectă. Cu toate acestea, calculul finit al unei 

margini superioare precise a grupului Selmer în cazul semipătratic (al reprezentării simetriei 

pătratice asociată unei  forme modulare) nu este completă în varianta actuală. Cred că voi reuşi să 

îl finalizez în viitorul imediat apropiat, folosind ideile prezentate în conferinţele de la Cambridge”. 

 De la începutul anului 1994, Wiles colaborează cu Richard Taylor, încercând să complete 

fisura din demnstrație. Ei au plecat, totuși de la premiza că unul dintre pașii principali ai 

demonstrției, unde se utilizeaă metoda lui Flach, nu poate fi făcut. Au încercat și o altă cale, dar fără 

succes. În august 1994, Wiles a vorbit la Congresul Inernațional al Matematicienilor unde a spus că 

este departe de rezolvarea dificultăților apărute. 

 Taylor a sugerat o ultimă încercare de a extinde metoda lui Flach într-o manieră convenbilă 

și Wiles, deși  convins că nu aceea era calea, a acceptat, mai mult ca să-l lămurească  pe Taylor că 

respectiva  metodă nu va funcționa niciodată. Wiles a lucrat la această extindere timp de 

aproximativ două săptămâni și deodată inspirația s-a arătat: ‖Într-o funcțiune de secundă am văzut 

că ceea ce o (extinderea metodei  lui Flach) împiedica să lucreze era ceva care făcea să funcționeze 

o altă metodă pe care o încercasem anterior ‖. 

 În ziua de 6 octombrie 1994, Wiles a trimis noua demonstrație la trei colegi , printre care și 

Faltings. Tuturor le-a plăcut demonstrația, mult mai simplificată față de cea inițială. 

 Pierre de Fermat a murit în 1665. Astăzi noi îl privim pe Fermat ca pe un mare aritmetician, 

de fapt ca cel mai mare al tuturor timpurilor. De aceea este surprinzător faptul că el a publicat o 

singură lucrare în toată viața lui, și aceea a fost un articol anonim scris ca un colofon la cartea unui 

coleg. 

  

 

Bibliografie 

1. Dr. Vasile Pop, prof. Viorel Lupșor, Matematică pentru grupele de performanță, Ed. Dacia 

Educațional, Cluj-Napoca, 2004 

2. Simon Singh  Marea Teoremă a lui Fermat, Ed. Humanitas 
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  MIJLOACELE AUDIOVIZUALE MODERNE ȘI EȘECUL ŞCOLAR (DEMENŢA 

DIGITALĂ –  Despre pericolele celei mai discrete şi invizibile boli) 

                                                             prof. ANTONIE Dumitru,  

Colegiul Tehnic nr. 2, Tg. – Jiu 

 

              Motto: Procesul de învăţare începe când tu, profesor, înveţi de la elev; când tu, 

situându-te în locul lui, înţelegi ceea ce a înţeles el în felul în care a înţeles.(Kirkegaard) 

            Motto: Socrate spunea că acei care ştiu ce este fiecare lucru sunt în stare să explice şi 

celorlalţi, pe când cei care nu ştiu este firesc să se înşele şi pe ei şi să înşele şi pe alţii. ( Xenofon )  

                  1. Consideraţii asupra învăţării 

     Trăim într-o lume care se află în plin proces de schimbare. Generaţia actuală se află în faţa unor 

probleme majore la care trebuie găsite răspunsuri care prin punerea lor în practică să atenueze 

conflictele de interese, pe de o parte, şi să creeze posibilitatea evoluţiei ulterioare, pe de altă parte. 

Trăim şi muncim în cadrul unui sistem social. Simple sau complexe, principiile care guvernează 

comportarea sistemelor nu sunt încă pe deplin înţelese. Trăim într-o perioadă în care tehnologia 

a avansat foarte mult şi informaţiile le putem culege foarte uşor folosind motoare de căutare 

(Google, etc.) printr-un singur click. Acest lucru are multe părţi pozitive, dar şi (destule) 

negative. Tot acum în era digitală, scrisul la tastatura calculatorului sau pe telefon este simplu 

şi rapid, tocmai de aceea foarte mulţi dintre tineri folosesc doar această metodă de scriere. Și 

această preferință pentru scrierea rapidă la tastaturi mai mari sau mai mici are părţi pozitive, 

dar şi negative. S-a constat că scrisul „de mână‖, cu stiloul, pixul sau creionul utilizează o porţiune 

mai mare de creier decât dacă se tastează digital, acesta fiind – pe termen lung – un adevărat 

beneficiu. Mai mult porțiunea de creier care „se implică‖ în procesul scrierii de mână este aceea din 

emisfera dreaptă adică din zona creativității artistice, scrisul fiind „asimilat‖ de creier ca fiind tot un 

soi de desen aşadar un fel de artă. Beneficiile aduse de scrierea de mână impun re-educarea scrierii 

chiar şi la vârste mult mai înaintate decât perioada adolescenței. 

       În orice ţară suficient de dezvoltată instruirea şi educarea tinerei generaţii ocupă un loc 

important. Se alocă resurse, se fac planuri pe termen mai scurt sau mai lung şi se aşteaptă rezultate. 

Majoritatea tinerilor încep şcolaritatea cu mult entuziasm şi mari speranţe. Din nefericire, pe 

parcursul anilor de şcoală, la anumite vârste, sub diverse influenţe învăţarea devine doar o simplă 

formalitate care trebuie îndeplinită în aşteptarea maturităţii. Pentru foarte mulţi elevi şi părinţi învăţa-

rea este considerată un moft al profesorilor, un ideal neînţeles şi de neatins. Scopul şcolii este să educe, 

să instruiască şi mai ales să-i înveţe pe elevi cum să înveţe toată viaţa. 

      Printr-o atitudine pozitivă faţă de studiul şi de prinderea unor metode eficiente de 

învăţare, elevii se vor adapta situaţii lor noi autoinstruindu-se pe tot parcursul vieţii. Pentru a 

găsi răspunsuri să analizăm condiţiile în care îşi desfăşoară viaţa şi munca elevii. Educatorii, 

medicii, psihologii acţionează profesionist asupra dezvoltării fizice şi psihice a copiilor, pentru 

o creştere, o instruire şi o educare frumoasă a lor. Influenţele pedagogice, medicale, 

psihologice se întrepătrund: aspectele negative ale unui domeniu pot fi compensate de cele 

pozitive ale altuia. Ce se întâmplă dacă această compensare nu se produce şi se acumulează 

aspecte negative? Elevul este o fiinţă biologică. El se naşte, trăieşte într-o familie şi familia 

într-o societate. Copiii învaţă de la părinţi, din evenimentele pe care le trăiesc împreună. Stilul 
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de viaţă din familie influenţează atitudinea faţă de şcoală. învăţarea este înţeleasă ca o 

asimilare, o stocare de informaţii şi deprinderi. Tehnicile sunt dificile, obositoare, mari 

consumatoare de timp şi resurse. Dar există şi tehnici moderne active, creative, selective şi 

eficiente, totuşi fără efort nu există învăţare. Elevul în aceste cazuri devine foarte motivat, 

munceşte cu plăcere, răstoarnă motivaţia şi ierarhia de valori stabilită. Părinţii mai nou sunt 

ocupaţi cu munca necesară asigurării resurselor financiare ale familiei și însă copilul în seama 

unor „educatori" de tip: televizorul, calculatorul, internetul, ceea ce nu este indicat. 

       2. Folosirea abuzivă a  tehnologiilor vizuale 

      Televiziunea a devenit o prezenţă permanentă. Informaţia vizuală este activă, atractivă care nu cere 

un efort anume. Se cultivă stare de pasivitate. Imaginea dirijează atenţia, firul acţiunii este deja deter-

minat, se oferă gânduri şi sentimente gata pregătite cu efect bine stabilit. În activitatea obişnuită de 

învăţare participă întregul psihic uman. Televizorul invadează viaţa copilului încă din primii ani de 

viaţă. Intensitatea şi persistenţa acestei experienţe îi influenţează dezvoltarea psihică şi intelectuală. 

Cultura tradiţională favorizează dezvoltarea armonioasă a emisferelor cerebrale, a conexiunilor dintre 

ele. Vizionarea imaginilor pe ecran determină efecte complexe asupra unui organism omenesc în 

formare. Privitorul este atras de succesiunea imaginilor, culori, dialoguri, muzică. Pasivitatea constă în 

imposibilitatea implicării în evoluţia evenimentelor de pe ecran. Cultura televizorului modifică profund 

orizontul de percepţie şi înţelegere al lumii de către tânăra generaţie. Se ajunge la o modelare a 

creierului, la o percepţie diferită faţă de generaţiile dinaintea televizorului. 

      Folosirea televizorului cât şi a calculatorului constituie un important factor de stres pentru creierul 

uman. Cunoscând efectele, producătorii de emisiuni televizate, programe, jocuri,  folosesc tehnici 

rafinate pentru a atrage atenţia şi a acapara cu totul mintea celui care priveşte. În cazul 

jocurilor electronice întrecerea este între om şi maşină. Se urmăreşte dezvoltarea unor reacţii 

automate şi a instinctelor, în cazul copiilor şi al tinerilor consecinţele sunt dramatice. Mintea 

lor nu are nici o şansă să învingă maşina, totuşi continuă activitatea de joc. Telespectator, 

utilizator al calculatorului în multiple activităţi de instruire, comunicare sau jocuri electronice, 

copilul şi tânărul este forţa sa care ia anumite atitudini, este supus unor sentimente puternice, 

îşi dezvoltă reflexe pe care nu le regăseşte în viaţa reală. Pentru a evita dificultăţile şi 

neplăcerile vieţii reale mintea tânără preferă întoarcerea în lumea virtuală cu care s-a obişnuit 

şi în care se dezvoltă cu succes. Selectarea emisiunii preferate, dialogul cu calculatorul, 

desfăşurarea jocului electronic determină un anumit formalism în gândire ce nu are legătură cu 

lumea „neînţelegătoare". Copiii se obişnuiesc uşor cu acest formalism care favorizează lipsa de 

disciplină. Televizorul şi calculatorul forţează la copil formarea unor raţionamente şi depinderi 

pentru care mintea nu este încă pregătită. 

3. Influenţe psihice ale tehnologiilor audio - vizuale 

      Copilul de astăzi petrece în faţa televizorului un interval de timp suficient de mare pentru a-i 

marca dezvoltarea. Se constată producerea unei dependenţe de percepţia continuă a imaginii, 

deficienţe de comunicare verbală, lipsa de concentrare a atenţiei, scăderea capacităţii de 

memorare, incapacitatea de a realiza şi urmări raţionamente logice, diminuarea creativităţii, 

neplăcerea de a comunica prin scris şi citit, neasimilarea regulilor ortogra fice în vigoare şi 

inventarea unor reguli proprii. Comunicarea vizuală cu televizorul sau calculatorul dau iluzia 

dobândirii unor cunoştinţe. Ele pot fi uşor recunoscute, accesate dar nu sunt memorate, asimilate. 
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Viteza succedării imaginilor nu lasă timp pentru exersare, înţelegere şi memorare. Vizionarea în exces a 

imaginilor pe televizor sau calculator slăbeşte puterea de concentrare a atenţiei în activităţile reale. 

Obişnuinţa dialogului cu imaginea scade voinţa de a realiza activităţi fizice şi nervozitate în orice 

activitate din lumea exterioară. Scrisul, cititul, principii în natură sau societate devin nişte corvezi 

dispreţuite şi greu de respectat sau îndeplinit. 

Dintre procesele psihice implicate în învăţare considerăm importante atenţia, memoria şi 

creativitatea.         

     a)  Atenţia  orientează şi concentrează activitatea psihică în procesul de învăţare. Există o atenţie 

voluntară obţinută prin exercitarea voinţei şi o atenţie involuntară determină o asimilare fără efort a 

informaţiei şi deprinderilor. Atenţia diferă de la o persoană la alta prin capacitate, stabilitate, volum, 

distribuţie. Fiecare obiect de învăţământ contribuie în mod specific la educarea atenţiei. La terminarea 

unui ciclu de învăţământ unele calităţi ale atenţiei ar trebui să fie suficient de dezvoltate pentru a 

asigura succesul şcolar în nivelul următor şi mai departe în viaţă. 

        Tehnologiile de comunicare vizuală exploatează la maxim atenţia punând accent pe atenţia 

involuntară. Schimbarea rapidă a cadrelor, primplanurilor, a unghiurilor, culorilor, suprapuneri de 

imagini, combinaţii de imagini şi sunete ghidează atenţia involuntară în dauna celei voluntare. Din 

această cauză desprinderea de ecranul televizorului sau calculatorului este dificilă pentru un adult, cu 

atât mai mult pentru un copil. Este nevoie de un timp de acomodare cu realitatea. În funcţie de 

vârstă, de nivelul de antrenament intelectual apar diferita reacţii de acomodare, de la nervozitate, 

confuzie, până la refuzul violent de a efectua alte activităţi. Vizionarea imaginilor pe ecranul 

televizorului sau calculatorului produc modificări ale proceselor psihice la nivel superior. 

      b) Memoria este procesul psihic care determină întărirea, păstrarea şi reactualizarea 

experienţei noastre. Tehnologiile educaţionale din şcoala modernă minimalizează rolul memoriei 

considerând-o neînsemnată şi demnă de dispreţ. De fapt memoria este o mare carte 

însufleţită care se deschide la pagina necesară dacă este bine alcătuită şi întreţinută. Nu poate 

exista cunoaştere umană, inteligenţă, creativitate fără memorie. Cultura televizorului  şi 

calculatorului diminuează rolul memoriei. De ce să mai memorăm dacă tehnologia ne poate 

conduce rapid, direct şi corect la informaţia cerută. Fenomenul devine grav la copii prin 

neglijarea formării unei memorii solide şi prompte. Din cercetările efectuate încă clin ultimele 

decenii ale secolului XX se constată o inhibare a dezvoltării emisferei cerebrale stângi şi o 

dereglare a interacţiunii emisferelor cerebrale sub influenţa televizorului. Modelarea psihicului 

de-a lungul dezvoltării unui om, prin tehnologiile audio-vizuale, poate duce la consecinţe greu de 

controlat: simbolism, senzualism, intuitivitate în dauna logicii, a exprimării verbale, 

corectitudinii gramaticale şi a calculelor matematice simple. De la un an şcolar la altul se 

constată că elevii citesc şi memorează cu greutate, refuză să  abordeze meserii care solicită 

gândirea logicii şi calcule matematice, nu mai pot  face corelaţii între mărimile fizice într-un 

fenomen fizic, chimic sau biologic, îndeplinesc cu greutate activităţi practice. 

     c)  Creativitatea este capacitatea de a realiza noul prin reorganizarea şi redescoperirea 

de noi relaţii între obiecte, idei, cunoştinţe. Învăţământul a urmărit şi urmăreşte 

dezvoltarea creativităţ i i,  deşi este învinuit de înăbuşirea ei. Numeroşi oameni creativi 

datorează învăţământului descoperirea şi punerea lor în valoare. Televizorul şi calculatorul 

au pătruns în instruire şi educare fiind considerate mijloace de favorizare a creativităţii. 
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Avalanşele de idei, vizualizarea unor fenomene greu de observat, stop cadrul, posibilităţi de 

simulare şi observare încurajează aparent creativitatea. Se produce o iluzie a creativităţii 

pe termen scurt. Pe termen lung creativitatea este blocată. Cunoştinţele de pe ecran par 

uşor de dobândit, ideile noi la îndemâna, dar odată ce  ecranul se închide dispar lăsând puţine 

urme. Creativitatea adevărată cere efort şi aprofundare. Copilul şi tânărul consumă prea 

mult timp în faţa ecranului şi-i rămâne prea puţin pentru activităţi crea tive practice: realizarea 

unor proiecte, construirea unor obiecte, munca în atelier sau laborator, excursii de studii, 

interacţiuni cu lumea reală. 

4. Acceptare şi respingere 

      În orice domeniu noul surprinde şi câştigă adepţi entuziaşti sau adversari înverşunaţi. Factorii de 

decizie ai sistemului de învăţământ, cât şi simplii educatori din toate timpurile au căutat o soluţie 

general valabilă pentru problemele instruirii şi educaţiei, acel leac universal uşor de aplicat, cu 

rezultate sigure. La apariţia televiziunii, apoi a calculatorului şi Internetului au existat entuziaşti care 

au cerut aplicarea lor în educaţie, s-au investit sume uriaşe, dar rezultatele nu au fost pe măsură. 

Progresul nu poate fi contestat: transmiterea rapidă şi continuă a informaţiei, folosire comodă, 

prelucrare rapidă a unui material bogat, garanţia unor persoane competente, evitarea unei munci 

îndelungate şi obositoare, nivelarea deosebirilor culturale, micşorarea timpului de răspuns, scurtarea 

distanţelor. Astfel s-au produs schimbări atât de rapide încât mulţi oameni, chiar generaţii întregi nu 

pot ţine pasul cu ele. Fiecare tânăr trebuie să fie la curent cu toate noutăţile pentru a-şi găsi un loc 

în societate. Televizorul, calculatorul şi internetul pătrund în viaţa omului de astăzi de la o vârstă 

fragedă. Unul din factorii stresanţi este vehicularea rapidă a informaţiei. Imposibilitatea minţii 

umane de a prelucra totul în foarte scurt timp duce la o inhibiţie de protecţie a activităţii cerebrale. 

Există studii care semnalează o forţă hipnotică a imaginii de pe ecran, amplificată mult în cazul 

internetului şi a jocurilor video. Copiii, odată obişnuiţi în lumea virtuală se simt tot mai puţin dispuşi să 

se întoarcă în lumea reală. Alt factor de risc îl constituie sentimentele artificiale induse în sufletul tânăr: 

violenţa extremă, erotismul exagerat, furia, ura, răzbunarea, aroganţa, permisivitatea şi absolvirea de 

vinovăţie pentru fapte imorale si antisociale, încurajarea reacţiilor instinctuale. Lumea virtuală 

favorizează lipsa de disciplină, modificarea limbajului, sărăcirea vocabularului, maturizarea înainte 

de vreme, schimbări în relaţionarea cu semenii. Televizorul dă iluzia vieţii atemporale şi a 

sentimentelor, calculatorul determină iluzia gândirii, memorării, creativităţii şi chiar a puterii. 

Bogăţia trăirii vieţii umane este redusă la stadiul de animal inteligent sau robot umanoid. Fără 

a fi nici duşmani, nici apărători ai aplicării acestor mijloace tehnice în învăţământ să avem în 

vedere câteva idei clare: 

a.)  şcoala nu trebuie să fie una mai tehnică, ci mai umană. Copiii să fie instruiţi să  

înţeleagă şi să stăpânească tehnologiile de comunicare moderne, nu să devină sclavii  

lor. În acelaşi timp elevii să fie pregătiţi pentru cooperare mai mult decât pentru 

concurenţă. 

b.)  să se limiteze legislativ şi tehnic accesul copiilor pe calculator şi Internet de la vârste 

fragede. Există astfel de reţele cu acces limitat şi controlat, dar în numele libertăţii de 

informare se pot accesa prea uşor pagini, site-uri, reţele de socializare, instrumente de 

căutare în care copiii şi tinerii nu sunt protejaţi. Aşa cum drep tul de a conduce un 

automobil este limitat printr-o vârstă minimă de obţinere a permisului  de  conducere,  

care  pe  lângă libertate  aduce  şi  răspundere,  şi  pentru calculator şi internet vârsta 

potrivită de acces ar fi de 16-17 ani. 
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c.)  producătorii  de  emisiuni televizate, filme, desene animate, jocuri video, cât şi orice  

produs  informatizat  destinat  copiilor şi tinerilor să fie autorizat de factorii de decizie 

în domeniul instruirii şi educaţiei pentru a exista o răspundere clară  şi o garanţie a 

calităţii educative, ştiinţifice, sociale, morale, psihologice a produselor lansate pe piaţa 

mijloacelor audio-vizuale. Ele trebuie să garanteze o dezvoltare normală, în ritmul 

propriu al fiecăruia. Orice grăbire a maturizării fizice şi  psihice a copiilor şi 

adolescenţilor este dăunătoare, cu urmări greu de prevăzut. 

d.)  părinţii să fie instruiţi şi informaţi asupra pericolelor folosirii în exces a televizorului şi a 

calculatorului. În general părinţii sunt entuziasmaţi de rapiditatea cu care copiii lor asimilează 

noutăţile tehnologice, fără să se gândească la consecinţele negative. Ei pierd startul prevenirii şi 

ajung la stadiul combaterii sau vindecării, când deja s-au produs modificări ireversibile. Omul a 

construit maşini pentru a-şi îmbunătăţii munca şi viaţa. Televizorul, calculatorul şi vastul sistem 

informatic care este Internetul sunt tot maşini. Folosirea lor produce efecte sociale, economice şi 

psihologice greu de prevăzut şi controlat. Omenirea este în faţa unor pericole care pot afecta 

fiinţa umană în esenţa ei. 

    Mijloacele de învăţământ audiovizuale moderne devin instrumente efective de instrucţie şi 

educaţie, de formare, care dau posibilitatea cunoaşterii inaccesibile şi ilustrarea acesteia. Ele 

sensibilizează elevii şi le dezvoltă capacitatea de observare, realizează, la nivel superior, comunicarea 

(informarea), facilitând unitatea dialectică dintre senzorial şi raţional. 

     Obţinerea performanţelor în domeniul instrucţiei cu ajutorul mijloacelor de învăţământ audiovizuale 

moderne depinde de mai mulţi factori, iar integrarea armonioasă a acestora în cadrul lecţiei 

trebuie să se realizeze prin corelarea cu metodele active, neputând fi folosite izolat de celelalte metode 

didactice. La folosirea materialului didactic de tot felul, fie tradiţional, fie modern, nu trebuie uitat că 

folosirea abuzivă duce la imposibilitatea desprinderii de concret sau creează uneori confuzii. 

    În cadrul lecţiilor, tehnologia de integrare a tehnologiilor trebuie să fie animată de spiritul 

didacticii moderne, care pune accentul pe activizarea elevilor, pentru a le solicita un efort intelectual, 

orientat spre descoperirea prin explorare a noi adevăruri, crearea unor situaţii-problemă, găsirea 

soluţiilor la probleme şi verificarea acestora, situarea elevului bun în centrul acţiunii educative, 

stimularea motivaţiei învăţării, promovarea conexiunii inverse, de reglaj, în orice moment al 

lecţiei. 

         Tehnologia nu poate înlocui un profesor, dar tehnologia în mâna unui bun profesor poate 

produce o mare transformare. Utilizarea tehnologiilor digitale nu ar trebui să devină un scop în sine, 

mai degrabă, tehnologia ar trebui să fie întotdeauna văzută ca un instrument care facilitează 

învăţarea în clasele noastre. Este important pentru noi să utilizăm tehnologia în sala de clasă în acest 

fel, după cum tehnologia poate deveni rapid o distragere a atenţiei pentru noi şi elevi. Cu toate 

acestea, atunci când sunt utilizate în mod corespunzător,  tehnologiile digitale poate fi extrem de 

puternice în facilitarea învăţării prin angajament, diferenţiere, colaborare şi aplicare. Astăzi suntem 

într-o eră digitală şi este important să ne adaptăm la ea. 

       Atât elevii, cât şi profesorii trebuie să înțeleagă  avantajele alfabetizării digitale și utilizarea 

TIC în sala de clasă, să înțeleagă perspectivele elevilor / studenților și a modului în care tehnologia 

poate ajuta la individualizarea instruirii. Utilitatea noilor tehnologii informaționale în învățământul 

românesc / instrumente digitale  constă în faptul că utilizatorii (cazul nostru – elevii) participă activ 

la procesul de învăţare prin obţinerea informaţiilor într-un mod cât mai variat lucru care duce la 

îmbunătăţirea competenţelor digitale. Totodată acestea au rolul de a stimula capacitatea de 

înțelegere și interpretare a informaţiilor oferite. De asemenea, calculatorul este extrem de util 
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deoarece stimulează procese și fenomene complexe pe care niciun alt mijloc didactic nu le pune atât 

de bine în evidență. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor ilustrări și justificări ale 

conceptelor abstracte, ilustrări ale fenomenelor și proceselor neobservabile, sau greu observabile. 

Permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic din cauza lipsei materialului 

didactic. Elevii au posibilitatea să modifice foarte ușor condițiile în care se desfășoară experimentul 

virtual, îl pot repeta de nenumărate ori, astfel încât să poată urmări modul în care se desfășoară 

fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile.  
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PROBLEMATIZAREA ŞI ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE ÎN PREDAREA 

INFORMATICII 

Prof. Antonie Oana Daniela 

 Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu Jiu 

Sarcinile didactice se realizează cu ajutorul tehnicilor, metodelor  si procedeelor didactice. 

Subdomeniile informaticii nu pot fi predate apelând la o singură metodă. Metodele didactice 

se vor combina, de asemenea se vor dezvolta pe baza experienţei fiecărui profesor. Dar există 

câteva elemente care neapărat trebuie luate în considerare în momentul în care se alege o metodă 

sau o combinaţie a mai multora: 

1 - domeniul propriu-zis al disciplinei; conţinutul ştiinţific; 

2 - categoria de vârstă; 

3 - obiectivele generale şi specifice; 

4 - nivelul clasei; 

5 - personalitatea clasei; 

6 - personalitatea profesorului; 

7 - convingerile profesorului.  

Predarea şi învăţarea prin problematizare şi descoperire presupun utilizarea unor tehnici 

care să producă elevului conştientizarea „conflictului" dintre informaţia dobândită şi o nouă 

informaţie, determinându-1 să acţioneze în direcţia lichidării acestuia prin descoperirea unor (noi) 

proprietăţi ale fenomenului studiat. Pedagogic vorbind, conflictele se mai numesc şi situaţii-

problemă (problematizare), putând fi de cel puţin două tipuri: 

• Contradicţii între posibilităţile existente ale elevului (nivelul intelectual şi de pregătire) şi 

cerinţele, situaţiile în care este pus de noua problemă. Aceste conflicte se datorează imposibilităţii 

elevului de a selecta dintre cunoştinţele sale anterioare pe cele potrivite cu valoarea operaţională 

de aplicabilitate a viitorului. 

• Incapacitatea elevului de a integra noţiunile selectate într-un sistem, în acelaşi timp cu 

conştientizarea faptului că sistemul este pe moment ineficient operaţional (lucru  

care poate fi remediat doar prin completarea informaţiei de bază).  

. Există părerea că rezolvarea problemei poate fi privită ca un proces prin care 

elevul descoperă că o combinaţie de reguli învăţate anterior se poate aplica pentru găsirea 

soluţiei unei noi situaţii conflictuale. în acest sens se pot evidenţia următoarele etape in 

rezolvarea problemei : 

• Prezentarea problemei (verbal, scris, grafic etc.). 

• Definirea problemei de către elev în sensul distingerii caracteristicilor esenţiale ale 

situaţiei, însuşirii enunţului, găsirii legăturii între date, informaţii etc. 

• Formularea de către elev a anumitor criterii, ipoteze care pot fi aplicate în vederea 

găsirii unei soluţii. 

• Verificarea succesivă a unor asemenea ipoteze, eventual şi a altora noi, şi găsirea 
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efectivă a unei soluţii (sau a tuturor). 

Desigur că în contextul de mai sus expresiile situare conflictuală, problemă, rezolvare de 

problemă se referă la probleme şi soluţii noi, necunoscute încă de elev, şi nu la ceva de tipul 

substituirii de valori numerice în expresii date, execuţia unui program dat pentru nişte valori de 

intrare etc. Utilizarea în predare a acestei metode este totdeauna utilă în momentul în care se şi 

găseşte rezolvarea conflictului. 

Descoperirea apare ca o întregire a problematizării. Se pot pune astfel în evidenţă trei 

modalităţi principale de învăţare prin problematizare şi descoperire (clasificarea făcându-se după 

tipul de raţionament folosit): 

• Modalitatea inductivă 

• Modalitatea deductivă 

• Modalitatea prin analogie. 

În primul caz este vorba de generalizări. Elevul trebuie încurajat să -şi dezvolte propria 

cale de învăţare, care să nu contrazică lucrurile în care deja „crede", prin folosirea unor 

mijloace tehnice şi resurse informaţionale personale, în al doilea caz se foloseşte logica sau, mai 

exact, sistemele deductive (ca metodă de raţionament). Putem deriva (obţine) cunoştinţe noi din 

cunoştinţe vechi (cu ajutorul unor reguli de inferenţă specifice), în ultimul caz, se încurajează 

folosirea unei experienţe anterioare nu numai dintr-un domeniu conex, ci chiar din domenii total 

diferite. 

Problematizarea are astfel interferenţe cu conversaţia, întrebările individuale sau frontale 

care se adresează gândirii, raţionamentului născând situaţii conflictuale. Generarea situaţiilor-

problemă trebuie produsă astfel încât întrebările să apară în mintea elevului fără ca acestea să fie 

puse de către profesor. După cum am mai precizat, ca disciplină cu caracter formativ, informatica 

îşi propune formarea unei gândiri algoritmice, sistematice şi riguroase, care să promoveze 

creativitatea, să stimuleze imaginaţia şi să combată rutina. Chiar dacă aparent travaliul 

informatic se sprijină pe anumite şabloane, acestea reprezintă numai tendinţe utile de 

standardizare. Procesele care izvorăsc din situaţii reale, care implică folosirea calculatorului in 

rezolvarea unor probleme aparţinând diferitelor sfere ale vieţii de zi cu zi, analiza acestor 

probleme, alegerea structurilor de date pe care se mulează informaţia oferită de mediul 

înconjurător, paşii algoritmilor şi programarea în sine determină folosirea metodei 

problematizării, iar aplicarea acestei metode necesită formarea unor deprinderi ce nu se obţin 

decât printr-un exerciţiu îndelungat.  

Rezolvarea de probleme, ceva curent în învăţarea informaticii, poate fi privită ca un 

proces prin care elevul descoperă că o altă combinaţie de reguli învăţate anterior conduc la 

rezolvarea unei noi situaţii problematice. Formularea de probleme de către elevii înşişi constituie 

forme ale creativităţii şi presupune că elevii şi-au format deprinderi intelectuale eficiente din 

punctul de vedere al generalizării şi aplicabilităţii (orice soluţie generează o nouă problemă). 

Problemele propuse pot fi inspirate din viaţa cotidiană, din cunoştinţele dobândite prin studiul 

altor discipline, din generalizarea unor probleme de informatică rezolvate anterior, probleme de 

perspicacitate, jocuri etc.  

Problematizarea şi descoperirea fac parte dintre metodele formativ-participative, care 

solicită gândirea creatoare a elevului, îi pun la încercare voinţa, ii dezvoltă imaginaţia, îi 

îmbogăţeşte experienţa, în lecţiile în care se aplică aceste metode profesorul alege problemele, le 
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formulează, dirijează învăţarea şi controlează munca depusă de elev în toate etapele activităţii 

sale. Această metodă este caracteristică, de exemplu, unor lecţii de aplicaţii practice de laborator, 

metoda învăţării prin descoperire fiind frecvent aplicată in momentul în care este necesară 

folosirea programelor utilitare, a softurilor de aplicaţie etc. Utilitarele se abordează în funcţie de 

problemele concrete care urmează a fi rezolvate. Obiectivul imediat este cunoaşterea şi exploatarea 

produsului şi nu îmbunătăţirea lui. Concentrarea atenţiei va fi dirijată spre rezolvarea problemei 

şi nu asupra analizei facilităţilor şi lipsurilor produsului software.  

Ca informaticieni, ne interesează (în acest context) şi ceea ce numim rezolvarea 

problemelor (problem solving). îndemânările dobândite în legătură cu acest subiect depind în 

primul rând de cunoştinţele specifice acumulate, dar din punctul de vedere al psihologici există 

acordul că se pot căpăta şi „îndemânări generale". Procesul cognitiv în ansamblu este foarte 

complicat, numai pentru explicarea coerentă a acestuia fiind necesară o întreagă carte. Vom 

sublinia doar câteva elemente-cheie şi direcţii principale pentru abordarea rezolvării unor 

probleme. Astfel, când dorim să rezolvăm o problemă cu ajutorul calculatorului, presupunând că 

enunţul este „acceptat", trebuie să ne întrebăm în primul rând: 

• Ce ştim în legătură cu domeniul implicat? 

• Cum sunt apreciate „pe piaţă" rezultatele?  

• Care strategii generale sunt aplicabile ? 

• Care sunt motivaţiile suplimentare ? 

După ce problema a fost enunţată şi sunt furnizate anumite indicaţii suplimentare, putem 

trece la alegerea strategiei concrete de rezolvare. Aceasta trebuie să fie selectată după un anumit 

plan, să permită un anumit tip de verificare şi generalizare. De asemenea, trebuie avute în 

vedere metode sau metodologii prin care să se interzică anumite „ramuri" şi să se permită 

explorarea de direcţii colaterale. Una dintre strategiile generale poate fi următoarea: 

• Pot să rezolv problema (am cunoştinţele necesare). 

• Definesc în mod (semi)formal. 

• Caut informaţiile suplimentare astfel încât să am o definiţie formală concretă (eventual, 

chiar într-un limbaj de programare concret). 

• Fac planul de implementare. 

• îl execut (scriu „programele" şi le „rulez"). 

• Verific faptul că ceea ce am făcut este „corect". 

• Generalizez (la alte cazuri, la alte probleme). 

Peste tot, cunoaşterea măcar a unei părţi din logica formală este indispensabilă.  
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TENDINŢE DE MODERNIZARE A EVALUĂRII ŞCOLARE DIN PERSPECTIVA 

ABORDĂRII SISTEMICE A PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

 

Profesor Băbeanu Teodora Gabriela 

 

Testele docimologice (gr. dokime = probă, încercare; logos = ştiinţă) sunt probe 

standardizate ce asigură un grad mai mare de obiectivitate în procesul de evaluare. Ioan Nicola 

defineşte testul docimologic ca fiind „un set de probe sau întrebări, cu ajutorul căruia se verifică şi 

se evaluează nivelul asimilării cunoştinţelor şi al capacităţilor de a opera cu ele, prin raportarea 

răspunsurilor la o scară de apreciere etalon, elaborată în prealabil‖ (Nicola, 2000: 401). 

Testele docimologice se realizaează pe baza unor itemi ca instrumente operaţionale. În Ghid 

de evaluare – limba şi literatura română itemul este adoptată următoarea definiţie de lucru a 

itemului: ITEM = întrebare + formatul acesteia + răspunsul aşteptat 

Criteriul cel mai des utilizat în clasificarea itemilor este cel al gradului de obiectivitate oferit 

în corectare. În funcţie de acest criteriu itemii se clasifică în trei categorii: 

 Itemi obiectivi 

 Itemi semiobiectivi 

 Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 

Fiecare dintre cele trei categorii include tipuri de itemi: 

A. Itemii obiectivi: Itemi cu alegere duală (dublă); Itemi cu alegere multiplă; Itemi de tip 

pereche. 

B. Itemi semiobiectivi: Itemi cu răspuns scurt/itemi de completare; Itemi  întrebări structurate. 

C.  Itemi subiectivi: Itemi de tipul rezolvare de probleme; Itemi de tip eseu. 

Itemi obiectivi  

Itemii obiectivi sunt împărţiţi în trei categorii: Itemi cu alegere duală (dublă); Itemi cu 

alegere multiplă; Itemi de tip pereche. 

Itemi cu alegere duală 

Itemul cu alegere duală este o sarcină de lucru, care probează capacitatea celui examinat de a 

identifica valoarea de adevăr a unei afirmaţii, obiectivitatea ei sau raportul dintre cauză şi efect al 

celor două afirmaţii conţinute (Ghid de evaluare Limba şi literatura română , 2001:18). 

Răspunsul corect este ales din două alternative: adevărat/fals, da/nu, corect/incorect, 

fapt/opinie, acord/dezacord etc. 

Exemplu: Citeşte următoarele enunţuri. Încercuieşte litera A dacă le consideri adevărate şi litera F 

dacă le consideri false. 

a) A – F    I. L. Caragiale a trăit între anii 1852-1912. 



ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI,  2019 

19 
 

b) A – F    I. L. Caragiale a scris romane. 

c) A – F    I. L. Caragiale a fost contemporan cu Ion Creangă, Mihai Eminescu şi Ioan Slavici. 

d) A – F    I. L. Caragiale a fost iniţiatorul  societăţii „Junimea‖. 

Barem de corectare şi notare 

Câte 1 punct pentru răspunsurile: a – A, b – F, c – A, d – F                                  4 puncte  

Itemi cu alegere multiplă 

Răspunsul corect este ales dintr-o listă de alternative. Acest tip de item este format din: 

premisă (enunţul), opţiuni (o listă de alternative), cheia (răspunsul corect), distractori (variantele de 

răspuns incorecte, dar plauzibile). 

Exemple de itemi cu alegere multiplă: 

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:  

„ – E ceva de speriat, parol! adaogă tanti Miţa.‖ 

Cuvântul subliniat este: 

a) element de jargon; b) formă regională; c) neologism; d) termen argotic 

Barem de corectare şi notare Răspuns corect d 

Pentru răspunsul corect se acordă punctajul stabilit.  

Itemi de tip pereche 

Itemul de tip pereche presupune, ca sarcină de lucru,  recunoaşterea elementelor (cuvinte, 

propozişii, fraze, numere litere, diferite simboluri etc), aflate într-o relaţie duală  (Ghid de evaluare 

Limba şi literatura română,2001: 21). 

Solicită stabilirea unor corespondenţe între informaţiile distribuite pe două coloane. 

Informaţiile din prima coloană se numesc premise, iar cele din a doua coloană reprezintă 

răspunsurile. Criteriul pe baza căruia se stabileşte răspunsul corect este enunţat în instrucţiuni. 

Exemplu: Scrie în spaţiul punctat din faţa fiecărei opere literare din coloana A, litera 

corespunzătoare numelui autorului său din coloana B. 

A B 

.......... 1. „Amintiri din copilărie‖ 

.......... 2.  „Căprioara‖ 

............ 3. „Vizită...‖ 

............ 4 „O furnică‖ 

a. Tudor Arghezi 

b. Mihai Eminescu 

c. Emil Gârleanu 

d.Vasile Alecsandri 

e. I. L. Caragiale 

f. Ion Creangă 

 

 Barem de corectare şi notare 1 – f; 2 –c ; 3 –e ; 4 –a  

Pentru fiecare pereche corectă se acordă punctajul stabilit    
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Itemi semiobiectivi 

Itemi semiobiectivi se împart astfel: Itemi cu răspuns scurt/itemi de completare; Itemi  

întrebări structurate. 

Itemi cu răspuns scurt/itemi de completare 

Itemii cu răspuns scurt/itemii de completare presupun formularea unui răspuns scurt în 

totalitatea lui sau o parte componentă a unei afirmaţii, astfel încât să capete sens şi valoare de 

adevăr. Cele două categorii de itemi  diferă prin forma de prezentare a cerinţei / întrebării / 

problemei şi uneori prin dimensiunea răspunsului cerut. Pentru itemii cu răspuns scurt – elevii 

trebuie să formuleze răspunsul sub forma unei propoziţii, fraze, cuvânt, simbol. Pentru itemii de 

completare – se solicită de obicei drept răspuns unu sau două cuvinte care să se încadreze în 

contextul suport dorit.  

Exemplu: Enunţ: Completează spaţiile punctate cu informaţiile corecte. 

Operle literare „Vizită...‖ şi „D-l Goe...‖ fac parte din volumul ......................................................, 

aparţinând lui ........................................................................  

Barem de corectare şi notare – punctajul stabilit pentru răspunsurile: „Momente şi schiţe”, 

Ioan Luca Caragiale. 

Întrebări structurate 

Întrebarea structurată este formată din mai multe subîntrebări de tip obiectiv sau 

semiobiectiv legate între ele printr-un element comun. În elaborarea întrebărilor structurate se  

porneşte de la un material text (stimul), urmat de un set de subîntrebări; acestea pot fi continuate cu 

alte date suplimentare şi un alt set de întrebări/sarcini.  

Exemplu: Clasa a VI-a 

Obiectiv: Elevul va fi capabil să evidenţieze rolul limbajului în realizarea portretului 

unui personaj literar. 

Enunţ: Citeşte cu atenţie textul următor: 

„Tânărul Goe poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie, cu inscripţia pe 

pamblică: le Formidable, şi sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tanti Miţa, că «aşa ţin bărbaţii 

biletul». 

  – Vezi ce bine-i şade lui – zice mam‘mare – cu costumul de marinel? 

– Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel? 

– Da cum? 

– Marinal... 

– Ei! ziceţi voi cum ştiţi; eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit 

întâi moda asta la copii – marinel. 
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– Vezi, că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici 

marinel... 

– Da cum, procopsitule? întreabă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic. 

– Mariner... 

– Apoi de! N-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! zice  mam‘mare, şi iar sărută pe nepoţel şi 

iar îi potriveşte pălăria de mariner.‖ 

                                                    (I. L. Caragiale – „D-l Goe...‖) 

Pornind de la acest text, răspunde următoarelor cerinţe: 

1. Transcrie numele personajelor care nu ştiu forma corectă a cuvântului „marinar‖. 

2. Prezintă trăsăturile morale ale acestor personaje. 

3. Arată ce semnificaţie capătă, în conturarea personajului literar, felul în care acesta vorbeşte.   

4. Indică modul de expunere dominant în textul dat. 

5. Prezintă două modalităţi indirecte de caracterizare folosite în portretul personajelor din 

fragmentul dat.  

Barem de corectare şi notare 

1. Punctajul stabilit pentru răspunsul: Goe, tanti Miţa şi mam‘mare 

2. Punctajul stabilit prezentarea trăsăturilor morale ale personajelor. 

3. Punctajul stabilit pentru răspunsul: limbajul personajului are rol în realizarea portretului moral  

al acestuia. 

4. Punctajul stabilit pentru răspunsul: dialogul. 

5. Punctajul stabilit pentru răspunsul: din felul de a vorbi, din relaţiile stabilite între ele, din gesturi, 

din perspectiva ironică a naratorului. 

Itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 

Itemii subiectivi (cu răspuns deschis) testează obiective ce vizează originalitatea, 

creativitatea, caracterul personal al răspunsului. Sunt uşor de construit, dar apar dificultăţi în 

privinţa obiectivităţii evaluării, de aceea criteriile pe baza cărora se stabileşte baremul trebuie să fie 

clare. Din categoria itemilor subiectivi fac parte: eseul cu răspuns restrâns, eseul structurat, 

eseul nestructurat. Prin itemii subiectivi se poate evalua: abilitatea de a evoca, a organiza şi a 

integra ideile; abilitatea de exprimare în scris; abilitatea de a interpreta şi a aplica datele. Itemul de 

tip eseu cere elevului să construiască un răspuns liber, în conformitate cu un set de cuvinte sau cu 

un text oferit.  

Eseu cu răspuns restrâns 

Exemplu: Clasa a V-a 

Obiectiv: Elevul va fi capabil să înţeleagă relaţiile şi conexiunile dintre anumite elemente 

ale textului, în alcătuirea mesajului artistic. 
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Citeşte cu atenţie următorul text: „Trenul a pornit... Prin coridor umblă pasageri şi vorbesc. 

Bùbico mârâie arţăgos. 

- Biletele, domnilor! Zice conductorul, întrând cu zgomot în compartimentul nostru. 

Acum Bùbico scoate capul foarte sus şi, vrând să sară afară de la locul lui, începe să latre şi mai 

grozav ca adineaori. Eu întind biletul meu conductorului, care mi-l perforează. Conductorul face un 

pas către cocoană, care-şi caută biletul ei în săculeţul de mână, pe când Bùbico latră şi chelălăie 

desperat, smucindu-se să iasă din paner.‖ 

(I. L. Caragiale –  „Bùbico‖) 

Timp de lucru: 15 minute. 

Rezumă în cinci rânduri faptele povestite în textul dat. 

Barem de corectare şi notare 

a) selecţia corectă a faptelor narate; prezentarea lor esenţializată;                          (2p.+2p.) 4 puncte 

b) folosirea corectă a limbii (operează cu acele cuvinte impuse de text; foloseşte corect timpurile 

verbale; foloseşte corect persoana şi numărul; stabileşte corect relaţiile adverbiale);  

(1p.+1p.+1p.+1p.) 4 puncte 

c) respectarea limitei de spaţiu;                                                                                                 1 punct 

d) ortografie şi punctuaţie (0-2 greşeli: 1 punct; peste 2 greşeli: 0 puncte).                             1 punct 

Eseul structurat 

Exemplu: Clasa a VIII-a 

Obiectiv: Elevul va fi capabil să argumenteze apartenenţa unei opere literare la o 

specie.  

Enunţ: Scrie un eseu de 1-2 pagini, în care să argumentezi apartenenţa la specie a schiţei 

„Triumful talentului‖, de I. L. Caragiale.  

În redactarea compunerii tale, vei avea în vedere următoarele repere: 

1. Relaţia scriitor-operă;                                                                                         4 puncte 

2. Identificarea a patru caracteristici ale speciei literare;                                       4 puncte 

3. Ilustrarea caracteristicilor pe text;                                                                      4 puncte 

4. Sublinierea rolului mijloacelor artistice.                                                            4 puncte 

Barem de corectare şi notare 

A. Conţinut (16 puncte)                                                                                                       4 puncte 

1. Relaţia scriitor-operă: 

- identificarea prezenţei naratorului şi a atitudinii sale faţă de evenimente şi de personaje, 

însoţită de o scurtă argumentare de tipul: naratorul păstrează o atitudine obiectivă (2 p.) cu accente 

de critică ironică (2 p.): 4 puncte: 

- identificare parţială, fără argumentare: 2 puncte; 
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- identificare aproximativă: 1 punct. 

2. Identificarea a patru caracteristici ale speciei literare;                                                 4 puncte 

- identificarea corectă a patru caracteristici ale speciei literare, în coformitate cu definiţa: 

număr redus de personaje, limitarea acţiunii la un episod semnificativ, simplitatea intrigii, 

concentrare maximă a compoziţiei etc.  (1p.+1p.+1p.+1p.)                                                    4 puncte 

- identificarea corectă a numai două-trei caracteristici: 2 puncte; 

- identificarea unei singure caracteristici: 1 punct. 

3. Ilustrarea caracteristicilor menţionate prin intermediul textului literar:                  4 puncte 

 - referirea la secvenţele / personajele textului, printr-o scurtă prezentare însoţită de argumentare: 

(1p.+1p.+1p.+1p.) 4 puncte  

- referirea la secvenţele /personajele textului, printr-o scurtă prezentare: 2 puncte; 

- simpla identificare a secvenţelor: 1 punct. 

  4. Sublinierea rolului mijloacelor artistice.                                                                 4 puncte 

- identificarea mijloacelor specifice speciei – de tipul folosirii dialogului, a caracterizării indirecte, a 

portretului realizat în tipologii, a diverselor categorii ale comicului – prezentarea lor şi 

argumentarea rolului acestora în text: 4 puncte; 

- identificarea şi prezentarea sumară a mijloacelor artistice: 2 puncte; 

identificarea mijloacelor artistice: 1 punct.  

 B. Redactare (18 puncte) 

1. Organizarea ideilor în scris:                                                                                     4 puncte 

- text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente (introducere-cuprins-

încheiere); construcţia paragrafelor subliniază ideile; ideile principale şi secundare au o pondere 

echilibrată – 4 puncte; 

- părţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu există un echilibru între ele; ideile sunt, 

în general, subliniate prin paragrafe – 2 puncte; 

- plan vag de structurare a textului, în care părţile componente sunt insuficient marcate; trecerea de 

la o idee la alta nu este evidenţiată în nici un fel – 1 punct. 

2. Utilizarea limbii literare:                                                                                         4 puncte 

- stil şi vocabular adecvate conţinutului compunerii, claritatea enunţului, varietatea lexicului, 

sintaxa adecvată – 4 puncte; 

- vocabular critic limitat, cu ezitări în selectarea cuvintelor – 2 puncte; 

vocabular restrâns, monoton, repetiţii de cuvinte, inadecvare semantică – 1 punct. 

3. Abilităţi analitice şi critice:                                                                                      4 puncte 
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- o foarte bună relaţie idee-argument; ideile urmează succesiunea logică; argumentele sunt 

prezentate într-un mod persuasiv; abilitatea de a formula judecăţi de valoare şi de interpretare critică 

– 4 puncte; 

- încercări de a susţine ideile prin argumente; elemente de interpretare critică şi personală, dar 

rezultat neconvingător – 2 puncte; 

- afirmaţii rareori susţinute de argumente; idei irelevante, schematism în susţinerea ideilor – 1 

punct. 

4. Ortografia (0-1 erori: 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 erori – 0 puncte):                          2 puncte                               

5. Punctuaţia (0-1 erori: 2 puncte; 2 - 3 erori – 1 punct; 4-5 erori – 0 puncte):                 2 puncte                                                       

6. Aşezarea corectă a textului în pagină (1 punct), lizibilitatea (1 punct):                        2 puncte 

Eseul nestructurat 

Este un tip de eseu care se adresează elitelor, pentru că presupune, din partea elevilor 

stăpânirea unui aparat critic de mare subtilitate şi a unui discurs argumentativ cu grad înalt de 

persuasiune. În privinţa acestui tip de eseu, autorii Ghidului de evaluare. Limba şi literatura 

română fac următoarele precizări:  

 Dat fiind noile orientări în teoria evaluării, modelul de eseu liber pare să fie cel care permite 

gradul cel mai înalt de manifestare a creativităţii în cadrul abilităţilor critice. 

 Având în vedere faptul că libertatea creatoare este cel mai dificil de cuantificat şi de 

comparat, în spiritul unei evaluări obiective, se estimează că matricele de proiectare şi grilele de 

evaluare ale unr astfel de itemi vor suferi masive îmbunătăţiri după ample cercetări specifice (Ghid 

de evaluare Limba şi literatura română 2011: 66). 

Exemplu: Clasa a X-a 

Obiectiv: Elevul va fi capabil să compare structuri, portrete, specii, viziuni asupraunei 

teme literare, în cadrul unei lucrări proprii.  

Enunţ: Compară modalităţile de realizare a cuplului de personaje în nuvelele „Moara cu 

noroc‖, de Ioan Slavici şi „În vreme de război‖, de I. L. Caragiale. 
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CEA MAI NOUA TEHNOLOGIE IN DOMENIUL  AUTO 

Indrumator prof. Băltărețu Cerasela, 

Colegiul Auto Traian Vuia 

 

Bujia cu laser este ultima inovație în industria automobilistică. Cercetătorii de la Institutul 

Național de Știinte Naturale Japonia (NINS) au creat bujii cu laser, care ar putea înlocui vechile 

bujii ale motoarele de automobilelor. Acest tip de bujie crește performanța motorului, scade 

consumul de combustibil și reduce emisiile poluante. Se știe că la bujia clasică apariția scânteii este 

este determinată de curentul de înaltă tensiune  ce apare între electrozii bujiei. Insă un efect 

secundar al arderii amestecului carburant îl constiue apariția oxizilor de azot (NOX) care poluează 

aerului. O reducere a noxelor se poate realiza prin arderea combustibilului la o temperatura mai 

înaltă, dar acest lucru ar implica o tensiune mai mare care ar ar uza mai repede electrozii și ar arde 

fișele. Bujia cu laser ar realiza acest lucru fără nici un efect secundar.  

 

De asemena la bujia clasică amestecul aprinde în prima fază doar în partea de sus iar o mare 

parte din căldură  se transmite la pereții cilindrului și chiulasei, abia după aceea ajunge la piston. Cu 

ajutorul bujiei cu laser, se poate crea o coloana care ar arde amestecul carburant uniform pe toată 

lunginea coloanei de amestec, iar explozia ar fi simietrică.  Acest tip de bujie are în construcție 

pulberi ceramice și un amestec de ytriu-aluminiu-galiu.  

Michelin Active Wheel este o roată ce revoluționează toată istoria auto prin faptul că este 

dotată două motoare electrice care determină inaintarea automobilului. Pentru prima dată, roata 

include nu doar discul de frână, ci şi motorul electric de acţionare şi sistemul de suspensie. 

Automobilele dotate cu acest tip de roată nu au un motor cu ardere interna sub capota asa cum 

suntem obisnuiti ci sunt automobile electrice. Primul automobil electric s-a fabricat în 1996 de către 

General Motors și se numea EV1 de la Electric Vehicle 1. Din acel moment aproape toate firmele 

producătoare de automobile și-au îndreptat atenția spre acest sector. Automobilele electrice sunt 

mai silențioase și ceea ce este cel mai important, nu sunt poluante. Dioxidul de carbon principalul 

gaz poluant cu efect se seră, constitue 12% din totalul emisiilor poluante rezultat în urma arderii 

combustibilului.  

În funcţie de puterea pe care a fost conceput să o producă, vehiculul dotat cu acest tip de 

roată poate fi echipat cu patru motoare (câte unul în fiecare roată) sau cu două motoare (în roţile din 
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faţă, de exemplu). În acest fel, Michelin Active Wheel permite constructorilor de automobile să 

continue să conceapă vehicule cu tracţiune pe două roţi sau cu tracţiune integrală. 

 Această roată elimină necesitatea montării: unui motor montat sub capota din faţă sau din 

spate a automobilului, a sistemului tradiţional de suspensie, a componentelor de transmisie şi a 

cutiei de viteze. 

 

 

Sursa de energie este exclusiv electrică și poate fi o baterie litiu-ion pilă de combustie şi /sau 

un condensator. Indiferent de situaţie, aceste surse de putere asigură două beneficii importante: sunt 

ecologice şi asigură o funcţionare uniformă. Vehiculele echipate cu acest tip de roată nu emit gaze 

cu efect de seră. 

Dinamica este susţinută şi de sistemul de suspensie care stabileşte noi standarde din punct de 

vedere al aderenţei şi al confortului fiind electrică și nu  mecanică. Timpul de răspuns la comenzi 

este de doar 0,003 secunde. Toate mişcările de înclinare şi rotire sunt corectate automat. Vehiculele 

echipate cu Michelin Active Wheel nu mai au nevoie de cutie de viteze, de ambreiaj, arbore de 

transmisie, diferenţial sau amortizoare. Astfel, vehiculul devine mult mai uşor şi mai eficient din 

punct de vedere energetic. Demarajul se face cu uşurinţă (0 până la 30 km/h în 2,8 secunde) iar 

acceleraţia permite vehiculului să ajungă de la o viteză de 30 km/h la o viteză de 60 km/h în doar 4 

secunde. Bateriile litiu-ion permit deplasarea pe o distanţă de 120 km. 

La evenimentul Michelin Challenge Bibendum 2010 desfăşurat în acest an în Brazilia la Rio 

de Janeiro au fost prezentate două autoturisme dotate cu această roată revoluţionară: Heuliez 

Will şi Peugeot BB1. 
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WILL are o lungime de 3,70 m, este prevăzut cu cinci locuri şi este comparabil cu 

automobilele compacte. Automobilul are două portbagaje, poate acoperi distanţe mari (între 150 şi 

400 km în funcţie de sursa de energie) şi dispune de mai mult spaţiu pentru echipamentele de 

comunicaţie. Motoarele au o eficienţă de 90%, comparativ cu 20%, valoarea caracteristică 

motoarelor covenţionale la deplasarea în oraş. Heuliez a reconceput complet şasiul. Datorită 

designului său, automobilul este mult mai uşor şi, implicit, consumul de energie mai redus. 

 

 

Sistem de avertizare a șoferilor obosiți DAC (Drive Alert Control).  Acest sistem 

analizează toti parametrii automobilului și ai șoferului. O cameră instalată în interior măsoară 

permanent distanța între autovehicul și marcajele de pe șosea. Astfel dacă șoferul face mișcări 

bruște, un semnal sonor și luminos îl avertizează și un text pe ecranul la bord apare ‖ drive alert- 

time for break‖. 

 

Asistență la păstrarea benzii. Acest sistem avertizează printr-o vibraţie a volanului sau 

printr-o avertizare sonoră, când se părăsește banda. Nivelul vibraţiilor poate fi reglat pe trei niveluri 

de sensibilitate şi va fi însoţit de un indicator de avertizare vizuală pe ecranul de afişare a 

informaţiilor pentru şofer. Un semnal de avertizare apare la tendința de părăsire a benzii. Dacă 
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reflexele sunt mai lente sau nu există reacţie la timp la acţionarea sistemului de avertizare de 

părăsire a benzii, sistemul de asistenţă va face corecţii la nivelul coloanei de direcţie.  

Sistem de avertizare pentru unghiul mort. Utilizând senzori radar, sistemul de avertizare 

pentru unghiul mort este conceput pentru a detecta obiecte aflate în afara câmpului vizual – 

vehicule din unghiul mort. Dacă senzorul detectează un autoturism în unghiul mort, șoferul va fi 

avertizat printr-o lumină portocalie la nivelul oglinzii laterale, astfel încât vei ştii la ce să te aştepţi.  

 

Controlul avansat al cuplului motor culege informaţii privind suprafaţa de rulare de 100 

de ori pe secundă. Sistemul utilizează aceste informaţii pentru a echilibra în mod repetat puterea 

între cele două roţi frontale. Inclusă ca dotare standard, această tehnologie maximizează aderenţa la 

sol şi sporeşte abilităţile dinamice, ajutând la parcurgerea cât mai uşor a curbelor şi a sinuozităţile 

traseului.  
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  INFLUENȚA CÂMPURILOR MAGNETICE ȘI ELECTRICE  

ASUPRA VIEȚII 

                                                  

     prof. Băluță  Daniela Carmen,  

Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu 

 

    În urma a numeroase studii, s-a constatat faptul că un câmp magnetic constant-uniform poate 

produce un efect de şoc sau stres dacă un organism viu este introdus sau scos din acel câmp şi 

valorile sale sunt medii (sute sau mii de amperi pe metru), sau mari (zeci de mii de amperi pe 

metru). Acest stres, favorabil sau nefavorabil, produce modificări de greutate, de comportament, 

metabolice, ale biochimiei şi morfologiei sângelui. Menţinerea mai multă vreme într-un câmp intens 

duce la tulburări în creştere  şi în reproducere. Eliminarea completă a influenţei magnetice provoacă 

tulburări nervoase. 

Referitor la câmpurile magnetice neuniforme, importantă este distribuţia lor-gradientul lor. 

Cercetări recente arată  că unii oameni pot sesiza diferenţe de 210
-4

 amperi pe metru pătrat. Sensul 

influenţei câmpului magnetic şi a variaţiei sale depinde de anotimp şi de ora zilei, adică este legat 

de ritmurile biologice ale organismului uman. 

În ultimii 40 de ani, câmpurile magnetice pulsatorii au făcut obiectul unor ample cercetări 

biologice şi medicale  şi la noi în ţară. Aparatul magnetodiaflux, construit de Dr. Robescu, în 1958, 

produce câmpuri magnetice variabile de frecvenţă  joasă  50-100 Hz şi putere  mică. 

Aceste câmpuri magnetice variabile de frecvenţă joasă   aplicate continuu au efecte terapeutice 

liniştitoare şi efecte antiinflamatorii; în regim întrerupt, acţiunea lor este excitatoare şi stimulatoare 

generală indicată de la nevroze până la afecţiuni de tip reumatic. 

De mai bine de 20 de ani  influenţa câmpurilor magnetice a făcut obiectul a numeroase studii 

epidemiologice. Multe dintre acestea au arătat o incidenţă  foarte  mare în  anumite tipuri de cancer, 

în special în cazul tumorilor cerebrale şi al leucemiilor. Rezultatele acestor studii au fost 

contradictorii uneori, pe de o parte datorită faptului că efectul nu a fost observat pe deplin ,dar şi 

datorită neglijării unor factori ce influenţează viaţa. În scopul de a clarifica aceste date alarmante, 

Rosemonde Mandeville de la Universitatea  din Quebec a efectuat un studiu pe animale unde toţi 

parametrii de mediu (temperatură, umiditate, circulaţia aerului, lumina, sunetul) au fost riguros 

măsuraţi şi înregistraţi. Cinci grupe de către 15 şobolani au fost expuşi unor  câmpuri  magnetice de 

intensităţi diferite. Şobolanii erau expuşi 20 de ore pe zi unor câmpuri magnetice de 60 Hz, 

frecvenţă utilizată în reţeaua de distribuţie americană şi care este valoarea medie la care  suntem 

expuşi. 

Organele şi ţesuturile au fost examinate ulterior de o echipă de medici care au reperat  puţine 

cazuri de cancer .S-au constatat de asemenea unele perturbări ale sistemului imunitar la şobolanii 

tineri. 

Datorită noilor descoperiri ştiinţifice omul modern din ziua de astăzi este expus involuntar unor 

câmpuri magnetice de inducţie mai mare sau mai mică după cum se poate observa din datele  de 

mai jos: 
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Nr. curent Obiect Rază de acţiune Valoarea inducţiei (T) 

1. Aparat de ras electric 1cm 800 

2. Casă sub linie de înaltă tensiune 10m 60 

3. Uscător de păr 15 cm 30 

4. Ecran microcalculator 30cm 0,5 

5. Cuptor cu microunde 1m 0,25-0,6 

6. Aspirator 1m 0,13-2 

7. Televizor 1m 0,1-0,15 

8. Maşină de spălat 1m 0,01-0,15 

Câmpurile electrice au şi ele o influenţă asupra organismelor vii care a făcut obiectul a 

numeroase studii. La plante, câmpuri electrice de ordinul a sute sau mii de V pe cm, influenţează 

polarizarea frunzelor. Mărirea artificială a câmpului electric atmosferic duce la sporuri de recolte, 

accelerarea maturaţiei la orz şi este utilizată la prevenirea degenerării cartofilor. La animale, 

sensibilitatea la câmpuri electrice foarte slabe are importanţă în orientarea în spaţiu şi timp. 

Într-un câmp electric orientat şi staţionar are loc o migrare de ioni ce produce NaOH la catod, 

acţiune caustică şi lichefiantă, sau HCl la anod, cu acţiune necrozantă, coagulantă. Dacă se 

implantează. electrozi subţiri în ţesuturi, această electroliză biologică are efecte destructive imediate 

– galvano-caustica utilizată în chirurgie. Dacă electrozii au o suprafaţă mare, migrarea ionică se 

manifestă prin modificarea PH - ului, a permeabilităţii membranelor sau a stării de hidratare. Pentru 

organismele superioare  curenţii electrici  mai mari de 1mA produc contraţii  musculare şi efecte 

neplăcute. La 20 mA contracţia este dureroasă şi spasmodică, iar la 50 mA curentul devine 

periculos putând provoca moartea prin oprirea activităţii cardiace sau respiratorii. Cum rezistenţa 

electrică a organismului uman este de aproximativ 1000  rezultă, conform legii lui Ohm  că o 

tensiune mai mare de 50V devine periculoasă. 

În cazul curentului alternativ, efectele fiziologice ale acestuia depind de frecvenţă. Cei de joasă 

frecvenţă produc convulsii, senzaţii dureroase, contracţii musculare. La 30-40 Hz, muşchiul se 

tetanizează. Curentul alternativ de joasă frecvenţă este mai periculos decât cel continuu. Primul 

poate electrocuta la 70 V iar cel de-al doilea la 120-220 V. Un nerv nu răspunde la excitaţii de 

frecvenţă de peste 1000 Hz. În cazul electrocutării, pacientul se tratează ca un înecat sau asfixiat. 

Faţă de undele ultrascurte, 15-300 MHz, organismul uman se comportă ca un dielectric cu pierderi 

mari, repartiţia calorică în ţesuturi făcându-se după efectele de capacitate şi nu după valoarea 

rezistenţei electrice. 

        Bibliografie selectivă: 
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NEVOIA FLEXIBILIZĂRII DISCIPLINELOR TEHNICE PENTRU A SE ASIGURA O 

DEZVOLTARE PLENARĂ A CAPACITĂŢILOR ŞI APTITUDINILOR FIECĂRUI ELEV ÎN 

RAPORT CU POTENŢIALUL SĂU INDIVIDUAL 

 

Prof. BECU CONSTANTIN 

Liceul Tehnologic nr.1 Balș 

 

Reorganizarea învăţământului pe baze democratice, restructurarea conţinuturilor şi 

încorporarea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnologiei în programele şcolare determină, în 

mod firesc, noi direcţii de perfecţionare a metodologiei de predare şi învăţare.   

Cerinţele mereu crescânde ale societăţii contemporane, determinate de dezvoltarea  

impetuoasă a ştiinţei şi tehnicii impun învăţământului de toate gradele sarcini importante în scopul 

dezvoltării competenţelor tinerei generaţii, pregătirii pentru viaţă, pentru activitatea productivă. 

Învăţământul preuniversitar din România se află în perioada de căutare pentru formularea de 

alternative, atât prin ajustare structurală cât şi prin restructurare (reformă).  

Lipsa experienţei şi a cunoştinţelor practice necesare pentru a performa într-un mediu competitiv, a 

abilităţilor de comunicare/ lucru în echipă îngreunează accesul tânărului absolvent la un loc de 

muncă. Această cauză duce la nevoia implementării unui sistem educațional care să urmărească 

creşterea competitivităţii tinerilor pe piaţa forţei de muncă, prin dezvoltarea abilităţilor şi 

competenţelor de muncă ale elevilor din ciclul liceal şi profesional, în cadrul unor stagii de pregătire 

practică, cu scopul de a facilita accesul acestora pe piaţa forţei de muncă după absolvirea studiilor. 

Una dintre prioritățile sistemului de învățământ actual și în special ale învățământului tehnic trebuie 

s-o reprezinte îmbunătățirea adaptării școlii și a produselor acesteia la nevoile pieței muncii aflate în 

permanenta schimbare prin dezvoltarea, testarea, pilotarea si  implementarea unor instrumente, 

proceduri, metodologii si mecanisme, în vederea interconectării sistemului de învățământ cu nevoile 

din viața reală. În epoca contemporană, în contextul elaborării unui conţinut al învăţământului cât 

mai cuprinzător, cu datele ştiinţei la zi, într-o formă cât mai condensată şi a utilizării unor metode 

active, productive, care să-l pună pe elev în situaţia de investigator - se caută forme de organizare a 

activităţii instructiv-educative cât mai adecvate învăţământului modern. 

Epoca în care trăim impune oricărui cetăţean să se adapteze rapid, să acţioneze creativ în 

orice împrejurare de viaţă şi cu atât mai mult în faţa solicitărilor pe care i le adresează profesiunea. 

Pentru aceasta însă, este necesar ca şcoala, ca factor activ al progresului, să utilizeze în desfăşurarea 

procesului de învăţământ cele mai eficiente căi, cele mai variate metode şi să stimuleze în acelaşi 

timp, creşterea ritmului de însuşire a cunoştinţelor, în raport cu cuceririle ştiinţei şi cu cerinţele 

actuale şi de perspectivă ale societăţii. Sistemul de învăţământ trebuie să urmărească dezvoltarea 
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individualităţii elevilor sub aspect fizic, ştiinţifico-tehnic, estetic şi moral, capabili să reziste la 

eforturi, să reuşească în viaţă, să fie utili societăţii, să discearnă şi  să-şi interiorizeze valorile 

umane.         

           Faţă de disciplinele de cultură generală, unde predarea se face în general unitar, parcurgând 

în mod preponderent conţinuturi obligatorii, pe principiul concentricităţii, în cazul disciplinelor 

tehnice se impune o nouă abordare, care să permită elevilor, ca pe lângă realizarea conţinuturilor 

obligatorii (cu pondere mai mică) să aibă posibilitate de a participa la un proces de instruire bazat 

pe ofertă şi opţiune, parcurgând astfel trasee particulare de învăţare.  

 Disciplinele tehnice de specialitate sunt preponderent cu substrat practic-aplicativ. Orice 

exagerare în sensul depăşirii capacităţilor de înţelegere ale elevilor, dar şi o minimalizare a 

capacităţilor de subsolicitare îi îndepărtează de acest domeniu. De aceea este necesar ca fiecare 

profesor să cunoască elevii, să proiecteze şi să aplice creator acele soluţii individualizatoare pentru 

ameliorarea randamentului la învăţătură în general, şi la disciplinele tehnice în special. 

Printre modalităţile de adaptare a învăţământului la particularităţile individuale ale elevilor 

și la nevoile pieței muncii se înscrie şi adaptarea strategiilor de predare- învăţare-evaluare la 

stilurile de învăţare, în contextul implementării unor proiecte curriculare în parteneriat activ școală-

angajator. Necesitatea implementării unui sistem educațional flexibil, centrat pe nevoile de învățare 

și dezvoltare ale elevului este legata de acoperirea nevoilor societății civile in ceea ce privește piața 

muncii in prezent, printre aspectele care trebuie îmbunătățite, numărându-se: 

 îmbunătățirea calității procesului didactic, prin corelarea ofertei educaționale, a aptitudinilor, 

competențelor și abilităților dobândite de absolvenții din învățământul liceal cu cerințele 

pieței muncii;  

 adaptarea programelor de educație și formare profesională la nevoile de competențe și la 

tendințele de pe piața muncii, astfel încât să răspundă priorităților de dezvoltare economică 

și socială națională; 

 adaptarea planurilor de acțiune sectoriale pentru formare profesională la cerințele pieței 

muncii; 

 crearea de rețele parteneriale între școli pe domenii specifice de formare profesională și 

stimularea parteneriatelor public-privat printr-o implicare activă a firmelor și furnizorilor de 

formare profesională în procesele de reînnoire și inovare curriculară și în definirea 

competențelor și a calificărilor relevante pentru integrarea pe piața forței de muncă; 

 elaborarea de instrumente, proceduri si metodologii ce vor îmbunătăți si actualiza permanent 

cunoștințele si competențele furnizate de către sistemul de educație universitara cu cerințele 

pieței muncii; 

 asigurarea unei predări intuitive şi accesibile;  
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  direcţionarea însuşirii cunoştinţelor spre o asimilare logică, conştientă şi sistematică;  

 gradarea sarcinilor de lucru de la simplu la complex pentru a putea fi destinate unor nivele 

diferite de abordare în funcţie de abilităţile elevilor; 

 dezvoltarea caracterului activ, interactiv, centrat pe elev al activităţilor de învăţare, cu 

pondere pe activităţile de învăţare prin descoperire nu pe cele de predare; 

 deplasarea accentului pe activităţile practice, mai puţin pe cele teoretice; 

 diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat într-un mod mai solicitant; 

 diferenţierea cunoştinţelor elevilor prin abordarea tuturor tipurilor de învăţare şi prin 

formarea unor grupe de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc;  

 diferenţierea răspunsului prin utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor  de a-şi stabili 

obiective; 

 stimularea participării active a elevilor la lecţii şi asigurarea continuităţii participării 

acestora la procesul de învăţare;  

 asigurarea motivaţiei învăţării, în concordanţă cu aspiraţiile individuale ale fiecărui elev (de 

autodepăşire); 

 evaluarea formativă, continuă care va permite elevului şi profesorului să cunoască nivelul de 

achiziţie a competenţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor şi sa efectueze remedierile 

care se impun. 

Procedând astfel, disciplinele tehnice pot deveni plăcute de elevi, atractive, cel puţin 

accesibile în ceea ce priveşte cunoştinţele esenţiale.  
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 SPAȚIUL GEOGRAFIC ȘI DIFERENȚELE CULTURALE ÎN  

COMPORTAMENTUL UMAN 

 

Profesor Romeo Bibirigea 

 

Diversitatea culturală a țărilor reprezintă o provocare majoră pentru peroanele care călătoresc dar 

mai ales pentru cei care muncesc în străinătate. Este extrem de important să poți deosebi și să 

explici în același timp deosebirea dintre valorile morale cu caracter universal și cele specifice doar 

unei națiuni. 

În cultura occidentală primează valori precum: libertatea personală, egalitatea între indivizi, 

respectul pentru oameni și drepturile acestora. Normele morale sunt în mare parte legiferate prin 

lege, răspunderea etică este individuală iar abaterea de la normă este sancționată. Dar față de aceste 

valori universal acceptate de occidentali apar și diferențe: lumea anglo-saxonă pune accent pe 

individualism, pe obiective și realizarea sarcinilor, în timp ce în lumea latină accentul cade pe 

cultivarea relațiilor interumane. Americanii pun accentul pe responsabilitatea socială a companiilor 

și pe spiritul pragmatic al indivizilor, iar europenii consideră că drepturile omului sunt valori etice 

fundamentale și inviolabile. 

 Culturile non-occidentale sunt extrem de diferite și primează alte valori: a trăi și a lucra 

împreună pentru binele comun (în cultura japoneză); îndeplinirea datoriilor și obligațiilor moștenite 

(în cultura indiană), limitarea și înfrânarea dorințelor (budiștii), oferirea de pomană pentru 

musulmanii săraci (în cultura islamică). Standardele etice se impun prin tradiție iar comportamentul 

deviant este sancționat în funcție de circumstanțe. 

Necunoașterea acestor diferențe poate da naștere unor situații stânjenitoare sau chiar unor 

conflicte. Lucrarea de față abordează câteva reguli de care ar trebui să țină cont cei care călătoresc 

în scop turistic, de afaceri sau muncesc în câteva state cu o cultură extrem de diferită de cea 

europeană. 

China 

Chinezii se îmbracă sobru la întâlnirile oficiale și pentru ei este un semn de respect ca 

partenerul de afaceri să adopte o ținută similară. Nu le plac contactele fizice cu străinii și de aceea 

trebuie să fii foarte rezervat în comportament. A face un cadou este un lucru dificil în China. Un 

cadou făcut de un vizitator străin unui chinez, în propria lui ţară, trebuie oferit cu tact şi, desigur, în 

particular, de vreme ce legea îi interzice primirea de cadouri. Dacă dai unui chinez un  cadou în 

prezenţa altora, se va simţi extrem de stânjenit şi, desigur, va fi nevoit să te facă şi pe tine să te simţi 

prost, refuzându-l. Nu oferi niciodată un ceas unui chinez, pentru că acesta este simbolul morţii, la 

fel nu oferi brânză chinezilor. Acest aliment este considerat lapte stricat. Batistele, dimpotrivă, sunt 

un dar pe care chinezii îl fac frecvent. În China bacşişul este o practică foarte puțin obișnuită. Dacă 

vrei, de exemplu, să recompensezi pe cineva va trebui să pui banii într-un plic şi să-l convingi să-l 

accepte când nu-l vede nimeni. 

Israel 

Pentru cei care călătoresc în Israel trebuie să știe că în această țară se ţine cu stricteţe postul 

Sabbathului (de vineri de la apusul soarelui şi până sâmbătă). Nu trebuie să fumezi de sabbath decât 

dacă eşti acasă la cineva şi gazdele tale fumează. Dacă mergi la un restaurant cuşer evreiesc trebuie 

să eviți să comanzi  unt, pâine sau lapte pentru cafea. În Israel, regulile dietei sunt urmate în mod 

riguros (regulile Kashruthinterzic combinarea cărnii cu produsele lactate). 

Japonia 

Japonia este o ţară cu obiceiuri total diferite de cele europene, iar japonezii sunt foarte 

manierați și apreciază foarte mult oamenii care fac eforturi să le înțeleagă cultura. Ritualurile sunt 

extrem de complicate și respectate foarte strict se bazează pe un cod vechi de sute de ani. Japonezii 

reacţionează puternic negativ faţă de oamenii zgomotoşi, care poartă haine extravagante şi sunt 

extrem de familiari. Dacă mergi într-o vizită acasă la un japonez scoate-ţi pantofii imediat ce intri 

pe uşă şi pun-i în faţa ei.  Dacă ţi se dau papuci, la plecare pune-i unul lângă altul pe podea, cu 
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vârfurile îndreptate spre interiorul casei, pentru a fi pregătiţi să fie încălţaţi de oaspetele următor. 

Japonezii îşi scot pantofii de dragul curăţeniei, dar şi să protejeze rogojinile tatami de pe jos. O 

vizită durează circa 30-45 minute timp în care japonezii obișnuiesc să ofere prăjituri și ceai. Chiar 

dacă gazdele vor insista să mai rămâi este recomandat să nu îți prelungești vizita. 

 Oferirea darurilor face parte dintr-o veche şi importantă tradiţie. De două ori pe an, în 

decembrie (OSEIBO) şi în iulie ((OCHUGEN) japonezii fac schimburi de cadouri cu partenerii de 

afaceri, pentru a exprima aprecierea sau pentru a-ţi plăti obligaţia. Când un japonez îţi face un 

cadou, este frumos să-ţi înclini capul, în semn de preţuire. Lasă-l pe colegul tău japonez să fie 

primul care să-ţi ofere un cadou când eşti în ţara lui. Dacă vrei să-i răspunzi cu un alt, dar, acesta va 

trebui să fie ceva mai puţin costisitor decât al lui. Sunt apreciate obiectele de artă; pictură, sculptură 

sau ceramică. Japonezii apreciază de asemenea cravatele de culori închise, genţile pentru femei şi 

lichiorul. Niciodată să nu oferi un cadou unui japonez în faţa altora, dacă nu ai cadouri pentru toţi 

cei prezenţi. Întotdeauna să trimiţi o notă de mulţumire, la câteva zile după ce ai primit un cadou, 

fiindcă altfel cel care ţi l-a făcut va crede că nu-ţi place. În Japonia, dacă trimiţi o floare în ghiveci 

unei persoane bolnave, îi doreşti să rămână „înrădăcinat în boală‖. 

Lumea arabă 

 Arabii sunt gazde generoase şi sunt insultaţi dacă le refuzi ospitalitatea. Acceptă oferta care 

îţi este făcută, după ce ai protestat delicat spunând că nu vrei să-i deranjezi. Foloseşte-ţi întotdeauna 

mâna dreaptă pentru a ţine sau a oferi cadouri și fii pregătit să iți reduci foarte mult spațiul personal 

în timpul discuțiilor. Fii atent să nu ţi se vadă tălpile picioarelor când stai jos şi niciodată să nu arăţi 

cu degetul sau săi faci semne (cu mâna, ochiul, capul) unui arab. Arabii fac astfel de semne doar 

când își cheamă câinele. Dacă pui întrebări în legătură cu soţia sau familia unui arab comiți o mare 

impolitețe, dacă nu le-ai cunoscut personal. Nu lăuda nici un obiect din casă dacă ești în vizită, 

pentru că se poate simţi obligat să-ţi dăruiască ceea ce admiri şi va trebui să-i oferi şi tu unul la fel  

de frumos. Laudă interiorul la general, fără să faci referiri la un obiect în particular. Arabii sunt 

extrem de generoşi în privinţa darurilor. Colegul tău arab, probabil, îţi va oferi el întâi un cadou iar 

tu va trebui ulterior să îi faci unul care să fie cam de aceeași valoare. Dacă intenţionezi să cumperi 

un cadou unui arab, alege unul de la un  magazin cunoscut, iar dacă pe cadou îi gravezi numele îi va 

face multă plăcere. Să nu aduci mâncare deoarece poate fi interpretat ca o critică la adresa 

ospitalității gazdei.  

Egipt 

În Egipt trebuie să te obișnuiești cu aşteptarea, fiindcă promptitudinea nu face parte din 

modul egiptean de viață. Adu-ţi aminte să dai mult bacşiş aici, pentru că bacşişurile sunt o 

modalitate prin care oamenii îşi câştigă existenţa şi este deseori, singura lor sursă de venit. 
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EFECTELE NEGATIVE ALE ACTIVITĂȚII ANTROPICE ASUPRA SOLULUI 

 

Prof. BÎZOCU CODRUȚA 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

„Fiinţele umane sunt în centrul preocupărilor privitoare la dezvoltarea durabilă. Ele au 

dreptul la o viaţă sănătoasă şi productivă în armonie cu natura (Principiul 1 al declaraţiei de la 

Rio de Janeiro, 1992). 

Degradarea solului este un proces extrem de complex, care determină sau intensifică în acelaşi timp 

acţiunea unuia sau a mai multor factori limitativi sau restrictivi, fiind în strânsă interdependenta cu 

deteriorarea altor resurse naturale ale mediului înconjurator. În agricultura conventională, se 

recunoaste că provocarea, accelerarea şi intensificarea degradarii solului este determinată, în cea 

mai mare masură, de catre activităţile antropice, şi mai puţin de unii factori naturali limitativi. 

Solul este afectat de metodele de lucrare a acestuia, de epocile la care se execută lucrările, de 

frecvenţa lor. Impactul lucrărilor solului asupra acestuia depinde de tipul de sol şi de topografia 

terenului. Spre exemplu, compactarea solului se produce ca urmare a folosirii unor utilaje grele, a 

scăderii conţinutului solului în materie organică, ceea ce va afecta structura solului şi compoziţia 

acestuia. Materialele folosite în practicile agricole, precum pesticidele şi fertilizanţii organici şi 

anorganici, pot influenţa, de asemenea, structura solului în mod direct, iar prin impactul lor fauna 

solului. 

Simplificarea sistemelor de cultură (reducerea rotaţiei), creşterea suprafeţelor parcelelor 

exploatate şi creşterea greutăţii utilajelor agricole şi a folosirii pesticidelor, toate acestea au 

contribuit la nivelurile actuale ridicate de eroziune a solului.    

Eroziunea solurilor cultivate se produce ca urmare a acţiunii vântului sau apei şi conduce la 

pierderea de cantităţi importante de sol împreună cu nutrienţi, particule de pesticide, rădăcini ale 

plantelor, poluanţi, iar apele de la baza versanţilor pot fi colmatate, euttofizate, producându-se 

sedimentarea habitatelor acvatice. Pagubele produse de eroziune pot mări considerabil cheltuielile 

exploataţiei agricole. 

Activitatile antropice desfasurate în agricultura conventională în complex cu factorii naturali 

determina:  

a. degradarea fizică; 

b. degradarea chimică;   

c. degradarea biologică. 

 

 

a. Degradarea fizică 

Degradarea fizică reprezintă modificarea negativă a cel puţin unei caracteristici fizice a 

solului, care conduce la accentuarea şi/sau apariţia unuia sau a mai multor procese negative, în 

funcţie de cauzele şi intensitatea acţiunii lor. 

În agricultura mecanizată, lucrarile solului au cel mai puternic impact şi, deşi sunt utilizate 

în scopul obţinerii unor modificari pozitive ale însusirilor, ale regimurilor şi ale proceselor fizice 

din sol pentru a permite plantelor să îşi puna în valoare propriul potential genetic, aplicarea lor 

excesivă sau gresită conduce la efecte negative. 

Dintre procesele fizice ale degradarii solului în agricultura conventionala intensivă, cele mai 

cunoscute sunt:  
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 destructurarea; 

 crustificarea; 

 compactarea secundară; 

 eroziunea. 

Destructurarea reprezinta reducerea sau pierderea stabilităţii agregatelor structurale de sol la 

acţiunea apei şi a maşinilor agricole, fiind unul dintre cele mai importante procese fizice ale 

degradarii solului. 

Crustificarea reprezintă procesul de formare la suprafaţa solului a unui strat dur, compact cu o 

grosime care variaza de la  3-8 mm la 1-5 cm, în care domină elementele structurale plate. 

Acest proces este rezultatul acţiunii complexe a mai multor factori naturali fizici (textura a solului, 

climat) şi chimici (continut mic de humus, aciditate, capacitate de schimb cationic redusă, prezenţa 

a cationilor monovalenti, mai ales de Na+), dar şi antropici, respectiv unele componente ale 

sistemelor tehnologice agricole, mai ales lucrarea intensivă a solului şi pastrarea curată a suprafeţei 

solului fără covor vegetal protector. 

       Compactarea antropică sau secundară este definită, cel mai simplist, prin cresterea exagerată 

a masei de sol pe unitatea de volum. Compactarea este considerată ca un proces specific al 

degradării fizice cu numeroase efecte negative asupra altor componente de mediu, în special în 

agricultura conventională, intens mecanizată, şi dacă diferitele greşeli tehnologice sunt prezente. 

Compactarea antropică se manifestă, pe termen lung, pe toată adâncimea stratului de sol prelucrat 

anual, dar se acumulează cu o mai mare intensitate în stratul situat imediat sub cel arat anual, care în 

mod normal nu este afânat prin lucrari anuale curente. 

Eroziunea solului reprezintă procesul de pierdere a particulelor fine de sol, de regulă bogate 

în nutrienţi, prin acţiunea apei sau a vântului. Intensificarea proceselor erozionale determină: 

reducerea adâncimii de înrădăcinare a plantelor, scaderea conţinutului de apa accesibilă şi de 

nutrienti. Pierderea progresivă a stratului superficial de sol reduce sever fertilitatea şi 

productivitatea solului. 

Eroziunea prin apa este accentuată şi de către acţiunea factorilor naturali, cum sunt cei 

climatici, de exemplu: ploile toreţiale, a celor cu intensitate ridicată, care adesea, în ţara noastra, 

sunt în perioada mai-iunie, prezenţa solurilor argiloase şi compacte şi cu permeabilitate redusă la 

apă, sau a solurilor destructurate. 

Eroziunea eoliană, de regulă, este un proces larg raspândit doar în climatele aride pe soluri 

sensibile, cum sunt cele nisipoase, si cele luto-nisipoase formate pe loess. 

În ţara noastră, procesul de eroziune eoliana a solului este mai raspândit în zonele unde 

predomină solurile nisipoase din zona de sud a Olteniei, partea de est a Câmpiei Române, şi nord-

vest a Câmpiei Vestice. 

În prezent, mai ales datorita degradării structurale a solurilor lutoase şi luto-nisipoase, 

formate cu deosebire pe loess, dar şi a altor soluri, se manifesta fenomenul de ―prăfuire‖, ce poate fi 

considerat ca o formă mai simplă de manifestare a eroziunii eoliene, fenomen care se petrece în 

perioadele secetoase de pregatire a patului germinativ şi semanat. 

 

b. Degradarea chimică 

Degradarea chimică a solului este un proces complex, care constă în reducerea cantitativă 

şi calitativă a rezervei de materie organică şi de nutrienti accesibili, în modificarea negativă a 

echilibrului elementelor chimice şi a capacităţii sale de tamponare. 
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Cantitatea şi calitatea materiei organice reprezintă una dintre cele mai importante 

caracteristici agrochimice ale solului care influentează nivelul său de fertilitate şi productivitate. 

Importanta carbonului organic în productivitatea şi calitatea mediului este determinată de 

rolul său în aprovizionarea cu nutrienti a plantelor, în creşterea capacităţii de tamponare, în 

stabilizarea structurii, în îmbunatatirea caracteristicilor solului în relaţie cu apa. 

Echilibrul tuturor elementelor chimice, nu numai a celor de nutritie, reprezintă un important 

indicator al utilizării durabile a terenului agricol. 

În agricultura conventională, procesele de mineralizare a materiei organice sunt accelerate 

datorită lucrarii intensive a solului şi cantităţii reduse de resturi vegetale sau alte materiale organice 

încorporate în sol. Ca urmare, conţinutul de carbon organic în solurile arabile a scazut simţitor, iar 

calitatea s-a deteriorat, afectând toate celelalte caracteristici şi procese. 

Scaderea conţinutului şi degradarea calitativă a materiei organice are pe termen lung, 

numeroase consecinte negative, solurile devenind mult mai vulnerabile în raport cu procesele 

privind: destructurarea, eroziunea, acidifierea, salinizarea, dezechilibrele nutritive, seceta etc.  

 

c. Degradarea biologică a solului 

Degradarea biologică a solului înseamnă deteriorarea modului de viaţă al comunitătilor de 

vieţuitoare şi a funcţiilor pe care acestea le exercită. 

Aceasta degradare reprezintă consecinta firească a factorilor care au condus la procesele deteriorării 

fizice şi chimice a solului. Cauzele majore sunt: hrana insuficientă, cantitatile mari de 

agrochimicale, afânarea sau deranjarea excesiva a solului prin numeroase lucrări.  

Lucrarile solului au efecte complexe asupra mediului fizic, chimic si biologic al solului. 

Intensitatea de prelucrare a solului, cantitatea şi modul de încorporare a resturilor vegetale 

influenţează conţinutul de apa din sol, starea de aeraţie, temperatura şi contactul dintre particulele 

minerale şi cele organice. Aceste modificari în mediul fizic al solului influenteaza organismele care 

traiesc în spaţiul respectiv, variatele categorii de organisme răspunzând diferit la noile condiţii. 
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APTITUDINEA  PENTRU  SPORT 

Prof. Bursuc  Manuel 

 

La începutul activităţii sportive, care coincide cu debutul şcolarităţii (în cazul programului 

integrat sportiv – specialitatea înot – care se derulează în Ploieşti), copilul-sportiv nu are un rol 

autentic în marea performanţă.  El însă învaţă şi se adaptează noilor condiţii în care este cuprins. 

Învăţarea tehnicii, tacticii, efectuarea pregătirii fizice, teoretice, psihologice, însuşirea tehnicilor de 

refacere, toate acestea presupun o evoluţie a personalităţii care începe să cuprindă conduite 

specifice sportului pe care îl practică, respectiv înotului. 

În antrenamente, în pregătirea planificată după reguli şi norme bine stabilite de ştiinţa 

sportului, sportivul se dezvoltă în mod adecvat probei practice, potrivit capacităţilor sale motrice. 

Valoarea lui în raport cu performanţa apare odată cu identificarea rolului său de sportiv competitiv, 

odată cu participarea în concursuri.    În cazul înotului, primul concurs oficial la nivel naţional are 

loc la vârsta de 10 ani, aşadar când copiii se află în clasa a III-a. Prin specificul său, înotul practicat 

în cadrul unui program integrat sportiv începând cu clasa I face ca etapele apărute în geneza 

sportivului să se deruleze într-un ritm rapid. Aceste etape constituie interiorizarea succesivă în 

planul personalităţii sale a specificului formării calităţilor fizice, tehnice, tactice, psihologice 

impuse de proba sportivă practicată. 

Într-o primă etapă, sportivul absoarbe informaţiile privind înotul de la persoanele care 

lucrează cu el, respectiv: antrenor, medic, psiholog, chiar şi învăţătorul clasei, pentru ca în cea de a 

doua etapă să realizeze care trebuie să fie contribuţia lui în practicarea înotului. În opinia noastră, 

aceasta este o etapă dificilă. Este ştiut faptul că înotul se deosebeşte de celelalte ramuri sportive prin 

faptul că se desfăşoară în apă. Iar apa este un mediu uneori ostil omului; tocmai de aceea practicarea 

înotului va avea o mare influenţă asupra organismului, atât în plan fizic cât şi în plan psihic. Atunci 

când copilul reuşeşte să înţeleagă principiile deplasării în apă, modul în care el poate învinge 

rezistenţa opusă de apă, tehnicile prin care îşi poate mări viteza, căile prin care îşi poate canaliza 

eforturile pentru a câştiga o competiţie, atunci în dezvoltarea personalităţii sale va trece într-o nouă 

etapă, care-l va plasa în rolul de concurent, de competitor. În cea de-a patra etapă, elevul se află deja 

într-un stadiu avansat – el se plasează în marea competiţie unde tinde să ajungă primul, să ajungă 

mare campion  consacrat în concursuri naţionale şi internaţionale. 

Se porneşte de la premisa că personalitatea copilului cuprins în programul integrat sportiv 

include caracteristicile personalităţii sportivului de mare performanţă, ale personalităţii omului în 

general. Personalitatea umană constă în organizarea biopsihosocială a individului, fiind o sinteză 

dinamic structurată a dispoziţiilor sale şi a însuşirilor dobândite, într-o formă individualizată proprie 

subiectului, individul aflându-se permanent într-o interacţiune mereu înnoitoare cu mediul. Aceasta 

exprimă o organizare unitară şi activă a însuşirilor neuropsihice relativ stabile ale individului, într-

un ansamblu dinamic şi se dezvoltă multilateral şi integrativ, în interacţiunea permanentă dintre 

interior şi exterior. 

Personalitatea elevului sportiv de vârstă şcolară mică, a sportivului în general se dezvoltă 

lucrând, muncind, acţionând, rezolvând sarcini şi obiective sportive ce vizează performanţa. 

Traiectoria psihologică a vieţii sportivului nu implică numai dezvoltarea sa, consecinţa realizărilor 

în plan sportiv, ci mai ales sacrificiile făcute şi renunţările la care a fost obligat. În special la vârsta 



ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI,  2019 

40 
 

copilăriei, îndeplinirea unui plan de obiective de performanţă sportivă cere renunţarea la numeroase 

trăiri îmbietoare. În sprijinul acestei idei vine afirmaţia unui sportiv de clasa a VIII-a, făcută în 

timpul unei convorbiri cu acesta, pe parcursul desfăşurării cercetărilor: „Pregătirea mea ca sportiv s-

a desfăşurat cu sacrificii, dar a meritat. Am renunţat la multe, însă de câte ori am urcat pe podium, 

am uitat de toate acele sacrificii.‖  

Aflat la vârsta şcolarităţii mici, copilul descoperă că pentru a desfăşura anumite activităţi 

trebuie să dispună de un sistem de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, fără de care nu şi-ar putea 

îndeplini scopurile propuse. Această descoperire îl face să încerce să se cunoască mai bine şi acest 

lucru se realizează, poate nu totdeauna conştient, în cadrul jocurilor de rol la care copilul participă 

cu mare interes şi pasiune. Evocând scene din acţiunile umane desprinse fie din viaţa cotidiană, fie 

din emisiuni TV sau spectacole vizionate, jocul copiilor îi ajută de multe ori chiar să-şi descopere 

aptitudinile şi să dorească să şi le cultive. 

Înţelegem prin aptitudine dispoziţia naturală şi dobândită de a efectua anumite sarcini. 

Problema aptitudinii se discută pornind de la aspecte ce vizează faptul că este o particularitate fizică 

sau psihică specific umană, care contribuie la realizarea cu succes a unei anumite activităţi şi care 

există în grade diferite la indivizi diferiţi. Popescu-Neveanu a subliniat şi următorul aspect: 

aptitudinea este „factor al persoanei ce facilitează cunoaşterea, practica, elaborările tehnice şi 

artistice, comunicarea‖    

Pentru ca o însuşire psihică să fie aptitudine, trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:  

 

1) să fie individuală, diferenţiatoare în 

planul randamentului activităţii 

 

 2) să asigure efectiv 

finalitatea activităţii 

3) să contribuie la realizarea unui nivel 

calitativ superior al activităţii 

 

 4) să dispună de un mare grad de 

operaţionalitate şi eficienţă 

 

SCHEMA  1  :  Cerinţele aptitudinii 

 

Aptitudinile au un rol deosebit în formarea personalităţii. În structura acesteia, ele constituie 

latura sa de eficienţă şi prezintă în activitatea individului „o anumită constanţă şi organizare 

selectivă a componentelor cognitive, afective, motivaţionale şi executorii.‖ 
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Aptitudinile se clasifică în mod curent în două mari categorii: aptitudini generale, solicitate 

în toate activităţile, şi aptitudini speciale, implicate într-o anumită activitate sau un grup restrâns de 

activităţi. 

Dacă ne referim la aptitudinea pentru sport, e necesară precizarea că aceasta se încadrează în 

categoria aptitudinilor speciale, mai precis este vorba despre aptitudinile motrice. Se au în vedere 

complexitatea şi varietatea componentelor de ordin somatic ale aptitudinilor motrice, de ordin 

fiziologic şi psihologic, care conferă un nivel superior comportamentului sportivului. Privite ca un 

ansamblu care duce la performanţa sportivă, aptitudinile pentru sport sunt ilustrate astfel de către 

autorul amintit anterior: 

 

 Somatice: înălţime, greutate, tip somatic, tip de fibră musculară 

 Funcţionale: tip de activitate nervoasă superioară, capacitate vitală, consum O2, tip 

endocrin 

 Biochimice: tip de metabolism, capacitate de refacere 

 General motrice: capacitate de învăţare, rezistenţă la factori perturbatori, capacitate de 

mobilizare a energiei, capacitate de refacere psihică 

 Psiho-motrice: coordonare generală şi segmentară, echilibru static şi dinamic, schemă 

corporală, lateralitate, ambidextrie, tonus muscular, percepţii spaţio-temporale, integrare 

spaţială, chinestezie, ideomotricitate, viteză de reacţie, de repetiţie şi de anticipare, 

sincronizare 

 Motrice: viteză, forţă, mobilitate  

 Psiho-intelectuale: vigilenţă, atenţie, decizie, concentrare mentală, gândire, imaginaţie, 

memorie (fiecare cu multiple calităţi), anticipare 

 Psiho-afective:   echilibru   afectiv, dar  şi rezistenţă la stres  

 Psiho reglatorii voliţionale: efort voluntar, perseverenţă, combativitate, rezistenţă la 

durere 

 

SCHEMA  2  :  Ansamblul aptitudinilor performanţiale în sport 

 

Întrucât toate însuşirile de natură somato-fiziologică şi psihică ce-i conferă omului uşurinţa 

dobândirii rezultatelor superioare sunt considerate aptitudini, ele pot fi deosebit de numeroase ca 

modalitate de eficienţă a comportamentului. Practica sportivă, potrivit lui Epuran, „este mai puţin 

riguroasă în privinţa criteriilor de discriminare între ceea ce este aptitudine sau numai însuşire 

individuală, criteriul eficienţei fiind acela care operează în selecţia şi pregătirea sportivilor.‖  

Sistemul aptitudinal determină performanţa sportivă, dar nu toate componentele au aceeaşi 

pondere sau acelaşi grad de încărcare genetică ori de educabilitate. Sfera aptitudinilor psihice 

influenţează nu doar calitatea prestaţiei fizice, ci şi „eficienţa proceselor de învăţare, de rezolvare a 

problemelor, de adaptare la situaţii şi ambianţă, de comunicare şi relaţii umane, de adaptare la stres, 

de echilibrare a balanţei motivaţionale.‖ 

În vederea pregătirii pentru activitatea de performanţă, se va ţine cont de faptul că aptitudinile au o 

dinamică proprie de dezvoltare, de la copilărie la adolescenţă şi tinereţe, iar diferenţele în nivelul lor 

de dezvoltare sunt individuale. Există de asemenea posibilităţi de compensare interaptitudinală şi 

intersistemică. 
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După selectarea copiilor pe criterii aptitudinale cerute de specificul înotului, antrenorul va 

analiza pe parcursul pregătirii sistemul aptitudinal şi modalităţile sub care el se obiectivează în 

comportamentul sportivilor, în vederea unei conduceri cât mai exacte, ştiinţifice a procesului de 

pregătire şi dezvoltare a personalităţii lor. Întrucât selecţia este un proces continuu, cunoaşterea 

reală a aptitudinilor se obţine prin coroborarea rezultatelor măsurătorilor prin probe şi teste cu cele 

ale observaţiei pedagogice a comportamentului sportivilor şi cu dinamica performanţelor obţinute în 

înot. 

Aptitudinile pentru sport se află în strânsă legătură cu întregul sistem aptitudinal. Esenţial în 

acest sens este raportul dintre performanţa sportivă şi procesele intelectuale. Deşi specialiştii în 

psihologia sportului nu au ajuns încă la o concluzie general acceptată privind ponderea factorului 

intelectual în activitatea sportivă, în obţinerea performanţei, considerăm că s-a depăşit vechea 

mentalitate potrivit căreia sportul era privit ca activitate non intelectuală şi, ca atare, fără valenţe 

deosebite. Performanţa sportivă nu poate fi pusă doar pe seama muşchilor; ceea ce muşchii sunt 

pentru sportiv reprezintă ceea ce este ochiul pentru pictor, urechea pentru muzician ori vocea pentru 

cântăreţ – un instrument necesar, dar nu suficient. Armonia calităţilor intelectuale şi fizice duce la 

armonia personalităţii în ansamblul ei. 

Gândirea îşi aduce aportul său în activitatea sportivă, aceasta pentru că , psihologic, situaţiile 

din cadrul competiţiilor sportive pot fi privite ca probleme. Rezolvarea optimă a problemei 

presupune inteligenţă, aşadar un sportiv inteligent va fi obţine performanţe superioare. 
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COPIII IUBESC ŞI OCROTESC NATURA 

 Chisamera Cristina Raluca 

Gradinita cu PN Lihulesti 

 

                 Natura a zămislit viaţa omului, l-a ocrotit şi i-a dat forţă fizică şi creatoare. Contactul cu 

natura acţionează terapeutic asupra individului, îi generează o efervescenţă afectivă, îi determină 

acestuia noi orizonturi de cunoaştere, impune dialectică permanentă. 

                De aceea, a înţelege natura, a o respecta şi a o iubi trebuie să devină comportamente 

interiorizate, manifeste prin orice act sau gând, la orice vârstă. Didactic vorbind, a face dovada 

educaţiei ecologice primite, înseamnă a exprima un concept de viaţă raportat prin comportamente 

aparte nu numai la nivel individual, ci şi social, comportamente de care depinde însăşi existenţa 

societăţii umane şi a planetei. 

                Educaţia ecologică devine astfel piatra unghiulară a noii educaţii. 

   Învăţarea ocrotirii naturii începe simplu pentru copii: cu muşcata din fereastră, canarul sau căţelul 

în care nu ochim cu praştia, ci le oferim ceva de mâncare. Nu mila de vieţuitoare este obiectivul 

principal, ci respectul, adevărata prietenie cu natura. Misiunea educatoarei este aceea de a forma 

prieteni de nădejde ai naturii, apărători ai Pământului. 

               Degradarea continuă a mediului înconjurător este un element major al unei crize de 

civilizaţie şi este cauzată de intervenţia omului în natură. Pentu a stopa această influenţă nocivă, 

autodistrugătoare în esenţa sa pentru omenire, determinată de necunoaşterea de către indivizi a 

implicaţiilor actelor proprii ca persoane particulare şi ca instituţii, pledăm pentru o educaţie 

ecologică autentică a generaţiilor actuale de copii, încă de la vârsta preşcolarităţii. 

               Educaţia ecologică autentică constă în intervenţiile pe plan educativ menite să 

conştientizeze copiii asupra pericolelor reale determinate de om, pericole ce ameninţă existenţa 

fiinţei vii pe acest Pământ.  La activitatea opţională „Copiii iubesc şi ocrotesc natura‖ ne-am stabilit 

ca obiectiv cadru – dezvoltarea capacităţii copiilor de explorare - investigare pentru cunoaşterea şi 

protecţia mediului înconjurător. 

               Prin situaţiile de învăţare am urmărit ca preşcolarii să aibă conturat un context concret de a 

analiza condiţiile normale de viaţă pentru plante, animale şi om, putând să remarce evoluţia unei 

plante într-un mediu curat şi într-altul poluat, să descopere efectele nocive ale poluării, să înveţe să 

protejeze solul de care depinde viaţa pe Pământ.  

               În plus, preşcolarii au putut să participe activ şi afectiv la îngrijirea unor plante (copaci, 

iarbă, flori) conştientizând ideea păstrării sănătăţii mediului natural. Toate acestea sunt menite a 

contribui la formarea comportamentului civic, prin cultivarea iubirii şi a respectului pentru natură. 

          Corelat cu obiectivele conţinutul activităţii cuprinde trei mari capitole: 

1. Protejarea solului; 

2. Protejarea apei; 

3. Protejarea aerului. 

                Problema ocrotirii solului este prezentată în activităţi desfăşurate cu copii, pornind de la 

ideea că tot ce este în jurul nostru, fără săfi fost făcut de mâna omului, formează mediul natural 

(nori cu ploaie, flori, păsărele, etc.), iar noi avem datoria de a-l păstra sănătos. Dacă pământul este 

sănătos şi noi vom fi sănătoşi. Gunoiul este un duşman al sănătăţii pentru că degradează, 

îmbolnăveşte mediul în care trăiesc oamenii şi celelalte fiinţe de pe pământ. 

                Cunoscând şi observând din ce se compune gunoiul (ambalaje, hârtii, plastic, sticle, 

îmbrăcăminte veche) copiii au învăţat să diferenţieze actele corecte de cele dăunătoare asupra 
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solului, să nu le repete sau să iniţieze altele asemenea, respectiv în privinţa depozitării resturilor şi 

gunoaielor, să o facă în zone speciale şi nu în locuri publice sau în apă. 

                 În timpul plimbărilor, vizitelor şi excursiilor copiii au fost îndemnaţi să observe ordinea, 

curăţenia, aspectul estetic al parcurilor, al grădinilor şi al curţilor unor gospodari, bucurându-şi 

sufletul şi ochii şi îmbogăţindu-şi în acest fel educaţia estetică. Am participat şi la activităţi 

desfăşurate de adulţi, înţelegând că o parte din gunoi se poate transforma în îngrăşământ pentru 

pământ prin descompunere naturală sau prin ardere, dar nu şi cel alcătuit din obiecte de plastic, care 

elimină gaze dăunătoare oamenilor şi animalelor. 

                 Prin intermediul poveştilor create la început de educatoare, apoi de către copii, pe diverse 

teme – „O faptă bună‖, „O familie fericită‖,  „O familie nefericită‖ – copii au desprins ideea că, în 

loc să păstrăm lucruri şi jucării care nouă nu ne mai folosesc şi sunt în bună stare, putem să le 

dăruim celor care au nevoie de ele şi celor cărora le plac. Cu prilejul unor activităţi practice, 

gospodăreşti, copiii au învăţat că lucrurile pot fi refolosite – borcanele, pungile de plastic spălate 

vor contribui la economisirea banilor şi la reducerea gunoiului. 

                În cadrul lecturilor după imagini, al convorbirilor pe teme precum: „Pădurea, prietena 

noastră‖, „Pădurea, viaţa noastră‖ şi prin „Povestea brazilor şi a hârtiei‖ de D. Botez, copiii au 

conştientizat că economisirea hârtiei, a cartonului duce la menţinerea unui număr de copaci în viaţă, 

care să adăpostească animalele sălbatice şi să menţină temperatura în parametri confortabili. Mai 

mult, pădurile atrag ploile, stopează alunecările de teren, copacii produc oxigenul pe care-l respirăm 

clipă de clipă, atât noi oamenii, cât şi animalele.  

    Îngrijind grădina casei şi curtea grădiniţei din primăvară până toamna copiii au văzut şi au 

înţeles că resturile vegetale formează o hrană bună pentru pământ, menţinând apa în sol şi ajutând 

plantele să crească, iar legumele şi fructele să fie mai sănătoase decât cu chimicale. 

                În urma desfăşurării activităţilor comune, de observare a fructelor şi legumelor, pomilor 

fructiferi, cât şi a activităţilor opţionale, copiii au putut să înţeleagă cum se foloseşte în mod corect 

terenul: dealurile - pentru plantarea pomilor, a viţei de vie, a pădurilor; şesurile - pentru agricultură; 

alte tipuri de teren - pentru case, drumuri, etc. 

                 Atât pentru fixarea unor cunoştinţe, cât şi pentru realizarea ideii de solidaritate umană, în 

scopul protejării pământului, copiii au participat la acţiuni pe înţelesul lor, organizate de grupul 

ecologist al grădiniţei. 

                 Pentru evaluarea cunoştinţelor însuşite am folosit următoarele fişe: „Desenează lucruri 

care nu produc poluare‖, „Încercuieşte oricare dintre aceste acţiuni ale oamenilor care pot afecta 

mediul înconjurător‖, „Arată prin desen unde poţi construi o casă‖, etc. 

                Acestea sunt doar câteva dintre modalităţile ce pot fi folosite în scopul realizării educaţiei 

ecologice. Fiecare cadru didactic le poate îmbogăţi şi diversifica în funcţie de experienţa didactică 

proprie şi de specificul zonal, aşa încât să reuşim, şi cu sprijinul familiilor şi societăţii în general, să 

diminuăm cât mai mult pericolul care ameninţă PLANETA ALBASTRĂ: POLUAREA. 

                 În concluzie, putem spune că nu există activităţi anume pentru o educaţie ecologică, ci 

prin toate activităţile şi acţiunile ce le desfăşurăm în grădiniţă, copiii îşi pot însuşi numeroase 

noţiuni şi cunoştinţe despre problematica ecologiei. 
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INFLUENȚA ȘCOLII ȘI A FAMILIEI ASUPRA SUCCESULUI ȘCOLAR 

 
 Chisamera Gheorghe Miron Aurel 

 Scoala Gimnaziala Negreni, Licurici 
Educaţia copilului în familie 

Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi 

instruirea caracterului psiho-social. Copilul îşi dezvoltă aptitudinile sale în raport cu mediul în care 

trăieşte, aşa încât primele noţiuni educative le primeşte în familie, apoi în colectivitatea preşcolară, 

pentru ca şcoala să consolideze şi să modeleze tot ceea ce a acumulat copilul înainte şi să adauge, 

printr-un amplu sistem educativ, ultimele şi cele mai delicate carate la făurirea unei educaţii 

desăvârşite. 

Procesul de instrucţie educativă – educaţia – urmăreşte să dezvolte armonios predispoziţiile 

latente ale copilului, astfel încât el să poată deveni, cu timpul, un adult cu deplină libertate 

interioară  și conştiinţa responsabilităţii sale. Educaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la 

mediul social ambiant şi-i indică drumul către cele mai înalte îndatoriri ale omului către societate. 

Întregul proces educativ trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune pentru copil şi în concordanţă cu 

etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce nu sunt pe 

măsura forţelor sale, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de înţelegere. 

Conştiinţa responsabilităţii sale. Educaţia îi favorizează o adaptare mai uşoară la mediul social 

ambiant şi-i indică drumul către cele mai înalte îndatoriri ale omului către societate. 

Întregul proces educativ trebuie condus cu grijă şi caldă afecţiune pentru copil şi în 

concordanţă cu etapa de dezvoltare în care se află el, fără a-l solicita prea de timpuriu cu lucruri ce 

nu sunt pe măsura forţelor sale, oferindu-i şi cerându-i numai ce nu-i depăşeşte capacitatea de 

înţelegere. 

Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte sunt cele din familie. Familia constituie 

una din verigile sociale cele mai vechi şi mai stabile în care se conturează şi se formează 

caracterele; în familie se dezvoltă spiritul de afirmare a idealurilor tânărului, dorinţa sa de 

participare la viaţa socială, culturală şi politică a ţării sale. În familie se formează primele deprinderi 

de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită igienică individuală şi colectivă şi de altruism, 

componente majore ale moralei elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al 

„celor 7 ani de acasă‖. 

Dacă toate aceste deprinderi nu s-au format în anii petrecuţi în familie va fi greu mai apoi, în 

şcoală sau şi mai târziu la vârsta de adult să se întreprindă ceva în acest sens, cu atât mai mult cu 

cât, dacă s-au format unele obiceiuri greşite sau trăsături negative de caracter, vor putea fi corectate 

cu mare greutate. Atât părinţii cât şi educatorii în timpul procesului de învăţământ trebuie să 

intervină în numeroase situaţii pentru a corecta comportamentul copilului, dar trebuie să o facă cu 

blândeţe, pentru că altfel poate duce la efecte contrare pentru echilibrul copilului şi pentru 

conturarea personalităţii sale. Actele de injustiţie ce i se fac de către cei din jur sunt greu tolerate. 

Prin structura lor copii sunt naivi, sinceri şi cinstiţi şi este păcat să le alterăm aceste gingaşe trăsături 

morale prin intervenţii brutale – bătaia fiind exclusă din rândul metodelor educative – sau prin 

atitudini nesincere, meschine. 

Rolul de părinte este greu şi pretinde cunoştinţe teoretice şi practice de pedagogie, psihologie 

şi medicină; pretinde bunăvoinţa acestora de a învăţa continuu de la şi din viaţă, de a gândi, şi mai 

ales de a înfrunta situaţii imprevizibile şi pe care trebuie să le rezolve cu înţelepciune şi cu 

discernământ. Problemele pe care copii le ridică în faţa părinţilor sunt adesea rezultatul unor 

preocupări sau frământări individuale şi la care aşteaptă un răspuns sau o soluţionare din partea 

părinţilor. Şi în aceste cazuri părintele trebuie cu răbdare, ascultându-l pe copil şi nu considerând 

„tabu‖ unele din problemele cel preocupă, să încerce să găsească cea mai simplă şi eficientă cale de 

rezolvare; la nevoie, cu abilitate poate temporiza un răspuns clar, timp suficient pentru a consulta 

semenii cu mai multă experienţă psiho-pedagogică.  

Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară, familia împarte într-o bună măsură sarcina educării 

lui cu dascălii şi pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat 



ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI,  2019 

46 
 

familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat până la această vârstă 

şi să-l ajute pe copil în înţelegerea şi lămurirea unor probleme aşa-zis „delicate‖, cum sunt cele 

legate de sentimentul de dragoste, de viaţa sexuală etc. . 

 

Educaţia copilului în şcoală 

Şcoala constituie pentru copil a doua mare etapă a făuririi educaţiei sale. După cei „7 ani de 

acasă‖, şcoala reprezintă factorul care facilitează sarcinile educative ale părinţilor. Transferând o 

parte din sarcinile educative şcolii familia interpretează uneori greşit acest transfer de 

responsabilităţi educative, lăsând întreaga educaţie a copilului în sarcina factorilor educaţionali din 

şcoală, deşi este lesne de înţeles că menirea şcolii este de a completa doar educaţia din familie şi nu 

de a i se substitui acesteia din urmă. Dacă în familie educaţia copiilor depinde de gradul de educaţie 

al părinţilor în şcoală depinde de calitatea şi competenţa personalului didactic. Copilul este acum 

capabil să recepteze şi să asimileze ceea ce i se explică, în special de către persoane în care are 

deplină încredere de la o autoritate în materie de educaţie. Educaţia dată în şcoală se dovedeşte a fi 

o muncă irosită şi eficace dacă familia este ostilă, indiferentă sau incapabilă să continue acasă 

eforturile educative făcute de dascăli în şcoală. În concepţia modernă de educaţie a copiilor nu se 

mai poate face o demarcare netă între îndatoririle şcolii şi cele părinteşti. Pentru a da roadele 

aşteptate şcoala are nevoie de sprijinul conştient şi colaborarea familie; familia aşteaptă însă de la 

şcoală completarea educaţiei de acasă, după norme şi metode psiho-pedagogice riguros concepute şi 

aplicate. 

 

Familia şi şcoala, factori esenţiali în educaţia copilului 

Tulburarea dezvoltării intelectuale, delicvenţa şi alte manifestări ale inadaptabilităţii sociale 

ale adultului îşi au originea, de cele mai multe ori în anii copilăriei, când copilul se afla sub tutela 

familiei şi a şcolii. Aceasta denotă că nici unii nici alţii nu şi-au făcut pe deplin datoria ce le revenea 

în educaţia copilului.  

Deşi sunt binecunoscute aceste precepte în masa de părinţi, legătura permanentă, 

indisolubilă şi organizată care ar trebui să existe între familie şi şcoală rămâne nesatisfăcătoare şi se 

rezumă în general la contacte sporadice între părinţi şi diriginţi. De multe ori părinţii nu cunosc cu 

exactitate situaţia şcolară a copiilor lor, îndeplinind rolul de „spectatori indiferenţi‖ la evoluţia 

nesatisfăcătoare a propriilor lor copii. Orice sistem de educaţia, oricât ar fi el de bine întocmit, 

rămâne neputincios dacă se izbeşte de indiferenţa sau opoziţia părinţilor. Autoritatea părinţilor şi a 

şcolii reprezintă o indispensabilă garanţie împotriva a numeroase plăgi sociale care ar putea afecta 

educaţia şi sănătatea copiilor: stresul, delicvenţa juvenilă, insuccesele şcolare. Îmbinarea eforturilor 

educative din familie şi din şcoală este nu numai recomandabilă şi chiar obligatorie, pentru că de 

multe ori, pe măsură ce copii evoluează, părinţii au de înfruntat mereu alte şi alte probleme, multe 

din ele inedite, iar şcoala are acumulată multă experienţă în soluţionarea unor probleme care se 

ivesc la o categorie de vârstă şi care se repetă la generaţiile următoare. Factorii educaţionali din 

şcoală pot astfel să dea un ajutor preţios părinţilor în înţelegerea problemelor copiilor şi copilăriei şi 

în soluţionarea lor favorabilă, prin întâlniri periodice sau ocazionale între părinţi şi profesori. Din 

nefericire la aceste întâlniri lipsesc de regulă tocmai cei care au cea mai mare nevoie de experienţa 

pedagogică a cadrelor didactice. 

A devenit evident faptul că acţiunea izolată a familiei sau numai a şcolii nu poate rezolva în 

mod satisfăcător problema educaţiei copilului; familia, şcoala şi societatea în ansamblul ei sunt 

capabile împreună să desăvârşească ceea ce nu reuşeşte să realizeze fiecare în parte. 

Creşterea şi educarea copilului „este o artă‖ susceptibilă de perfecţionare prin acumularea continuă 

de experienţă de către cei ce o făuresc. Nu există scheme aplicabile în educaţia copiilor pentru că 

fiecare reprezintă o individualitate, cu particularităţi de care trebuie ţinut cont în permanenţă în 

procesul de educaţie. Ceea ce este valabil şi practicabil la un copil sau la o categorie restrânsă de 

copii, poate fi ineficient sau poate chiar contraindicat la alţii. 
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SUBSTANȚE CHIMICE CU ACȚIUNE CANCERIGENĂ 

 

Prof. Elena Ciobanu, 

Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu",  Târgu Jiu 

 

Substanțele cancerigene sunt peste tot în jurul nostru, unele ascunse mai bine în produse la 

care puțini s-ar gândi, altele expuse mai mult.  Cancerigen înseamnă o substanţă sau un amestec de 

substanţe care provoacă cancer sau creşte incidenţa acestuia. Substanţele şi preparatele care prin 

inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare ori pot creşte 

frecvenţa acestora pot fi responsabile de apariția acestei boli grave. Procesele  de distrugere şi de 

înlocuire celulară, foarte bine controlate pe toată durata vieţii individului prin mecanismele 

biologice de bază, se dereglează uneori şi atrag după sine apariţia cancerului. 

 Cancer este un termen generic care desemnează un grup de boli susceptibile să afecteze 

orice parte a corpului. Cancerul este o proliferare anarhică de celule, care provoacă tumori 

localizate iniţial în diverse organe (tumori maligne ale creierului, plămânului, sângelui, prostatei, 

carcinoame ale pielii, colonului, ale măduvei osoase, ganglionilor) şi care pot ulterior să disemineze 

la distanţă. Substanțele cancerigene nu provoacă automat cancer, însă favorizează dezvoltarea 

acestei boli grave, în special atunci când există o expunere constantă și îndelungată la ele. 

Carcinogeneza reprezintă un proces complex, prin care o celulă oarecare din organism suferă o serie 

de mutații cauzate, în general, de expunerea la anumiți factori de mediu (chimici, fizici și 

biologici). Carcinogenul reprezintă agentul (substanța, radiație sau izotop radioactiv) care provoacă 

carcinogeneza. 

Substanțe chimice cu acțiune cancerigenă sunt prezente în viața cotidiană: 

 în produsele cosmetice: 

-metale: plumbul, cromul, aluminiul si titanul sunt doar câteva substanțe cancerigene care se pot 

regăsi în rujuri și în alte produse pentru îngrijirea buzelor. În timp, aceste substanțe pot duce la 

apariția cancerului pulmonar sau gastric, dacă ajung să fie ingerate; 

 -dihidroxiacetona, o substanță cancerigenă care intră în compoziția produselor autobronzante. Este 

ingredientul activ care conferă pielii culoarea arămie specifică bronzului natural. Dihidroxiacetona 

poate fi ingerată cu ușurință în timpul aplicării produsului. Utilizate în mod regulat, produsele 

autobronzante cu dihidroxiacetona pot provoca modificări ale ADN-ului și pot cauza tumori 

canceroase; 

-fluorul, parabenii, parfumurile sintetice, toluenul, propileneglicolul și triclosanul; 

 în alimente (grăsimile saturate în exces, aflatoxina, aditivii alimentari, acrilamida); 

 în casă ca odorizante, caserole, produse de curățenie ( benzen și formadelhidă, aluminiul, 

PVC, acidul perfluorooctanoic) (1). 

http://www.sfatulmedicului.ro/Cancer/cancerul-pulmonar_5358
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/parabenii-ce-sunt-si-cat-sunt-de-periculosi_11566
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 Categoriile de substanțe cu acțiune cancerigenă sunt: 

 Hidrocarburi policiclice aromatice (HPA) 

Se găsesc, de obicei, în alimentele afumate,  consumul constant de alimente afumate conducând la 

inflamație cronică intestinală. Evidențierea în alimentele afumate a prezenței substanțelor 

carcinogene a condus la ideea unanim acceptată a carcinogenității acestora. 

Dintre HPA, descoperite în alimentele afumate enumerăm:  

Benzo-3,4-piren (BP)- produce cancer gastric –posibil anticarcinogen, curcuminul 

(diferuloilmetan)-din busuioc(2) 

(3) 

7,12-Dimetilbenz-antracen (DMBA)- produce cancer gastric- posibil anticarcinogen, ocinum 

sanctum-o plantă tradițională din India(2) 

(3) 

Dibenzantracen (DBA)- produce tumori subcutanate(2). 

(3) 

Metil-colantren (MCA)-produce cancer  hepatic(2). 

(3) 

 Aminele aromatice 

 Aminele aromatice induc tumori metastazante (la distanță de locul acțiunii lor) în 

comparație cu HPA, caz în care dozele necesare sunt mult mai mari:  

2-naftil amina este  cancerigenă îndeosebi când este metabolizată la 2-amino-naftol -induce 

cancerul vezicii urinare). 

(3) 

Benzidina –induce cancerul vezicii urinare la muncitorii din industria vopselelor. 

 

(3) 
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2-acetil-aminofluorenul –induce cancer la nivelul ficatului; 

(3) 

Amine aromatice  heterociclice: au fost detectate în diverse cantități în șunca și carnea de vită 

prajite la grătar; grăsimea scursă din șuncă, carnea, peștele prăjite la grătar conțin cantități 

semnificative de AAH de unde concluzia că fie acești carcinogeni sunt eliberați odată cu grăsimea 

în timpul frigerii fie că se formează direct cu grăsimea și sucurile eliberate(2). 

 Nitrozaminele – reprezintă unul dintre cele mai grave pericole în materie de igienă 

alimentară, fiind implicate în procesul cancerizării; dintre nitrozamine , dimetilnitrozamina și 

dietilnitrozamina provoacă  cancer hepatic, renal dar și esofagian. Dimetilnitrozamina si 2-amino-1-

metil-6-fenilimidazo-piridina, rezultă prin prepararea cărnii roșii și au efecte carcinogene asupra 

stomacului inducând cancerul gastric. Nitrozaminele sunt prezente în alimentele provenitele din 

legumele  bogate în nitriți, în făina de grâu, în porumb, și aceasta independent de bogăța nitriților 

din sol. În concentrații mici sunt prezente și în băuturile alcoolice, în laptele pasteurizat și în 

brânzeturi. Nitrozaminele se formează prin decarboxilarea aminoacizilor  de către microorganisme, 

conducând  la formarea aminelor primare care prin încălzire reacționează cu nitriții și se transformă 

în amine secundare, iar acestea la rândul lor prin nitrozare se transformă în nitrozamine. 

Nitrozaminele din fumul de țigară,compuși  de tipul N-nitrozodimetilamina sau N-

nitrozodietilamina  condensează pe cilii căilor respiratorii(2). 

 Mitotoxinele produse de ciuperci au efecte cancerigene dovedite atât la om cât și la 

animalele domestice. Astfel aflatoxinele elaborate de Aspergillus  flavus, care atacă arahidele și 

porumbul  ca și fumonisina B1 produsă de Fusarium , care atacă porumbul și derivatele sale, produc 

cancerul hepatic în colectivitățile consumatoare de arahide și porumb.  Micotoxinele pot ajunge în 

organismul uman nu numai prin consumul de cereale sau produse alimentare preparate din cereale 

sau seminţe contaminate ci şi prin consumul de lapte, carne sau ouă provenite de la animale hrănite 

cu furaje contaminate.Studiile au arătat printre altele că efectul carcinogen se datorează unor 

compuşi care apar în organism ca urmare a transformării aflatoxinei, pe parcursul metabolizării 

ei(4).  

  Pesticidele: DDT-ul, induce cancerul de pancreas; tioureea induce leucemia;  producând 

nuclee edemice care mai târziu vor degenera în cancer pulmonar(4).  

                       (3) 

 Coloranți azoici:  
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Numărul coloranților folosiți pentru a da alimentelor aspect comercial, atragător este foarte 

mare iar folosirea lor fără discernământ provoacă reacții iritante asupra țesuturilor, reacții care pot 

evolua spre transformarea canceroasă în special când colorantul este asimilat de organism timp 

îndelungat; coloranții azoici s-a demonstrat că sunt carcinogeni:  azobenzenul, roșu metil, sudan 

brun RR, sudan roșu B, orange SS, albastru tipan,galben AB, negru stralucitor, roșu citrus nr. 2.  

Unii coloranţi azoici sunt aditivi alimentari întâlniţi foarte des, în toate categoriile de produse. 

Efectele lor nocive se resimt imediat, iar consumul lor pe termen lung duce la probleme foarte grave 

de sănătate (5).  

Compuși naturali cu acțiune anticanceroasă  

Printre substanțele care au o acțiune de prevenire a cancerelor sunt citate în literatura de 

specialitate compuși si  complexe din plante precum: flavonoidele, vitaminele, carotenii, 

constituenții  chimici (organosulfurici )din usturoi,  ceai  verde, plantele  fam. Cruciferae. Toate 

aceste substanțe inhibă mecanismele biochimice si celulare legate de procesul de malignizare și 

induc adoptoza. Recent s-a demonstrat ca extractele de usturoi inhibă transformarea celulară și 

proliferarea tumorală prin blocarea formării de nitrozamine, modularea metabolismului 

carcinogenilor poliarenici și acțiunea asupra enzimelor care controleaza diviziunea  celulară, în 

concluzie se poate spune că în apararea antitumorală compușii organosulfurici din usturoi joacă un 

rol important.  

Resveratrolul, compus întâlnit în cantitate mare în cojile de struguri roșii, se găsește în 

componența unor medicamente asiatice cunoscute sub numele de Hu-Chang, Ko-jo-Kon, utilizate în 

tratamentul cancerului.Resveratrolul este un polifenol ce se găsește din abundență în struguri, fructe 

de pădure și alune. Resveratrolul este prezent cu 50 până la 100 de miligrame în fiecare gram de 

pieliță de strugure, mai mult decât dublu față de concentrața existentă în oricare alte fructe. Vinul 

roșu, care este fermentat mai mult timp împreună cu pielița și codițele boabelor de strugure, conține 

o cantitate ridicată de resveratrol în  compoziția sa. 

Izoflavonele din soia: genisteina, daidzeina, glyciteina .Incidența cancerelor dependente de 

hormone (mamar și de prostata) este mult mai  scazută în  țările estice    China și Japonia datorită 

fitoestrogenilor, compuși    consumați în  cantități  mari  de către populațiile asiatice, substanțe    

implicate în prevenția cancerului. Din categoria fitoestrogenilor fac parte izoflavonele care  sunt 

fenoli heterociclici înrudiți din punct de vedere structural cu estrogenii (hormonii steroizi). 

Izoflavonele sunt compuși ce se găsesc în plante aparținând subfamiliei Leguminosidae (soia, 

fasole, mazare) și au acțiune antioxidantă și prezintă activitate antitumorală: inhibă creșterea si 

metastazarea numeroaselor tipuri de cancere: ovarian, mamar, de prostată, tiroidian, colorectal, 

pulmonar, melanom malign, limfom non-Hodgkin și unele leucemii.  
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Compuși polifenolici din ceaiul verde: În prezent,    ceaiul    preparat    din   frunzele,  florile  

și mugurii   plantei   Camellia  (Thea)  sinesing    L.(fam. Theaceae) este cea mai populară bautură 

de  pe  glob. Formele sub care este întâlnit ceaiul (verde, negru, oolong, alb și galben) sunt 

rezultatul diferitelor metode de procesare.Diferenţa faţă de celelalte tipuri de ceai constă în faptul că 

procesul natural de fermentaţie este oprit. Imediat după cules, frunzele sunt trecute prin abur sau 

torefiate. Apoi frunzele sunt uscate şi rulate, astfel împiedicându-se fermentarea. Ceaiul verde este 

cunoscut şi sub denumirile de ceai nefermentat şi ceai virgin. Ceaiul verde este consumat în țările 

asiatice de mii de ani, însă în Europa este folosit doar de curând. Pe langă gustul foarte bun, ceaiul 

verde are o serie de proprietăți pentru care se recomandă a fi consumat în mod frecvent. În 

compoziția ceaiului verde se găsesc numeroase substanțe cu rol antioxidant. În urma studiilor s-a 

stabilit că ceaiul verde contribuie la menținerea sănătății, astfel:previne apariția cancerului – 

cercetătorii au adus dovezi ―cu greutate‖ în susținerea acestei afirmații. Compusul responsabil 

pentru aceasta proprietate este epigallocatechin 3 gallate (EGCG) care are o activitate antioxidantă 

de 100 de ori mai puternica decât vitamina C și de 25 de ori mai mare decât vitamina E. Se pare că 

această substanță nu numai că inhibă dezvoltarea noilor celule canceroase, dar le poate ucide și pe 

cele mature. Pe lângă această contribuție importantă în tratarea și prevenirea bolilor neoplazice, 

ceaiul verde prezintă activitate hipocolesterolemiantă, hipoglicemiantă, anti-inflamatorie, 

antibacteriană, antivirală, antioxidantă, antimutagenă(2). 
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GENERAȚIA PAȘOPTISTĂ ÎN EVOLUȚIA LITERATURII ROMÂNE 

                                                                    

                                                                            Prof. Coană Sorana, 

 Colegiul Tehnic Nr.2 

 

     Generația pașoptistă deschide perioada modernă a literaturii noastre și a reprezentat un moment 

important în evoluția literaturii și culturii române. 

     Lupta de idei, care a pregătit momentul revoluționar de la 1848, a întărit tendințele modernizării 

și îmbogățirii limbii noastre literare, pentru că aspirațiile, controversele, programele înnoitoare, 

generoase, umaniste, impuneau, pe măsura realității istorice, progresului culturii și dezvoltării 

conceptelor reformatoare, termeni noi, formule noi, stiluri diverse, adică un registru mai amplu al 

mijloacelor de exprimare prin limbă. 

     Generația pașoptistă a moștenit de la Școala Ardeleană sentimentul puternic al demnității și 

libertății, luptând pentru progres, făcându-și din istorie și din limbă aliații drepturilor noastre 

istorice. Din această generație fac parte îndrumătorii culturali, I. H. Rădulescu și M. Kogălniceanu, 

precum și scriitori cu diverse contribuții în plan social și cultural, V. Alecsandri, G. Alexandrescu, 

C. Negruzzi, C. Bolliac sau D. Bolintineanu, toți se străduiseră să publice cărți, articole, studii, să-și 

afirme crezul în reviste, simbolizând prin titlu continuitatea, unitatea și romanitatea acestei limbi: 

Curierul românesc sau Dacia literară. 

     Apariția Daciei literare, la 1840, e un eveniment de importanță decisivă pentru cultura noastră 

din secolul al XIX - lea. Revista condusă de M. Kogălniceanu anunță sfârșitul unei perioade de 

pionierat și căutări febrile de întocmire a unui program, care să promoveze directiva națională drept 

temelie a noii culturi. 

      Programul Daciei literare prin care pașoptismul își afirmă conștiința de sine, îi orienta pe 

scriitori către două surse de inspirație: explorarea trecutului și zugrăvirea prezentului. Trecutul 

vorbește prezentului nu numai prin înălțime morală și patriotism, ci și prin tendințele sale 

democratice. Dar generația pașoptistă gândea și se exprima la un nivel superior, conștientă de 

puterea limbii în difuzarea ideilor și în cristalizarea formelor progresului. Fundamentul dezvoltării 

acestei limbi fusese așezat de Heliade:,, A cultiva o limbă va să zică a o curăți...de tot ce nu este al 

său și nici nu poate simpatiza cu dânsa; a pune tot lucrul și toată vorba la locul său, a boteza fiecare 

idee cu numele său, a o scăpa de tot ce poate să fie echivoc și a o face să exprime a ceea ce se 

gândește cineva, iar nu alta‘‘. 

      Această generație unește în chip exemplar un idealism avântat cu un simț nuanțat al 

circumstanțelor și un spirit practic. Practic erau multe dificultăți pentru a putea realiza modelul 

limbii literare. ,,Cele mai multe dezbateri s-au ținut asupra limbei‘‘, scria Bălcescu lui Ghica, iar A. 

Russo scria,,...sunetul și forma, până și noima, adecă sufletul cuvintelor este dreptul scriitorilor și a 

neamului , mare plămăditor de limbi și de cuvinte, iar nu a gramaticilor ce sunt numai arhiviști‘‘. 

Bolintineanu considera că poezia adevărată ,, trebuie să unească trei condiții ca să fie perfectă: să fie 

cu putere cugetată, cu adâncime simțită, cu eleganță exprimată‘‘. 

      E o mare șansă a culturii noastre că această generație, care a știut să evalueze atât de lucid calea 

înfăptuirii Unirii și a cuceririi independenței naționale a reușit să promoveze scriitori talentați 

    Întoarcerea spre trecut nu reprezintă pentru pașoptiști doar spectacol, ci și o lecție. Ei vor să pună 

în lumină ideea de continuitate națională , să legitimeze dreptul poporului român la o existență de 

sine stătătoare și să ofere prezentului umilit exemplul curajului civic. 

      Trecutul apare sub forme diverse . Una dintre cele mai frecvente o constituie meditația pe ruine 

pe care o întâlnim la V. Cârlova sau I. H. Rădulescu: „O ziduri întristate! O monument slăvit/ În ce 

mărime-naltă și voi ați strălucit‖ sau ―O ziduri! rămășiță din slava strămoșească.../În muta voastră 

șoaptă câte-mi vorbiți acu! ‖ 

       Lecția istoriei se înscrie în spiritul celor două revendicări : realizarea democrației și unitatea 

națională. Tematica impune scriitorilor un mod diferit de abordare : trecutul era o sursă de exaltare 

în timp ce prezentul e un prilej de critică. 
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      Ideea centrală care străbate literatura pașoptistă este protestul împotriva înapoierii sociale, 

economice și culturale, dorindu-se ridicarea din înapoiere, nu prin imitarea superficială a 

străinătății. 

      S-ar putea spune că V. Alecsandri a fost scriitorul complet și complex al generației pașoptiste, 

fiind poet, prozator, dramaturg și publicist, cu importante contribuții atât în plan social cât și în plan 

cultural. T. Maiorescu l-a numit,, un adevărat dascăl de bună limbă românească‘‘, a cărui operă este 

o dovadă vie a atașamentului, a talentului și a muncii de înnobilare a limbii noastre literare. Temele 

creației sale sunt diverse, se întâlnesc mai multe specii literare, un rol important având comediile. În 

comediile lui Alecsandri și ale altor dramaturgi contemporani sunt satirizate: snobismul, falsul 

progres, disprețul față de tot ceea ce  este național, parvenitismul sau demagogia. 

     Pașoptiștii au preconizat o politică de împletire înțeleaptă a modernizării cu tradiția, de corectare 

a formelor noi pe baza adaptării la fondul sufletesc al poporului român și la stadiul dezvoltării sale 

istorice. Totuși,  în fabule și comedii sunt criticate aspecte negative ale societății contemporane 

scriitorilor pașoptiști. 

     În fabulele lui G. Alexandrescu, critica se manifestă sub o formă ironică. Astfel, cusururile 

general - omenești se înveșmântă în haina realității cotidiene: pălăvrăgeala devine demagogie, 

ipocrizia - impostură politică, iar venalitatea - mijlocul stăpânitor de a domina masele. 

     În raport cu țăranul se manifestă două atitudini, care adesea se interferează: compasiunea față de 

situația sa mizeră, dar și admirația, pentru că în pofida tuturor vitregiilor istoriei, el este veritabilul 

depozitar al spiritului național. 

    Generația pașoptistă a fost o grupare omogenă prin vârstă, formație și aspirații. Foarte tineri, cei 

mai mulți având între 20-25 de ani, energici, întreprinzători, educați în spiritul ideilor înaintate ale 

vremii, pașoptiștii vor ocupa rapid poziții centrale  în viața culturală. Ei își dau seama că pentru a 

smulge țara dintr-o înapoiere nemeritată, lupta culturală trebuie îmbinată cu cea politică, activitatea 

de creație cu construcția unui cadru instituțional modern. 

      Articolul - program al Daciei literare a fost însușit de toți scriitorii generației de la 1840  drept o 

profesie de credință. Majoritatea scriitorilor au valorificat în operele lor ideile programului elaborat 

de M. Kogălniceanu: inspirația din trecutul istoric,  prețuirea frumuseților patriei și ale creației 

populare,  reflectarea problemelor sociale și satirizarea viciilor, caracterul unitar al limbii, precum și 

promovarea literaturii originale și a spiritului critic, devenind  programul romantismului românesc. 

     În operele scriitorilor pașoptiști trecutul și prezentul nu apar ca doi termeni antagonici și nu 

implică două tipuri de modelaj artistic: poetizarea romantic  și exactitatea realistă. 

     Fiind expresia unei ideologii naționale și democratice, pașoptismul se situează unitar față de 

istorie, asociind mereu observația și lirismul, îmbinând evocarea cu tabloul contemporan sub 

perspectiva unui mâine însorit, când poporul va fi liber și stăpân pe soarta sa. 

     Generația pașoptistă, asociind erudiția cu arta, în respectul acelor nobile elanuri ale emancipării 

și modernizării ideilor de progres și de creație, a așezat un solid fundament pentru afirmarea 

spiritualității noastre într-o limbă cu infinite resurse expresive.     
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Listening Comprehension in English Language Teaching 

 

Prof. Contraș Elena-Marinela 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu 

 

Listening comprehension is an important part of language learning. Learners want to 

understand native speakers and a lot of multimedia like DVDs and the Internet. Listening skill is 

very important in foreign language learning because the key to learn a language is to receive 

language input.  

Listening comprehension process provides beneficial intuitions in teaching listening.  

Learners may find listening comprehension skill difficult to learn and this can also provide teachers 

with opportunities to change their listening exercises into more effective ones.  Developing listening 

comprehension skill helps learners to succeed in language learning to enhance comprehensible 

input. Since learners‘ self-reliance in listening comprehension will be increased, they will be 

motivated to have access to spoken English such as conversations with native speakers. Despite its 

significance in foreign language learning, the instruction of listening comprehension has been 

overlooked in many EFL classes.  

There have been different definitions of the term ―listening comprehension.‖  Listeners 

comprehend the oral input through sound discrimination, previous knowledge, grammatical 

structures, stress and intonation, and the other linguistic or non-linguistic clues defined listening 

comprehension as the various processes of understanding and making sense of spoken language. 

These involve knowing speech sounds, comprehending the meaning of individual words, and 

understanding the syntax of sentences. Listening comprehension is an individual understanding of 

what he has heard and it is the listener‘s ability to repeat the text despite the fact that the listener 

may repeat the sound without real comprehension. 

Teachers have a major responsibility in their classes and they can have a great effect on their 

students to create friendly atmosphere. There are eight main roles for teachers:  

A. A teacher as an Organizer 

 In this role, teachers should explain what their students want to do, give clear instructions, and give 

a useful feedback to their students. Teachers also prepare the listening lesson and give obvious 

guidance to their learners.  

B. A Teacher as a Controller  

A teacher performs the whole lesson. It is a teacher‘s duty to arrange what students do, when they 

should speak, and what language they should use. Teachers also determine what students should do 

in the listening phases.  

C. A Teacher as an Evaluator  

Teachers evaluate their students and give them a feedback on their performance. They should 

evaluate the level of their students.  
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D. A Teacher as a Resource  

In this role, teachers give their students the necessary advice and help them to solve their difficulties 

specifically unknown vocabulary or grammatical patterns. 

E. A Teacher as a Tutor  

Teachers act as a coach and a resource and help their learners to develop ideas. Teachers assist their 

learners in every stage and should help them towards predicting missing information. 

F. A Teacher as an Investigator 

 Teachers observe the activities in their lessons and assess their leaners‘ performance. They evaluate 

the advantages of listening activities.  

G. A Teacher as a Prompter  

Teachers  urge their  students  and  give recommendations  toward  activities that  are  carried out  

by  their  learners. Teachers should support their students during every stage of listening activity so 

that they can be successful. 

H. A Teacher as a Participant  

Teachers take part in the listening activities and must be aware of leading in these activities. They 

can improve the classroom atmosphere. They participate in pre and post listening activities like 

discussions and role plays. 

Different language skills should be used by learners to increase the development of each 

skill. It is illogical to detach skills when doing an activity in a specific lesson. The use of different 

skills can make the activities more meaningful, motivate learners, and create interesting contexts. 

Listening is very important in language because it provides input for the learners and 

without comprehending input, they cannot learn anything. Listening comprehension is a complex 

skill that should be developed consciously. It can be developed with practice when learners consider 

the process of listening without the threat of assessment. The use of listening activities to test 

students‘ comprehension results in worry and nervousness which stops the development of listening 

comprehension strategies. The positive and effective use of strategies affects learners‘ self-concept, 

beliefs, and attitudes towards listening comprehension. 

Teachers should give learners the opportunity to listen to native speakers‘ speech, should 

choose listening texts that are uttered by non-native speakers so that they can develop their listening 

skills and do not get disappointed. When learners have developed their listening skills to a specified 

level, teachers can choose texts spoken by native speakers as teaching materials and activities. 

Suitable teaching in listening comprehension can decrease listening apprehension and provide a 

good basis for becoming independent learners who can effectively use the listening process for 

learning.  Finally, it can be concluded that guiding learners in the process of listening provides them 

with the knowledge by which they can successfully complete a listening activity and puts them in 

control of their learning. 

Listening activity presented on December 12, 2017 
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 ENGLISH TEACHERS' MEETING  

Pre-listening/Preparation 

VOCABULARY ACTIVITY 

Do this exercise before you listen. Match the words with their definitions.  

1. fireplace                    a.   a plant which grows on various trees, having white berries in winter    

and being used in Christmas decorations; 

2 .present                     b.  a space in the wall of a room for a fire to burn in, or the decorated part 

that  surrounds  this space;  

3. snowflake                 c. something that you are given, without asking for it, on a special 

occasion, especially to  show friendship, or to say thank you;  

4. candycane                 d. a piece of flavored hard candy shaped like a cane (= a walking 

stick);  

5. mistletoe                   e. a small piece of snow that falls from the sky.  

Listening activity - Check your understanding 

Read the statements then do the exercise while you listen. Circle True or False for these 

sentences:  

1. The passengers were given the opportunity to tell Santa on the screen what they wanted      

for Christmas.                                                                                                        True/False             

 

2. Cohen, the little boy, wanted for Christmas a modern train set.                    True/False 

 

3. The Hughes family received a big TV screen.                                                 True/False 

4. The man in the green vest asked for a pair of socks and underwear.              True/False 

5. William wanted for Christmas a big car.                                                         True/False                       

6. A boy in a blue jacket asked for an Android tablet.                                        True/False                        

7. The woman in the green blouse received a camera.                                         True/False                        

8. Another young woman received a flight home for holiday.                             True/False                        

9. The old woman looks awfully.                                                                         True/False 

10. The passengers saw their presents coming down at carousel ten.                   True/False 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR 

EXTRAŞCOLARE ÎN PROCESUL INSTUCTIV-EDUCATIV 

 

                                                              Profesor: Cuțitoiu Mariana 

                                                       Liceul Tehnologic Bîlteni-județul Gorj 

                                                                              

 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‖. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală 

„greutăţile greu de învins‖, important este să nu uităm că una din trebuinţele principale ale copilului 

este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în 

mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna 

spectaculoase. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale 

diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.   Prin faptul că în asemenea 

activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor pregătirea copilului pentru viaţă. 

Activitățile extracurriculare trebuie să fie privite ca un mod de desăvârșire, de dezvoltare 

emoțională, socială și intelectuală a elevilor. Aceste activități le permit elevilor să descopere noi 

experiențe, practic noi dimensiuni ale vieții reale, să le exploreze și să-și rezolve nedumeririle, le 

permite posibilitatea de a rezolva conflictele, să se angajeze în discuții și de a descoperi noi 

experiențe. Aceste activități sunt ocazia perfectă de a dezvolta relații inter-umane pe termen lung, 

având în vedere că elevii au posibilitatea să participe la cercuri împreună cu alții cu care 

împărtășesc aceleași pasiuni și interese. 

Prin participarea la activitățile extracurriculare de tip sportiv se contribuie la menținerea 

sănătății și la eliminarea unei părți din stresul acumulat în activitățile solicitante din punct de vedere 

intelectual. Deși activitățile extracurriculare, în general, nu sunt absolut necesare pentru acceptarea 

unui CV depus pentru un loc de muncă, ele pot oferi experiențe valoroase pentru cariera viitoare a 

elevilor. 

Aceste activități dezvoltă creativitatea, gândirea critică și capacitatea de a face conexiuni 

între ceea ce se învață la școală și experiența lumii reale, dezvoltă un comportament pozitiv și ajută 

elevii să-și soluționeze conflictele interioare, care la vârsta adolescenței nu sunt puține. Aceste 

deprinderi, împreună cu abilitățile inter-personale și profesionale pe care le obține elevul sunt 

valoroase pentru aproape orice carieră. Educaţia extracurriculară are un rol foarte important în 

formarea personalităţii elevilor, a dezvoltării armonioase a intelectului acestora, cu alte cuvinte în 

dezvoltarea personală completă a acestora. Îmbinarea educaţiei formale, existentă în școli și licee pe 

baza programului curricular și cea extracurriculară, în unităţi școlare sau în afara acestora au ca 

scop dobândirea de către tineri a cunoștinţelor și competenţelor care să le permită continuarea 

educaţiei de-a lungul întregii vieţi. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor 

în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
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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. 

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 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. Spectacolele  constituie o altă formă de activitate 

extracurriculară în şcoală, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Activităţile 

de acest gen  au o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acţiuni turistice: 

plimbări, excursii, tabere, colonii. In cadrul activităţilor organizate in mijlocul naturii, al vietii 

sociale , copiii se confruntă cu realitatea si percep activ, prin acţiuni directe obiectele , fenomenele, 

anumite locuri istorice.  

Una dintre cele mai importante categorii de activităţi extracurriculare o reprezintă 

activităţile de cerc. Acestea se organizează în vederea dezvoltării aptitudinilor și exprimării 

creativității, dar și pentru elevii care doresc să aprofundeze cunoștințe într-un anumit domeniu. 

Cercurile pot fi organizate sub formă de grupe, la nivelul unei clase sau prin formarea unor grupe, la 

nivelul mai multor clase. Tematica abordată în cadrul activităților de cerc va fi stabilită prin 

negociere cu elevii participanți la cercul respectiv. Selecția elevilor se face în funcție de opțiunile și 

abilitățile lor. Tipurile de cerc sunt înfiiințate având în vedere evoluţia știinţei, tehnicii, culturii și a 

intereselor elevilor. În activitățile de cerc copiii „învață‖ de la cadrul didactic sau îndrumătorul de 

cerc. 

Concursurile școlare au ca obiectiv general promovarea ideilor de performanță și competiție 

în diferite domenii. Ele se organizează la disciplinele prevăzute în curriculumul școlar și se 

adresează elevilor pasionați de unul sau mai multe dintre domeniile științelor, artelor, tehnicii etc. 

Concursurile școlare promovează valori culturale și etice fundamentale, precum și disciplina și 

corectitudinea competițională. Ele pot fi organizate la nivelul următoarelor etape: pe școală, locală, 

regională și națională. Selecția participanților la faza pe școală se face pe baza opțiunii elevilor, iar 

la celelalte etape participarea se face pe baza rezultatelor obținute la fazele anterioare. 

Meditaţiile sunt activități extracurriculare care se derulează în instituția de învățământ, la 

solicitarea elevilor sau la inițiativa cadrului didactic și au ca scop, îmbunătățirea performanței 

școlare. Acestea se realizează după un grafic, stabilit la începutul anului școlar, și antrenează elevii 

cu anumite dificultăți de învățare, dar și pe cei care doresc să aprofundeze anumite materii. 

Excursiile, drumeţiile și taberele școlare sunt cele mai atractive activități extracurriculare, 

ele fiind de-a dreptul solicitate de către elevi. Sunt benefice deoarece dezvoltă spiritul de echipă, 

contribuie la însușirea unor cunoștințe noi de istorie geografie, biologie, religie, prin vizitarea 

diferitelor obiective turistice. 
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Activitățile cu caracter caritativ sunt organizate, la nivelul instituției de învățământ și în 

colaborare cu mai mulți sponsori. Beneficiarii acestor acțiuni sunt elevi care provin din medii 

defavorizate, elevi cu anumite dizabilități sau unii care au nevoie de ajutor în tratarea anumitor boli. 

Ei pot proveni din instituția de învățământ organizatoare sau din alte școli. De asemenea aceste 

acțiuni pot viza grupuri de persoane vârstnice și pot consta din vizite și prezentarea anumitor 

spectacole pentru aceste persoane. 

Activităţile de voluntariat se organizează, de cele mai multe ori, de către ONG-uri sau 

diferite asociații, dar sunt și instituții de învățământ care organizează astfel de activități, în 

parteneriat cu diferite instituții ale administrației locale, (de exemplu, Consiliul local, Consiliul 

Județean, Garda de Mediu etc.). În acțiunile de voluntariat sunt antrenați și elevi, fapt care duce la 

dezvoltarea simțului civic, la asumarea unor responsabilități, la formarea de atitudini moral-civice. 

În contextul actual al învăţământului românesc, activităţile extracurriculare sunt cele care 

vin să completeze educaţia copiilor și tinerilor noștri, fiind poate cea mai complexă formă de 

activitate pe care o au dascălii la îndemână spre a-și desăvârși munca. Elevii au nevoie ca, pe lângă 

variatele cunoștinţe dobândite în diverse domenii de studiu, să se desăvârșească emoţional și 

comportamental. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ- COMUNITATE ÎN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI 

FINACIAR EFICIENT 

 

Ec. Dănescu Elidia 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înțelegere legală în care partenerii 

definesc împreună scopul general al parteneriatului. Parteneriatul autentic presupune, cel puțin în 

teorie, colaborarea strânsă şi combinarea avantajelor specifice pentru ambii parteneri. - Din punctul 

de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi definit ca o modalitate eficientă în 

realizarea reformei managementului fie prin schimbarea practicilor manageriale, fie prin 

schimbarea modului în care sunt abordate problemele publice, astfel încât soluționarea lor să devină 

fezabilă prin parteneriat. - Parteneriatul poate fi o soluție pentru alocarea şi folosirea resurselor 

locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor 

comunitare. Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul 

complementarității serviciilor sociale oferite de către diversele organizații care activează în 

comunitate 

Viața unei societăți este indisolubil legată de modul în care administrația publică răspunde 

exigențelor sociale, iar răspunsul acesteia depinde,în mare măsură,de înzestrarea sa cu mijloacele și 

instrumentele necesare realizării obiectivelor stabilite în scopul satisfacerii interesului public. În 

acest context, parteneriatul, colaborarea, asocierea, s-au dovedit mecanisme viabile,prin intermediul 

cărora o serie de deziderate din sfera gestionării proprietății publice și private a administrației 

publice centrale și locale sau din sfera serviciului public pot fi atinse cu o mai mare premisă de 

succes; s-a observat, la nivelul administrației publice,tendința tot mai accentuată ca entitățile de 

drept public însărcinate cu misiunea satisfacerii interesului public să adopte soluția colaborării cu 

parteneri de drept public şi de drept privat. Aceasta a determinat conturarea, în cadrul sferei largi a 

raporturilor de drept administrativ, a unor raporturi specifice, reglementând relații de cooperare în 

care sunt implicate autoritățile publice și instituțiile publice, întreaga activitate financiară a 

unităților de învățământ se organizează și desfășoară pe baza bugetului propriu. Trimiterile 

legislative cu privire la competenţa parteneriatului în interiorul administraţiei publice au în vedere, 

cel mai frecvent, termenul generic de asociere, regăsit,însă,și în alte sintagme reliefate de cadrul 

juridic dedicat asocierii: cooperare, colaborare, convenţii, acorduri, sprijin reciproc  

Analiza sferei reglementărilor actuale reflectă faptul că între autoritățile administrației 

publice centrale există strânse raporturi de colaborare, care se manifestă atât sub aspect formal, prin 

adoptarea de acte administrative, cât și la nivelul consultărilor și colaborărilor în cadrul unor 
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organisme specifice regăsite în lege sub diferite titulaturi. Cadrul juridic actual instituie principiul 

parteneriatului în interiorul administraţiei publice, care comportă două dimensiuni: cea a 

competenţei autorităţilor publice de a coopera sau de a promova parteneriate în scopul realizării 

anumitor programe sau proiecte (de cele mai multe ori de dezvoltare regională) și cea a entităților 

asociative constituite,mai ales,ca rezultat al adaptării legislaţiei la reglementările europene. 

Autoritățile publice locale au şi rol consultativ în ce priveşte politicile financiare şi în domeniul 

resurselor umane iar consiliile locale și consiliul județean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului București pot contribui din bugetele proprii la finanțarea de bază și complementară a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat. Autoritățile publice locale asigură finanțarea 

complementară din care sunt suportate cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli 

asociate procesului de învățământ preuniversitar de stat, din bugetele locale.  

Categoriile de cheltuieli sunt:  

- investiții, reparații capitale, consolidări;  

- subvenții pentru internate și cantine;  

- cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;  

- cheltuieli cu bursele elevilor;  

- cheltuieli pentru transportul elevilor;  

- cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;  

- cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul 

preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;  

- cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul 

sistemului de învățământ;  

- cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat, preșcolari și 

elevi;  

- gestionarea situațiilor de urgență;  

- cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării 

profesionale. 

Serviciul financiar răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul 

aprobat. Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul 

anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 

tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. Este interzisă angajarea de cheltuieli, 

dacă nu este asigurată sursa de finanțare. Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv 

de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație. 

Veniturile extrabugetare se înscriu în bugetul de venituri și cheltuieli al activităților 

extrabugetare,pe surse, astfel: 
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a)Venituri rezultate din activitatea de producție (ateliere-școală,ferme agricole,etc.),prestări 

servicii,care cuprind sume încasate de unitatea de învățământ din activitatea de conversie și 

reconversie profesională, școlarizare, cursuri de inițiere în informatică,limbi străine,activități de 

producție, prestări de servicii și alte activități,în condițiile legii.  

b)Taxele de la persoane fizice și juridice. Pentru stabilirea taxelor fiecare instituție de învățământ își 

estimează cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea unor examene și,în funcție de 

numărul de elevi participanți,stabilește taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc și 

prevederile din buget la subdiviziunea respectivă. Sumele încasate la eliberarea certificatelor sau a 

diplomelor de absolvire, după caz, reprezintă o altă sursă proprie de venit al cărei  

c)Veniturile din închirierea spațiilor temporar disponibile se prevăd în buget la nivelul chiriei 

stabilită în contractele de închiriere,la care se adaugă obligatoriu cheltuielile de întreținere și 

utilitățile folosite.  

d)Veniturile din donații reprezintă sumele donate de persoane fizice sau juridice pentru a fi folosite 

la cheltuieli de funcționare ale instituțiilor. 

e)Venituri din sponsorizări primite de la persoane fizice și juridice conform legii. 

f)Alte venituri. 

Şcoala ca şi organizație, pentru a-şi atinge obiectivele, are nevoie de un sistem managerial 

adecvat definit prin funcții specifice: proiectare, decizie, organizare, coordonare, evaluare etc. -     

Managementul şcolii trebuie să asigure funcționarea şi dezvoltarea şcolii ca sistem deschis, aflat în 

relație permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea în care funcționează şi nu numai. Pentru 

a-şi realiza obiectivele propuse şcoala este nevoită să atragă, aloce, folosească o gamă diversă de 

resurse: materiale, financiare, umane, informaționale şi de timp. 
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ASUPRA UNEI PROBLEME CU INTEGRALĂ, DE CLASA a XII-a 

Profesor: Doandeș Daniel 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

Enunț: Calculați integrala definită: 

   ,
b

a
x a b x dx   unde , ,a b  a < b. 

Soluție. Observăm întâi dacă  , , , ,x a b a b   a < b, atunci (x-a)     (b – x)   0, și deci 

radicalul   x a b x   are sens pe  ,a b . 

Facem substituția 
2 2cos sin , 0, ,

2
x a t b t t

 
   

 
 când  , .x a b  Avem: 

 ' 2 cos sin 2 sin cos 2sin cos , 0, ,
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x a t t b t t t t b a t
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Obținem:     
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,
8

b

a

b a
x a b x dx

 
     cu , ,a b  a < b. 

Aplicații: Integrala poate fi utilă în calculul diferitelor integrale obțîinute din ea pentru 

diverse valori ale lui a și b, cu a < b. 

Să se calculeze integralele: 

1.   
2

1
1 2 ;x x dx   

2.   
4

3
3 4 ;x x dx   

3.   
1

1
1 1 .x x dx


   

Folosind formula   
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,
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a

b a
x a b x dx

 
    a < b, ,b  obținem: 

1.   
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8
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3.   
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INSTRUIREA ŞCOLARĂ 

Prof. Dobre Roxana 

Şcoala Gimnazială Bălceşti 

 

Întreprinderea de instruire angajează din cele mai vechi timpuri resurse umane şi materiale 

bogate şi variate. Din punct de vedere etimologic, instruirea, provine din latinescul "instruo" şi 

înseamna aranjament, amenajare, constructie, iar prin aproximare lingvistică ar desemna "o 

construcţie în spirit", o construcţie intelectuală, sau după expresia lui Skinner,     "a construi 

structuri cognitive, operaţionale". Astfel, instruirea desemneaza însusirea unui corp de informaţii 

într-o maniera care să determine elaborarea unor structuri şi procese intelectuale, operaţionale şi 

să contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual al individului. 

Profesorul Eugen Noveanu, defineşte instruirea ca pe o acţiune de comunicare, de 

transmitere de cunoştinte şi, recunoscând limitele definiţiei propune spre analiză o serie de alte 

accepţiuni date de specialişti ai domeniului, Bruner, Itelson, Popescu Neveanu, de Villers, van der 

Maren. În cele din urmă binecunoscutul cercetator român se opreşte asupra accepţiunilor instruirii 

date de B. O. Smith, care, renuntând la dihotomia - descriptiv / prescriptiv prezintă patru definiţii 

elaborate: 

 definiţia descriptivă se regăseşte într-o frază ca "distribuirea cunoştintelor şi a deprinderilor", 

astfel încât relaţia dintre instruire şi învaţare este fundamentală, nu poate exista instruire daca nu 

rezultă o învaţare; 

 definiţia intenţională se bazează pe raţionamentul potrivit căruia considerarea instruirii ca 

activitate intenţională presupune recunoaşterea obiectivelor şi a convingerilor cadrului didactic 

ca determinanţi ai performanţelor la clasa; 

 definiţia normativă centrează analiza pe principiile etice şi deontologice; 

 definiţia ştiinţifică presupune descrierea atentă a comportamentelor specifice instruirii, al căror 

efect a fost pe deplin experimentat. 

Un fundamental câştig al aserţiunilor anterioare este acela că instruirea este acţiunea întreprinsă cu 

intenţia de a produce învăţarea. În contextul aceleiaşi idei, E. Robertson (1988) formulează un set 

de condiţii pentru clasificarea unei activităţi educaţionale ca instruire: 

-         existenţa unui contact direct între  profesor şi elev; 

-         existenţa unei asimetrii informaţionale - profesorul cunoaşte materia de studiat în timp ce elevul 

nu deţine acele informaţii; 

-         profesorul doreşte să faciliteze învăţarea conţinutului de către elev; 

-         acţiunile profesorului sunt astfel construite încât să-i releve elevului elementele de conţinut pe 

care se presupune că trebuie să le înveţe; 

-         acţiunile profesorului continuă cel puţin pâna când elevul încearcă sa înveţe conţinutul ca rezultat 

al acestor acţiuni; 

Analizând cu atenţie toate observaţiile anterioare putem să observăm faptul că modalitatea 

teoretică ce asigură definirea contextuală a învaţării este dată de corelaţia stabilită cu învaţarea. În 

absenţa învăţării, instruirea nu-şi poate manifesta deplinătatea conceptuală (accentul fiind necesar 

de pus pe partea aplicativă). 

În Enciclopedia Britanică învaţarea este definită ca o "modificare relativă a 

comportamentului, fundamentată pe experienţa trecutului" iar Skinner o defineşte ca o "formare a 

comportamentelor noi". Gagne face referire la "acea modificare a dispoziţiei sau capacităţii care 
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poate fi menţinută şi care poate nu poate fi atribuită procesului de creştere; modificarea denumită 

învaţare se manifestă ca o modificare a comportamentului".  

Cele mai multe accepţiuni date învaţării (concluzie centralizată în urma analizării unor seturi 

de definiţii date învaţării, atestă existenţa unei constante în definiţie, schimbarea, modificarea 

comportamentului pe baza experienţei trăite (structurată educaţional). În sens definiţional, 

învăţarea, este o transformare de comportament pe baza unei experienţe organizate şcolar, 

organizare supusă structurării, observaţiei, controlului, în condiţiile activităţii şi ambianţei 

şcolare. 

Procesul de învăţământ încearcă să provoace o schimbare, în timp, în spaţiu şi în forma 

experienţei trăite de individ: psihomotrice, acţionale, deoarece numai o experientă nouă, poate 

genera o noua învăţare. 

Accepţiunile date procesului de învăţare sunt cunoscute în literatura de specialitate sub două 

denumiri: învăţarea ca proces şi învăţarea ca produs: 

Abordarea procesuală a învăţării conduce la elaborarea unor produse ce apar în calitate de 

produse noi şi care devin în plan interior puncte de plecare şi mecanisme interne ce stau la baza 

unor noi acte de învăţare. Totodată, aceeaşi abordare, generează o progresie de schimbări care 

combină acte constructive şi acte distructive.  

O idee cheie pentru reuşita actului de învatare o reprezintă convingerea că o "cunoştinţă" nu 

este formativă prin ea însăşi ci prin procesul prin care se ajunge la ea.  

Deplina angajare a individului în actul învăţării este totodata un alt factor determinant pentru 

producerea învăţării. Orice experienţă cognitivă, trăită cu interes generează la rândul său nevoia 

unei noi experienţe de cunoaştere. Învăţarea ca proces solicită un activism susţinut din partea celui 

care învaţă astfel încât, sarcina cadrului didactic este aceea de a organiza şi dirija învăţarea în sensul 

în care ea poate să implice, să angajeze, să determine participarea activă a elevului. 

Învaţarea ca produs apare ca un ansamblu de rezultate noi, produse de activitatea procesuală şi 

se referă la: cunoşţinte, priceperi, noţiuni, modalităţi de gândire, atitudini şi comportamente. 

Rezultatele reprezintă o materializare a schimbărilor cantitative şi calitative, relativ stabile, de 

naturaă afectivă sau cognitivă şi, de asemenea, corespund unor schimbări intervenite faţă de stadiul 

anterior. Fluctuatia rezultatelor ofera masura eficacitatii si a eficientei procesului de predare - 

învatare.  

Învăţarea solicită un activism susţinut din partea celui care învaţă astfel încât, sarcina cadrului 

didactic este aceea de a organiza şi dirija învăţarea în sensul în care ea poate să implice, să angajeze, 

să determine participarea activă a elevului.  
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ÎNVĂŢARE ACTIVĂ PRIN FIRMA DE EXERCIŢIU 

Prof. Duţescu Mirela Lidia 

Colegiul Economic Virgil Madgearu Tg. Jiu 

 

Conceptul de învăţare prin Firma de exerciţiu are la bază acumularea de cunoştinţe necesare 

în dezvoltarea abilităţilor, competenţelor şi atitudinilor pozitive pentru viaţă ca motivaţie pentru 

iniţierea şi derularea unei afaceri. Capacitatea de a lua decizii, arta de a aplica teoria în practică, 

dăruirea şi perseverenţa, sunt cheia care deschide porţile succesului. În vederea creării unui sistem 

de educaţie cât mai aproape de realitatea economico-socială, conceptul Firma de exerciţiu are o 

abordare bazată pe acţiuni reale prin care sunt promovate competenţele cheie necesare dezvoltării 

unui învăţământ modern, centrat pe elev.  

 Firma de exerciţiu, determină participanţii să caute şi să găsească idei reale de afaceri, să-şi 

dezvolte capacitatea de organizare şi planificare a activităţii firmei. Începând de la denumirea 

afacerii și alegerea obiectului de activitate, elevii sunt implicaţi în procesul de iniţiere şi derulare a 

afacerii, parcurgând pas cu pas drumul unei firme reale. 

Ca metodă modernă de învăţare, Firma de exerciţiu care are ca scop dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale ale elevilor prin simularea proceselor interne desfăşurate într-o firmă 

reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi instituţii. Se caracterizează prin două aspecte de bază, primul 

fiind acela că se desfăşoară virtual: nu există bani şi nu există bunuri iar al doilea este faptul că se 

identifică cu realitatea, prin respectarea uzanţelelor comerciale, fluxul informaţioanal, documetele şi 

circuitul documentelor.  

Obiectivul instruirii în cadrul conceptului Firma de exerciţiu este transmiterea cunoştinţelor 

într-o manieră interdisciplinară, orientată spre acţiune şi problemematizare, centrată asupra elevilor 

şi inspirată din practică. Cunoştinţele trebuie să cuprindă toate procesele economice interne precum 

şi toate interconexiunile dintre firme reale. Dobândirea de competențe cheie ca de exemplu, 

capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe lingvistice, îl fac pe elev 

capabil să aibă mobilitate şi flexibilitate în lumea profesională. 

Provocarea pe care o exercită Firma de exerciţiu, atât pentru profesor cât şi pentru elev, face 

din acest concept modern să determine interes şi implicare din partea tuturor actorilor. Astfel, în 

acest sens profesorul devine coordonator, mentor iar elevul îşi asumă decizii şi acţiuni ce determină 

oportunităţi de învăţare şi succesul firmei. Obiectivul prioritar, este exersarea completă şi repetată a 

diverselor operaţiuni economice, dezvoltarea capacităţii de a pune în practică  cunoştinţele teoretice 

assimilate și prin aceasta se aduce dinamică în învăţare. Elevii acţionează ca forţe de conducere şi 

colaboratori, o parte dintre ei dezvoltă spirit întreprinzător, iar profesorii îşi iau rolul de consilieri ai 

întreprinderii. În lumea afacerilor se impune existenţa unei pieţe cât mai dezvoltate, în care 

tranzacţiile să se desfăşoare rapid, uşor şi în număr mare. 

Modul de desfăşurare a a procesului de educaţie, într-un cadru atractiv, creativ şi interactiv, 

va determina participarea voluntară şi motivată a elevului la propria formare, dobândind competenţe 

esenţiale ce îi vor facilita inserţia pe piaţa muncii. Înţelegerea şi aplicarea în mod optim a 

conceptului Firma de exerciţiu îi va putea oferi elevului o învăţare activă, bazată pe practică, 

facilitându-i acestuia trecerea de la şcoală la viaţa activă, se arată în ghidul de organizare al Firmei 

de exerciţiu. Firma de exerciţiu oferă posibilitatea aprofundării practice a conţinuturilor dobândite 

în instruirea de bază de către elevii-angajaţi ai firmei de exerciţiu. Implicarea în activităţile 

desfăşurate în Firma de exerciţiu, atrage după sine aşteptări ale elevilor, dezvoltă competiţia, 
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creearea de strategii economice, utilizarea tehnologiei, conectarea la schimbările mediului 

economic, conectarea la nou. 

În metodele de învățare centrate pe elev, așa cum este Firma de exercițiu, acesta participă 

activ la propria formare, fiind tratat ca şi subiect al instruirii, responsabilizat permanent de 

construcţia propriei baze de cunoştinţe. Elevul trebuie să-şi mobilizeze forţele, să caute, să 

exploreze, să manifeste preocupare pentru cunoaştere şi iniţiativă, să gândească logic, să formuleze 

idei şi opinii proprii, să argumenteze, să coopereze, atât cu colegii cât şi cu profesorul pentru 

inițierea și dezvoltarea propriei afaceri. Se apreciază că numai o astfel de implicare, de atingere a 

unui grad înalt de încordare mintală şi tensiune afectiv-emoţională este în măsură să transforme 

subiectul învăţării într-un factor al propriei dezvoltări, pregătit pentru a gândi şi a acţiona în mod 

creator. 

Firma de Exercițiu este privită ca fiind o modalitate inovativă-interactivă de predare, prin 

crearea în cadrulechipei de elevi a unei firme virtuale, respectând principiile de lucru ale unei firme 

reale. Princrearea rețelei Firmelor de Exercițiu elevii stabilesc contacte cu alți parteneri de afaceri 

din cadrul Firmelor de Exercițiu din țară. Pornind de la noile provocări ale didacticiimodern, 

metoda de învățare prin Firma de exercițiu, se orientează spre formarea unei personalități active, 

pregătită pentruviața practică, și dezvoltarea mai multor  competențe deafaceri printre care putem 

menționa: 

 Elaborarea unui plan de afaceri; 

 Elaborarea cercetărilor de marketing; 

 Elaborarea misiunii, obiectivelor, structurii organizației; 

 Elaborarea CV-urilor, scrisorilor de intenție, ordine de angajare, rapoarte de 

 activitate etc. 

 Lucrul la calculator și alte mijloace IT etc. 

Formarea competenţelor elevului pe un anumit segment al parcursului preuniversitar este 

ţinta prioritară a învăţământului centrat pe elev.Odată cu aceste metode, elevul a devenit punctul de 

plecare al educaţiei şi nu cunoştinţele profesorului. Cele mai importante obiective ale educaţie sunt 

de a perfecţiona abilităţile elevului de a achiziţiona cunoştinţe şi de a-l pregăti pentru viaţă. 

Recunoaşterea competenţelor profesionale la nivel european a făcut ca învăţământul românesc să fie 

preocupat în special de calitate, de formarea profesioniştilor în concordanţă cu cererea pe piaţa 

europeană a muncii. Orientarea spre învăţământul centrat pe elev, este relevantă prin activităţile de 

consiliere, orientare şi mobilitatea elevului dar şi prin faptul că acesta devine partener activ în 

evaluarea calitativă şi conturarea propriului traseu formal.  

Cadrul didactic are ca responsabilitate principală proiectarea metodelor centrate pe elev, 

realizarea unui parteneriat cu elevul şi responsabilizarea acestuia pentru atingerea rezultatelor 

învăţării. 

Chiar dacă a apărut inițial ca metodă specifică domeniului economic, conceptul Firma de 

exercițiu, s-a extins în prezent și la alte domenii tehnice, datorită faptului că se pliază perfect pe 

nevoile elevilor iar produsul final îl reprezintă un elev adaptat nevoilor sociale și economice ale 

pieței muncii.Conştienizarea importanţei educaţiei în formarea proprie va duce la creşterea 

interesului pentru realizarea de proiecte în echipă, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu 

ceilalţi colegi în vederea întrajutorării şi sprijinirii reciproce, implicarea în activitatea de cercetare 

alături de cadrele didactice, participarea la activităţi extracurriculare, dezvoltarea spiritului de 

iniţiativă şi implicare dar şi a gândirii critice.Se ştie că metodele individualizate pot valorifica la 

maxim potenţialul elevilor dar pentru a crea un mediu social propice intensificării relaţiilor în clasa 
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de elevi, avem nevoie de metode de grup. Astfel, încercând o îmbinare a acestor două tipuri de 

strategii didactice vom reuşi să creăm mediul favorabil de învăţare şi de formare individuală pe 

baza cunoaşterii. În vederea individualizării şi personalizării proceselor instructiv educative se va 

pune accent pe metodele centrate pe elev iar pentru socializare şi comunicare în grup se vor 

promova metode bazate pe interacţiunile şi interrelaţiile create în cadrul grupului. 

Metodele activ participative sunt mult mai pretenţioase şi mai dificil de aplicat în practică 

prin asumarea rolurilor atât a profesorului cât şi a elevului. Promovarea acestora necesită curaj şi 

stăruinţă, o adevărată provocare prin schimbarea atitudinii din partea profesorului şi prin ea, o 

transformare a conduitei  propriilor elevi. Cu toate acestea, consider conceptul Firma de Exercițiu 

ca fiind un proiect inovativ, capabil să dezvolte abilități practice ale elevilor, inițiativa, lucrul în 

echipă și încrederea propriile forțe și idei.  
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EVALUAREA ÎN REGIM SIMULTAN 

Prof. Daniel Giorgi, Liceul Tehnologic Bilta 

Evaluarea alături de predare șiînvățare reprezintă o componenta esențială a procesului de 

învățământ deoarece furnizează informații despre calitatea şifuncționalitatea acestuia.  

Conceptul de evaluare a evoluat de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal între 

evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune stabilirea 

congruențelor dintre rezultatele școlare ale elevilor și obiectivele operaționale prestabilite. În 

prezent, evaluarea presupune formularea de judecăți de valoare despre procesul şi produsul învățării 

de către elev.  

Evaluarea are un rol foarte important atât în viațanoastră de zi cu zi, cât și în procesul 

educațional, deoarece ne permite să ne identificam punctele slabe şi apoi să le corectăm. Din acest 

motiv am ales să tratez această temă și să identific care sunt metodele de evaluare care pot fi 

utilizate în procesul didactic.  

În procesul de învățământ, evaluarea a apărut târziu, tocmai pe la începutul secolului al-XII-

lea. Prima evaluare datată a fost în anul 1215, la Universitatea din Paris, care a introdus pentru 

prima dată un examen oral pentru absolvire şi anume susținerea unei lucrării. Primul examen scris a 

fost utilizat la TrinityCollege of Cambridge în anul 1702, pentru verificarea pregătirii studenților la 

matematică. Datorită constituirii și dezvoltării sistemelor de învățământ, a organizării lor în 

ansambluri de instituțiișcolare ordonate ierarhic si pe profiluri de formare, corelate structural 

şifuncțional, tehnicile de evaluare orală și în scris s-au răspândit şiperfecționat relativ repede.  

Alături de predare şiînvățare, evaluarea este o componenta esențială a procesului de 

învățământ deoarece furnizează informații despre calitatea şifuncționalitatea acestuia. Psihologul 

francez Henri Pieron a fost primul care a efectuat cercetări științifice asupra evaluării didactice şi 

care a propus termenul „docimologie‖. Termenul de docimologie provine din cuvântul grecesc 

„dokime‖ care înseamnă probă, încercare. HenriPieron considera că docimologia este știința care se 

ocupa cu „studiul sistematic al examenelor (moduri de notare, variabilități inter și intra individuale 

ale examinatorilor, factori subiectivi)‖  

Paradigma docimologică fost marcată în timp de următoarele patru concepții:  

1. evaluarea „comparativă‖ a cărei funcție principală era de a compara elevii și de a-i clasifica, 

raportându-i pe unii la alții, acordându-le diplomă sau alte distincții după nivelul lor de reușită;  

2. evaluarea „prin obiective‖ care are ca rol să furnizeze informațiifuncționale, permițând elevilor să 

se situeze în raport cu atingerea obiectivelor comune pentru toți elevii – (standarde unitare) şi 

oferind soluții de ameliorare;  

3. evaluarea „corectivă‖, care are ca scop să ofere elevului informații suplimentare în funcție de 

dificultățile constatate pentru a-i facilita învățarea;  

4. evaluarea „conștientizată‖ sau „formatoare‖ care favorizează participarea activă şi autonomia 

elevului, furnizându-i repere explicite, în scopul de a lua în mâini propria transformare, fiind 

conștient de propriile dificultățişi lacune.  

Conceptul de evaluare a evoluat şi el de-a lungul timpului. La început se punea semnul egal 

între evaluare şi măsurare, apoi pedagogia prin obiective considera că evaluarea presupune 

stabilirea congruențelor dintre rezultatele școlare ale elevilor şi obiectivele operaționale prestabilite.  

În prezent, evaluarea presupune formularea de judecăți de valoare despre procesul şi 

produsul învățării de către elev.  
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Profesorii universitari Potolea Dan şi Marian Manolescu au surprins în cursul „Teoria şi practica 

evaluării educaționale ‖ avantajele şi dezavantajele modului de a gândi evaluarea din perspectiva 

celor trei etape (tabelul 1). 

Tabel nr. 1 Avantajele şi dezavantajele celor trei perspective ale evaluării 

Evaluare=Măsurătoare 

Avantaje:  

- asigură obiectivitate şi fidelitate pentru 

măsurare;  

- a determinat efectuarea de măsurători 

științifice;  

- informațiile au fost „matematizate‖.  

Dezavantaje:  

- datele care nu pot fi măsurabile nu pot fi 

evaluate;  

- pot rămâne în afara evaluării aspecte importante 

care nu pot fi măsurate  

- costuri ridicate deoarece predomină testele 

standardizate care sunt costisitoare şi greu de 

realizat.  

Evaluare = Măsurare prin obiective 

Avantaje:  

- presupune existenta unor obiective şi criterii 

cu care să se determine rezultatele 

elevilor/studenților;  

Dezavantaje:  

- evaluarea se centrează restrictiv pe obiective, 

adesea vizând doar comportamente observabile şi 

măsurabile din domeniul cognitiv şi motor;  

cu ajutorul obiectivelor stabilite se pot emite 

informații despre procesul de instruire şi 

despre performanțele elevilor;  

- furnizează date asupra elevului dar şi asupra 

programului de instruire în care acesta este 

implicat;  

- asigură retroacțiune imediată.  

- utilizarea desă a evaluării prin obiective, poate 

duce la o tehnicitate excesivă din partea 

evaluatorului;  

- se insistă mai mult pe rezultatul final al 

evaluării decât pe procesul evaluativ;  

Evaluare = Apreciere 

Avantaje:  

- pot fi evaluate o gamă mai mare de variabile;  

- poate fi folosită experiența evaluatorului;  

- nu necesită timp pentru analiza datelor.  

Dezavantaje:  

- criteriile de evaluare sunt ambigui;  

- poate fi contestate;  

- obiectivitate evaluării este influențată de 

evaluator;  

- se sprijină mai mult pe experiența evaluatorului. 

Evaluarea în învățământul tradițional măsura şi aprecia cunoștințele elevilor şi punea 

accentual pe aspectul cantitativ şi anume cât de multă informațieștie elevul, pe când evaluarea 

modernă măsoară şiapreciazăcapacitățile elevilor (ce ştieşi ce poate să facă elevul) şi pune accentual 

pe elementele de ordin calitativ. Pe parcursul procesului didactic pot fi utilizate următoarele tipuri 

de evaluări : evaluarea inițială, evaluarea formativă si formatoare şi evaluarea sumativă.  

Evaluarea inițială este realizată la începutul procesului de învățare fiind necesară pentru 

pregătirea optimă a unui program de instruire. Aceasta nu nu are rolul de control, ci este utilizată 

pentru a cunoaște comportamentul cognitiv al elevului, dacă acesta dispune de pregătirea necesară 

procesului educațional (cunoștințe, capacități, abilități, etc). Acest tip de evaluare are două funcții: 

de diagnostic şi predictivă arătând condițiile în care cursanții vor putea să asimileze conținutul 

noului program de instruire. Astfel, dacă în urma acestei evaluări se constată că cursanții au anumite 

carențe, profesorul trebuie să organizeze înaintea începerii noului curs, un modul de recuperare 

pentru întreaga clasă sau doar cu anumiți elevi.  
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Evaluarea formativă şi formatoare indică faptul ca aceasta trebuie să fie făcută pe tot 

parcursul procesului de predare-învățare. Aceasta are rolul de a remedierea lacunelor sau erorilor 

săvârșite de elevi, Acest tip de evaluare nu are scopul de a realiza un clasament al elevilor, ci de a 

compara performanțele elevilor cu anumite criterii stabilite dinainte. Funcția principală a evaluării 

formative şi formatoare este aceea de a lămuri/ conștientiza elevul asupra a ceea ce trebuie să 

învețeşi a face funcțională reglarea şi autoreglarea didactică.  

Evaluarea sumativă are rolul de a realiza un bilanț la sfârșitul parcurgerii unui ansamblu de 

sarcini de învățare ce constituie un tot unitar. La sfârșitul acestei evaluări se acorda o notă, un 

calificativ sau un certificat sau diplomă. Din acest motiv mai este cunoscută ca fiind evaluarea 

certificativă. Deoarece este realizată la sfârșitul unui proces de educație aceasta nu mai poate 

influenta cu ceva ameliorarea rezultatelor şi refacerea procesului deja parcurs, dar oferă învățăminte 

pentru desfășurarea unei viitoare activități didactice.  

Este greu să se facă o delimitare clară între evaluarea sumativă şi cea formativă-formatoare, 

deoarece înseși evaluările care sunt apreciate de cadrul didactic ca fiind formative îl îndreptățesc pe 

acesta să acorde note sau calificative, ori într-un asemenea context, așa-zisa evaluare formativă nu 

este, nici mai mult nici mai puțin, decât o evaluare sumativă deghizată. 

Pentru ca procesul de învățământ să fie eficient este necesar ca pedagogul să utilizeze toate 

formele de evaluare.  

În urma acestor tipuri de evaluări putem stabili funcțiile evaluării şi anume : 

• funcția descriptivă – „Tu te situezi la acest nivel....‖  

•  funcția diagnostic – „pentru că ai aceste lacune‖  

•  funcția prognostică şi motivațională – „ar trebui sa faci ...ca să ajungi...‖  

Evaluarea nu trebuie concepută numai ca un mijloc de control sau de măsurare obiectivă, ci 

presupune şi un proces de formare a elevului. Astfel, evaluarea elevului are mai multe roluri care 

sunt prezentate în imaginea de mai jos.  

Structura acțiunii de evaluare didactică include trei operații:  

• măsurarea;  

• aprecierea;  

• decizia.  

Măsurarea este operația de evaluare bazată pe înregistrarea cantitativă a informațiilor cu 

ajutorul unor instrumente de evaluare.  

Aprecierea este operația de evaluare care se referă la emiterea unei judecăți de valoare în 

funcție de anumite criterii calitative, specific pedagogice, independente în raport cu instrumentele 

de măsură folosite în cadrul procesului de învățământ şi în care profesorul joacăun rol foarte 

important întrucât, el pe baza propriei experiențe asigură o diagnoză care să identifice dificultățile 

de învățare şi să le remedieze. Aprecierea se finalizează fie cu un rezultat cantitativ-nota, fie cu unul 

calitativ-calificativul. În apreciere intervin cel mai mult obiectivele stabilite la începutul procesului 

instructiv-educativ, dar apar şi nivelul clasei, nivelul unui grup din clasă, progresul/regresul fiecărui 

elev în parte.  

Decizia exprimă scopul evaluării şi implică evaluatorul în rolul de factor decizional: 

stabilirea obiectului evaluării (ce se dorește a fi evaluat) în concordanță cu obiectivele deciziilor 

care urmează să fie adoptate, adoptarea de măsuri amelioratorii pentru etapele următoare ale 

procesului de învățământ. Putem spune că decizia prelungește actul aprecierii într-o notă, 

caracterizare, hotărâre, recomandare şi vizează măsuri de îmbunătățire a activităţii în etapele 

următoare.  
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În vederea eficientizării procesului de evaluare, evaluatorul trebuie să răspundă la 

următoarele întrebări:  

•  Ce evaluăm?  

•  De ce evaluăm?  

• Cui servește evaluarea?  

• Pe cine evaluăm?  

•  Când evaluăm?  

•  Cum evaluăm?  

Pentru a fi contribui la îmbunătățirea procesului educațional, evaluarea trebuie să fie:  

 validă şi credibilă - aceste două caracteristici ale evaluării de calitate sunt interdependente.              

Evaluarea trebuie să evalueze ce şi-a propus să evalueze;  

 practică – evaluarea nu trebuie să fie excesiv de dificilă sau costisitor de implementat;  

 utilă – să evalueze munca elevului şi să se facă în conformitate cu niște criterii de 

performanță clari;  

 obiectivă.  

Evaluatorul trebuie să aleagă o metoda de evaluare adecvată care să genereze informații 

valide şi credibile. Totodată, metoda aleasă să îndeplinească caracteristicile de mai sus. 

Astfel, aflat în plină transformare, învățământul românesc actual își caută drumul spre o 

apropriere sensibilă de modelul european. Drept urmare apar de la an la an noi orientări inclusiv în 

domeniul evaluării. În acest sens, în ultimii ani, cele mai profunde transformări s-au produs în 

învățământul primar unde, pe lângă descongestionarea programelor școlare, s-a strecurat de la 

sistemul de notare cu cifre la cel bazat pe calificative din considerentele știute.  

 In acest context autoevaluarea apare ca o necesitate .Mutația care se dorește este una de la 

învățământul în care elevul are rol semi-pasiv, de persoană care va fi formată şi informată către un 

învățământ în care elevul este actor principal, în care el este învățat să se învețeşi să se 

autoevalueze. Privit din prisma teoriei comunicării, procesul de predare-învățare-evaluare ca proces 

de transmitere de cunoștințeşiabilități, dezvăluie necesitatea formării deprinderilor auto evaluative 

ale elevilor. Astfel, dacă predarea este un atribut al emițătorului (în cazul nostru învățătorul) 

şiînvățarea un atribut al receptorului (elevul), evaluarea este veriga care are rol reglator, oferind 

feedbackul necesar pe canalul dintre emițătorşi receptor.  

Timp de secole acestarelație s-a dovedit a fi suficientă, nepunându-se accent pe valoarea 

formatoare a motivației intrinseci, pe dorința de autoformare şiauto informare a copilului. S-a 

demonstrat că autoevaluarea ca proces de comunicare a elevului cu sine are largi valențe formative, 

întrucât feedbackul oferit de evaluare nu mai este unidirecțional, orientat spre cadrul didactic, ci 

generează schimbări interne, personale, puternice la nivelul individului supus educației, elevul. 

Astfel, intervenția reglatoare a cadrului didactic îţidiminuează din importanță, aducându-se în prim 

plan nevoia găsirii căilor optime pentru formarea deprinderilor auto evaluative ale elevilor.  

Efectele benefice ale autoevaluării sunt resimțite pe mai multe planuri. Pe de o parte cadrul 

didactic primește confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, pe de altă parte elevul înțelege 

nevoia efortului pentru atingerea obiectivelor stabilite, își cultivă motivațiafaţă de învățăturăşi 

capătă o atitudine responsabilă de adevărat subiect al acțiunii pedagogice, de participant activ la 

propria sa formare.  

Extrem de important în formarea abilitățilorşi deprinderilor auto evaluative ale școlarilor o 

constituie interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează cadrul didactic. Pentru a 

ajunge la aceasta se impune respectarea unor condițiişi accentuarea unor activități precum:  
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-prezentarea la început a obiectivelor curriculare de atins şi, eventual, a itemilor în calcul la 

evaluare;  

-încurajarea elevilor pentru a discuta despre modul de rezolvare a sarcinii de lucru şi despre 

efectele formative asupra lor;  

-stimularea evaluării, autoevaluării şiinter aprecierii în cadrul grupului;  

-utilizarea de chestionare cu răspunsuri sugestive şi grile de apreciere.  

 

Forme ale evaluării  

Majoritatea lucrărilor de specialitate nu aprofundează problema autoevaluării, oferind drept 

forme de autoevaluare următoarele:  

- autocorectarea sau corectarea reciprocă – elevul este pus în situația de a descoperi greșelile 

proprii sau ale colegilor, a lacunelor. Depistarea acestora constituie primul pas în conștientizarea 

propriilor competențe.  

- autonotarea controlată - reprezintă negocierea dintre elev şi cadrul didactic sau între elev şi 

colegi în privința notei pe care şi-o acordă primul în urma autoanalizei. Evidențierea de către cadrul 

didactic a corectitudinii sau incorectitudinii aprecierilor formulate duce la mai buna înțelegere a 

mecanismului evaluării.  

- notarea reciprocă – formează la elevi deprinderi de apreciere obiectivă a produselor 

activității de școlar. Nu este obligatoriu să îmbrace forma notării efective.  

- metoda de apreciere obiectivă a personalității – concepută de psihologul Gh. Zapan, 

presupune colaborarea a cât mai multe aprecieri şiinformații pentru identificarea posibilităților 

fiecăruia şi ale grupului, prin antrenarea întregului colectiv de elevi.  

Așa cum se ştie, predarea în condițiile simultane, sistem impus de realitățile demografice ale 

unor zone, ridică o serie de probleme specifice, atât pentru cadrul didactic, cât şi pentru elev.  

Dacă în ceea ce-l privește pe învățător predarea simultană îi impune un ritm alert de lucru şi 

o minuțioasă pregătire a activităților, în ceea ce-l privește pe elev accentul cade pe munca 

independentă, pe optimizarea înțelegeriişi a activității semidirijate.  

Autoevaluarea realizată frontal, atunci când este o noutate, poate perturbă pentru moment 

activitatea clasei aflată în timpul activității independente. Ca orice element nou, interesant, 

autoevaluarea atrage atenţia involuntară a elevilor, putând deveni factor perturbator. Ţine de 

măiestria învățătorului să readucă lucrurile pe un făgaș normal.  

În altă ordine de idei, deprinderile auto evaluative contribuie esențial alături de cele de 

muncă independentă la construcțiapersonalității elevului din condiţii de activitate simultană.  

Autocorectarea sau corectarea reciprocă este forma de evaluare care se mulează cel mai bine 

pe specificul învățării în condițiile de activitate simultană. În baza unor grile de apreciere minuțios 

elaborate, elevul, chiar şi cel mic, aflat în ciclul achizițiilor fundamentale poate depista şi corecta 

greșelile proprii sau ale colegilor. Se poate constitui, după asimilarea tehnicii, în activitate 

independentă a elevilor. Se impune însă supravegherea de către învățătorşi corectarea abaterilor de 

la normele cerute măcar în fază finală.  

Autonotarea controlată şi notarea reciprocă solicitând mai mult prezențaînvățătorului se pot 

realiza cel mai bine în ore precum cele de educație fizică sau muzică, unde toate clasele lucrează 

împreună însă pe niveluri diferite.  

Metoda de apreciere obiectivă a personalității, deși mult mai elaborată, îmbracă o aură 

specifică în cadrul activităților simultane. Diferențele de vârstă (şi nu numai) dintre elevii din clase 

diferite antrenează păreri interesante, aprecieri care pot contribui activ la o autoevaluare eficace.  
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Testele docimologice însoțite de grile cu bareme de punctaj, aplicabile la majoritatea 

disciplinelor dar cu preponderență la unele ca matematica, limba română, cunoașterea mediului 

înconjurător, istorie sau geografie se pot constitui în aplicații interesante pentru copii şi foarte utile 

în formarea capacitățilorautoevaluative.  

Autonotarea controlată şi notarea reciprocă în cadrul orelor de educație plastică sau abilități 

plastice cu prezentarea lucrărilor în faţacolectivului stimulează interesul elevului pentru a fi apreciat 

şi dezvoltă deprinderi de autoapreciere.  

Jocurile care includ momente de analiză şi apreciere a propriei persoane sau a colegilor 

precum şi testele psihologice adaptate nivelului elevilor sunt, de asemenea, mijloace eficiente de 

dezvoltare a deprinderilor de autoevaluare corectă.  
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ŞTIINȚELE EXACTE ȘI CALITATEA EDUCAȚIEI 

Profesor Nicolae Ioniţă, 

 Colegiul Naţional “Radu Greceanu” Slatina, Olt 

 

Un învăţământ modern, aşa cum este cel din Uniunea Europeană (UE), SUA, Japonia şi alte 

tări industrializate, trebuie să dea frâu liber energiei tinerilor talentaţi prin crearea de condiţii care 

să-i ajute să înţeleagă înca de pe băncile şcolii mecanismele dezvoltării economiei concurenţiale 

care tinde să se încadreze într-o societate globală. 

       Reforma învăţământului românesc de după 1989 s-a dovedit a fi un proces complex care nu 

a beneficiat de o viziune globală privind restructurarea, generând numeroase contradicţii menţinute 

sau, uneori, chiar accentuate de rezolvarea unor probleme locale sau particulare  deşi pană la 

reforma comunistă a invăţământului din 1948 învăţământul romănesc a avut o tradiţie şi un nivel 

european datorită reformelor lui Spiru Haret şi Constantin Angelescu. Curricula şcolară a promovat 

constant micşorarea efortului de invăţare, ceea ce pune sub semnul întrebării dacă se doreşte într-

adevăr pregătirea tineretului României pentru o societate bazată pe cunoaştere. Chiar şi în această 

situaţie, un sondaj de opinie efectuat în rândul elevilor de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 

prezentat în cadrul unei şedinţe a Comisiei Naţionale de Fizică,  a arătat că aproape jumătate din cei 

chestionaţi au afirmat că nu îi interesează matematica şi fizica şi nu au nevoie de aceste obiecte. Ba 

mai mult, unii, mai ―curajoşi‖ au afirmat chiar că aceste discipline şcolare ar trebui scoase din 

planurile de învăţământ!                                                           

       Şcoala este o componentă esenţială a gradului de civilizaţie şi constituie singurul loc unde se 

formează  deprinderi intelectuale si sociale şi se pun bazele excelenţei profesionale a viitorilor 

cetăţeni ai României. Cum pot deveni tinerii de azi buni profesionişti, creatori de ştiinţă şi 

tehnologii, daca nu vor să înveţe matematica, fizica, chimia şi biologia?  

       Reevaluarea curriculei preuniversitare cu scopul explicit de a îmbunătăţi actul de predare al 

matematicii, fizicii, chimiei si biologiei pe tot parcursul educaţional al oricărui elev, este un 

imperativ al momentului actual cand se discută diferite propuneri pentru o nouă lege a 

învățământului. Ar trebui să se aibă in vedere, în primul rand,  implementarea programului de la 

Lisabona  prin care şefii de state şi de guverne au stabilit o strategie noua pentru dezvoltarea UE, 

astfel încât aceasta să devină  "cea mai dinamică şi competitivă economie mondială, bazată pe 

cunoaştere". 

       Grija pentru calitatea educaţiei este o constantă pentru ţări responsabile care îşi propun 

permanent soluţii pentru unui viitor prosper. Periodic, acestea îşi ajustează programele de educaţie 

in funcţie de imperativele momentului. Astfel, ca să dăm un singur exemplu, în anul 2005, o 

comisie de lucru organizată sub auspiciile Academiei Naţionale de Ştiinţe din SUA, concluziona in 

raportul intitulat „Rising Above the Gathering Storm‖ (Înălţarea deasupra furtunei care se apropie), 

că erodarea potenţialului ştiinţific si tehnic din SUA constituie o ameninţare directă la adresa 

securităţii sale economice. La obiect, in capitolul intitulat "Ce fel de acţiuni trebuie să ia America in 

domeniul educaţiei în matematică şi ştiinţele exacte ca să rămână prosperă şi in secolul 21‖, 

Comisia a propus ca elemente primordiale ―creşterea rezervorului de talente ştiinţifice ale SUA prin 

perfecţionarea procesului de educaţie în domeniile matematicii şi ştiinţelor exacte‖. 
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       O discuţie publica serioasă pe acest subiect ar trebui să aibă loc şi în ţara noastră prin 

implicarea şi angrenarea a zeci si sute de specialişti atestaţi profesional şi pe plan internaţional, 

profesori cu experienţă apreciabilă la catedră, care să elaboreze rapoarte asemănătoare celor din 

SUA si UE, menţionate mai înainte şi  care să fie pe larg  dezbătute cu factorii interesaţi direct. Din 

păcate, dezbateri publice de acest fel, responsabile, nu au fost organizate de cei care au condus 

destinele învăţământului românesc în perioada postdecembristă. Analizele Comisiilor Prezidenţiale 

pentru Educaţie dar si a Societăţilor profesioniste de profil au pus ca principii ale strategiei 

învăţământului liceal si gimnazial interesele elevilor, ale viitorului României. Din păcate, 

deocamdată aceste interese sunt trecute cu vederea, politizându-se si bagatelizându-se o finalizare 

europeană decentă, civilizată a problemelor educaţiei. 

        Filozoful francez Gaston Bachelard, cunoscut teoretician al cunoaşterii ştiinţifice, referindu-

se la procesul de învăţământ, adica al transmiterii de cunoştinţe, spunea tranşant: ―profesorii de 

ştiinţe, mai mult decăt ceilalţi profesori, nu înţeleg că ceea ce predau ei nu este înţeles‖. 

Teoretizarea excesivă a predării ştiinţelor în liceu în ultimele două decenii a neglijat un principiu 

esenţial cunoscut încă din Antichitate(de la medicul Galenus) şi susţinut cu mult curaj încă din 

secolul al XIII-lea de către eruditul Roger Bacon: drumul cunoaşteri trebuie să înceapă mereu pe 

―via experimenti‖ şi abia apoi să continue pe ―via rationis‖. 

       Cei cu dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor de matematică au considerat că  fizica, chimia, 

biologia se pot studia şi fară matematică, deci descriptiv, ceea ce este eronat in totalitate. Pregătirea 

stiinţifică a adolescentilor din ţara noastra este cu mult sub limitele potentialului creativ şi 

intelectual al tinerilor din România.  

        Un rol important trebuie să revină modernizării conţinuturilor prin apropierea lor de 

cotidian, deplasarea centrului de interes spre aplicaţiile cele mai recente ale ştiiinţei: ceasurile 

atomice, holografia, fotografia digitală, centralele nuclearo-electrice, CD-uri şi memorii optice, 

telefonie mobilă, robotica etc.    

       Cu increderea în mintea românului cea de pe urmă, să sperăm că se mai poate face ceva 

privind o calitate europeană a educaţiei din România şi a ştiinţelor exacte în particular.  
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BIODIVERSITATEA- SECRETUL VIITORULUI PLANETEI 

 

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 
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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 

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: 
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- 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. 
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- 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. 

 

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. 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Ardelean, Florinela, Iordache, Vlad, Ecologie și protecția mediului, Matrix Rom, București, 

2007 

2. Bica, Ion, Elemente de impact asupra mediului, Matrix Rom, București, 2000 

3. Bold, Octavian, Valerian, Mărăcineanu,Gelu, Agafiel, Depozitarea, tratarea și reciclarea 

deșeurilor și materialelor, Matrix Rom, București, 2004 

4. Filipoiu, Mircea, Burlacu, Gabriel, Frumosu, Ladislau, Ecologia-dicționar enciclopedic, 

Editura Tehnică, București, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA SECOLULUI XXI,  2019 

82 
 

GESTIONAREA RESURSELOR UMANE DIN  

PERSPECTIVĂ MANAGERIALĂ 
 

Ivan Grigore, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg – Jiu 

În timp ce particularitatea unui individ transpareîn personalitatea sa, individualitatea unei 

organizaţiise manifestă în cultura sa. (Eldrige şi Crombie, 1974) 

 

Există o serie de termeni ce descriu activitatea ce se desfăşoară pentrua ajuta organizaţia să-şi 

folosească la întreaga capacitate resursele umane.Cel mai utilizat termen în prezent este cel al 

"managementului resurselorumane". Acest concept se referă la trei aspecte legate de resursele 

umane: 

 utilizarea resurselor umane; 

 motivarea resurselor umane; 

 protecţia resurselor umane. 

Conducerea resurselor umane, realizată sistematic şi în perspectivă,vizează, printre altele, 

asigurarea cu personal - atât din punct devedere cantitativ, cât şi calitativ - suficient pentru a garanta 

atingereaobiectivelor organizaţiei. 

Principalele zone asociate cu managementulresurselor umane sunt: 

 relaţiile management-sindicate şi negociere; 

 instruire-dezvoltare;  

 identificarea necesarului de instruire şi propunereade soluţii de instruire; 

 analiza posturilor - sarcini, relaţii de subordonare, rezultate aşteptate,criterii de măsurare a 

performanţei şi standarde de performanţă; 

 managementul recompenselor - evaluarea posturilor, proiectarea şiimplementarea sistemului 

de plată şi a pachetului de beneficii, aschemei de bonificaţii şi recompense; 

 planificarea resurselor umane şi acoperirea nevoilor, prin recrutareaşi selecţia de personal; 

 managementul carierei, inclusiv evaluarea performanţelorindividuale; 

 activităţi de consultanţă – oferirea de sfaturi şi opinii profesionaleconducătorilor 

întreprinderii referitoare la aspecte şi incidente rezultatedin activitatea zilnică; 

 relaţii de muncă – procedurile disciplinare şi coercitive, comunicare; 

 politică – definirea şi implementarea politicilor cu ajutorul cărora activităţilemenţionate mai 

sus sunt puse în practică. 

Succesul sau eşecul unei organizaţii1 sunt intrinsec legate de modulîn care acţionează angajaţii 

acesteia. Managerii pot fi tentaţi să se retragă înaparenta siguranţă a "buncărului" lor de unde să 

emită ordine. Însă ei trebuiesă fie conştienţi că nu se mai pot folosi de autoritate şi coerciţie aşa cum 

seîntâmpla odinioară. De aceea, cuvântul care desemnează soluţia aplicabilă în acest noucontext 

este implicarea. Managerii trebuie să-şi motiveze angajaţii,insuflându-leangajament şi dorinţă de 

acţiune şi încurajându-lecreativitatea; trebuie să exploateze experienţa, energia şi 

aptitudinilediverselor grupuri de angajaţi şi să alcătuiască echipe de primă mână pentrua rezolva 

probleme, pentru a identifica oportunităţi şi pentru a da sensuriaşului volum de informaţii 

disponibile în prezent. Rolul motivaţiei nu este doar acela de a-i face pe oameni sămuncească, ci de 

a-i face să muncească bine, de a-i determina să-şiutilizeze integral resursele fizice şi 

intelectuale. Acolo unde existămotivaţie, există productivitate şi performanţă, iar oamenii sunt 

mulţumiţi. Cu alte cuvinte, toată lumea câştigă. Motivaţia este crucială în succesulprivit nu doar la 

nivelul organizaţiei, ci şi la nivelul oricărui departament,proiect sau plan şi, indiscutabil, reprezintă 

unul din cele mai importantedomenii de responsabilitate ale unui manager. 

Schimbarea esenţială adusă de noua abordare cu privire la conducerearesurselor umane constă în 

faptul că obiectivul nu mai este ca oamenii sădesfăşoare o activitate în parametri daţi, ci obiectivul 

devine implicareaacestora în activitatea întreprinderii la nivelul maxim al posibilităţilor lor. 
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Nu mai avem de-a face cu performanţe stabilite la nivel individual, ci cuobiective la nivelul 

întreprinderii, individul fiind atras în realizarea acestora. Pentru atingerea acestui ţel, un cadru de 

conducere dispune de o gamăvariată de instrumente, cum ar fi: 

 potenţarea încrederii în sine a lucrătorilor cu scopul ca aceştia să 

 devină motivaţi pentru angajarea în activităţi complexe; 

 valorificarea muncii prin crearea de oportunităţi pentru obţinerea 

 satisfacţiei şi evitarea insatisfacţiei în muncă sau prin construirea 

 unui climat de apreciere a muncii bine făcute; 

 asigurarea competiţiei constructive; 

 asigurarea unui sistem de salarizare stimulativ; 

 delegarea etc. 

Pentru a puteapune în aplicare, cu şansă de reuşită, metodele şi tehnicile de motivare trebuie 

ca, atunci când se proiectează posturile, să se aibă în vedere şi implicaţiilemotivaţionale pentru a se 

obţine o cât mai bună corelaţie persoană-post. În concluzie, preocuparea managerilor de a obţine 

maximul de la angajaţiilor trebuie să ţină cont atât de motivaţiile fiecărui individ în parte, câtşi de 

motivaţiile specifice care apar la nivelul grupului. Numai împreunăaceste două niveluri de abordare 

permit cunoaşterea situaţiei reale şi luarea,în consecinţă, a măsurilor care se impun.O listă cu astfel 

de măsuri, în fapt paşi cu caracter practic, care potcrea şi susţine un mediu de lucru motivant poate 

fi următoarea: 

 stabilirea unor obiective incitante, însă, în acelaşi timp, realiste şirealizabile;  

 managerul trebuie să implice angajaţii în determinareapropriilor lor obiective; oamenii au 

nevoie să simtă că deţincontrolul (total sau cel puţin parţial); 

 informarea angajaţilor cu privire la deciziile care le vor influenţaactivitatea şi, de fapt, cu 

privire la orice aspect important legat deorganizaţie; 

 creşterea responsabilităţilor individuale prin mai multă delegare; 

 activitatea trebuie repartizată astfel încât fiecare să aibă şansa dea-şi asuma mai multă 

responsabilitate şi de a dobândi mai multăexperienţă; 

 înţelegerea clară, din partea angajaţilor, a faptului că realizările şieşecurile depind de 

definirea clară a relaţiei între efort şirecompensă (cu asigurarea că angajaţii au înţeles corect 

aceastărelaţie); 

 recunoaşterea realizărilor angajaţilor, fără a banaliza însărecompensele prin distribuirea lor 

cu prea mare uşurinţă. 

Aceste măsuri reprezintă, de fapt, baza unui bun management al angajaţilor.  

Dezvoltarea resurselor umane este una din opţiunile strategice aleoricărei organizaţii interesate în 

creşterea sa. Capacitatea acesteiade a se adapta schimbărilor mediului, de a evolua, depinde în mare 

parte de modul în care organizaţia îşi alege angajaţii, îi pregăteşte, îidirecţionează judicios, ţinând 

cont de aspiraţiile şi potenţialul lor. 

Gestiunea carierelor sau dezvoltarea potenţialului uman al întreprinderiivizează atingerea 

celui mai bun echilibru între nevoile personalului,aşteptările cu privire la munca în sine, potenţialul 

şi aspiraţiile acestuia. În consecinţă, elaborarea şi derulareaunui plan de dezvoltare a carierelor 

angajaţilor vor avea drept bază unprogram de apreciere a salariaţilor, care să fie capabil să ofere o 

imagine cât mai fidelă a potenţialului şi performanţelor acestora. În funcţie de rezultateleaprecierii, 

planurile de dezvoltare a resurselor umane vor fi personalizatepentru fiecare salariat, în strânsă 

corelaţie cu nevoile viitoare alefirmei în ceea ce priveşte forţa de muncă. 
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ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA 

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

Ivănoiu Nicolița Andreea, Liceul Tehnologic Bîlteni   

    

Educaţia reprezintă un fenomen social fundamental apărut odată cu societatea umană şi este 

specific fiecărei organizări sociale, îndeplinind funcţiile de informare şi de formare a omului din 

punct de vedere intelectual, moral, artistic, fizic.  

Asupra individului se exercită o multitudine de acţiuni şi influenţe educaţionale de-a lungul 

vieţii. Specialiştii le-au sistematizat în trei tipuri de realizare a pregătirii pentru viaţă: educaţia 

formală (școlară), nonformală (extrașcolară), informală (cunoştinţele pe care individul le preia zi de 

zi: în familie, cu prietenii, pe stradă, în mass-media). 

 Educaţia nonformală îşi are începuturile încă din timpul fondării educaţiei și conţine 

majoritatea influenţelor educative care au loc în afara clasei, fiind activităţi extrașcolare sau 

activităţi opţionale. Are un caracter mai puţin formal, dar cu acelaşi rezultat formativ. Acţiunile 

educative plasate în cadrul acestui tip de educaţie sunt flexibile şi vin în întâmpinarea diferitelor 

interese, în mod particular pentru fiecare persoană.  

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi conotaţii, provocate de 

schimbările care se produc în toate domeniile vieţii sociale. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor 

şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, spre patrimoniul valoric comun al umanităţii.  Din 

acest motiv, un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur diversităţii umane, iar dezideratul 

educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Pedagogia modernă urmăreşte depăşirea vechii concepţii educaţionale care era centrată pe 

achiziţionarea de către elev a unui volum mare de informaţii. Această concepţie presupunea 

verbalism, enciclopedism, ineficiente în planul integrării profesionale şi sociale.  Accentul este pus 

acum pe aplicarea practică, al cărei rol este de a consolida informaţiile, de a forma deprinderile, de a 

dezvolta motivaţia pentru învăţare şi activităţile productive.  

Procesul educaţional presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor 

obligatorii. Oricât de importantă ar fi educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea 

nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.  

Educatia extracurrriculară este realizată dincolo de procesul de învăţământ şi îşi are rolul şi 

locul bine stabilit în formarea personalităţii tinerilor. Activităţile extraşcolare constituie modalitatea 

neinstituţionalizată de realizare a educaţiei. Prin activităţile extracurriculare, educaţia urmăreşte 

identificarea şi cultivarea corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de 

viaţă civilizat, precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţiile extraşcolare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă , cu însufleţire şi 

dăruire, la astfel de activităţi.  

Scopul activităţilor extracurriculare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în proiecte cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, fructificarea talentelor personale şi corelarea 

aptitudinilor cu atitudini 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. 

Activităţile extracurriculare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 

plăcut şi util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională. Este necesar ca în activităţile 

extracurriculare obiectivele instructiv-educative să primeze, dar trebuie să fie integrate în mod 

echilibrat şi momente recreative. 

Stimularea personalităţii elevilor prin activităţile extracurriculare 

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 
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eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, deoarece sunt 

factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora.  

Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări de filme sau 

spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează 

anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile 

extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de 

acesta.   

Se ştie că încă de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe dacă 

sunt puşi în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. 

Copiii au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală, să le împlinească setea 

de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic, de a fi în stare să iscodească singuri 

pentru a-şi forma convingeri durabile.  

Participarea efectivă şi totală în activitate angajează atât elevii timizi cât şi pe cei slabi, îi 

temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influenţe reciproce, dezvoltă spiritul de 

cooperare, contribuie la formarea colectivului de elevi. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în 

asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi.  

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să 

îi dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai plăcut şi mai temeinic obiectivul principal 

al şcolii şi al învăţământului primar - pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de cadrul didactic, de talentul său, de 

dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a 

posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 

      Activităţi extracurriculare 

1. Serbările şi festivităţile 

Serbările şcolare au un caracter stimulator atât pentru micii artişti, cât şi pentru părinţii lor. 

Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât ―artiştilor―, cât şi ―spectatorilor―, elevi şi părinţi, 

contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. 

Acest tip de activităţi extraşcolare marchează evenimentele importante din viaţa şcolarului. 

Importanţa acestor activităţi constă în cultivarea înclinaţiilor artistice ale elevului, precum şi în 

atmosfera festivă creată cu acest prilej.  

Perioada de pregătire a serbării, dorinţa sinceră de succes, sudează colectivul, impulsionează 

în mod favorabil, cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale elevilor, atenţia, 

memoria, gustul pentru frumos. 

Prin conţinutul bogat şi diversificat al programului pe care îl cuprinde, serbarea şcolară 

valorifică varietatea intereselor şi gusturilor şcolarilor.  

Ea evaluează talentul, munca şi priceperea colectivului clasei şi transformă în plăcere şi 

satisfacţie străduinţele colectivului şi ale fiecarui elev în parte.  

Este important ca fiecare copil să aibă un loc bine definit în cadrul programelor pentru a se 

simţi parte integrată a colectivului şi pentru a fi conştient că şi participarea lui contribuie la reuşita 

serbării şcolare. 

De asemenea, un rol educativ îl au activităţile realizate cu prilejul sărbătorilor naţionale şi 

internaţionale. 

2. Concursurile şcolare 

Concursurile şcolare sunt o metodă de a stârni interesul elevului pentru diferite arii 

curriculare, având în acelaşi timp o importanţă majoră şi în orientarea profesională a acestuia. 

Concursurile şcolare oferă elevilor posibilitatea de a demonstra practic ceea ce au învăţat la şcoală 

şi acasă. Concursuri precum „Cangurul‖ , „Micul matematician‖, „Piciul‖ etc. pot oferi cea mai 

bună sursă de motivaţie, determinând elevii sa studieze în profunzime şi să obţină rezultate mai 

bune la şcoală.  

Acelaşi efect îl pot avea concursurile organizate la nivelul clasei sau al şcolii. Dacă sunt 

organizate într-o maineră plăcută, vor stimula spiritul de competitivitate, oferindu-i copilului 
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prilejul de a se integra în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit munca, precum  şi ocazia de a 

asimila mult mai uşor cunoştinţele. 

3. Excursiile şi drumeţiile 

Acest tip de activităţi ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copiilor, la educarea lor 

cetăţenească şi patriotică. Excursia îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe 

sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural-ştiinţific. 

Excursia este o formă de activitate cu caracter atractiv şi mobilizator. Este o modalitate 

deosebită de educaţie completă deoarece permite o abordare interdisciplinară a cunoştinţelor.  

Cunoştinţele de limba şi literatura română sunt valorificate prin recitarea unor poezii, 

povestirea unor întâmplari, citire, răsfoirea unor pliante, scrierea impresiilor, alegerea unor cărţi sau 

reviste. Cunoştinţele de matematică sunt utilizate pentru calcularea distanţelor, duratei de 

desfăşurare a unei activităţi, măsurarea sau aproximarea mărimilor. Informaţiile din cadrul orelor de 

istorie sunt folosite de catre elevi pentru a citi inscripţii, pentru a vizita muzee, expoziţii, 

monumente şi locuri istorice, iar cele din cadrul orelor de geografie sunt utilizate pentru a analiza 

forme de relief, clima, fauna, flora, localităţi. Orele de educaţie civică au de asemenea un aport în 

cadrul excursiilor, ajutând elevii să lege noi prietenii, să studieze grupurile, să identifice trăsături 

morale, să aplice norme de politeţe în societate. 

În realizarea unei excursii şcolare e nevoie de un plan de lucru cu abordare interdisciplinară, 

de prelucrarea normelor de deplasare în grup, a cerinţelor igienico-sanitare, a regulilor de 

comportare civilizată. Excursia este o activitate cu o formă de educaţie complexă, prin multitudinea 

de aspecte ale vieţii  (istorice, sociale, geografice, civice, culturale) pe care le înglobează. 

O excursie în natură îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura dintre cunoştinţele dobândite la 

diferitele discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, le oferă posibilitatea de a se implica activ în 

propriul proces de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea de a-şi 

susţine în mod public opiniile. 

Elevii au posibilitatea de a se simţi în ipostaza de mici cercetători ai realităţii, se simt 

responsabilizaţi, înţeleg semnificaţia unor norme. Dezvoltându-şi gustul pentru descoperirea 

adevărurilor şi legilor naturii din jurul lor învaţă cum să iubească şi să respecte natura în ansamblul 

ei. Lucrările realizate pe baza materialelor culese, compunerile, desenele, portofoliile, oferă 

posibilitatea unei evaluări temeinice. 

4. Vizitele 

Vizitele programate la muzee, monumente şi locuri istorice, case memoriale, unităţi 

economice constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice, istorice şi economice ale 

ţării. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele si fenomenele în starea lor naturală, procesul 

de producţie în defăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, 

de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale 

muncii lor. Toarte acestea stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii 

acumulează în cadrul lecţiilor. Vizitele parcurg aceleaşi etape ca şi excursiile şi se pot desfăşura cu 

scopul studierii unei teme, în timpul activităţii sau in faza recapitulării şi evaluării acesteia. 

Pentru ca vizitele să-şi atingă obiectivele, trebuie să fie bine organizate şi să se desfăşoare în 

condiţii confortabile de deplasare; să fie din timp anunţate, pentru ca personalul locului vizat sa nu 

fie luat prin surprindere şi să fie cooperant; să se stabilească clar obiectivele vizitei ( de informare, 

de documentare, de orientare şcolară şi profesională); să se discute învăţămintele, impresiile; să se 

includă rezultatele cunoaşterii în experienţa personală a elevilor. 

Un rol important îl au vizitele la bibliotecă. În actualul context educaţional, cea mai mare 

parte a elevilor nu mai citesc suficient de mult din cauza informaţiilor pe care le obţin mult mai uşor 

prin intermediul mass-media sau computerului. Lectura este cea care îl ajută să îşi dezvolte 

vocabularul, să îşi îmbogăţească cunoştinţele şi să îşi formeze o cultură literară şi comunicaţională 

de bază. 

5. Vizionările 

Vizionarea în grup de filme, spectacole de teatru sau circ specifice vârstei lor, poate 

constitui o sursă de informaţii, dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în realizarea de către elevi 
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a unor activităţi interesante. Copilul face astfel cunostinţă cu lumea artei, învaţă să o descifreze şi să 

o îndrăgească. 

Aceste activităţi vor pune elevul în rol de spectator şi vor reprezenta pentru el o sursă de 

impresii puternice: stimularea afectivităţii copilului şi cultivarea dragostei pentru artă (cărţi, teatru, 

muzică). 

6. Alte activităţi 

Alte activităţi pot fi alese de către copii, participând la ele în timpul liber. De obicei, acestea 

sunt alese ca pasiune personală sau chiar cu scopul de a îşi aprofunda cunoştintele dintr-un anumit 

domeniu. Aceste activităţi realizează completarea unor aspecte educative şi orientează copiii spre 

unele domenii de activitate: sport, muzică, poezie, pictură etc. 

Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează acumularea de cunostinţe. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, fiecare dintre ei având 

posibilitatea să se afirme conform naturii sale. 

 Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, 

cât şi de cadrele didactice în măsura în care : 

 valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

 organizează într-o manieră plăcută şi  relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

 copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

 participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 

 au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

 sunt caracterizate de optimism şi umor; 

 creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

 urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

 contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

În concluzie, putem spune că activitatea extracurriculară este o componentă educaţională 

valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie, adoptând o atitudine 

creatoare atât în modul de realizare a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie 

promovat modul variat de abordare a problemelor de manipulare a obiectelor şi a ideilor.  Elevii 

trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă 

faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi 

posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca profesorul însăşi să fie 

creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia elevilor săi tipuri de activităţi extraşcolare 

care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţionat la 

desfăşurarea acestora.  
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ENGLISH - THE LINGUA FRANCA OF THE MODERN ERA 

 

Camelia MĂNESCU 

 

" English-the lingua franca " in a socio-linguistic context refers almost literally to the use of 

English as a global language. It means a common language for the world.A language achieves a 

genuinely global status when it develops a special role that is recognized in every country. Having 

such a status, the global language has to be of a great importance, influencing all the domains of the 

human activity in the world. For example English dominate such fields as the media, foreign 

language teaching, business etc. English is present on every continent. In over 60 countries it is 

used officially and it is prominent in 20 more. Today about 400 million people speak English as 

their mother tongue or first language. Over 50 million children study English as an additional 

language at primary level and over 80 million study it at secondary level. English we know is 

derived from the language of the Angles, Saxons and Jutes. Until the early 1600s only a few million 

people spoke English.Today, we will acknowledge that English is sweeping the planet's physical, 

economic, cultural and cyber space. Hollywood, Microsoft, Coca-Cola, the hegemony of the 

American empire in the world battered by two global wars - English is the language of pop-culture, 

of tourism, of markets and trade, of the Internet. English encompasses  more than just a convenient 

means of communication among the globe's citizens; it's an ideological movement.
1
What does it 

mean to say that a language is a global language? A language achieves a genuinely global status 

when it develops a special role that is recognized in every country. Such a role will be most evident 

in countries where large numbers of the people speak the language as a mother tongue – in the case 

of English, this would mean the USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zealand, South 

Africa, several Caribbean countries and a sprinkling of other territories. Such a language is often 

described as a‗second language’, because it is seen as a complement to a person‘s mother tongue, or 

‗first language’.  Secondly, a language can be made a priority in a country‘s foreign-language 

teaching. English is now the language most widely taught as a foreign language – in over 100 

countries, such as China, Russia, Germany, Spain, Egypt and Brazil – and in most of these countries 

it is emerging as the chief foreign language to be encountered in schools.Why a language becomes a 

global language has little to do with the number of people who speak it. It is much more to do with 

who those speakers are. Latin became an international language throughout the Roman Empire, but 

this was not because the Romans were more numerous than the peoples they subjugated.They were 

simply more powerful. And later, when Roman military power declined, Latin remained for a 

millennium as the international language of education, thanks to a different sort of  the ecclesiastical 

power of Roman Catholicism.
2
There is the closest of links between language dominance and 

economic, technological, and cultural power, too, and this relationship will become increasingly 

clear as the history of English is told.Without a strong power-base, of whatever kind, no language 

can make progress as an international medium of communication.A language has traditionally 

become an international language for one chief reason: the power of its people – especially their 

political and military power. The explanation is the same throughout history.The history of a global 

language can be traced through the successful expeditions of its soldier/sailor speakers. But 

international language dominance is not solely the result of military might. It may take a militarily 

powerful nation to establish a language, but it takes an economically powerful one to maintain and 

expand it. By the beginning of the nineteenth century, Britain had become the world‘s leading 

industrial and trading country. By the end of the century, the population of the USA  was larger than 

that of any of the countries of western Europe, and its economy was the most productive and the 

fastest growing in the world. British political imperialism had sent English around the globe, during 

the nineteenth century, so that it was a language ‗on which the sun never sets‘.
3
 During the 

                                                           
1
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2
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twentieth century, this world presence was maintained and promoted almost single-handedly 

through the economic supremacy of the new American superpower. Economics replaced politics as 

the chief driving force. And the language behind the US dollar was English. The prospect that a 

lingua franca might be needed for the wholeworld is something which has emerged strongly only in 

the twentieth century, and since the 1950s in particular. The chief international forum for political 

communication – the United Nations –dates only from 1945. Since then, many international bodies 

have come into being, such as the World Bank (also 1945), UNESCO and UNICEF (both 1946), the 

World Health Organization (1948) and the International Atomic Energy Agency (1957). In 1945, 

the United Nations began life with 51 member states.By 1956 this had risen to 80 members. But the 

independence movements which began at that time led to a massive increase in the number of new 

nations during the next decade, and this process continued steadily into the 1990s, following the 

collapse of the USSR. There were 190 member states in 2002 – nearly four times as many as there 

were fifty years ago. The language has penetrated deeply into the international domains of political 

life,business, safety, communication, entertainment, the media and education. The convenience of 

having a lingua franca available to serve global human relations and needs has come to be 

appreciated by millions. Several domains, as we shall see, have come to be totally dependent on it – 

the computer software industry being a prime example. As a result, when new technologies brought 

new linguistic opportunities, English emerged as a first-rank language in industries which affected 

all aspects of society –the press, advertising, broadcasting, motion pictures, sound recording, 

transport and communications.
4
 The present-day world status of English is primarily the result of 

two factors: the expansion of British colonial power, which peaked towards the end of the 

nineteenth century, and the emergence of the United States as the leading economic power of the 

twentieth century. It is the latter factor which continues to explain the world position of the English 

language today. English as a Global language is not merely an international language, that Global 

English even as an international language represents a totally new phenomenon in human history. 

The uniqueness of English as an international language is not merely a matter of scale. Global 

English is a distinct and new phenomenon with a dynamism and a logic of its own. English has 

become an ideological movement and it has already grown to be independent of any form of social 

control
5
.The English Language is the single linguistic support of the democracy expansion in the 

world 
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CONCEPTUL  DE CALITATE A EDUCAȚIEI DIN PERSPECTIVA NOILOR ABORDĂRI 

PEDAGOGICE 

Prof. MERGEA TEODOR 

COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TG-JIU 

 

        Conceptul de calitate are o puternică încărcătură culturală, fiind dependent de valorile 

promovate de indivizi, grupuri și la nivelul societăţii în ansamblu. Calitatea educaţiei este definită, 

promovată, asigurată și evaluată pe baza valorilor exprimate la nivel social, al sistemului școlar, al 

școlii și al comunităţii. 

      În dicţionarele generale, calitatea este definită drept un nivel sau grad de excelenţă, valoare sau 

merit, asociat unui anumit obiect, produs, serviciu sau persoană. În primul rând, un lucru ―bun‖, de 

calitate, nu are defecte. De aici începe, de fapt, și evoluţia conceptului de ―calitate‖: activitatea 

asociată ―eliminării produselor cu defecte‖ se numește, în literatura de specialitate, ―inspecţia 

calităţii‖. 

Marea majoritate a documentelor europene considera ca un sistem sau un subsistem 

educațional oferă educație de calitate dacă există creșteri semnificative la anumiți indicatori cum ar 

fi ratele de succes la examene, la testările naționale și internaționale de tip PISA sau TIMSS. 

 Exista la nivel european si internațional, o serie de inițiative recente privind calitatea 

educației, care intenționează sa creioneze direcțiile in care se presupune ca vor evolua sistemele de 

educație și de formare profesionala in viitoarele decenii, direcții stabilite prin consens la nivelul 

instituțiilor europene și internaționale. 

   Aceste direcții vor trebui avute in vedere la construirea sistemelor naționale de management 

si de asigurare a calității, inclusiv a celor românești. Aceasta aliniere este necesara, pe de o parte, 

pentru a asigura o integrare reală și funcțională, din punct de vedere educațional, a României in 

Uniunea Europeana si, pe de alta parte, pentru ca inițiativele românești din acest domeniu sa fie 

consonante, din punct de vedere teoretic si metodologic cu ceea ce se întâmplă acum în lume. 

  „Recomandarea Parlamentului si a Consiliului privind cooperarea europeana in evaluarea 

calității educației școlare‖ (apărut in anul 2000) recomanda ca statele membre sa sprijine 

îmbunătățirea calității educației școlare prin: 

             Sprijinirea si, acolo unde este cazul, stabilirea unor sisteme transparente de calitate cu 

următoarele obiective: 

 Prezervarea calității educației școlare ca baza a învățării permanente, in contextul economic, 

social si cultural al fiecărui stat membru, luând in considerație, totodată și dimensiunea 

europeană. 
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 Încurajarea autoevaluării ca metoda de învățare și dezvoltare instituțională, ca parte a unui 

sistem echilibrat care îmbină autoevaluarea ca evaluare externa. 

 Clarificarea scopurilor și condițiilor pentru autoevaluare la nivelul unităților școlare și 

asigurarea compatibilității modului de abordare a autoevaluării cu restul cadrului legislativ. 

 Sprijinirea și, acolo unde este cazul, dezvoltarea sistemelor de evaluare externă cu 

următoarele scopuri: 

- Monitorizarea, oferirea de sprijin metodologic și încurajarea autoevaluării. 

- Oferirea unei imagini independente a școlii, asigurând totodată permanența procesului de 

dezvoltare și optimizare. 

- Adăugarea unui element definitoriu și creativ autoevaluării de la nivelul scolii. 

- Asigurarea asumării responsabilității comune pentru dezvoltarea si optimizarea 

instituțională. 

 

 Sprijinirea formarii manageriale si in domeniul autoevaluării, cu următoarele scopuri: 

- Dezvoltarea funcției de autoevaluare ca instrument efectiv pentru consolidarea dezvoltării 

instituționale. 

- Asigurarea unei diseminări eficiente a exemplelor de buna practica si a noilor instrumente 

de autoevaluare. 

 Sprijinirea capacității unităților școlare de a învăța unele de la altele, la nivel național și 

european, cu următoarele scopuri: 

- Identificarea bunelor practici, a instrumentelor de lucru eficiente si a exemplelor de 

excelenta („benchmarks‖). 

- Formarea rețelelor de sprijin reciproc și dezvoltarea evaluării externe. 

 

 Incurajarea cooperarii intre autoritatile responsabile pentru calitate in educatia scolara si 

promovarea retelelor europene. Cooperarea va acoperi urmatoarele arii: 

- Schimbul de informatie  experienta, in special la nivelul metodologiei  al exemplelor de 

bune practici. 

- Dezvoltarea unor sisteme de date comparabile, de indicatori si de benchmarks privind 

sistemele de educatie, in vederea compararii punctelor tari si a slabiciunilor si in vederea 

compararii bunelor practici. 

- Construirea unei expertize europene in acest domeniu, care poate fi pusa la dispozitia 

autoritatilor din statele membre implicate. 

-  Promovarea contactelor internationale dintre experti. 
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Definiţia calităţii din Legea calităţii educaţiei reflectă o dualitate (obiectiv – subiectiv) a 

conceptului: 

„Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate” 

Acest lucru este extrem de important pentru sistemul nostru de învăţământ: la noi, încă, se consideră 

calitatea ca fiind produsă și definită exclusiv de școală ca ofertant de servicii educaţionale. Ca 

urmare, beneficiarii și clienţii educaţiei nu sunt decât în rare ocazii și doar in extremis consultaţi, iar 

satisfacţia lor nu este un motiv de preocupare pentru instituţiile publice de educaţie, care nu 

funcţionează într-un mediu concurenţial. 

Calitatea trebuie înţeleasă drept măsura standardizată a excelenţei pe care beneficiarii o 

stabilesc pentru anumite servicii educaţionale: elevii, părinţii, angajatorii sunt cei care stabilesc cum 

trebuie să fie un program educaţional de calitate, iar unitatea școlară respectivă trebuie să ofere acel 

program așa cum a fost el definit de către beneficiari. Deci, calitatea este asigurată de școală dar 

este definită de beneficiari. 
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LES ACTES DE LANGAGE ET LE ROLE DES CONTEXTES 

DANS LES TEXTES DES MANUELS DE FLE 
                                                                                     Prof. Mihai Melania  

Liceul de Arte „Constantin Brailoiu”, Tg Jiu, Gorj 
 

      Dans la deuxième moitié du XXe siècle s‘est édifié, dans le champ de la philosophie analytique 

anglo-saxone, une théorie pragmatique du langage, la théorie des speech-actes. Cette théorie part du 

fait que l‘unité minimale de la communication humaine est l‘accomplissement de certains types 

d‘actes. Le premier a eu parler a été le professeur de philosophie morale d‘Oxford,  John Langshaw 

Austin.  Il précisait, dans ses conférences, que les philosophes avaient supposé que le rôle d‘une 

affirmation ne pouvait être que de décrire quelque  chose ou d‘affirmer  un fait quelconque,  ce 

qu‘elle ne saurait faire sans être vraie ou fausse.  Austin n‘était pas d‘accord avec les philosophes 

qui considéraient les phrases comme représentant des états de chosesqui pouvaient être vrais ou 

faux et qui considéraient que le langage avait principalement pour but de décrire la réalité. Il a 

constaté aussi que de nombreuses phrases qui ne sont pas ni questions,  ni phrases impératives,  ni 

exclamations,  ne décrivent rien et ne sont pas évaluables du point de vue de leur vérité ou de leur 

fausseté.  Il en a donné quelques exemples, comme : 

« Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. » 

Dans cette phrase il s‘agit d‘un métier,  celui de prêtre, qui permet que l‘enfant soit baptisé.  Si 

c‘était une autre personne qui disait cette phrase,  l‘enfant ne serait pas du tout baptisé à cause du 

fait que cette personne -là  n‘était pas prêtre.  Il y a donc un manque de quelque  chose 

d‘extralangage.  Un rôle important a aussi le contexte.  Le baptême  se passe d‘habitude à l‘église. 

Donc, on peut supposer qu‘on se trouve dans une église et le prêtre dit la phrase du baptême. 

     Pour communiquer il faut donc du langage et d‘extralangage.  Il y a actes de langage réussis 

(lorsque l‗autre décodifie le message) et actes de langage pas réussi. Les verbes qui sont le support 

de la première catégorie sont constatifs et les autres qui aident à l‘exécution d‘un acte s‘appellent 

performatifs.  Les verbes les plus fréquents sont les constatifs parce que généralement nous 

décrivons le monde à l‘aide du langage.  Les caractéristiques de la phrase performative sont le mode 

indicatif, le temps présent,  la première personne,  la voix active et son évaluation se fait en termes 

de bonheur ou de malheur et non pas en termes de vérité ou de fausseté.  Les plus utilisés verbes 

performatifs sont: demander, permettre, jurer, ordonner, etc. 

   Selon Austin il y a trois types d‘actes de langage :  locutionnaire, illocutionaire, perlocutionnaire . 

L‘acte locutionnaire est l‘acte accompli par le simple fait de dire quelque chose, produire des sons 

qui ont du sens et de référence, par exemple: Il m‘a dit:« Tire sur elle ! » voulant dire par tire,  tire 

et se référant par elle à elle. 

L‘acte illocutoire est l‘acte accompli en disant quelque chose (promesse, ordre, déclaration, 

affirmation). Exemple: Il m‘ordonna de tirer sur elle.  

L‘acte perlocutionnaire est l‘acte accompli par le fait de dire quelque chose (persuader, convaincre, 

effrayer). Exemple: Il m‘a persuadé de tirer sur elle. 

Il y a aussi des situations quand on a deux actes perlocutoires pour le même acte locutoire. 

L‘interprétation dépend du contexte : Il protesta contre mon acte… 

                                                             Il me retint de…. 

Dans l‘acte locutoire et illocutoire l‘accent est sur celui qui dit quelque chose, et dans l‘acte 

perlocutoire on met l‘accent sur celui qui reçoit, sur la conséquence. 

La théorie des actes de langage a été continuée par John Searle qui a observé la structure 

sémantique d‘un acte illocutionnaire. Exemple:  Jean travaille beaucoup. 

                                                                               Jean travaille beaucoup ? 

                                                                               Travaille beaucoup Jean ? 

Plût au ciel que Jean travaille beaucoup. 

Dans ce cas l‘acte communest ―Jean travaille beaucoup‖, appelé acte propositionnel. ―Jean‖ est le 

référent. L‘acte de prédication est ici «  travaille ». L‘acte illocutoire diffère: dans la première 
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phrase il y a affirmation,  dans la deuxième interrogation,   dans la troisième ordre  et dans la 

quatrième souhait. Toujours le philosophe Searle observe le fait qu‘il y a une multitude de valeurs 

pour les formes de base(affirmative, interrogative et impérative):assertion, question, ordre , 

promesse,  avertissement,  conseil,  etc.Les valeurs se distinguent surtout à l‘oral. A l‘écrit on a des 

signes de ponctuation. Pour l‘oral il y a l‘intonation, le rythme.  A l‘écrit il y a le conditionnel 

présent,  pour exprimer une demande. Si à l‘oral les deux personnes sont face à face, en écrit 

interviennent l‘orthographe et le système verbale. 

Du point de vue des éléments d‘analyse du discours, j‘ai choisi trois textes des manuels pour 

exemplifier : ―Début d‘une amitié‖- page -16 

―Une soirée inoubliable‖-page 28 

―Je voudrais être tout‖-page 58, dans le manuel de ―Langue française‖ pour la X-e, langue seconde. 

Dans le premier texte, le contexte est représenté par une lettre d‘amitié et le lieu est le 

voisinage d‘une boulangerie.  La relation entre les interlocuteurs, Lucien et Signorina, est une de 

début d‘une amitié : « Tu t‘appelles comment ? » 

- acte illocutoire 

-forme interrogative 

-valeur question 

-le verbe est performatif:mode indicative, temps présent, II-e personne du singulier, voix 

pronominale; 

―L‘amitié se nourrit de communicatio. » 

-acte locutionnaire 

-le référent est l‘amitié 

-la prédication est ―nourrit de communication‖ 

-le verbe est constatatif, mode indicative, temps présent, III-e personne du singulier, voix 

pronominale; 

Dans le deuxième texte, le contexte est un discours sur les loisirs. Les interlocuteurs sont des 

adolescents. La relation entre eux est une ce connaissance : 

« Je t‘invite à une promenade. ‖ 

-acte illocutionnaire 

-forme impérative 

-valeur invitation 

-le verbe est performatif: inviter, mode indicative, temps présent, I-e personne du 

singulier,voix active; 

Dans la phrase ―Si on allait au cinéma?‖ on a: 

- acte illocutoire 

-forme affirmative 

-valeur proposition 

-verbe performatif, mode indicative, temps imparfait, III-e personne du singulier, voix 

active; 

―Permettez-moi de de vous demander l‘adresse‖ est une phrase où il y a: 

-acte illocutoire 

-valeur demande 

-verbe performatif, mode indicative, temps présent,  II-e personne du pluriel voix active ; 

―Je regrette, mais ça ne me dit rien‖: 

-acte perlocutoire 

-le verbe est constatif, mode indicative, temps présent ; I)e personne ;du singulier ; la voix 

active; 

Dans le texte ―Je voudrais être tout‖ le contexte est un discours entre un orphelin et son  

oncle. Donc leur relation est une parentale. Le lieu est la maison de monsieur Henri, l‘oncle, le 

moment est après la mort de la mère d‘ Olivier, le neveu. 

―Que feras –tu plus tard?‖ 

-acre illocutionnaire 
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-―tu‖ est le référent 

-valeur question 

-le verbe performatif est au mode indicative, temps futur simple, II-e personne du singulier, 

voix active; 

―Le plombier décore la maison‖: 

-acte illocutoire 

-le référent est le plombier 

-la prédication est  « décore la maison ― 

-le verbe est performatif, mode indicative, temps présent, III-e personne du singulier, voix 

active.Et les exemples peuvent continuer. 

 A la fin de cette analyse du discours, j‘ai constaté que les actes de langage les plus présents 

sont ceux locutionnaires et illocutionnaires. 
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CREAREA SITE-URILOR WEB FOLOSIND PLATFORMA WORDPRESS 

 

Informatician Moianu Mădălin 

Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu  

 

În urmă cu câțiva ani, activitatea de creare site web aparținea doar celor cu studii în domeniu 

sau cu experiență. Însă, din fericire, acele vremuri au trecut. Astăzi, există numeroase platforme și 

instrumente, atât gratuite cât și contra cost, care sunt la îndemâna oricui dorește să își creeze 

propriul site. 

Există extrem de multe modalități de a-ti prezenta afacerea online, prin intermediul unei 

platforme, care poate lua forma unui site de prezentare, a unui blog sau a unui magazin online. 

Acestea pot fi realizate prin folosirea unor template-uri pe care specialistul in web design si 

dezvoltare web îl cosmetizează și îl adaptează fiecărui client sau prin realizarea unui site custom 

made, personalizat strict pentru fiecare afacere in parte. 

Astăzi vom discuta despre avantajele folosirii unei platforme ce pune la dispoziție nenumărate 

template-uri prestabilite, anume: WORDPRESS. 

Exista nenumărate avantaje ale folosirii platformei WordPress, aceasta fiind una dintre cele 

mai cunoscute si utilizate platforme la nivel global. Câteva avantaje foarte importante sunt cele 

referitor la accesibilitate. 

Platforma WordPress poate fi accesata de oriunde, indiferent de condiții, atât timp cat exista 

acces la internet. 

Este cea mai simpla platforma de utilizat si administrat datorita interfeței foarte sintetizate. 

Este foarte ușor de actualizat orice informație din interiorul platformei 

Un alt mare avantaj al WordPress-ului este legat de securitate. 

Platforma se actualizează automat la ultima varianta, așa încât vei avea întotdeauna cele mai 

sigure module de securitate active pe site. 

Tot in lista avantajelor putem sa plasam un element foarte important în ceea ce privește performanta 

site-ului tău, anume: sincronizarea. 

Platforma WordPress se sincronizează automat cu toate conturile de Social Media, așa încât 

nu va mai fi nevoie sa te loghezi de fiecare data pe fiecare cont pentru a actualiza conținutul, acest 

lucru realizându-se automat. 

Exista destul de multe module suplimentare pe care le vei dori pe site, pentru a-ți eficientiza 

afacerea. Toate acestea sunt actualizate si sincronizate automat cu site-ul tău, în cazul utilizării 

WordPress 

Alături de toate aceste avantaje, WordPress-ul are un alt avantaj, care consideram noi ca este 

cel mai important in cadrul construirii unei strategii puternice de poziționare a afacerii tale in 

mediul online. 

Platforma pune la dispoziție un sistem complet de construire si administrare a unei strategii 

SEO. Exista un sistem incorporat de SEO in platforma WordPress care oferă sfaturi si indicații 

concrete asupra acestui subiect. Realizând aceste activități si urmând cu atenție pașii indicați de 

WordPresss, conținutul de pe site va fi foarte ușor indexat, iar site-ul tău se va bucura de o 

poziționare mult mai buna in motoarele de căutare. 

 Acest sistem de optimizare SEO incorporat pe platforma oferă rezultate măsurabile si 

vizibile în cel mai scurt timp. Dacă totuși dorești sa aprofundezi subiectul SEO și dorești optimizare 
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la un nivel mai profesionist decât atât, trebuie sa iei in calcul si următorul avantaj al platformei, care 

se îndreaptă în aceeași direcție: 

Este extrem de ușor sa sincronizezi orice pachet de SEO (aplicație web) cu site-ul tău, in 

cazul in care folosești WordPress, deoarece aceasta permite upload-ul sau instalarea diverselor 

plug-in-uri pe platforma, in doar câteva minute. 

Odată cu apariţia platformei WordPress, procesul s-a democratizat şi, practic, oricine cu 

minime abilităţi online poate crea un site web. Inclusiv tu! 

Tot ce ai nevoie este de un ghid de creare site web în WordPress, care să îți ofere 

îndrumarea necesară pentru a parcurge, în ordinea corectă, pașii necesari ca să ai propriul website.  

WordPress este una dintre cele mai populare platforme CMS (Content Management System) 

din întreaga lume. Rolul ei este să te ajute să creezi un site web rapid dar și să publici cu ușurință 

conținut pe site-ul tău. 

Conform statisticilor, peste 32% din site-urile existente online sunt pe platformă WordPress. 

Asta înseamnă aproximativ 20 de milioane de website-uri, printre care se află 14,7% din cele mai 

populare 100 de site-uri din întreaga lume.  

Pentru a rula pe internet, platforma WordPress trebuie instalată pe server-ul care va găzdui 

site-ul tău. De acest lucru se ocupă furnizorul de găzduire web, procesul instalării fiind extrem de 

simplu şi rapid. Odată instalată, te poţi loga pe platforma WordPress pentru a adăuga tema pe care o 

dorești, împreună cu texte, fotografii, video şi orice alt tip de conţinut. 

Partea frumoasă în procesul de creare site web în WordPress este că ai la dispoziţie o 

multitudine de „template-uri‖ („șabloane‖) dintre care poţi alege şi care se pot schimba după bunul 

tău plac şi în funcţie de nevoile tale. Cu un singur click. De asemenea, poţi adăuga tot felul de 

„plugin-uri‖ („extensii‖), în funcție de ce ai nevoie. Partea și mai frumoasă? Nu e nevoie să te 

rezumi la aceste șabloane! Dacă dorești, poți apela la un programator și îți va crea un design 100% 

custom, conform nevoilor tale. Singura diferență față de un site realizat în întregime de la zero va fi 

că panoul de administrare va fi cel al platformei WordPress. 

Crearea oricărui site web pleacă de la un nume pe care îl alegi, dar care trebuie să fie şi 

disponibil. Fiecare domeniu pe internet este unic, iar verificarea disponibilităţii acestuia este foarte 

uşor de realizat şi se face prin intermediul furnizorului de hosting. 

Este bine să ţii cont de câteva aspecte atunci când te gândeşti la un nume pentru domeniul 

tău: 

Să fie scurt – aşa va fi deopotrivă mai uşor de reţinut şi mai uşor de scris în browser; 

Să fie memorabil – alege un nume care să rămână în mintea publicului de la prima vizită; 

Să fie atragător – fii creativ şi gândeşte-te la un nume care să capteze atenţia şi care descrie 

totodată ceea ce faci; 

Să fie uşor de scris; 

Să includă cuvinte cheie – cu cât numele domeniului tău este mai aproape de nişa pe care o 

reprezintă, cu atât mai uşor va fi găsit în căutările Google. 

Înregistrarea unui domeniu presupune şi alegerea unei extensii. Cele mai populare dintre ele: 

.ro, .com, . org, .net. 

Alegerea numelui de domeniu este unul din cei mai importanți pași în crearea unui site web.  

Pentru a rula online, site-ul are nevoie de un spaţiu fizic pe un server. Acest server este ca un 

fel de hard disk menit să stocheze toate informaţiile de pe site-ul tău (texte, imagini, clipuri video). 

Furnizorul de găzduire web îţi închiriază practic spaţiu pe serverele lor şi are grijă ca acesta să 

beneficieze de cele mai bune condiţii pentru a funcţiona pe internet. 
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Când vine vorba despre creare site web în WordPress, cea mai bună variantă de găzduire 

este cea shared (Shared Hosting), de altfel şi cea mai accesibilă. 

Ca începător, o idee bună este să înregistrezi numele de domeniu în același timp cu alegerea 

serviciului de găzduire. În acest fel, site-ul tău va fi activ foarte repede şi fără alte configurări. 

Există numeroși furnizori de hosting pe piața din România și nu numai. Cu siguranță, dacă 

site-ul tău va fi pe domeniu .ro sau .eu dar te adresezi unui public din România, atunci e recomandat 

să îți alegi un furnizor românesc de hosting.  

Aşadar, după alegerea domeniului şi hosting-ului, iată-ne în punctul cel mai important: 

crearea site-ului web. În ziua de azi, chiar nu ai nevoie de cunoștinţe de programare ori web design 

pentru a crea un site web.  

Înainte de a ajunge la partea unde să te poţi juca cu diverse teme, fonturi şi culori, trebuie să 

instalezi WordPress, iar pentru asta ai la îndemână două modalităţi: una manuală şi una semi-

automată. 

Pentru că faci primii paşi în lumea acestei platforme, cel mai indicat pentru tine este varianta 

instalării semi-automate. Aceasta se face prin intermediul cPanel – interfaţa care administrează 

contul de găzduire. Iată etapele (care îţi vor lua mai puţin de 1 minut): 

 scrie în browser numele noului tău site şi adaugă la final secvenţa ―/cpanel‖. Va arăta ceva 

de genul acesta: www.numesite.ro/cpanel; 

 introdu numele de utilizator şi parola pentru a te loga în cont; 

 click pe pictograma WordPress Installer (din zona numită Softaculous Apps Installer); 

 alege domeniul unde urmează să instalezi site-ul; 

 configurează user, parolă etc; 

 click pe Install. 

 

Personalizarea site-ului se realizează prin panoul de administrare WordPress, pe care îl poţi 

accesa adăugând adresei tale web secvenţa „/wp-admin‖ (www.numesite.ro/wp-admin). 

Ai mii de variante disponibile care pot fi filtrate în funcţie de anumite cuvinte cheie pentru a 

le găsi mai uşor. Instalarea se face extrem de uşor şi rapid: Install – Activate.  

Există două tipuri principale de teme: custom (realizate special pentru tine, de un 

programator) sau predefinite (teme deja existente, pe care le poți doar personaliza. Cele 

profesionale sunt disponibile contra cost, cele de bază sunt gratuite). 
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ROBOȚII, TEHNOLOGIA VIITORULUI 

                                                                                                                              Prof. Olaru Adina Georgiana 

                                                                                                            Colegiul ,,Gheorghe Tătărescu”Rovinari 

 

     Inteligența artificială este, probabil, cel mai interesant domeniu din robotică. Este, cu siguranță, 

și cel mai controversat, toată lumea fiind de acord că roboții pot lucra într-o linie de asamblare, însă 

nu există niciun consens că un robot poate fi vreodată inteligent. Precum termenul de „robot‖, 

inteligența artificială este greu de definit. O ultimă inteligență artificială ar putea fi o copie a 

procesului uman de gândire – o mașină cu chip de om și cu abilitățile noastre intelectuale. Acest 

lucru ar include abilitatea de a învăța aproape orice, rațiunea, limbajul și abilitatea de a formula idei 

originale. Specialiștii în robotică sunt departe de atingerea nivelului maxim de inteligență artificială, 

însă au făcut destul de mult progres. 

Astăzi, mașinile cu inteligență artificială pot reproduce anumite elemente specifice ale 

capacității intelectuale. Calculatoarele pot rezolva deja problemele din domeniile limitate. Ideea de 

bază a rezolvării problemei inteligenței artificiale este foarte simplă, deși punerea în funcțiune a 

acesteia este complicată. În primul rând, robotul sau calculatorul cu inteligență artificială adună 

fapte legate de o anumită situație prin senzori sau cu ajutorul oamenilor. 

Calculatorul compară această informație din datele de stocare și decide ce semnifică 

informația. Calculatorul trece prin diverse acțiuni posibile și prezice ce acțiune va fi de succes 

bazându-se pe informațiile adunate. Desigur, calculatorul poate rezolva numai problemele pentru 

care este programat, el nu are o abilitate analitică generalizată. Calculatoarele pentru șah sunt un 

exemplu al acestui gen de mașinărie. Anumiți roboți moderni au, de asemenea, abilitatea de a învăța 

într-o capacitate limitată. Roboții care învață pot recunoaște daca o anumită acțiune (mișcarea 

picioarelor într-o anumită direcție, de exemplu) a atins rezultatul dorit (depășirea unui obstacol). 

Robotul înmagazinează această informație și încearcă acțiunea de succes data viitoare când va 

întâmpina aceeași situație. Aceștia nu pot absorbi niciun fel de informație așa cum o fac oamenii. 

Unii dintre roboți pot învăța prin mimarea acțiunilor oamenilor. În Japonia, specialiștii în robotică 

au învățat un robot să danseze prin demonstrarea însăși a mișcărilor. 

Cum funcționează roboții? 
Joseph Engelberger, un pionier în robotica industrială, a afirmat odată „eu nu pot defini un robot, 

însă recunosc unul atunci când îl văd‖. Dacă luăm în considerare toate mașinăriile diferite pe care 

oamenii le numesc roboți, putem vedea că este aproape imposibil să vii cu o definiție completă. 

Toată lumea are o idee diferită a ceea ce constituie un robot. 

Prin această definiție, roboții sunt diferiți de celelalte mașinării mobile, precum mașinile, din cauza 

computerului lor. Multe mașini noi au computer de bord, însă este acolo doar pentru a face mici 

ajustări. Putem controla cele mai multe funcții din mașină direct prin intermediul diferitelor 

dispozitive mecanice. Roboții sunt diferiți de computerele obișnuite în natura lor fizică – 

computerele normale nu au un corp fizic atașat de ele. 

Vor distruge roboții omenirea, în cele din urmă? 
Una dintre cele mai mari dileme legate de roboți până acum este faptul că în timp ce au puteri 

supraomenești, sunt în general limitați. Este foarte satisfăcător să împingi câțiva roboți care stau să 

aștepte să le ordoni să ridice o cutie sau să alerge pe loc. Noi, oamenii, am avut noroc cu creierele 

noastre mari. 

Motiv pentru care găsim un studiu care se bazează pe fapte îngrijorătoare. A avut loc un 

experiment care a folosit roboții dirijați de rețele digitale neuronale, fapt ce le permite să învețe. 

Ceea ce au învățat roboții a fost cum să se uite numai pentru numărul unu. 

Cercetătorii implicați în studiu au folosit două zone colorate într-o arenă în care roboții au 

fost programați ori să caute (zona cu „hrană‖) și să evite (zona cu „otravă‖). Acești roboți au fost 

învățați că vor fi recompensați cu puncte adunate în zona produselor alimentare unde fiecare din 

fiecare grup au fost selectați în mod natural să servească ca precursori pentru rețeaua neuronală a 

următorului grup. Așadar, cercetătorii au accelerat, în esență, un model de evoluție pentru roboți, 
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cei mai deștepți dintre ei. În concluzie, într-un viitor apropiat, roboții ar putea învăța obiceiurile 

naturale ale oamenilor și ar putea evolua mai mult și chiar mai rapid decât omenirea. În alte cuvinte, 

un scenariu apocaliptic, în care roboții vor cucerii lumea este foarte posibil. 

Roboții autonomi 
Acest tip de roboți pot acționa pe cont propriu, independent de orice modalitate de control. Ideea de 

bază este de a-i programa să răspundă într-un anumit mod la stimuli. Cel mai simplu exemplu de 

robot, bazat pe această idee este o ilustrație bună a modului în care funcționează acest lucru. Acest 

tip de robot are un senzor de detectare a obstacolelor. Atunci când pornești robotul, energia intră în 

acesta în linie dreaptă. Când va atinge, în cele din urmă, un obstacol, impactul împinge senzorul 

barei de protecție. Programarea robotului îi spune acestuia să facă un back-up, să se întoarcă spre 

dreapta și să meargă înainte din nou, ca răspuns la fiecare denivelare. În acest fel, robotul își 

schimbă direcția de fiecare dată când întâlnește un obstacol. Roboții avansați folosesc versiuni mai 

elaborate ale aceleiași idei. Specialiștii în robotică creează noi programe și sisteme de senzori 

pentru a face roboții mai inteligenți și mai perceptivi. Astăzi, roboții pot naviga, în mod eficient, o 

varietate de medii. 

Roboții mobili 
Armele robotice sunt relativ ușor de construit și de programat deoarece acestea pot funcționa într-o 

zonă limitată. Lucrurile devin puțin mai complicate atunci când sunt trimiși roboți în lume. Primul 

obstacol este să-i dai robotului sistem locomotor funcționabil. În cazul în care robotul are nevoie 

numai să se deplaseze pe teren neted, roțile sau piesele sunt cele mai bune opțiuni. 

Acestea pot, de asemenea, să funcționeze pe teren accidentat daca sunt suficient de mari, însă 

designerii de roboți nu acordă foarte mare importanță picioarelor deoarece acestea sunt mult mai 

adaptabile. Construind picioare de roboți ajută cercetătorii vor să înțeleagă sistemul locomotor 

natural, fiind un exercițiu folositor în cercetarea biologică. 

NASA Frogbot folosește arcuri, legături și motoare pentru salturi dintr-un loc în altul. Mersul pe 

două picioare este în mod inerent instabil, ceea ce face foarte dificilă punerea în aplicare în cazul 

roboților. Pentru a crea stabilitate, designerii s-au inspirat din lumea animală, în special cea a 

insectelor. Insectele cu șase picioare au un echilibru excepțional și se adaptează bine la o mare 

varietate de terenuri. Anumiți roboți mobili sunt controlați de la distanță – un om le spune acestora 

ce să facă și când să o facă. Controlul de la distanță se poate realiza printr-un cablu atașat, prin radio 

sau prin semnal infraroșu. Roboții controlați de la distanță sunt folositori pentru explorarea mediilor 

periculoase sau inaccesibile, precum mările adânci sau interiorul unui vulcan. Anumiți roboți sunt 

numai pe jumătate controlați de la distanță. În acest caz, operatorul poate controla robotul să meargă 

într-un anumit loc, însă nu să îl orienteze înspre acel loc – robotul va găsi propria cale. 

În România, au fost dezvoltate aplicaţii de recrutare prin intermediul inteligenţei artificiale iar 

interacţiunea cu aproape orice call-center se face prin intermediul unor robot. Toate acestea încep 

subtil să schimbe piaţa forţei de muncă din România. Răspunsul local la această schimbare va 

deveni astfel una dintre cele mai interesante tendinţe de urmărit pe termen lung. 
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MODALITATI DE ABORDARE A TEXTULUI LIRIC  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

Profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar: Onea Emilia Tatiana 

Grădiniţa Văgiuleşti, Nr.2 

 

 În predarea textului literar învăţătorul trebuie să se preocupe de formarea deprinderilor 

elevilor de a citi şi de a-şi exprima părerile despre lectură, într-o scriere şi exprimare corectă şi 

pentru formarea gustului pentru frumosul estetic.     

 Modalităţile de abordare a textului literar derivă din particularităţile literaturii: 

- act de comunicare: mod specific de comunicare cu forme  expresive de organizare  a 

enunţului, clasificate pe genuri  şi  specii, cu un limbaj  figurat şi  stil  ficţional; 

- act de cunoaştere a omului cu lumea lui  interioară şi exterioară, cu vârstele lui: 

copilăria, tinereţea, maturitatea, bătrâneţea, cu experienţele  sale: jocul, iubirea,  

cunoaşterea, creaţia, comunicarea, moartea. 

Procesul receptării textului liric începe, de obicei, cu lectura expresivă, aceasta având un rol 

hotărâtor în receptarea mesajului estetic.acest rol decurge din specificul literaturii ca artă- 

reflectarea realităţii în imagini concret senzoriale, relevabile în conţtiinţa noastră prin intermediul 

cuvintelor. Datorită specificului său artistic, literatura, în general şi poezia în special, solicită în 

actul receptării mai întâi simţurile, „provocând subiectului receptor o anume tensiune emoţională, o 

anume stare sensibilizatoare, tonusul liric specific emoţiei estetice‖ (Parfene, 1977: 166).  Lectura 

expresivă are darul de a crea această stare, condiţie esenţială pentru aderarea sinceră a receptorului 

la universul sensibil al poeziei. 

Pentru a  trăi subtextul emoţional al textelor lirice, copilul trebuie pregătit chiar de la această 

vârstă pentru a înţelege imaginea poetică. În afara contactului cu opera, acest lucru se poate realiza 

în cadrul unor exerciţii de accesibilizare a textului liric: 

 Adresarea unor întrebări referitoare la conţinutul poeziei ; 

 Exerciţii de citire doar a câte unei propoziţii. Elevii trebuie să facă pauza la punct, semnul 

exclamării sau semnul întrebării. 

 Exerciţii de scriere pe tablă şi în caiete a propoziţiilor,  pentru ca elevii să sesizeze vizual 

diferenţa dintre propoziţie şi vers. 

 Citirea propoziţiile enunţiative, exclamative sau interogative. 

 Exerciţii de identificare a cuvintelor noi şi de căutare a definiţiilor în dicţionar. 

 Exerciţii de găsire a cuvintelor care exprimă însuşiri (adjective), a cuvintelor care denumesc 

fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii (substantive), a cuvintelor care arată acţiuni (verbe). 

 Exerciţii de sinonimie, antonimie ; 

 Exerciţii de identificare a cuvintelor compuse şi de formare a familiilor de cuvinte. 

 Exerciţii de identificare a cuvintelelor care rimează şi de creare a altor rime; 

 Exerciţii de identificare a imaginilor poetice (epitete, metafore, comparaţii, personificări) şi 

de construire a altora  asemănătoare ; 

 Exerciţii de recunoaştere a imaginilor auditive, vizuale sau motorii,  

 Exerciţii de realizare a acordului dintre adjectiv şi substantiv astfel încât să sune cât mai 

poetic; 

Ex.:  tristele cărări pustii (adjectiv + substantiv + adjectiv) ; 

         bălţi albastre şi-nsorite (substantiv  + adjectiv + adjectiv). 
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Exerciţiile propuse au în vedere dezvoltarea receptivităţii literar-plastice a elevilor, cu 

elementele implicate: 

- disponibilităţile afective ale elevilor (sensibilitatea) faţă de opera  literară; 

- imaginaţia (îndeosebi cea creatoare); 

- gândirea (cu toate operaţiile ei, în special gândirea critică); 

- cultura literar-artistică; 

- limbajul critic (de specialitate); 

- însuşirea atributelor limbajului poetic. 

Limbajul artistic care dă expresia unor stări de mare tensiune face apel la sensurile figurate 

ale cuvintelor, la diferite figuri de stil, la procedee artistice variate. Astfel, fără a fi  denumite, pot fi 

evidenţiate valorile cognitive şi mai ales afective ale unor figuri de stil, precum şi sensul figurat al 

unor expresii, al unor cuvinte altfel cunoscute de către elevi în contexte obişnuite. 

Şcolarul mic poate recepta şi înţelege valorile artistice ale epitetelor, care scot în evidenţă 

însuşirea unui obiect sau a unui sentiment. Pentru a înţelege mai bine valoarea şi semnificaţia 

epitetelor, se poate face legătura cu adjectivul, învăţat la gramatică. În aceeaşi manieră, elevii pot fi 

conduşi să înţeleagă şi să folosească în exprimarea lor curentă comparaţia, care este alăturarea pe 

baza unor însuşiri comune a unui termen concret şi cunoscut cu altul abstract şi mai puţin cunoscut. 

Metaforele apar frecvent textele lirice în special la clasa a III-a şi a IV-a, ale căror sens 

figurat oferă elevilor, prin puterea de sugestie, mari satisfacţii, chiar titlurile unor texte fiind 

constituite din metafore. Explicarea sensului figurat al metaforelor nu se face doar prin căutarea de 

sinonime, mai ales că de cele mai multe ori sensul propriu al cuvintelor respective e bine cunoscut 

de elevi. Aceste figuri de stil trebuie comentate, interpretate în contextul dat pentru ca să 

sensibilizeze, să emoţioneze. 

Elevii manifestă predilecţie faţă de personificare, procedeu folosit de scriitori în operele 

literare studiate la ciclul primar. De exemplu, poezia eminesciană Revedere oferă un exemplu 

sugestiv în aceste sens.Elementele simple de analiză stilistică ce pot fi asimilate la clasele I – IV 

ajută elevii să înţeleagă mai bine mesajul unor texte, în special sensul figurat al unor cuvinte sau 

expresii mare încorporează în conţinutul lor un mare potenţial cognitiv şi educativ – afectiv. Pe 

această cale, elevii învaţă cum să se apropie, cu forţe proprii, de asemenea valori artistice, pentru a 

le putea pătrunde multiplele lor înţelesuri. Exerciţiile de analiză stilistică au ca finalitate 

îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului elevilor. Dezvoltarea gândirii critice constituie 

un important obiectiv de tip formativ şi se realizează prin folosirea cu precădere a unor strategii 

activ-participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marchează un nivel 

superior în spirala modernizării strategiilor didactice.  

Prin strategii activ-participative înţelegem toate situaţiile (nu numai metodele active propriu-

zise) în care elevii sunt puşi, care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă 

în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare. 

Din multitudinea de strategii moderne voi prezenta o sinteză a catorva strategii : 

METODA CIORCHINELUI 

● este o tehnică de predare - învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze 

conexiunile de idei;  

● este o modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior; 

● este o tehnică de cautare a drumului spre propriile cunoştinţe, evidenţiind propria înţelegere a 

unui conţinut.  

Modalităţi de realizare 
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● Pe mijlocul tablei se scrie un cuvânt sau o propoziţie-nucleu  

● Elevii sunt invitaţi să scrie cuvinte sau sintagme care le vin în minte în legătură cu temele propuse  

● Cuvintele sau ideile vor fi legate prin linii de noţiunea centrală sau, dacă este cazul, de una din 

cele propuse de elevi  

● Se vor nota ideile în timpul alocat, de preferinţă 10-15 minute.  

După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile create pentru a 

dezvolta idei concrete despre cuvântul propus. Prin acest exerciţiu se încurajează participarea 

întregii clase. Poate fi folosit cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut dar şi pe parcursul 

predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.  

METODA CADRANELOR 

● Stimulează atenţia şi gândirea; 

●  Iese în evidenţă modul propriu de a inţelege o temă anume; 

●  Caută căi de acces spre propriile cunoştinţe, credinţe şi convingeri;  

● Conştientizează elevul asupra propriului nivel al cunoştinţelor  

Modalităţi de realizare 

● Pe mijlocul tablei se trasează două axe principale perpendiculare una pe cealaltă (una orizontală şi 

alta verticală) în urma căreia apar ―patru cadrane‖; 

 ● Activitatea se poate desfăşura pe grupe sau ca activitate independentă; 

● Elevii audiază o prelegere, o povestire sau citesc un text. 

● Sunt invitaţi să noteze informaţiile în fiecare cadran, după exemplul: 

CADRANUL I: sunetele ,,auzite‖ în prezentarea textului; 

CADRANUL AL II-LEA: imaginile ,,văzute‖  

CADRANUL AL III-LEA: sentimentele pe care le-a trezit conţinutul textului; 

CADRANUL AL IV-LEA: ce aduce nou textul prezentat 

După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile înscrise pentru a demonstra 

sistematizarea cunoştinţelor. Metoda poate fi folosită cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut 

dar şi în vederea consolidării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi. 

METODA CUBULUI 

● este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei situaţii,  din 

mai multe perspective;  

● stimulează atenţia şi gândirea; 

● se oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi 

integratoare 

● metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei; 

Modalităţi de realizare: 

Se realizează un cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; pe fiecare faţă 

a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, 

ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse; este 

recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând paşii de la simplu la 

complex. Forma finală a conţinuturilor realizate de fiecare grupă este împărtăşită întregii clase.  

Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă.  
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EDUCAȚIA PRIN TEHNOLOGIE…SAU TEHNOLOGIA EDUCAȚIEI? 

                                                                                       Pătruț Felicia 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu 

 

           Pe măsură ce societatea și tehnologia au evoluat, s-au schimbat o serie de procese pe care le 

folosim. Tehnologia a avut un rol esențial în modul în care comunicăm, în rutina zilnică ori în ceea 

ce privește aparatele pe care le folosim.  Piața muncii s-a schimbat, au apărut noi tipuri de activități, 

ce țin pasul cu evoluția pieței IT, însă procesul de educare a rămas același. Guvernele, instituțiile de 

învățământ și companiile private trebuie să răspundă unor provocări și să profite de oportunitățile pe 

care le oferă tehnologia. Simplul fapt că tehnologia ne însoțește peste tot, e un motiv suficient de 

bun pentru a încerca să schimbăm modul în care tinerii asimilează informațiile oferite în timpul 

cursurilor.  

În multe state europene și americane, companiile de IT, împreună cu guvernele, au 

implementat cu succes mii de proiecte în instituții de învățământ. Având ca scop facilitarea 

accesului la informație și la cursuri, clasele interactive, bazate pe programe software create pentru 

învățământ, au îmbunătățit considerabil nu doar relația dintre elevi și profesori, dar și relațiile dintre 

părinți și elevi, precum și modul în care studentul asimilează materia de curs. 

           Copiii reprezintă viitorul unei societăți, motiv pentru care e important ca aceștia să deprindă 

abilitățile necesare într-o societate bazată pe consum. Întrucât tehnologia poate fi o sursă de 

distragere a atenției, programele implementate în școli au scopul de a-i oferi elevului o experiență 

didactică interactivă, bogată și variată, devenind în același timp mai disciplinat și mai informat. 

            Între tehnologiile actuale și educație există o relație strânsă, de inter-determinare și potențare 

reciprocă: avansul tehnologic este o consecință (și) a forței și amplitudinii educației, dar și educația 

își subsumează într-un mod specific aceste beneficii. Orice proces educațional este atent la 

componenta tehnică nu numai printr-o o pregătire a educabililor în această direcție, dar și prin 

exploatarea valențele tehnologice în profitul formării. Din perspectivă procesuală, educația 

antrenează și o serie de elemente concret-materiale care sunt convertite în factori educaționali ce 

induc reușită și calitate prin simpla lor uzanță. Din acest punct de vedere, educația și-a subsumat în 

scopuri specifice orice avans tehnic, această pistă fiind una dintre cheile reușitei în planul formării. 

           Cum era de așteptat, noile mijloace de informare și comunicare nu puteau să fie ocolite, mai 

ales că există o apropiere ființială între cele două universuri, educația bazându-se și antrenând 

comunicare, iar comunicarea presupunând și angajament formativ. Funcția educativă a noilor cadre 

tehnice este dublă: pe de o parte, acestea facilitează și propensează educația, dacă sunt atent 

integrate în practicile educative; pe de altă parte, ele predispun și obligă la noi configurații ale 

competențelor ce se urmăresc a fi formate de către instituțiile educative, conducând la reformări 

continui de ordin finalist, curricular și strategic. În același timp, integrarea în educație a noilor cadre 

tehnice conduce la o recalibrare sau adecvare a metodologiilor didactice tradiționale, prin 

recontextualizări, modernizări, inovații și la nivel strategic. Aspectul obiectual (noul mijloc de 

învățământ) va afecta dimensiunea strategică în mod iminent. Suportul material nu își rezervă doar 

un statut neutral, ci interacționează iminent și evident cu aspectul strategic. Tehnologia „forțează‖ 

metodologia didactică la noi reașezări. Ca într-un sistem de vase comunicante, ce se câștigă pe o 

parte va reverbera pozitiv și în cealaltă parte. Nu e vorba de a pune în contradicție vechiul și noul, 

de a minimaliza sau exclude una dintre variante, ci de a le potența pe ambele, prin necesare corelări, 

adecvări sau aduceri la zi. Noul nu exclude vechiul, ci îl invocă, îl convoacă, îl provoacă – dar 

altfel.  

            Așa încât, secvențe de predare bazate pe expunere sau conversație didactică, de pildă, pot 

coabita fericit cu activarea unor dimensiuni cognitive sau creative datorate instruirii bazate pe 

ordinator. 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 și gradul de 

absorbție sau de permisivitate a tehnicului în raport cu exigențele perimetrului educațional 
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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, într-

un mod „natural‖, ingenuu (calculatorul, tableta, telefonul), alteori acestea sunt modelate încă de la 

bun început pentru o uzanță explicit didactică (tabla interactivă, platformele educative virtual, etc.). 

           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. 

           Lumea exterioară se tehnicizează și se artificializează într-un ritm foarte rapid, iar școala, 

într-o anumită măsură, trebuie să țină pasul cu această dinamică. Până la un punct, ea este nevoită să 

le absoarbă și să le folosească în profitul propriu. În același timp, ea trebuie să conserve și zone de 

naturalitate, să ocazioneze elevilor cunoașterea directă prin observarea lumii reale, să creeze situație 

de acțiune și inter-relaționare normale (prin exersarea manevrabilității, prin operarea directă cu 

obiectelor, prin stimularea unor deprinderi psihomotorii etc.). Ne întrebăm dacă nu cumva, la un 

moment dat, avându-se în vedere aceste evoluții, școala va fi nevoită să prezerve sau să creeze în 

mod intenționat „oaze‖ de normalitate, de situații „reale‖, ca reacție „de apărare‖ în raport cu 

existența socio-tehnologică din ce în ce mai artificializată. Într-o lume din ce în ce mai 

informatizată educația pentru și prin performarea sau cunoașterea vieții reale poate dobândi noi 

semnificații!… În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii pedagogului cu elevul 

este una fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui sistem educaţional centrat 

pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, aplicând tehnologii adecvate. 

          Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi forme diferite care 

corelează diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele educaţionale, conexiunea 

inversă, etc.  Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul învăţământului formativ presupune ca 

şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin aceasta conţinutul, metodele, formele şi 

criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea tehnologie educaţională care dezvoltă un 

anumit stil de învăţare cu efect durabil. În noile orientări ale învăţământului problema interacţiunii 

pedagogului cu elevul este una fundamentală. În acest context apare evidentă necesitatea unui 

sistem educaţional centrat pe elev, axându-se pe nivelul de dezvoltare a potenţialului acestuia, 

aplicând tehnologii adecvate. Tehnologiile educaţionale presupun mijloace şi metode, structuri şi 

forme diferite care corelează diferite concepte operaţionale: proiectul pedagogic, mesajele 

educaţionale, conexiunea inversă, etc. Integrarea tehnologiilor educaţionale în cadrul 

învăţământului formativ presupune ca şcoala să se centreze pe dezvoltarea gândirii, selectând prin 

aceasta conţinutul, metodele, formele şi criteriile de formare şi evaluare, adică să elaboreze acea 

tehnologie educaţională care dezvoltă un anumit stil de învăţare cu efect durabil. 

           Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea calităţii 

procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de informaţii într-un 

timp relativ scurt, fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele informaţionale au devenit la 

fel de importante ca resursele materiale şi cele energetice. În condiţiile societăţii informaţionale 

bazate pe utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (T.I.C.), în sistemul de 

învăţământ devine un imperativ necesitatea centrării procesului de învăţământ pe elev, el devenind 

subiectul procesului de învăţământ şi care presupune individualizarea (cel puţin relativă) a acestui 

proces. Folosirea tehnologiei informaţionale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a 

procesului de învăţământ bazat pe clase şi lecţii. În contextul noilor tehnologii informaţionale se 

creează noi posibilităţi în instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia, apare posibilitatea 

realizării materialelor didactice computerizate, care pot fi grupate, în funcţie de tipurile 

tehnologiilor utilizate şi de scopurile pe care le realizează, astfel: manuale electronice, care 

reprezintă o expunere textuală a materiei cu un număr mare de ilustraţii, care pot fi instalate pe 

server şi transmise prin reţea,  manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, 

executate pe CD-uri, sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare ştiinţifică,  sisteme 
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virtuale, în care elevul devine element al modelului computaţional, care reflectă lumea reală 

şi  sisteme de instruire la distanţă. 

          Tehnologiile educaţionale moderne sunt eficiente în activitatea didactică în etapele 

proiectării, implementării şi evaluării, una dintre condiţiile esenţiale în reuşita acestora fiind 

cunoaşterea şi dorinţa de utilizare a celor mai potrivite mijloace, chiar dacă aceasta presupune 

renunţarea la anumite obiceiuri care se dovedesc, uneori, mai costisitoare la capitolul resurse (timp, 

energie, financiar). 

           În consecință, resursele informaționale au devenit nu mai puțin importante decât resursele 

materiale și cele energetice. În condițiile societății informaționale utilizarea tehnologiilor 

informaționale și comunicaționale (T.I.C.) în sistemul de învățământ devine un imperativ 

necesitatea centrării procesului de învățământ pe elev, el devenind subiectul procesului de 

învățământ și care presupune individualizarea (cel puțin relativă) a acestui proces. Folosirea 

tehnologiei informaționale reprezintă o posibilitate reală de individualizare a procesului de 

învățământ bazat pe clase și lecții (mulți profesori școlari nu cunosc posibilitățile tehnologiilor 

informaționale și modalitățile de aplicare a lor în practica pedagogică). 

          Tentativele de utilizare a tehnologiei informaționale în procesul de studiu au un caracter 

accidental, nedirijat, mai mult demonstrativ din cauza lipsei cercetărilor fundamentale și aplicative. 

          Se constată astfel, că pe de o parte, dezvoltarea echipamentelor electronice, a tehnologiilor 

informaționale și metodologiilor moderne de instruire a creat premise reale de utilizare a lor în 

procesul de învățământ, iar pe de altă parte, practica de utilizare a tehnologiilor informaționale în 

predarea disciplinelor școlare rămâne devansată de teorie.  

          Contradicția menționată generează următoarea problemă științifică: determinarea bazelor 

teoretice și stabilirea condițiilor metodologice de elaborare și aplicare a programelor de instruire la 

studierea disciplinelor școlare. Dar mai ales aspecte de genul determinării: 

·       momentelor optimale de aplicare a secvențelor de instruire asistată de calculator 

·       gradului de flexibilitate al programelor instructive și a metodologiei aplicării ei vis 

a vis de gradul de pregătire a populației școlare 

·       alternării secvențelor de implementare a tehnologiilor informaționale  cu secvențe 

de instruire tradițională. 

          În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor educaţionale 

moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi prin realizarea unei 

comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai clar ceea ce li se transmite, 

avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale cunoaşterii). 

          Pot fi utilizate, în acest sens materiale PPT, care, pe lângă designul atractiv, facilitează o mai 

bună coerenţă în prezentare, precum şi contactul permanent a elevului cu varianta vizual-auditivă a 

învăţării.  În spaţiul lecţiei pot fi inserate materiale create anterior sau pot fi create astfel de 

materiale împreună cu elevii, în cazul în care există conexiune la Internet în sala de clasă. Aceste 

materiale dezvoltă creativitatea elevilor şi asigură o învăţare de plăcere. 

         Tehnologiile moderne sunt eficiente nu numai în transmiterea noilor cunoştinţe, ci şi în 

consolidarea deprinderilor formate şi în realizarea transferului de informaţii între diferitele domenii 

ale cunoşterii. Astfel, se pot realiza lecţii recapitulative cu ajutorul materialelor PPT, exerciţiile 

propuse având la dispoziţie posibilitatea autocorectării răspunsului eronat, solicitării sprijinului în 

identificarea răspunsului corect, aprecierii în situaţia unui răspuns just, identificării unor informaţii 

conexe. La final de lecţie se poate realiza o sinteză sub forma unui flyer realizat de elevi, aceasta 

prezentând atractivitate şi utilitate prin consolidarea capacităţii de sinteză, dar şi prin dezvoltarea 

abilităţilor de utilizare a mijloacelor TIC. Tehnologiile educaţionale moderne favorizează într-un 

mod cu totul deosebit învăţarea prin descoperire, atât la capitolul informaţii, cât şi în ceea ce 

priveşte varietatea modalităţilor de utilizare a computerului în sine cu economie de efort  şi timp. 

         Evaluarea reprezintă unul dintre aspectele în cadrul cărora tehnologiile educaţionale moderne 

sunt cel mai eficient inserate. Astfel, se pot folosi teste on-line, în format PPT, formulare realizate 

cu ajutorul Google docs etc., în cadrul cărora răspunsul este primit foarte rapid, obiectivitatea fiind 

ridicată, monotonia este alungată, se creează o mai bună dispoziţie a participanţilor, prin înlăturarea 
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contactului direct cu evaluatorul, se stimulează abilitatea de autoevaluare, spiritul competiţional cu 

sine însuşi. Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puţin 

costisitor din punctul de vedere al consumului emoţional,  reuşindu-se performanţa transformării 

utilului în plăcut, modificându-se atitudinea elevilor raportat la procesul evaluării în sine. 

           Din punct de vedere metodologic tehnologiile informationale in instruire trebuie prelucrate 

cu o orientare spre aplicatia lor concreta. Unele tehnologii existente pot sustine efectiv procesul de 

studiu, altele - permit elaborarea destul de simpla a manualelor electronice si a altor materiale 

didactice, o a treia parte este foarte utila in studiul independent a materiei de studiu recomandate si 

in obtinerea unor informatii suplimentare la tema indicata. 

         Deci, în rezultatul utilizării noilor tehnologii informaționale se creează noi posibilități în 

instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor 

didactice computerizate, care pot fi grupate astfel, reieșind din tipurile tehnologiilor utilizate și 

scopurile pe care le realizează: 

       manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală a materiei cu un număr mare 

de ilustrații, care pot fi instalate pe server și transmise prin rețea 

       manuale electronice cu o dinamică înaltă a materialului ilustrativ, executate pe CD-uri 

       sisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare științifică 

       sisteme virtuale, în care elevul devine element al modelului computațional, care 

reflectă  lumea reală 

       sisteme de instruire la distanță 

          Tehnologiile educaţionale moderne urmăresc facilitarea procesului didactic, ajutând cadrele 

didactice să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui complex de 

atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai mult, spiritul competiţional cu 

sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă 

la evaluare, aspect absolut necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. 

Învăţământul are nevoie de tehnologii educaţionale moderne însuşite de cadrele didactice şi aplicate 

inteligent şi constructiv în derularea procesului instructiv-educativ. 
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INSTRUIREA ȘI EDUCAȚIA 

Prof. Pîrvulescu Minodora-Constanța; 

Colegiul Auto „Traian Vuia‖ Tg-Jiu 

 

  Noţiunea de instruire este legată de „acţiunile conştiente care urmăresc însuşirea unui sistem de 

abilităţi, dezvoltarea capacităţilor şi a intereselor de cunoaştere, formarea concepţiilor, spre deosebire de 

educaţie, care cuprinde toate acţiunile conştiente ale omului având ca scop transformarea întregii 

personalităţi a celui supus acţiunii educative‖ (Miron Ionescu, 2001, pag. 48-49). 

În cadrul instruirii, predarea se împleteşte cu învăţarea. Dincolo de sensul larg al învăţării ca proces psiho-
cognitiv, se distinge, cu tot mai multă claritate, un sens pedagogic şi didactic, prin care se înţelege, de obicei, 
însuşirea cunoştinţelor de către elevi, transformarea acestor informaţii în deprinderi, astfel încât să se 
maximalizeze şansele tânărului de a se integra în viaţa social- profesională, în cultură şi ştiinţă. 

Din perspectiva consideraţiilor de mai sus rezultă că termenul de instruire se află pe o poziţie 

intermediară în raport cu predarea şi învăţarea, reprezentând însă un termen major în raport cu 

evaluarea. Totodată, s-ar putea deduce că teoria instruirii include şi teoria evaluării, dar reprezintă numai 

un domeniu al teoriei educaţiei sau pedagogiei generale, chiar dacă reprezintă domeniul cel mai 

important şi cuprinde suprafaţa gnoseologică cea mai întinsă. 

Rolul esențial al instruirii și educației este de a menține echilibrul intelectual și spiritual al omului 

într-un mediu social, astfel formându-i personalitatea și identitatea. Omul la rândul lui, cu 

respectivul bagaj de cunoștințe și abilități, cu bogăția intelectuală și spirituală acumulată de-a lungul 

anilor, trebuie să contribuie la bunăstarea propriei societăți, astfel dând sens conținutului material 

care îi aduce satisfacție în viața personală și socială. 

Cuvinte-cheie: proces, instruire și educație, om și medi social, evoluție, formare și dezvoltare. 
Prin procesul continuu de învățare se produce acțiunea evolutivă de schimbare permanentă a omului 

în corelație cu mediul social. Învățătura fiind sistemul de îndrumări teoretice și practice în diverse 

domenii de activitate, este și sistemul prin care se dobîndește dezvoltarea intelectuală și se 

îmbogățește înțelepciunea spirituală, astfel creând universul de cultură multilaterală a omului. Prin 

noțiunea de învățătură se subânţeleg atât procesele instruirii, ca parte componentă a culturalizării și 

formării omului ca personalitate instruită a unei societăți, cât și procesele educației, ca element în 

asigurarea unei dezvoltări multilaterale a omului cu însușiri intelectuale, morale, estetice și fizice cu 

scop de a contribui benefic la formarea unei societăți civilizate. Educația are la bază un ansamblu de 

valori și măsuri care sunt aplicate sistematic în formarea trăsăturilor intelectuale și morale ale 

omului asociate cu acele măsuri (acțiuni) care au drept scop perfecționarea evolutivă a mediului 

social (considerat un bun material stăpânit de om) propriu acestuia prin care se contopesc 

experiențele de viață, cultură influențate de totalitatea procedeelor folosite în acest scop. Omul și 

mediul social, propriu acestuia, sunt un întreg al existenței prin care se produce schimbul reciproc 

de valori și acțiuni, ambii necesitând modificări și transformări frecvente cu accent pozitiv în 

creștere și dezvoltare. Paralel are loc şi încrucișarea acțiunilor prin care se asociază obiectivele 

propuse cu rezultatele dorite. Prin intermediul proceselor de remodelare a existenței umane, 

individul cu propria societate a fost acel model de dezvoltare care a produs schimbări și în sistemul 

educațional. Educația este o activitate socială, care își exprimă caracterul prin forme clare, 

transmiţând către generația în creștere acele componente esențiale educative care să influențeze 

sistematic și conștient dezvoltarea facultăților umane și care nemijlocit să asigure și culturalizarea 

societății respective. Astfel, prin educație, se formează și acel component social ce acționează ca un 

element al evoluției datorită căruia sunt influențate valorile necesare omului în dezvoltare și anume 

valorile spirituale, intelectuale, materiale. Prin intermediul acestora s-a format și știința educației la 

baza căreia a fost și rămâne a fi omul cu intelectul și cultura sa. 

Iniţiatorul programului de învăţământ este profesorul, în timp ce educaţia are ca actor un 

animator. Statutul elevului înscris la o instituţie de învăţământ este bine definit, reglementat, în timp 

ce participantul la un program de educaţie şi cultură are un statut relativ incert.  
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Programele de instruire şi activitatea şcolară induc o motivaţie extrinsecă, prin drepturile pe 

care le obţin cu ajutorul diplomei, în timp ce motivaţia activităţii de educaţie este intrinsecă, 

participantul la un astfel de program doreşte doar „să ştie să facă şi să fie‖. Programele de instruire 

sunt riguros standardizate, prin curriculum, fişe de discipline, în timp ce prioritatea programului de 

educaţie rămâne circumscrisă nevoilor participanţilor. Orarul activităţilor de instruire este dirijat, 

deşi de multe ori nerespectat, şi invers, programul de educaţie are un orar suplu, dar care tinde să fie 

respectat mai uşor. Dacă analizăm instruirea din  perspectiva comunicării pe care o iniţiază 

profesorul, atunci activitatea de instruire se prezintă ca o transmitere de informaţii, o structură de 

mesaje multiple şi descifrabile. Se pot folosi toate mijloacele de exprimare, nu numai cerinţele, ci şi 

gesturile, utilizarea unor materiale, precum manualele sau utilizarea unor tehnici precum televizorul 

şi calculatorul. După Laurenţiu Şoitu, drumul spre elev presupune stabilirea unei relaţii prin 

sincronizarea limbajului, a ideilor şi a sistemului de valori, inclusiv „armonizarea comportamentală, 

efectuată la două niveluri: corporal, prin expresia feţei, gesturi, atitudini, vivacitate, respiraţie; 

paraverbal, prin ritmul vorbirii, timbru, tonul folosit‖ (L. Şoitu, 2001, pag.70). Acelaşi autor 

remarcă necesitatea ancorării stimulului primit la resursele proprii, „intrarea pe aceeaşi lungime de 

undă‖, calibrarea realizată în funcţie de elev, de semnalele pe care le primim de la acesta, inclusiv 

remarcile inteligente ale elevilor, care-l obligă pe profesor la un permanent autocontrol. Un proces 

important este gândirea efectelor înainte ca acestea să se fi produs, prin conceperea unor obiective 

operaţionale solicitate tot mai mult de manageri, cât şi prin incitarea la observaţie, „înţeleasă ca o 

acţiune reciprocă, dar care nu poate lipsi celui care are iniţiativa şi răspunderea pentru consecinţe‖ 

(idem, pag. 71). 

Acţiunile de comunicare educaţională se caracterizează, după L. Şoitu, prin asistenţă 

integrală, adică respectarea elevilor ca nişte personalităţi în formare, greu de realizat în şcoala 

noastră, din cauza numărului mare de elevi în clasă şi de studenţi în formaţiile de ani şi grupe. 

Interpretând specificul instruirii şcolare din perspectiva mai largă a pedagogiei comunicării, 

pedagogul ieşean constată că transmisia explicită, indispensabilă programului şcolar presupune 

respectarea strictă a unor seturi de obiective şi cunoştinţe. Această transmisie explicită „impune 

anumite constrângeri, nu îngăduie abateri şi nici figuri de stil, care pot genera ambiguitate; se fac 

lente progrese datorită multiplelor precauţii, fiindcă se pune mereu întrebarea distincţiei dintre ceea 

ce trebuie transmis şi ceea ce trebuie reţinut‖. (idem, pag. 85).  

Constrângerile vizează nu numai volumul informaţional al programului utilizat, cât şi modul 

de gândire al profesorului şi al elevilor. În activitatea de instruire se impune nu numai respectarea 

logicii formale, a terminologiei ştiinţifice, dar se urmăreşte în acelaşi timp ca formulările să fie 

enunţate clar, repetate de mai multe ori, explicite suficient, pentru a fi înţelese de către toţi 

participanţii în vederea memorării. Acelaşi pedagog susţine că se impune în programele de instruire 

şcolară căutarea unui număr suficient de date pentru a formula ipoteze şi pentru a le verifica. Printre 

acţiunile de comunicare educaţională este menţionată şi asistenţa limitată, care are trei momente: 

instrucţia centrală pe conţinuturi/asimilarea reflexivă, rezolvarea de probleme şi incitarea la 

exprimare/comunicare. 
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TEHNOLOGIA   APLICATĂ ÎN ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Petre Laura Claudia 

Școala Gimnazială Drăguțești – Structura Urechești 

            

             Actul predării nu  poate fi considerat de nimeni cu certitudine unul simplu. E însoţit mai 

mereu de provocări. 

          Problematica integrării noilor tehnologii în educaţie a fost abordată de foarte mult timp şi 

analizată din perspective multiple, fiind evidenţiate, în mod deosebit, avantajele, implicaţiile şi 

resursele necesare la diverse niveluri. Progrese semnificative s-au înregistrat în ceea ce priveşte 

dotarea şcolilor cu tehnologie informatică, racordarea la internet, dezvoltarea de softuri 

educaţionale, elaborarea de materiale suport şi furnizarea de activităţi de formare pentru cadrele 

didactice. 

           Studiile realizate în ultimii cinci ani în diferite ţări au arătat că utilizarea tehnologiilor 

informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea 

rezultatelor elevilor. În sistemul educaţional românesc se poate semnala, în ultimul deceniu, o 

creştere semnificativă a interesului pentru folosirea noilor tehnologii de informare şi comunicaţie, 

de implementare a instruirii asistate de calculator în procesul de predare – învăţare – evaluare, ceea 

ce a dus la o regândire a demersului didactic, facilitând trecerea de la învăţarea centrată pe profesor 

la învăţarea centrată pe elev. 

           Didactica limbii şi literaturii române, asemenea celorlalte discipline din domeniul ştiinţelor 

educaţiei, se află într-un continuu proces de dezvoltare şi de adaptare la cerinţele societăţii 

cunoaşterii, de aici şi nevoia de a prezenta schimbările survenite, de a oferi cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar noi surse de informare şi de formare, de a împărtăşi experienţa 

didactică. 

           Elevul de azi este orientat, mai ales, spre învăţarea cu ajutorul calculatorului, prin urmare, 

folosirea softurilor educaţionale în actul didactic motivează elevul, astfel creşte interesul acestuia 

pentru rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor tehnologii. 

           Cum informatica poate crea acea subtilă punte de legătură între ştiinţă şi artă şi cum menirea 

profesorului de limba română este de a stârni dragostea de lectură, de frumos crearea unor mijloace 

moderne, care să se înscrie în tendinţele generale de utilizare a noilor tehnologii informaţionale, 

devine pentru dascăl o adevărată provocare. Aplicarea tehnologiilor informatice înseamnă atât 

conversie de metode, tehnici, proceduri de derulare a proceselor educaționale, cât și modificarea 

modului de gândire și a mentalității cadrelor didactice.    

           Școala mileniului trei folosește din ce în ce mai des, şi nu doar în laboratoarele de 

informatică, prezentările PowerPoint ca material didactic, softurile educaţionale adaptate diferitor 

stiluri de învăţare, programele de simulare etc.  Folosirea acestor noi mijloace de învăţământ creşte 

accesul la resursele de predare – învăţare – evaluare, determină schimbarea rolului profesorului şi al 

elevului într-un mediu de instruire în reţea. Resursele utilizate pentru predare și învățare sunt, 

în principal, cele uzuale: flipchart, marker, computer/laptop/tabletă, videoproiector, imprimantă, 

copiator, suport de curs multiplicat, exemple de planificări, proiectări, proiecte;  

            Câteva soluţii concrete pe care profesorul de limba română  le poate aborda pentru a  

eficientiza instruirea şi a orienta procesul de învăţare spre activităţi constructive şi educative ar fi: 
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lecţiile AeL, prezentările powerpoint, cărţi electronice, dicţionare digitale, enciclopedii, 

softuri educaționale, filme etc.  

Prezentările Power Point sunt deosebit de utile, dacă profesorul corelează în mod optim 

obiectivele lecţiei cu întreg conţinutul acesteia. Pot fi organizate jocuri și concursuri pe teme 

diverse, iar informația poate fi organizată pe nivele.   

           Softul educaţional este un program informatizat, proiectat special pentru rezolvarea unor 

sarcini didactice, prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator, 

care asigură controlul şi / sau autocontrolul activităţii de învăţare.  

După funcţia pedagogică specifică pe care o pot îndeplini, softurile educaţionale sunt clasificate în:  

 softuri de exersare  – intervin ca un supliment al lecţiei tradiţionale, realizând exersarea 

individuală necesară însuşirii unor date, proceduri, tehnici sau formării unor deprinderi 

specifice;  

 softuri interactive pentru predarea de cunoştinţe noi – creează un „dialog‖ între elev şi 

programul respectiv, parcursul elevului este controlat de calculator – elevului i se prezintă un 

mediu de unde îşi poate extrage toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse, 

pe baza unui set de reguli;  

 softuri de simulare – permit reprezentarea controlată a unui fenomen sau sistem real, prin 

intermediul unui model cu comportament analog;  

 softuri pentru testarea cunoştinţelor;  

 jocuri educative – implică elevul într-un proces de rezolvare de probleme, de obicei se 

realizează o simulare a unui fenomen real, oferindu-i elevului diverse modalităţi de a 

influenţa atingerea scopului;  

 softuri utilitare – editoarele de text, editoarele de foi de calcul, aplicaţiile de prezentare 

       Tehnologia modernă a WebQuest-ului răspunde din plin atât aşteptărilor elevilor ce iubesc 

calculatorul şi pot descoperi în "prietenul" lor un mijloc de îmbogăţire a cunoştinţelor, cât şi 

dorinţei cadrului didactic de a proiecta un curs opţional modern, util şi plăcut. De remarcat este şi 

faptul că obiectivul fundamental al unui WebQuest este organizarea eficientă a timpului de învăţare 

al elevului. Bubbl.us (https://bubbl.us ) este o aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale 

colaborative online, care pot fi stocate sau exportate ca imagini sau html, pentru a fi publicate 

pe blog sau în pagină web, printate sau trimise prin e-mail. În procesul didactic, în dirijarea 

învăţării, elevii pot fi provocaţi să completeze o hartă conceptuală în care să înscrie trăsăturile 

personajului dintr-un text studiat. 

          Ex.: Completaţi harta de mai jos cu trăsăturile personajului principal.  

La finalul completării, elevii vor fi solicitaţi să comunice felul în care au completat harta onceptuală 

colegului de bancă. Astfel, vor fi exersate şi competenţele de evaluare, iar elevii vor primi feedback 

rapid. 

           Un alt moment în procesul didactic în care poate fi folosită harta conceptuală este 

momentul evaluării.  

    Ex.: Argumentaţi, completând harta conceptuală, că opera „Miorița” este o baladă populară. 

            Teachertube (www.teachertube.com) - permite găzduirea de videoclipuri create de profesori 

în scopuri educaţionale. Poate fi şi o sursă de materiale utile. Glogster (www.glogster.com) și 

thinglink (www.thinglink.com) aplicaţii simple pentru crearea de postere interactive, constând în 

combinarea de imagini, video, muzică, fotografii, link-uri pentru a crea pagini multimedia; poate fi 

încorporat în orice pagină web. 
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            Acestea ar fi doar câteva dintre modalităţile pe care profesorul de limba română le poate 

aborda pentru a crea lecţii moderne, atractive, eficiente. 

          Concluzionând am putea spune că  tehnologiile informaționale vizează, cu siguranță, un 

element de inovare în societate cu efecte vizibile în educație. 
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CALCULATORUL – O NECESITATE ÎN EDUCAŢIE 

Prof. Săceanu Ion 

Colegiul Tehnic Mătăsari, Județul Gorj 

 

Informatica s-a afirmat şi continuă să se afirme ca ramură de vârf a ştiinţei secolului XXI. O 

serie de evenimente recente, dintre care amintim apariţia sistemelor expert, bazate pe inteligenţa 

artificială şi declanşarea unor proiecte de realizare a unor calculatoare bazate pe inteligenţa 

artificială sugerează o nouă perioadă în evoluţia calculatoarelor. 

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea se 

îmbunătăţeşte prin utilizarea calculatoarelor, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale 

acestora, care le deosebesc de alte medii: interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea 

de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona 

consistent şi diferenţiat cu fiecare elev în parte.   

Dacă primele realizări în domeniul instruirii asistate de calculator se concentrau mai mult pe 

învăţare prin verificarea cunoştinţelor, ulterior au început să apară software-uri complexe, care 

încurajează construcţia activă a cunoştinţelor asigură contexte semnificative pentru învăţare, 

promovează reflecţia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi stimulează activitatea 

intelectuală asemănătoare celei depuse de adulţi în procesul muncii. Toate aceste elemente modifică 

aria activităţilor profesorului, atât cantitativ cât şi calitativ.  

Procesul de instruire trebuie să fie regândit. Trebuie intensificate cercetările privind 

psihologia cognitivă. Cadrele didactice trebuie să înveţe să gândească altfel, să formuleze altfel 

problemele, nemaipunându-se accentul pe activităţile intelectuale de rutină. Utilizarea 

calculatoarelor va conduce la depistarea calităţilor unice la om, iar oamenii vor deveni... mai umani. 

Educaţia va trebui regândită în raport cu noile posibilităţi tehnice pe de o parte, şi în funcţie 

de cerinţele noii societăţi, pe de alta.  

Misiunea cercetării educaţionale este de a devansa momentul istoric prin formularea 

problemelor care de abia se conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le 

verifica experimental şi de a pregăti astfel soluţiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv. 

Analizând tendinţele principale de dezvoltare a sistemelor de învăţământ în diferite ţări se 

pot evidenţia următoarele direcţii: trecerea Ia instruirea permanentă; modul deschis, fundamental, 

umanizat, individual şi actualizat de instruire. 

Cu alte cuvinte, învaţământul se orientează spre individualitatea elevului, ce este imposibil 

fără dezvoltarea potenţialului inovator al pedagogului. Învăţământul inovator reprezintă modul de 

dezvoltare a posibilităţilor elevului de a acţiona comunicativ în condiţiile necunoscute. 

Condiţia necesară de realizare a tendinţelor dezvoltării sistemului de învăţământ şi garanţia 

susţinerii nivelului profesional înalt al profesorilor este informatizarea învăţământului. Datorită 

procesului de informatizare, pedagogii au primit mijloace noi de instruire şi un mediu nou pentru 

organizarea şi dirijarea procesului instructiv, care provoacă elevii să caute, să aleagă, să analizeze, 

să-şi însuşească informaţia. 

Este unanim acceptată o clasificare a software-urilor educaţionale după funcţia pedagogică 

specifică pe care o pot îndeplini în cadrul unui proces de instruire: exersare, prezentare interactivă 
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de noi cunoştinţe, prezentarea unor modele ale unor fenomene reale (simulare), testarea 

cunoştinţelor, dezvoltarea unor capacităţi sau aptitudini printr-o activitate de joc. 

Informatica este în acelaşi timp o nouă disciplină didactică, cât şi un instrument de instruire 

pentru alte materii de învăţământ. Informatica şi calculatorul îşi ocupă locul ce li se cuvine, atât ca 

―obiect de învăţământ‖, cât şi ca ―mijloc de învăţământ‖. Este necesar să-i obişnuim pe elevi să 

aplice noţiunile informatice de algoritm, schemă logică şi program în cadrul altor discipline şcolare. 

Experienţa şcolară de până în prezent a validat ideea că algoritmizarea şi prezentarea grafică a 

informaţiei sunt foarte accesibile recepţionării şi prelucrării de către cel ce învaţă. 

Dar, ce înseamnă ,,asistarea cu calculatorul” a procesului de învăţământ? 

Învăţarea cu calculatorul se bazează pe dialogul dintre calculator şi cel ce învaţă, ceea ce 

conferă procesului învăţării un caracter interactiv. Acest dialog este conceput pe baza unui program. 

Lecţia este stocată în memoria calculatorului. Cu ajutorul software-Iui, ea este afişată secvenţial, 

sub forma unor imagini ecran. Prin intermediul tastaturii se asigură dialogul cu calculatorul, cel care 

învaţă răspunzând la întrebările primite. Caracterele marcate de el pe tastatură apar Ia ecran şi se 

trimit la program. 

Calculatorul analizează răspunsul cu ajutorul programului şi, în funcţie de această analiză, 

apare pe ecran un nou text conţinând noi întrebări pentru utilizator. 

Câteva aspecte privind folosirea calculatorului în procesul de învăţământ sunt necesare: 

1) Calculatorul se poate folosi, în general, ca auxiliar al procesului de învaţământ, la toate 

disciplinele şcolare care solicită tehnică de calcul sau de reprezentare, începând cu vârste şcolare 

destul de mici. Pentru cei mici, calculatorul poate fi folosit în jocurile cu caracter strategic, pentru 

desen, citit sau scris. Astfel, începe formarea deprinderilor programatice ale gândirii la copii. Aici 

se formează şi priceperea de a schematiza şi abstractiza, element strict necesar pentru studiul tuturor 

disciplinelor şcolare. 

Învăţarea cu calculatorul are un demers activ, sprijinit pe caracterul interactiv al dialogului 

om - calculator. Elevul învaţă singur şi sigur, fără emoţii; inhibiţia care apare în cazul ascultării 

tradiţionale dispare. 

2) Calculatorul permite o mai bună intuire a fenomenului studiat pe baza repetării acestuia 

până la înţelegerea lui deplină. În mod practic, variind parametrii de care depinde realizarea unei 

experienţe se poate realiza studiul acesteia într-o mare varietate de exemplificări, adâncindu-i 

conţinutul şi lărgindu-i sfera sau extrapolând rezultatele dincolo de obiectul predat. 

3) Se ştie că unele experienţe sunt dificile, uneori chiar imposibil de realizat în laboratoarele 

clasice. De aceea, calculatorul poate fi folosit cu mare eficienţă în aceste situaţii. Folosirea 

calculatorului cu tehnica sa de animaţie este de mare efect pedagogic în studiul transformărilor 

geometrice, în predarea geografiei, biologiei, tehnologiilor sau în studiile cu caracter statistic. 

4) Calculatorul conferă tehnologiilor didactice un caracter interactiv. Pentru ca dialogul să 

fie cât mai plăcut, trebuie ca programele didactice să fie atractive, cu pauze, glume, ton şi culoare, 

menite să-i creeze elevului o microlume a sa în care să dorească să înveţe ştiinţa. 
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5) Calculatorul solicită un studiu aprofundat al temei şi spirit de cercetare din partea 

elevului. 

6) Calculatorul conferă dreptul la eroare celui ce învaţă, punându-i la dispoziţie  

comentariile şi explicaţiile necesare continuării lecţiei. 

7) Însuşindu-şi în faţa tastaturii o serie de cunoştinţe, elevul se formează pe linia 

autoeducaţiei permanente, învaţă să înveţe. 

8) Informatica şi calculatorul facilitează spiritul algoritmic, programatic, operaţional şi 

organizatoric, rigoarea în raţionament şi exprimarea precisă, caracterul intensiv al muncii şi spiritul 

aplicativ. 

9) Educaţia nu se poate reduce însă la calculator fără rolul important al profesorului. 

Considerate un fel de jucării sofisticate, calculatoarele personale îşi au valoarea lor nu numai 

în sine, în performanţele atinse, cât mai ales în importantul rol educativ. De aceea copiii, specialiştii 

de mâine, trebuie să Ie cunoască structura şi funcţionarea. La început în joacă, din curiozitatea ce-i 

caracterizează, ei sunt atraşi mai mult de facilităţile grafice şi sonore ale ciudatei jucării. Crescând 

însă, ei îşi pun din ce în ce mai multe probleme: cum să facă calculatorul să devină un ajutor pentru 

temele de acasă sau chiar la alte lucruri. 

Acesta este momentul esenţial, când copii devin conştienţi de faptul că ceea ce până nu de 

mult era o jucărie poate, de fapt, să devină o unealtă, un instrument de lucru, precum creionul sau 

guma pe care Ia nevoie, fără să stea pe gânduri, le iau şi Ie folosesc. 

Calculatorul a devenit o realitate. El poate fi folosit pentru a simplifica munca, pentru a 

cerceta, pentru a experimenta. 

Pe plan mondial, circulă două sisteme de instruire computerizate şi două tehnologii 

didactice: 

 Instruirea asistată de calculator; 

 Învăţarea asistată de calculator. 

Cele două tehnologii didactice se împletesc armonios şi în activitatea de informatică. Avantajele 

celor două tehnologii constau în aceea că: 

 stimulează gândirea logică (analogică, algoritmică, euristică); 

 mobilizează funcţiile psihomotorii (aspecte manipulative, coordonarea fină a mişcărilor la 

ochi şi Ia degete); 

 stimulează motivaţia internă a elevilor în procesul de învăţare individuală; 

 dezvoltă creativitatea tehnică, inventivitatea elevilor; 

 dezvoltă cultura vizuală; 

 introduce un stil cognitiv eficient, un stil de muncă independentă, formează deprinderi 

practice utile, introduce climatul de autodepăşire şi de competitivitate. 

Programele ce se realizează îl obligă pe elev să rezolve problemele pe care le ridică 

imaginea ecran prin creşterea responsabilităţii pe care Ie ridică munca, acesta observă, analizează 

imaginea ecran, caută soluţii, se străduie să învingă greutăţile. 

În activitatea de informatică copilul memorează cu uşurinţă sonoritatea, ritmul şi adesea 

cuvinte pe care, nu neapărat Ie înţelege foarte bine. Dar, cel mai fidel sunt memorate imaginile 
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concrete, de tip spaţial, cu caracter situativ sau analitic detaliat. Gândirea copilului este intuitivă. În 

ceea ce priveşte atenţia - se observă capacitatea copiilor de concentrare, stabilitatea şi 

intenţionalitatea puternic determinate de caracteristicile activităţii desfăşurate de copil. 

Încadrat în procesul instructiv-educativ, copilul îşi structurează sistemul volitiv motivaţional 

prin dezvoltarea stăpânirii de sine şi ierarhizarea motivelor. Chiar dacă copilul este antrenat în 

activităţi structurate, forma specifică de activitate este jocul educaţional. În aceste jocuri se pot 

rezolva o serie de probleme de dezvoltare şi educaţie ascunse sub forma acţiunilor interesante, 

stimulând emoţii pozitive. Aşezat în faţa calculatorului, copilul intră în contact cu probleme care 

solicită o serie de particularităţi psihice, pe care gândirea directă a acestuia le şi stimulează. 

Calculatorul, ca instrument nou şi util în facilitarea uşurării învăţării, utilizat cu competenţă, 

cu precizarea rolului şi misiunii pedagogilor, conduce Ia organizarea trecerii de Ia ―a şti‖ Ia ―a şti să 

facă‖. Atmosfera plăcută de lucru, activitatea de joc, precum şi structura adecvată a programelor 

menţin atenţia copiilor, sporind interesul, dorinţa de a lucra din nou cu calculatorul. Interesul cu 

care copiii abordează activitatea cu calculatorul nu poate fi exclusiv motivată prin reacţia la noutate. 

Întreaga activitate cu calculatorul suscită interesul copiiior şi datorită caracterului ludic, bucuriei de 

a fi capabil să producă singur o serie de efecte, cât şi prin recompensele primite (prin imaginea de 

pe ecran) pentru diferitele imagini proprii. 

Unii specialişti consideră calculatorul ca pe un obstacol în faţa dezvoltării creativităţii. Dacă 

însă considerăm calculatorul ca pe un instrument în mâna formatorului, permiţându-i copilului o 

învăţătură mai flexibilă, mai adaptată nivelului de comprehensiune specific vârstei sale, el va deveni 

unul din instrumentele cele mai puternice pe care psihologia şi pedagogia le-au avut vreodată. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE/ EXTRACURRICULARE  

 

Prof. Simionescu Maria Mirabela, 

 Liceul Tehnologic Bîlteni 

 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai 

frecvent în centrul discursului educaţional internaţional 

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. 

În acest cadru, învăţământul are misiunea de a- i forma pe copii sub aspect psihointelectual, 

fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea finalităţilor 

educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

După o binecunoscută clasificare UNESCO, 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 

♠ educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul 

unor organizaţii cu caracter educativ. 

Activităţile extracurriculare nu intră în domeniul curriculumului oficial dar au finalităţi 

menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin programele şcolare; au 

caracter complementar activităţilor de învăţare realizate la clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea 

informaţiei şi cultivă interesul pentru diferite domenii de cunoaştere. Astfel de activităţi 

funcţionează, în general, cu rol de „curriculum suplimentar”. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 

leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de 

educaţie. Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia 

şcolară, care necesita un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul 

de a oferi copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, 

sfera activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în 

spaţiul şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Caracteristici de bază ale activităţilor extraşcolare: 

-cuprind activităţile care sunt organizate de şcoli şi se derulează în incinta acestora sau în afară; 

-au rol complementar activităţilor formale ale şcolii şi se centrează pe activităţi ce vizează 

dezvoltarea în ansamblu a personalităţii elevilor; 

-ţin de ansamblul şcoală – comunitate – familie atât din perspectiva actorilor implicaţi, cât şi a 

tipurilor de acţiuni derulate; 

-oferă elevilor posibilităţi de exprimare a identităţii personale şi de dezvoltare plenară a 

activităţii acestora. 

Efecte şi implicaţii ale participării la activităţile extraşcolare asupra elevilor: 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o rată mai mare de frecvenţă a cursurilor şi 

cu o scădere a ratei abandonului şcolar, prin faptul că motivează elevii să vină la şcoală şi să nu 

abandoneze cursurile; 
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-activităţile extraşcolare au un impact pozitiv asupra dezvoltării psihologice a elevilor implicaţi 

în acestea, pentru că promovează activităţi care valorizează toate aspectele personalităţii copiilor, 

susţine dezvoltarea stimei de sine şi a autovalorizării, promovează dezvoltarea aptitudinilor şi 

intereselor de cunoaştere a elevilor; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu scăderea manifestărilor de violenţă în 

spaţiul şcolii, prin faptul că au un puternic caracter prosocial; 

-participarea la activităţi extraşcolare se asociază cu o implicare mai amplă a părinţilor în viaţa 

şcolii. 

Unele studii identifică cinci tipuri de activităţi extraşcolare, în funcţie de implicarea pe care 

acestea o presupun: 

-activităţi prosociale, referitoare la voluntariat; 

-activităţi sportive de echipă; 

-activităţi de organizare a şcolii (de exemplu, consiliul elevilor);  

-activităţi artistice (piese de teatru, coruri, serbări şcolare);  

-cluburi şcolare. 

Diferiţi autori trec în revistă marea varietate a activităților extraşcolare şi evidenţiază faptul 

că, în timp, tipologia lor a crescut foarte mult: excursii şi vizite la muzee, vizionarea de filme sau 

piese de teatru, vizite la instituţii publice, excursii la obiective de interes ştiinţific sau comunitar, 

vizite la alte unităţi de învăţă mânt, serbări şcolare şi alte activităţi artistice, activităţi sportive, 

activităţi literare, activităţi ce vizează protecţia mediului etc. 

Participarea la activităţile extraşcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, 

relaţională, afectivă a elevilor. Achiziţiile dobândite în contextele de învăţare din activităţile 

extraşcolare le pot servi elevilor ca suport pentru învăţare în activităţile de la clasă, motiv pentru 

care participarea (activă) la activităţile extraşcolare ar trebui valorificată, dar şi încurajată în 

permanenţă. Mai mult, valorificarea experienţei dobândite în cadrul activităţilor extraşcolare în 

activităţile de la clasă ar constitui un stimul major pentru o implicare şi mai bună a elevilor în cadrul 

acelor acţiuni, pentru creşterea spiritului de iniţiativă a acestora. 

Elevii valorizează foarte mult activităţile extraşcolare în învăţare, înţeleg importanţa acţiunilor 

nonformale desfăşurate în şcoală pentru propria lor dezvoltare. 

La rândul lor, cadrele didactice sunt observatori direcţi ai beneficiilor activităţilor extraşcolare 

pentru învăţare. Ei sunt cei care se implică în mod direct în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extraşcolare, dar sunt şi cei care pot observa imediat impactul pe care aceste activităţi îl are la 

nivelul elevilor. 

Activităţile extraşcolare tind să aibă la nivelul şcolilor un profil bine conturat: se desfăşoară cu 

elevii şi cadrele didactice din şcoală, părinţii şi reprezentanţii comunităţii fiind categoriile din afara 

spaţiului şcolar care participă uneori la aceste acţiuni. Schimburile interşcoli, invitaţia unor 

specialişti din diferite domenii, atragerea reprezentanţilor ONG-urilor în activităţile extraşcolare le 

face cu mult mai atractive şi mai profitabile pentru toţi cei implicaţi. 

Succesul activităţilor extraşcolare depinde de corelarea unei serii de factori cum ar fi: 

atractivitatea tematicii abordate, buna coordonare a activităţilor, implicarea cât mai multor actori ai 

şcolii şi comunităţii cu experienţe relavante pentru activitatea desfăşurată. 

Caracteristicile societăţii actuale au schimbat radical rolul şi importanţa şcolii. Până mai ieri 

singura instanţă cu rol educativ la nivel social, şcoala se confruntă astăzi cu o multitudine de 

provocări. 
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Una dintre aceste provocări se referă la faptul că oferta şcolii trebuie să se diversifice pentru a 

răspunde nevoilor de cunoaşterea ale copiilor, să iasă din formal şi formalism. În acest context, 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare par a căpăta o importanţă din ce în ce mai mare. Studii de 

specialitate subliniază rolul acestora în planul dezvoltării personale a elevilor, în construirea unui 

climat şcolar prietenos, în creşterea participării la cursuri şi în planul socializării. 

Legislaţia educaţională românească pare a valoriza din ce în ce mai mult aspectul educaţiei de-

a lungul întregii vieţi şi al educaţiei nonformale şi, implicit, al activităţilor extraşcolare. 

Există o deschidere a şcolii româneşti către acest tip de activităţi, o nevoie de completare a 

curriculumului formal cu „altceva, care să lasă şcoala să respire, să iasă din monotonia de zi cu zi‖ 

şi să îi facă pe elevi să trăiască „bucuria de a învăţa‖. 

Problematica educaţiei dobândeşte în societatea contemporană noi conotaţii, date mai ales de 

schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale. Accentul trece de pe informativ pe 

formativ. Educaţia depăşeşte limitele exigenţelor şi valorilor naţionale şi tinde spre universalitate, 

spre patrimoniul valoric comun al umanităţii. Un curriculum unitar nu mai poate răspunde singur 

diversităţii umane, iar dezideratul educaţiei permanente tinde să devină o realitate de necontestat. 

Astfel, fără a nega importanţa educaţiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul că educaţia 

extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine 

stabilit în formarea personalităţii tinerilor. 
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PARTENERIATUL ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

 

Tehnician Sprîncenătoaia Ion 

Colegiul Auto ”Traian Vuia” Tg-Jiu 

 

Parteneriatul şcoală – familie–comunitate este văzut ca un tip de „relaţie prin intermediul 

căreia personalul şcolii realizează un parteneriat cu familia şi alţi membri ai comunităţii pentru a-i 

ajuta pe copii să aibă succes la şcoală‖. El reprezintă o problemă actuală importantă, reliefată de 

diferite documente de politică educaţională la nivel naţional şi internaţional şi de cercetările în 

domeniul educaţiei. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 dă dreptul părinţilor de a participa activ la 

conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de administraţie al şcolii – a doi sau 

trei reprezentanţi ai părinţilor, în funcţie de mărimea şcolii. Părinţii sunt implicaţi în elaborarea 

ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin participarea la organizarea programelor Şcoală 

după şcoală şi în stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

Rolul părinţilor în colaborarea cu şcoala 

Implicarea în dezvoltarea şi educaţia copiilor are diferite efecte pozitive: note mai mari la 

limba maternă şi matematică, abilităţi îmbunătăţite de scriere şi citire, rată de prezenţă la şcoală mai 

bună, mai puţine probleme comportamentale. Din acest motiv, implicarea părinţilor reprezintă o 

modalitate de a ajuta copiii în tranziţia acestora  prin adolescenţă, cu efecte pozitive semnificative. 

Cercetătorii, mai ales sociologii care se ocupă cu definirea relaţiilor de putere, sunt reticenţi în a 

înţelege parteneriatul ca atare, considerându-l drept o iluzie.  

Se observă că implicarea părinţilor tinde să scadă în învăţământul secundar. Factorii care 

determină lipsa de implicare a părinţilor sunt: lipsa reţelelor sociale pentru părinţi, lipsa stabilităţii 

financiare, nivelul educaţional scăzut al părinţilor, factori ce ţin de şcoală, ore de întâlnire 

neconvenabile, transport, îngrijirea copiilor, cunoştinţele părinţilor despre regulile şi politicile 

şcolii, lipsa de încredere a şcolii în părinţi şi elevi, rasismul perceput de către părinţi, experienţe 

negative ale părinţilor cu şcoala în copilărie. 

Modele de implicare a părinţilor în educaţia copilului 

Modelul sferelor de influenţă suprapuse 

Teoria sferelor de influenţă suprapuse afirmă că elevii învaţă mai mult atunci când părinţii, 

educatorii şi alte persoane din comunitate împărtăşesc scopurile şi responsabilităţile pentru 

învăţarea elevilor şi lucrează împreună, nu individual. Ariile care se suprapun sunt familia, şcoala şi 

comunitatea. În cadrul zonelor de ―suprapunere‖ au fost identificate următoarele tipuri de: 

parentingul, comunicarea, voluntariatul, învăţarea acasă, luarea deciziilor şi colaborarea cu 

comunitatea. Validitatea modelului este demonstrată prin analize la nivel internaţional, dar sunt 
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prezentate şi o serie de provocări şi implicaţiile pentru acţiunile consilierului şcolar în parteneriate 

şi diferenţele între „şcolile cu performanţe bune şi cele cu performanţe slabe‖. 

Modelul reţelelor tematice 

Conform acestui model, implicarea parentală este compusă din trei elemente : interacţiunea 

cu copilul, disponibilitatea şi responsabilitatea pentru copil. Elementele majore de implicare 

parentală sunt: importanţa de a fi un model pozitiv; implicarea împreună cu copiii în activităţi în aer 

liber, educaţia ca un mijloc pentru dezvoltarea copiilor din punct de vedere socio-economic, natura 

evolutivă a rolurilor construite social prin implicarea taţilor în Taiwan. A fi tată presupune 

negocierea rolului cu structurile familiei, iar rolurile pot fi conturate de o serie întreagă de factori 

socio-culturali. Conceptul de tată în diferite culturi s-a schimbat în decursul timpului odată cu 

schimbările ideologice, modelate de contextul cultural. Pe lângă factorii economici, alţi factori 

contextuali, precum: familia, comunitatea, cultura, istoria contribuie la conturarea rolului de tată. 

Modelul dezvoltării de alianţe la nivel comunitar 

Fiecare stadiu de dezvoltare a parteneriatului conţine o sarcină sau tensiune centrală. Pe 

parcursul rezolvării acestor aspecte, persoanele pot merge la nivelul următor în cadrul dezvoltării. 

Eşecul în negocierea unei provocări anume poate însemna lipsa dezvoltării şi eşecul unei iniţiative 

de colaborare. Există cinci tipuri de tensiuni ale relaţiilor parteneriale specifice: încredere şi interes 

versus neîncredere şi dezinteres; compromis versus conflict sau ieşire; asumarea angajamentului 

versus ambivalenţă; întreprinzător versus descurajare şi tranziţie versus stagnare. În fiecare stadiu, 

consilierul poate urma paşii „reciprocităţii culturale‖, care presupune un proces de 

autoconştientizare şi sensibilizare în legătură cu alte persoane. Paşii include: identificarea valorilor 

şi a presupunerilor fiecăruia dintre cei implicaţi asupra unui aspect anume; verificarea valorilor şi 

importanţei aestora pentru fiecare dintre parteneri şi pentru parteneriat; respectarea şi verbalizarea 

diferenţelor culturale identificate anterior; discutarea şi stabilirea unor modalităţi de adaptarea 

interpretărilor sau recomandărilor generate de colaboratori pentru atingerea obiectivului. 

Rolul consilierului şcolar 

Consilierul şcolar are un rol specific în asigurarea unui parteneriat SFC, dar încă nu au 

fost clar teoretizate percepţiile, rolurile şi implicarea consilierilor şcolari în aceste parteneriate 

stipulate de lege în SUA. Promovarea implicării părinţilor prin programe specifice ale şcolilor şi 

redefinirea rolurilor profesioniştilor din educaţie, inclusiv ale consilierului şcolar sunt de actualitate 

în SUA. Barierele pe care le întâmpină părinţii cu venituri mici sugerează că şcolile trebuie să 

dezvolte o nouă abordare pentru implicarea acestor părinţi. În noul context, consilierii şcolari 

trebuie să aibă un rol activ în parteneriate şi să contribuie la identificarea unor modalităţi eficiente şi 

inovative de a le dezvolta. Consilierii şcolari pot juca un rol de lideri în dezvoltarea relaţiei dintre 
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şcoli şi părinţii cu venituri mici, prin implementarea unor strategii centrate   pe comunitate şi prin 

implicarea părinţilor. 

Rolul profesorului 

Regândirea rolului educatorului şi a relaţiilor acestuia cu familia are în vedere: trecerea la 

educaţia centrată pe elev, la valorificarea potenţialului educaţiei între egali, între familii, utilizând 

reţelele sociale comunitare şi la considerarea şcolii drept centru coordonator al furnizorilor de 

servicii. Profesorii sunt încurajaţi să îmbrăţişeze conceptul de stiluri de învăţare diverse şi să 

practice varietatea în instruire. De asemenea, sunt încurajaţi să utilizeze strategii de evaluare 

centrate pe elev. 

Se constată că în realitate implicarea părinţilor este mai mică decât ar fi de dorit. În ce 

priveşte experienţa, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării familiei. Din 

perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe cicluri de învăţământ se constată că cei din 

învăţământul primar implică mai mult familia decât cei din învăţământul gimnazial şi liceal, de 

multe ori nefiind clar profesorilor cum anume ar putea să implice familia. 
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IMPORTANŢA COMUNICĂRII INTRA ŞI INTER - 

INSTITUŢIONALE ÎN LABORATORUL DE INFORMATICĂ 

 

Informatician Şerban Maria Beatrice,  

Şcoala Gimnazială,,Gheorghe Tătărăscu’’ Tg-Jiu 

 

Comunicarea realizată în cadrul unei instituţii reprezintă prin schimbul de mesaje şi 

informaţii un proces esenţial care vizează realizarea scopului şi a obiectivelor planificate. 

Comunicarea este în acelaşi timp elementul fundamental care stă la baza funcţiei de coordonare, 

facilitând intervenţia managerilor în vederea sincronizării şi armonizării acţiunilor membrilor acelei 

instituţii. Informaţiile şi mesajele ce au fost comunicate vor fi supuse unui proces de interpretare şi 

prelucrare de către fiecare membru al organizaţiei, acesta urmărind evaluarea şi selectarea datelor 

relevante, în scopul reducerii incertitudinii privind înţelegerea şi cunoaşterea misiunii şi obiectivelor 

promovate de organizaţie. Majoritatea problemelor de comunicare au ca sursă diferenţa dintre 

conţinutul mesajului sau impactul pe care managerul intenţionează să-l transmită şi modul în care 

ceilalţi membri ai organizaţiei recepţionează mesajul. 

În cadrul unei organizaţii şcolare, comunicarea reprezintă un proces complex care presupune 

nenumărate aspecte pe care cadrul didactic trebuie să le cunoască pentru a fi capabil să medieze şi să 

rezolve diferite situaţii delicate conflictuale ce pot apărea la un moment dat în relaţia cu directorii, 

colegii sau cu elevii. 

Comunicarea intra-instituţională, din cadrul organizaţiilor ce oferă servicii educaţionale, are 

ca principale elemente emiţătorul, mesajul, codul, canalul de transmitere a mesajului( canale formale 

sau oficiale şi canale informale sau neoficiale). Ea este realizează prin documente scrise aduse la 

cunoştinţa persoanelor vizate prin e-mail, site-ul unităţii de învăţământ, avizier predare personală sau 

prin poştă. Dintre canalele de comunicare, cele mai uzuale sunt referatele, rapoartele, notele interne, 

scrisorile, şedinţele, întâlnirile personale, convorbirile telefonice, teleconferinţele, etc. Comunicarea 

intra-instituţională se adresează personalului unităţii de învăţământ, respectiv personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic, dar şi elevilor şi/sau părinţilor/reprezentanţilor legali. 

Prin comunicare cu personalul unităţii se înţelege informarea cu privire la hotărârile, deciziile 

şi informările sau solicitările venite inclusiv din exterior şi care vizează activitatea acestuia. În acelaşi 

timp, comunicarea se realizează şi în sens invers prin transmiterea către conducerea instituţiei de 

învăţământ şi/sau consiliului profesoral a diferitelor propuneri din partea personalului ce vizează 

activitatea unităţii. 

Pentru a îmbunătăţii performanţele legate de comunicare, una dintre abilităţile importante ale 

managerului este aceea de a primi feedback corect şi precis în ceea ce priveşte impactul mesajului 

propriu asupra celorlalţi. Acest lucru necesită o oarecare sensibilitate, deoarece mulţi oameni simt o 

oarecare teamă în faţa confruntării directe cu cineva atunci când sunt întrebaţi de performanţele lor. 

         Comunicarea în cadrul unei instituţii nu este un proces spontan şi natural, ci ea trebuie 

proiectată astfel încât să permită coordonarea a cărui scop este atingerea unui obiectiv prestabilit, 

necesar pentru realizarea scopului final al organizaţiei, dar în acelaşi timp şi armonizarea, adică 

activitate a cărui scop este definirea unui obiectiv comun. Transmiterea informaţiilor în mod eficient 

în interiorul unităţii de învăţământ permite buna funcţionare a acesteia precum şi îndeplinirea eficace 

a sarcinilor şi atribuţiilor ce revin personalului din cadrul instituţiei respective. 
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Comunicarea intra-instituţională trebuie să fie un proces complex, care se desfăşoară în timp 

real, pe verticală şi pe orizontală, în cadrul structurii şi organigramei instituţiei, transparent, eficient 

şi pragmatic. 

Totodată,la fel de importantă este şi comunicarea externă, inter-instituţională, comunicare ce 

contribuie la buna funcţionare a unităţii de învăţământ. Orice unitate de învăţământ este nevoită în 

contextul contemporaneităţii să comunice cu multe alte instituţii, în cadrul unor relaţii de tip 

subordonare, colaborare sau parteneriat. 

Comunicarea şi cooperarea dintre instituţiile din interiorul educaţiei dar şi cu cele din afara 

acesteia trebuie să constituie o prioritate, astfel prin dezvoltarea unor strategii eficiente de 

comunicare, instituţiile pot ajunge la realizarea unor modele de cooperare complex, la coordonarea 

activităţilor. Comunicarea inter-instituţională presupune apartenenţa instituţiei de învăţământ la un 

sistem care reprezintă o reţea complexă de instituţii, structurată pe verticală şi orizontală, care depind 

una de cealaltă. Pentru funcţionarea întregului sistem comunicarea între ele este esenţială, scurt-

circuitarea sau lipsa de dezvoltare a relaţiilor de comunicare ducând nu doar la compromiterea 

funcţionării instituţiilor implicate, ci chiar a unei părţi semnificative a sistemului. Procesul 

comunicării realizează sinapsele din cadrul reţelei instituţionale şi creează punţile necesare ale 

cooperării dintre nodurile sistemului. 
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ÎNVĂȚAREA FIZICII PRIN INVESTIGAȚIA DE TIP INDUCTIV 

 

Prof. UDRIȘTIOIU ANETA, 

Colegiul Național George Coșbuc, Școala Gimnazială Nr.1, Motru 

 

Una dintre cele mai eficiente metode în a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine fenomenele 

studiate la fizică  este IBL (Inquiry Based Learning/ învățarea prin investigație de tip inductiv). Un 

elev învață prin investigație atunci când se află în fața unei probleme, când studiază cu atenție 

datele și relațiile cauzale,  reușind să găsească cea mai bună soluție. Un rol important are aici și 

învățarea prin cooperare.  

Ele țin de învățarea centrată pe elev. IBL permite profesorului să devină un facilitator al 

cunoașterii și un partener al elevilor în învățare. Mai precis, în predarea oricărei teme din programa 

de fizică, profesorul începe lansând elevilor o întrebare/problemă provocatoare (―conflict 

cognitiv‖). Pe parcursul lecțiilor, profesorul nu le oferă de la început răspunsul la întrebare sau 

explicația pentru fenomenul supus discuției, ci doar îi ajută să-l găsească singuri. Elevii au acum 

principalul rol în descoperirea explicației pentru fenomenul fizic discutat. De asemenea, profesorii 

activează cunoașterea anterioară, naivă și preștiințifică, a copiilor. Acest mod de lucru conduce la o 

înțelegere mai profundă a fenomenelor pe care le studiază (are loc o învățare de profunzime), fiind 

folosit și în procesele de raționare din viața de zi cu zi. 

Pornind de la considerentul că investigația le cultivă elevilor dragostea pentru cercetare şi 

învăţare, determinându-i să lucreze cu plăcere şi interes, am demarat acest studiu de specialitate, 

menit să stabilească măsura în care această metodă sporește randamentul elevilor la fizică. Studiul 

s-a realizat la Colegiul Tehnic Mătăsari, din comuna Mătăsari, judeţul Gorj, pe parcursul 

semestrului I al anului şcolar 2017-2018, la nivelul claselor a IX-a (IX A şi IX C). Studiu a debutat 

cu administrarea la ambele clase a aceluiaşi test iniţial, având drept scop stabilirea nivelul iniţial de 

cunoştinţe şi aprecierea omogenităţii claselor şi a continuat cu realizarea tabelelor de frecvenţă, 

calcularea mediei aritmetice (Tabel 1 şi Tabel 2) şi interpretarea rezultatele. 

Tabel 1. Rezultatele obţinute de elevii clasei a IX-a A la testul initial 

Clasa a IX – a A 

Note 1-1,99 2-2,99 3 -

3,99 

4-

4,99 

5 -5,99 6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Nr. Elevi 0 0 0 8 14 6 0 0 0 0 

Procent 0 0 0 28,57 50 21,43 0 0 0 0 

Media 

clasei 

4,93 

 

Tabel 1. Rezultatele obţinute de elevii clasei a IX-a C la testul initial 

Clasa a IX – a C 

Note 1-1,99 2-2,99 3 -

3,99 

4-

4,99 

5 -

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-8,99 9-

9,99 

10 

Nr. Elevi 0 0 5 9 3 6 4 1 0 0 

Procent 0 0 17,86 32,14 10,72 21,42 14,29 3,57 0 0 

Media 

clasei 

4,92 
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În urma interpretării rezultatelor obţinute la testul iniţial am constatat faptul că între cele 

două colective de elevi nu există o diferenţă semnificativă, diferenţa dintre mediile aritmetice ale 

celor două clase fiind de doar 0,01 ( M A– MC = 0,01), şi am decis desfăşurarea unui experiment 

privind folosirea metodei IBL (Inquiry Based Learning/ învățarea prin investigație de tip inductiv) 

pentru a observa progresul şcolar înregistrat la fizică. În acest scop, am folosit clasa a IX-a A ca 

grup de control, iar clasa a  IX-a C ca grup experimental, în cazul celei de a II-a clase integrând în 

cadrul lecţiilor metoda IBL. Testele finale administrate celor două clase, la sfârşitul semestrului I, 

au evidenţiat o diferenţă semnificativă între grupul experimental şi grupul de control, rezultatele 

grupului experimental fiind superioare celor ale grupului de control (M A – MB = 1,68). 

Tabel 3. Rezultatele obţinute de elevii clasei a IX-a A la testul final 

Clasa a IX – a A 

Note 1 – 

1,99 

2-2,99 3 -

3,99 

4-

4,99 

5 -

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Nr. Elevi 0 0 0 0 0 0 4 10 9 5 

Procent 0 0 0 0 0 0 14,29 35,71 32.14 17,

86 

Media 

clasei 

8,54 

 

Tabel 3. Rezultatele obţinute de elevii clasei a  IX-a C la testul final 

Clasa a IX – a C 

Note 1 – 

1,99 

2-

2,99 

3 -

3,99 

4-4,99 5 -5,99 6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

Nr. Elevi 0 0   2 13 5 5 1 2 

Procent 0 0 0 0 7,14 46,43 17,86 17,86 3,57 7,1

4 

Media 

clasei 

6,86 

 

Se observă că deşi nivelul iniţial al claselor a fost scăzut şi asemănător, la sfârşitul 

semestrului I, apare o diferenţă semnificativă între nivelul de cunoştinţe acumulat de elevii celor 

două clase. Astfel, în cazul clasei de control (clasa a IX-a C) media aritmetică a notelor a crescut de 

la 4,92 la 6,86, în vreme ce în cazul clasei experimentale (clasa a IX-a A), media aritmetică a 

notelor a crescut de la 4,92 la 8,54. 

 

0

5
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Medie 
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Modificări considerabile apar şi în ceea ce priveşte frecvenţa notelor. În cazul clasei de 

control testul iniţial a evidenţiat o frecvenţă crescută a notelor cuprinse între 4-4,99, iar testul final o 

frecvenţa mai mare a notelor cuprinse între 6-6,99. În cazul clasei experimentale, frecvenţa notelor 

s-a mutat de la cele cuprinse între 5-5,99 la cele cuprinse între 8-8,99, apărând chiar şi note cuprinse 

între 9-9,99. 

CONCLUZII 

Modul de predare descris mai sus conduce nu doar la reapariția interesului copiilor pentru 

fizică, ci și la retrezirea curiozității pentru lumea înconjurătoare. Mai mult, majoritatea elevilor cu 

care se lucrează astfel reușesc să înțeleagă relevanța pentru viața de zi cu zi a temelor studiate la 

orele de fizică. Pe de altă parte, acest mod de lucru conduce și la dezvoltarea unor deprinderi care 

au o importanță mare în economia actuală: gândirea critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de 

probleme nestandard, evaluarea riscurilor, capacitatea de a lua decizii.  

BIBLIOGRAFIE 
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DISCIPLINELE OPȚIONALE ÎNTRE DEZIDERAT ȘI REALITATE 

 

Ursu Gabriela Anica, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg – Jiu 

 

Disciplinele opționale reprezintă o formă de materializare a CDS-ului  numită curriculumul 

elaborat în școală. Ele au apărut din necesitatea și din dorința adaptării programelor școlare la 

nevoile  și particularitățile comunității locale,  preocupări în această direcție au apărut încă din 

perioada interbelică. Introducerea curriculumului elaborat în școală reprezintă o provocare 

semnificativă pentru managementul școlar, un demers serios în abordarea curicumului, a întregului 

proces de predare – învățare – evaluare într-o modalitate diferită. 

Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe dimensiuni, 

corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane:  

-  educaţia intelectuală,  

-  educaţia estetică,  

-  educaţia civică,  

-  educaţia fizică,  

-  educaţia pentru sănătate,  

- educaţia tehnologică etc.  

Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate, ce-i conferă 

educaţiei în cadrul şcolii un caracter sistemic, deschis şi dinamic. Curriculum- ul la decizia şcolii 

reprezintă o soluţie de adaptare a ofertei școlare generale la particularităţile şi aspiraţiile elevilor din 

diferite unităţi de învăţământ. 

Opționalul reprezintă o varietate de curriculum la decizia școlii ce constă într-o disciplină 

școlară nouă, care presupune elaborarea în școală a unei programe noi, nu obiective și conținuturi 

noi,  diferite de cele existente în programele din trunchiul comun. 

Opționale sunt discipline, cursuri pe care școala le oferă spre studiu elevilor în urma 

identificării intereselor elevilor și necesitățile comunității, cu aprobarea inspectoratelor școlare. 

Ministerul educației propune o serie de discipline opționale pe care școlile le pot alege și 

implementa, în procesul instructiv – educativ, dar cadrele didactice au libertatea de a propune astfel 

de discipline cu condiția respectării metodologiei de elaborare vigoare și a avizării lor.  

Proiectarea curriculumului elaborat de școală trebuie să țină cont de următorii factori: 

- resursele umane și materiale din școală; 

- interesele elevilor; 

- situațiile specifice; 

- necesitățile comunității locale. 

Opționalele se pot proiecta într-un cadru monodisciplinar, adică proiectat la nivelul unei arii 

curriculare sau la nivelul mai multor arii. Orele pentru aceste discipline se realizează pe clase sau 

grupe de elevi, de către un cadru didactic sau mai multe cadre didactice în cazul opționalelor 

transdisciplinare sau transcurriculare. 

Se disting mai multe tipuri de opționale: opționalul la nivelul disciplinei, opționalul la nivelul 

ariei curriculare, opționalul la nivelul mai multor arii curriculare. 

Primul și cel mai întâlnit este cel la nivelul disciplinei care constă în activități distincte de cele 

propuse prin curriculum național. Acest opțional se elaborează în școală de către un sigur cadru 

didactic, și trebuie menționat faptul că deși el poate deriva dintr-o disciplină din trunchiul comun,  

obiectivele propuse nu trebuie să se regăsească în programa disciplinei. Avantajul acestui opțional  

constă în faptul că poate să fie propus la nivelul fiecărei discipline școlare. 

Un alt fel de opțional este opționalul la nivelul ariei curriculare, care presupune alegerea unei 

teme care implică cel puțin două discipline la nivelul unei arii curriculare. Acest tip de opțional se 

realizează între disciplinele aceleiași arii curriculare. 
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Ca și în cazul disciplinei la nivelul disciplinei și pentru acest opțional  trebuie elaborată o 

programă cu teme, obligatoriu vizate în școală și aprobate de inspectorul de specialitate. Acest 

opțional prezintă avantajul că se poate realiza de către un grup de cadre didactice de specialități 

diferite, ceea ce aduce un plus disciplinei noi, incitând interesul elevilor  într-un grad ridicat. Însă 

acest opțional presupune o bună colaborare și susținere reciprocă  între cadrele didactice, adaptarea 

stilului de predare al fiecăruia. Acest curs poate fi predat  numai după o elaborare atentă a 

conținuturilor de învățat și stabilirea în detaliu a ceea ce va avea fiecare de făcut. 

Opționalul la nivelul mai multor arii curiculare poate fi realizat la ninelul a cel puțin două arii 

curriculare. Caracterul transdisciplinar sau interdisciplinar al acestui tip de opțional constă în faptul  

că în programa cursului sunt  prevăzute cunoștințe din mai multe discipline, fiecare aparținând altei 

arii curriculare. În opinia mea acest tip de opțional este superior  celorlalte în primul rând prin 

varietatea informațiilor studiate,  acest lucru avînd rolul de a capta interesul elevilor și a determina  

participarea lor activă la procesul de învățare. Realizarea acestui opțional presupune o documentare 

temeinică și o pregătire profesională deosebită.  Din punct de vedere al metodologiei  acest opțional  

are cel mai mare potențial, dar este cel mai greu de realizat și de pus în practică. Însă valorile sale 

formative sunt superioare. 

Pentru că idealul educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă 

a personalităţii creative a copiilor, prin disciplinele opţionale se poate realiza o complexă activitate 

educativă care poate sprijini formarea şi dezvoltarea omului de mâine, începând cu micul şcolar 

care, prin acumulare de informaţii şi prin încurajarea de a descoperi şi de a cerceta. 

Disciplina opţională are rolul de a provoca şcoala, profesorii şi copiii pentru a ieşi din inerţie şi 

pentru a deveni o organizaţie în mişcare, aşa numita şcoală care învaţă. 

Pentru instituțiile de învățământ opționalele reprezintă  posibilitatea conturării identității  propri 

în raport cu alete școli, iar pentru cadrele didactice sunt reale provocări prin care își pot  dovedi 

pregătirea profesională. Pentru elevi, opționalele reprezintă posibilitatea ca ei să aleagă disciplinele 

ce le vor studia în funcție de interesele și aptitudinile lor sau de domeniul în care doresc să-și  

dezvolte deprinderi și capacități și doresc să-și contureze  propriul sistem de atitudini și valori, caz 

în care ei vor fi motivați să învețe, să participe activ la propria formare.  Pentru părinți opționalele 

reprezintă atuuri de alegere a unității de învățământ.  

Prin elaborarea unei oferte de curriculum școlar ca disciplină opțională, un cadru didactic 

urmărește să completeze personalitatea, cultura și să dezvolte competențele copiilor venind în 

sprijinul lor atunci când aceștia manifestă înclinații vădite pentru anumite domenii. Pentru că idealul 

educaţional al şcolii româneşti vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii 

creative a copiilor, prin disciplinele opționale se poate realiza o complexă activitate educativă care, 

poate sprijini formarea şi dezvoltarea omului de mâine  începând cu micul școlar care, prin 

acumulare de informaţii şi prin încurajarea de a descoperi și de a cerceta, îşi formează o conştiinţă 

de sine şi o personalitate puternică. 

Orice opțional trebuie să îl ajute pe elev să își însușească noțiuni utile în viață. Această călătorie 

prin cultură și spiritualitate românească are rolul de a-l forma pe tânăr și de a-l ajuta să înțeleagă 

ceea ce este valoros și specific fiecărui popor. Deci rolul opționalului este acela de a  forma  spirite 

iubitoare de cultură și specific național. 

Disciplinele opționale sunt asadar parte integrantă a reformei de mentalitate (cea mai lungă 

durată și greu de realizat; începută prin cursuri de perfecționare și formare continuă a tuturor 

cadrelor didactice), care vizează descentralizare curriculară. 
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PROIECTAREA ȘI ORGANIZAREA EVALUĂRII 

 

Vîlceanu Aurelia, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg.  Jiu 

 

Evaluarea trebuie abordată în strânsă legătură cu finalităţile educaţionale, conţinuturile şi 

strategiile de predare-învăţare, la care s-ar putea adăuga – potrivit unor pedagogi – mijloacele de 

învăţământ şi timpul şcolar. Orice modificare la nivelul uneia dintre componentele curriculumului, 

va genera în mod logic, transformări, ajustări la nivelul procesului de predare - învăţare - evaluare.  

Structura Curriculumului Naţional românesc ilustrează preocuparea generală pentru 

descentralizare şi adaptare a demersului educaţional la nevoile, aptitudinile şi aspiraţiile diferitelor 

categorii de elevi, dar şi opţiunile comunităţii pentru o orientare sau alta în procesul de învăţământ.

 Evaluarea reprezintă, cu certitudine, o variabilă foarte importantă a procesului de instruire, 

iar poziţia ei a fost reconsiderată mai ales în ultimele patru, cinci decenii, când au fost elaborate 

foarte multe lucrări pe această temă şi când au fost întreprinse numeroase cercetări care să 

investigheze o serie de aspecte ale evaluării. Relaţia dintre curriculum şi evaluare este deosebit de 

complexă, ceea ce implică abordarea procesului de predare-învăţare-evaluare în mod unitar. Orice 

schimbare produsă la nivelul uneia dintre aceste activităţi influenţează modalităţile de realizare a 

celorlalte, generând o adevărată reacţie în lanţ, care impune reveniri şi revizuiri permanente. Ioan 

Jinga (1993) definește evaluarea ca pe un proces complex de comparare a rezultatelor activității 

instructiv-educative cu obiectivele planificate(evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea 

eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Din cercetările în domeniu se deduc 

cele mai importante nuanțe ale evaluarii:  

 Evaluarea este un proces (nu un produs), deci o activitate etapizată, desfăsurată în timp. 

 Eanu se rezumă la notarea elevilor (care este expresia numerică a aprecierii performanțelor 

școlare ale acestora), ci vizează domenii și probleme mult mai complexe  (inclusiv curricula 

sau sistemul de învățământ, în ansamblu). 

 Evaluarea implică un șir de măsuri, comparații, aprecieri (deci judecăți de valoare), pe baza 

cărora se pot adopta anumite decizii, menite să optimizeze activitatea din domeniile supuse 

evaluării. 

Aceste definiții pun înevidență principalele caracteristici (note definitorii) ale actului 

evaluativ care pot fi cuprinse în următoarele enunțuri: 

 Evaluarea este o acțiune de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a 

stării și fucționalității unui sistem, a rezultatelor unei activități. 

 Cunoașterea realizată în contextul evaluării se efectuează cu un scop ce derivă din nevoia și, 

deci, cu intenția de a influența situația, sistemul, activitatea supusă evaluării, de a regla, deci 

pentru a crea premise care să permită ameliorarea stării și funcționalității acestora. 

 Privind funcția de ameliorarea fenomenului supus măsurării, evaluarea comportă un proces 

de colectare a datelor necesare fundamentării deciziilor adoptate în scopul îmbunătățirii 

rezultatelor și a activității considerate. 

 Procesul evaluativ presupune acțiuni de prelucrare și interpretare a datelor culese, în cadrul 

cărora se realizează numeroase operații privind atribuirea de sens informațiilor obținute, 

transformarea acestora, prin traducerea lor dintr-un limbaj în altul, atunci când este necesar 

(datele numerice în reprezentări grafice), efectuarea de comparații, punerea în relație cu 

rezultatele asteptate (scopurile), formularea unor enunţuri cu funcţie evaluativă. 
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 Evaluarea comportă aprecierea situațiilor evaluate prin raportarea lor la diverse criterii 

(sociale, culturale, de performanță, de fezabilitate etc). 

 Evaluarea produce un efect anticipativ, realizând și o funcție predictivă privind evoluția 

sistemului evaluat si a rezultatelor acestuia. 

Evaluarea școlară este procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații 

utile, permițând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două moment relativ 

distincte : măsurarea și aprecierea rezultatelor școlare. 

În literatura psihopedagogică sunt identificate mai multe forme de evaluare, astfel încât 

există un consens în rândul specialiştilor care consideră că cele mai importante dintre acestea sunt 

evaluarea iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea sumativă sau certificativă.  

Evaluarea iniţială 

Evaluările inițiale se realizează la debutul programului de studiu sau a unei etape inportante a 

acestuia sau ca modalitate utilizată de profesor pentru a cunoaște un nou colectiv de elevi. Are un 

scop precis: acela de a colecta cât mai exact cu putință informațiile absolut necesare fiecărui 

profesor pentru a-si elabora strategia didactică la o clasă anume, răspunzând la câteva probleme 

esnţiale: 

 nivelul achiziţiilor necesare parcurgerii și finalizării cu succes a programului pe care 

urmează să-l înceapă; 

 potențialul de învățare are fiecare elev în general, la o disciplină sau alta înparticular; 

 cunoaşterea capacităţilor de învăţare ale fiecărui elev; 

 motivația pentru învăţare  a fiecărui elev. 

Datele obţinute în evaluarea iniţială ajută la conturarea activităţii următoare în trei planuri:     

 modul adecvat de predare-învăţare a noului conţinut; 

 aprecierea oportunităţii organizării unui program de recuperare  pentru întreaga clasă (dacă 

este cazul); 

 măsuri de sprijin şi recuperare pentru unii elevi. 

Cea mai folosită modalitate de a o realiza evaluare inițială este testul. După aplicare și 

corectare, profesorul face inventarul lacunelor și al greșelilor tipice, pe baza cărora realizează o 

primă grupare a elevilor din clasă în vederea diferențierii și individualizării instruirii. Desigur, pe 

parcurs, în funcție de evoluția fiecărui elev, situația se poate schimba, elevii regrupându-se 

corespunzător. 

Evaluarea sumativă (cumulativă) 

Evaluarea sumativă este mai complexă pentru că ea trebuie să furnizeze informaţiile 

relevante despre nivelul pregătirii elevilor (raportat la cerinţele programelor analitice) la sfârşitul 

unei etape de instruire (semestru sau an şcolar). Îndeplinește, de regulă, o funcție de selecție, de 

clasificare și/sau de certificare. Evaluările sumative presupun punerea elevului în situație de a 

demonstra că rezultatele învățării au fost obținute. Cele mai răspândite forme de evaluare sumativă 

sunt (pentru învățământul preuniversitar) lucrările scrise semestriale (tezele) și examenele (de 

absolvire, de admitere, de bacalaureat). Ele sunt precedate, de regulă, de lecții speciale de 

recapitulare și sistematizare a cunoștințelor.Caracterul ameliorativ al evaluării sumative este relativ  

redus, efectele resimțindu-se după o perioadă mai îndelungată, de regulă, pentru seriile viitoare de 

elevi.  

Principalul scop al oricărei acțiuni de evaluare sumativă este cel de a evidențiaefectele, 

eficiența, rezultatele globale ale procesului educațional, aflat într-un moment de finalsau 

necesitând o decizie de schimbare. 
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Evaluarea continuă (formativă): 

Este un fel de barometru pentru profesor și pentru elevi, deoarece le indică, pe tot parcursul 

instruirii progresul realizat, unde se situează rezultatele parțiale față de cele finaleproiectate și le 

permite să-și amelioreze activitatea (profesorul, strategia de predare și elevii,pe cea de învățare). 

„Evaluarea formativă nu-l judecă și nu-lclasează pe elev. Ea compară performanța  acestuia cu un 

prag de reusită stabilit dinainte‖(Meyer G., De ce evaluăm, 2000). 

Evaluarea pe parcurs reprezintăelementul cheie în asigurarea finalizării cu succes a 

programului de educație și formare șieste calea nemijlocită de integrare a evaluării în predare și 

învățare. Evaluare formativă asigură o periodicitate eficientă procesului în ansamblu. Alte 

caracteristici ale evaluării formative care trebuie reținute sunt: 

 face parte din procesul educațional; 

 este bazată pe obiectivele învățării; 

 este internă procesului de învățare, este continuă, mai curând analitică si centrată mai 

mult pe cel ce învață decât pe produsul finit; 

 are potențialul de a identifica atât punctele tari, cât si punctele slabe ale procesului, 

intervenind în timpul fiecărei sarcini de învățare; 

 mizează pe valoarea „diagnostică" a judecății de valoare cu care se finalizează 

stimulând și o analiză a mecanismelor si cauzelor esecului sau succesului, „nereușitele‖ 

elevului fiind considerate ca momente în rezolvarea unei probleme și nu ca slăbiciuni ale 

acestuia. 

Principalul scop al oricărei acțiuni de evaluare formativă este cel de a optimiza anumite etape ale 

procesului educaţional, prin analiza feedback-ului produs. 

Evaluarea școlară reprezintă o acțiune complexă, integrată în activitatea didactică (de 

predare – învățare - evaluare) prin corelarea operațiilor didactice de măsurare și apreciere, care 

asigură diagnoza, cu decizia, care implică prognoza, cu scop autoreglator la nivelul procesului și 

al sistemului de învățământ. Evaluarea fiind o componentă de bază a procesului de învățământ, 

alături de predare și învățare, profesorul este dator să-și stabilească din timp când și cum va 

verifica dacă obiectivele stabilite au fost atinse. În funcție de concluziile desprinse, elevul îsi va 

modifica strategia de învățare, iar profesorul pe cea de predare. Atât pentru strategia evaluării 

formative, cât și pentru cea a evaluării sumative, punctualcheie îl reprezintă decizia asupra 

momentului în care are loc evaluarea reală: aceastatrebuie să permită eviden_ierea, prin tehnicile 

si mijloacele de evaluare pentru care s-a optat, oschimbare relevantă în ceea ce priveste 

comportamentul, rezultatele, atitudinile etc. celorevaluați.  

Etapele necesare pentru proiectare și elaborarea testelor sunt: 

1. Precizarea obiectivelor- descrierea comportamentului ce trebuie pus în evidență de către elevi și 

indicarea conținutului aferent acestuia. 

2.Stabilirea conținutului(teme, capitole, grup de lecții) din care se va susține testarea. 

3. Stabilirea variantelor de itemi- obiectivi, semiobiectivi sau subiectivi în funcție de obiective/ 

competențe și de conținuturi 

4. Elaborarea itemilor 

5. Organizarea testului- gruparea itemilor de același tip și eșalonarea lor în ordinea dificultății, 

începând cu cei mai usori și terminând cu cei mai dificili. 

6. Estimarea timpului de lucrunecesar pentru rezolvarea probei. 

7.Barem de corectare și notare 

La elaborarea baremului de corectare și notare se va ține cont de următoarele: 
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 Să fie ușor de înțeles și de aplicat; 

 Să specific în mod clar care răspunsuri sunt acceptate și care nu sunt acceptate; 

 Să nu permită aprecieri contradictorii ale aceluiași răspuns; 

 Să nu fie discutabile din punct de vedere al adevărului stiințific variantele de răspuns; 

 Să specifice numărul de puncte acordat pentru fiecare răspuns integral sau parțial; 

 Se va acorda punctaj integral dacă elevul a dat un răspuns corect din punct de vedere 

stiințific, dar care nu a fost menționat în baremul de corectare. 

Aspecte cu privire la punctajul itemilor: 

 Trebuie să evitați să fiți prea generosi când punctați itemii de evaluare simpli; 

 Trebuie să fie folosite reguli simple pentru a stabili numărul de puncte pentrufiecare tip de 

item luând în considerare nivelul de performanță și totalul deperformanță/dovezi solicitat; 

 Acordarea unui punctaj parțial pentru un item de evaluare îi permite candidatuluisă 

demonstreze competența; 

 Pentru a stabili numărul de puncte per item, este recomandabil să luați înconsiderare mai 

întâi, câte elemente de răspuns și la ce nivel sunt ele necesare,pentru a considerarezolvat cu 

succes (tipul de) itemul; 

 Începeți cu un punct pentru un item de evaluare simplu (cunoștințe de bază) șievitați tipare 

de punctare prin care acordați procentaje dintr-un numǎr întreg; 

 Verificarea mai întâi a baremelor ce conțin răspunsurile cerute vă ajută săevitați luarea unor 

decizii care sǎ conducǎ la calcule complicate ale rezultatelortestului. 
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CALITATEA EDUCAȚIEI - REPER AL  

SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC 

 

Voicu Manuela, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg.  Jiu 

 

Reforma învățământului a inclus și până acum elemente ale asigurării calității în educație, 

dar abia recent, calitatea învățământului românesc a fost definită ca prioritate și pentru învățământul 

preuniversitar. Dimensiunea europeană a calității a fost completată cu cerințe ale societății 

românești, împlinindu-se astfel cerința de „a gândi global și a acționa local‖.      

Pornind de la cuvintele lui Nicolas Poussin și pătrunzând în domeniul educației, observăm 

că se acordă tot mai multă atenție calității. Această calitate a învățământului preuniversitar este 

asigurată prin coalizarea mai multor factori dintre care un rol important îl au dăscălii.    În societatea 

postmoderna, școala ca instituție a cunoașterii deține o poziție fundamentală. Măsura dezvoltării 

unei societăți poate fi relevată nu numai de indicatori economici și de calitate a vieții, ci și de cei 

care privesc educația și calitatea școlii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a 

cunoașterii și a învățării, de tipurile de performanțe așteptate, de calitatea activității educative și de 

modalitățile de distribuire în societate a educației.     

Cheia spre calitatea învățământului preuniversitar constă în termenul de ―adaptare‖: o 

adaptare la vârsta elevilor, la stilurile lor de învățare, la valorile societății românești, la nevoile 

elevilor, la perspectivele lor de viitor, etc. Un învățământ preuniversitar de calitate presupune 

integrarea valorilor și principiilor democratice, a drepturilor și obligațiilor partenerilor, fiind 

conceput într-un spirit de transparență, responsabilizare și implicare, atât a școlii ca furnizor de 

educație, cât și a familiei – elev și părinte – ca beneficiar al serviciului educațional.   Dăscălii au un 

rol central în dezvoltarea unei educații de calitate. Învățarea centrată pe elev, care presupune 

cunoașterea îndeaproape a acestuia, a culturii, a capacităților și înclinațiilor sale către anumite 

domenii, reprezintă o metodă actuală care dă posibilitatea profesorului să răspundă cerințelor și 

nevoilor sale de cultură, precum și să-l evalueze corect. În acest caz, corectitudinea evaluării 

depinde în mare măsură de imaginea pe care profesorul și-o creează despre elev.      

Spre exemplu, în cazul a doi elevi cu stiluri de învățare diferite (vizual și auditiv), care sunt 

atenți în timpul orei, cel dintâi poate să nu rețină aceeași informație ca cel de-al doilea, doar din 

simpla relatare a profesorului, lui fiindu-i necesară o vizualizare a lecției pentru a reține mai mult. 

În schimb, celui de-al doilea îi va fi mai ușor să asculte relatarea profesorului sau simpla lui lectură 

cu voce tare, decât să fie nevoit să se uite pe text în liniște. De asemenea, celui de-al doilea îi va fi 

mai greu să facă anumite corelații din simple schițe sau desene, spre deosebire de cel dintâi.     Ne 

întrebăm de ce este mai greu să lucrăm cu elevii mai slabi decât cu ceilalți. O primă cauză ar fi 

faptul că nu reușim să îi identificăm pe aceștia cu valorile unei societăți, nu îi regăsim în lista 

nevoilor de cultură și mai ales, pentru că nu reușim împreună să trasăm o perspectivă pentru fiecare.    

O posibilitate pentru realizarea tuturor acestor deziderate este reprezentată de către punerea în 

discuție în cadrul fiecărei unități școlare a problemelor ce vizează calitatea învățământului:  

- dezvoltarea multilaterală a elevului, premisă a formării unei personalități integre; 

- asigurarea drepturilor de dezvoltare a minorilor ca o garanție a calității instruirii; 

- modernizarea învățământului preșcolar; responsabilitățile și drepturile copiilor; 

- asigurarea serviciilor de calitate în bibliotecile școlare (aceasta fiind o cerință majoră a 

învățământului modern), precum și dreptul copiilor dotați la o educație de calitate.     

Calitatea este un concept nou pe care elevii nu îl pot înțelege cu ușurință, mai ales pentru că 

privesc cu reticentă aceste schimbări în sistemul de educație. Avem de a face cu o abordare foarte 
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nouă a conceptului de calitate prin aceea că se încearcă aducerea acestei noțiuni deseori abstractă și 

generică la nivelul de înțelegere al copiilor din învățământul școlar. Acest lucru este o premieră 

chiar și pentru Uniunea Europeană, unde nu există încă un studiu sistematizat al aspectelor legate de 

calitatea vieții și a mediului la vârste atât de fragede cum se încearcă în România. Sperăm că 

introduse noțiunile de calitate în tematica școlară, atât ca disciplină independentă cât și integrate în 

alte materii, nivelul de înțelegere al copiilor asupra unor probleme ce decurg din statutul lor de 

consumatori dar și de viitori producători va spori astfel încât părăsind băncile școlii vor putea 

produce acea mult-dorită schimbare de mentalitate în privință calității. Școala trebuie să depună 

efort ca să realizeze progresul elevului în raport cu nivelul sau anterior, aceasta este esența 

activității educative și aceasta înseamnă calitate în educație. Pentru aceasta este nevoie de adaptarea 

programelor și conținuturilor la posibilitățile de vârstă ale elevilor.  

Calitatea în educație înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condițiilor pentru cea mai 

bună, completă și utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societății în care 

funcționează sistemul respectiv de educație.     

Valorile calității în educație ar putea fi: democrația, umanismul, echitatea, autonomia morală 

și intelectuală, calitatea relațiilor interpersonale, îmbogățirea comunității, inserția optimă socială și 

profesională.   Printre valorile care fundamentează definirea calității în educație se pot enumera:  - 

școala comunică/transmite cultura/civilizația; școala urmărește satisfacerea nevoilor și intereselor 

imediate ale educabililor; școala răspunde nevoilor sociale/comunitare.   Pentru evaluarea calității 

educației trebuie identificați și aplicați, în fiecare domeniu, indicatori de performanță:   

- relevanți - se referă la rezultatele asupra cărora școala poate avea influență;    

- vizibili și măsurabili - cu instrumente cantitative și calitative;   

- informativi- iau în considerare contextual și situația în care funcționează unitatea școlară și 

pot fi utilizați în optimizarea activității din școală făcând posibile comparații ―transversale și      

―longitudinale;   

- acceptabili - percepuți ca echitabili, accesibili, ușor de înțeles și de aplicat,‖incoruptibili‖ și    

controlabili;   

- beneficiu - creează și mențin motivația și satisfacerea grupurilor de interes;    

- eficienți - din punct de vedere al costurilor.   

Sunt necesare câteva competențe-instituționale, de grup și individuale, pentru a asigura 

calitatea în educație:   

- abilitatea de a identifica finalitățile majore ale dezvoltării unității școlare în cadrul 

sistemului     școlar;   

- crearea unei motivații puternice pentru atingerea acestor finalități;   

- decizia în legătură cu identificarea rezultatelor sistemului și ale școlii care pot fi corelate cu    

aceste finalități;   

- decizia în legătură cu atragerea și folosirea resurselor sistemului și ale școlii;   

- identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse. 

Asigurarea calităţii şi managementul calităţii în educaţie şi formare iniţială constituie un domeniu 

de intervenţie care necesită cu precădere dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi procedurilor 

interne de evaluare, de management şi asigurare a calităţii activităţilor de educaţie şi formare 

iniţială şi continuă, precum şi profesionalizarea activităţilor manageriale la nivelul furnizorilor de 

educaţie.  Se are în vedere, în principal, activitatea instituţiilor şi a ofertanţilor de educaţie şi de 

formare din sistemul formal de educaţie. Principalele acţiuni avute în vedere sunt: crearea şi 

dezvoltarea sistemelor de asigurare şi management al calităţii în educaţie şi formare; dezvoltarea 
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unor programe de formare profesională în domeniul managementului educaţional şi în 

managementul calităţii; dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare a inserţei absolvenţilor pe 

piaţa muncii în vederea ajustării ofertei educaţionale în concordanţă cu evoluţiile de pe piaţa 

muncii; crearea şi dezvoltarea unor mecanisme de asigurare şi managementul calităţii în educaţie în 

contextele nonformale şi informale de învăţare.   

Calitatea educaţiei în şcoala românească vizează finalităţi ancorate în context european 

deschizând drumul către oportunităţile oferite de societatea europeană a cunoaşterii. Elevii, 

studenţii şi formatorii trebuie să constientizeze necesitatea studiilor corespunzătoare care să poată fi 

folosite eficient în întreaga Europă. Plecând de la premisa că educaţia de calitate  presupune 

îmbunătăţirea continuă a performanţelor şi având în vedere ritmul schimbărilor sociale instituţiile de 

învăţământ trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea continuă a resursei umane.  
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CARTEA ÎN SECOLUL XXI 

Bibl. Zestroiu Simona 

În această eră a evoluției tehnologice omul are nevoie de informare cât mai rapidă scurtă și 

la obiect. Așa au apărut calculatorul și rețelele de comunicații. Așa a apărut internet-ul, dintr-o 

nevoie de comunicare rapidă, ușoară și fără griji. Ochii noștri au început să fie mult mai atenți în 

fata unui calculator, în fata unui ecran de sticlă pe care ni se desfășoară o imagine, decât în fata unei 

cărți sau a unui ziar, ori a unei reviste. Astfel, în ultima perioadă a apărut conceptul de hârtie 

electronică.  

 Acea hârtie obișnuită, obținută din celuloză este acum înlocuită de un obiect obținut din 

plastic și din siliciu. Este înlocuită de calculator, de notepad, de laptop, tabletă și de orice alt mijloc 

electronic de stocare a informației. Oare de ce?  Simplu. Pentru ca acest mijloc electronic de stocare 

a informației este mult mai comod și nu implică decât apăsarea câtorva taste sau butoane. Hârtia 

electronică nu ocupă mai mult decât un buzunar și nu mai mult decât o geantă sau o mapă pentru 

celelalte tipuri de calculatoare portabile. Hârtia electronică nu utilizează cerneală, tuș, pix, stilou sau 

orice alt instrument de scriere, ci doar  atingerea câtorva butoane. Hârtia electronică poate stoca câte 

informații dorim noi într-un singur loc, și ajută foarte mult la eficientizarea timpului.  

Odată cu apariția atâtor calculatoare personale în foarte multe din casele oamenilor și a 

accesării rapide a informațiilor din toate domeniile, bibliotecile au început să își piardă din 

utilizatori. Și aceasta pentru ca s-a dezvoltat o altă ramură a hârtiei electronice. Si anume, E-Book.  

Un e-book (abreviere din engleză de la electronic book, citit aproximativ 'i-buc, în limba 

română: carte electronică) este un fișier electronic digital ce conține textul și imaginile unei cărți, 

între timp chiar și clipuri video, de obicei toate protejate împotriva folosirii abuzive printr-un sistem 

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

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

calculatoare personale, tablete, smartphone-uri, sau și pe dispozitive special construite pentru cititul 

cărților, numite e-reader sau e-book reader. De asemenea, multe telefoane mobile pot fi folosite și 

pentru citirea cărților electronice.
 
 

În funcție de model dispozitivele e-reader se pot compara la greutate cu o carte adevărată, 

deci pot fi luate cu sine peste tot, dar sunt făcute pentru a cuprinde (memora) simultan mari cantități 

de informație, chiar sute de romane. Multe din aparatele e-reader se pot folosi la afișarea nu numai 

a cărților electronice, dar și pentru ziare, reviste, chiar pagini web ș.a.m.d., în general pentru toate 

materialele scrise. În ultimii ani și tehnologia acumulatorilor a progresat mult, astfel încât 

funcționarea este asigurată pentru ore în șir cu o singură încărcare.  

O mare importanță la un e-book reader o are tehnologia folosită pentru ecran, care trebuie să 

asigure o ușurință mare la citire (ergonomie), comparabilă cu cea de la o carte reală, în cele mai 

diverse situații de iluminare.  

Cărţile electronice acoperă acelaşi spectru ca şi cărţile clasice – de la literatură la lucrări de 

specialitate, dicţionare, enciclopedii, periodice – dar în funcţie de specificul conţinutului 

modalitatea de accesare s-a schimbat. Astfel, pentru consultarea unui dicţionar se folosesc motoare 

de căutare (programe software) ce returnează rezultatele căutării. Parcurgerea unei enciclopedii 

implică utilizarea hipertextului – prin hipertext înţelegând un ansamblu de texte şi informaţii 

multimedia şi legăturile între acestea. Lecturarea unei lucrări literare implică doar accesarea directă 

a textului. Accesarea acestor informaţii este posibilă prin utilizarea câtorva sisteme de suport fizic – 
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de la hard discul unui calculator accesat direct sau de la distanţă prin internet sau intranet, la discuri 

optice şi la cartele de memorie (suporturi externe). Dispozitivele necesare lecturării cărţilor 

electronice au evoluat în sensul acoperirii necesităţilor cititorilor. Lectura este posibilă în orice 

condiţii, impunându-se două standarde pentru aparate de acest fel: 

• Dispozitivele e-book sunt de mărimea unei cărţi clasice şi permit lecturarea facilă a cărţilor stocate 

local într-o cartelă de memorie.  

• Dispozitivele PDA (Personal Digital Assistant) sunt aparate care încap într-o palmă – denumite şi 

micro PC, şi permit lecturarea cărţilor stocate atât local cât şi pe internet.  

Caracteristica comună a acestor dispozitive de lectură este posibilitatea accesării informaţiei 

şi modificarea formei de afişare (modificarea mărimii textului, inserarea de note personale, 

sublinierea unor pasaje etc.). În cadrul unei biblioteci trebuie avute în vedere toate cele trei forme de 

acces la cărţile electronice, astfel încât să se satisfacă nevoile tuturor cititorilor. Practic, o bibliotecă 

ce asigură şi cărţi electronice ar trebui să conţină următoarele structuri:  

 bibliotecă virtuală cu cărţi virtuale – accesarea informaţiei se face prin internet, cititorul nu 

vine fizic la bibliotecă, dar regăseşte informaţiile necesare accesând site-ul bibliotecii – contorizarea 

acestora se face prin mijloace electronice, putându-se crea un permis de cititor virtual cu nume şi 

parole pentru identificare. 

 sală de lectură electronică – dotată cu calculatoare personale care să acceseze prin intranet 

(un internet local) biblioteca virtuală, destinată cititorilor ce nu au acces la internet sau nu au 

tehnica de calcul necesară.  

 sală de împrumut a cărţilor electronice stocate pe suport extern (CD-ROM-uri, DVD-uri, 

cartele de memorie, etc.), funcţionând similar sălilor de împrumut pentru cărţile clasice.  

Biblioteca virtuală este un nou pas în evoluţia bibliotecii ca instituţie, dar rolul 

bibliotecarului rămâne neschimbat indiferent de suportul cărţilor (papirus, pergament, hârtie sau 

electonic). Dezvoltarea tehnologiei precum şi avalanşa informaţională din zilele noastre au făcut ca 

acest mijloc să devină din ce în ce mai des utilizat. Cărţile electronice sunt deosebit de apreciate 

datorită accesibilităţii lor, putând fi obţinute practic non-stop, fiind importante surse de informare. 

Nu putem spune dacă firavul suport de hârtie va dispărea în următorii ani, dar este cert că viitorul 

este al „cărţilor‖ în format digital – gânduri fără suport. 

O caracteristică a cărților electronice este aceea că ele pot fi copiate în câteva clipe şi pot 

ajunge la cititorii lor fără ca aceştia să plătească pentru ele. Aceasta prejudiciază autorii, editurile şi 

în final întreaga industrie a cărţii, întrucât munca încorporată în aceste produse nu se remunerează. 

Pentru a se lupta împotriva acestui fenomen s-au realizat o serie de legi, reguli şi programe 

informatice care să prevină pirateria sau răspândirea ilegală a cărţilor electronice. Programele care 

protejează cărţile electronice împotriva piratării intră în categoria aplicaţiilor DRM (digital rights 

management) - de administrare a copyrightului aferent produselor digitale. 

Cartea tipărită și e-book-ul se vor complementa până când probabil în viitor, cartea pe hârtie 

va deveni obiect de colecţie şi va apărea doar la ocazii speciale. Ambele tipuri de cărți sunt 

redactate într-un procesor de text instalat pe computer, iar la prima vedere, singura diferenţă dintre 

ele o constituie suportul de stocare. Cartea tipărită nu va dispare, dar va creşte semnificativ preţul 

ei, fapt ce va determina editurile să se orienteze spre ediţii bibliofile adresate pasionaţilor, ediţii 

numeric reduse, tehnic foarte bine executate cu materiale de foarte bună calitate şi cu valoare 

culturală mare. 

Formatul electronic are din punct de vedere economic avantaje majore: 
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- ar putea permite revenirea la învăţământul gratuit (societatea ar putea oferi tânărului la intrarea în 

sistemul de învăţământ în mod gratuit dispozitivul de stocare şi sistemul de operare – costuri mult 

mai mici decât cele pe care le achităm în prezent prin editare, tipărire, transport, distribuţie, etc.); 

- ediţia de print este limitată la numărul de exemplare tipărite, iar orice actualizare presupune o 

nouă ediţie cu costurile aferente; 

- ediţia electronică este practic nelimitată ca tiraj, permite actualizări de câte ori este nevoie; 

- din punct de vedere al accesului la carte, dacă eşti în situaţia de a căuta o carte editată într-un tiraj 

mic apărută în urmă cu mai mulți ani, ai o mare problemă, în cazul ediţiilor electronice acest lucru 

nu se întâmplă; 

- din punct de vedere al sănătăţii, sunt cunoscute riscurile la care este expus sistemul respirator al 

persoanelor care lucrează într-o arhivă sau o bibliotecă mare (nu trebuie omis consumul de energie 

necesar asigurării microclimatului pentru păstrarea în condiţii optime a hârtiei tipărite); 

- din punct de vedere practic, într-o lume în mişcare cum este cea în care trăim atunci când eşti 

nevoit să-ţi schimbi locul de muncă, domiciliul, localitatea sau ţara de reşedinţă, mutarea unei 

biblioteci este foarte costisitoare, pe când informaţia stocată pe un HD (cântăreşte câteva sute de 

grame). 

În confruntarea dintre „print şi electronic‖, sistemele electronice câştigă datorită rentabilităţii 

economice net superioare, a accesibilităţii facile din orice punct de pe glob dată de infrastructura în 

continuă dezvoltare, a posibilităţii de actualizare a bazei de date în timp real şi cu costuri 

insignifiante, comparativ cu cele pe care le presupune formatul. 

Cele două formate  de carte – electronic şi tipărit – ar trebui mai degrabă analizate ca părţi 

ale aceluiaşi întreg. Cel mai important este „să citim‖. Nu are importanţă dacă este carte tipărită sau 

e-book, important este ca ele să aducă bucurie în viața noastră. 
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SECȚIUNEA III. Proiecte extracurriculare – referat sau ppt. 

 

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

PURDESCU ELENA,  

Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu 

 

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE este un proiect derulat la Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu în 

parteneriat cu Liceul de Arte Constantin Brăiloiu din Tg-Jiu, începând din anul 2013 și până în 

prezent. Prin acest proiect s-a urmărit să se dezvolte interesul elevilor pentru experimentare, pentru 

înțelegerea științei și tehnicii, pe scurt interesul pentru CUNOAȘTERE. Cunoașterea nu se poate 

obține fără a întreține CURIOZITATEA și fără a cultiva MINTEA pentru a percepe, înțelege și 

utiliza etic legile mediului în care trăim. 

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul tehnic 

Beneficiari direcţi ai proiectului au fost elevii participanţi la proiect din clasele V- XII de la 

Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg – Jiu și de la Liceul de Arte Constantin Brăiloiu Tg-Jiu 

Beneficiari indirecţi: elevi din şcolile participante la proiect, părinţii elevilor, comunitatea locală 

Scopul proiectului. Facilitarea tranziţiei elevilor de la şcoală la viaţa activă prin 

aprofundarea competenţelor cheie, alături de competenţele tehnice generale şi adaptarea pregătirii 

profesionale a elevilor la nevoile pieţei muncii. 

Obiectivele specifice ale proiectului; 

O1 Dezvoltarea cunoştinţelor  tehnice, ştiinţifice şi de cultură generală ale elevilor; 

O2 Stimularea potenţialului creativ al elevilor şi dezvoltarea abilităţilor practice prin participarea 

la activităţile proiectului; 

O3 Îmbunătățirea abilităților de relaționare, consolidarea stimei de sine și dezvoltarea capacității 

decizionale, prin participarea la activitățile propuse în cadrul proiectului; 

O4 Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoli, consolidarea colaborării între şcoală, familie, 

comunitate, în scopul creşterii calităţii educaţiei; 

Activitățile ce s-au derulat în cadrul proiectului;  

1.LANSAREA PROIECTULUI - Participarea elevilor vizaţi ca grup ţintă la o sesiune de informare 

asupra derulării proiectului. Prezentarea proiectului în cadrul şcolilor partenere. 

2.PROIECȚII CĂTRE VIITORUL MEU- întâlniri cu diferite personalităţi din domeniul tehnic, 

artistic sau cu reprezentanţi ai agenţilor locali. 

3.FORMARE DE CALITATE PRIN SCHIMB DE BUNE PRACTICI – activități din domeniul 

proiectului (știință, artă, tehnologie) realizate în parteneriat, vizite de studiu organizate între liceele 

partenere. 
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4.UNIVERSUL, ARTA, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA – simpozion și concurs interdisciplinar 

Activitatea a constat în organizarea unui simpozion adresat cadrelor didactice și a unui concurs 

pentru elevi. La concurs elevii au participat individual sau pe echipaje, grupul țintă vizând atât elevi 

din școlile organizatoare sau partenere, dar și elevi din alte școli din țară. Participanții au fost 

invitați pe baza unui proces de selecție, organizatorii stabilind  perioada de înscriere, precum și 

criteriile de selectare a participanților. Concursul, vizând tematica din domeniul universului, artei, 

ştiinţei şi tehnologiei, a avut ca scop valorizarea activităţilor din proiect, prin identificarea 

impactului asupra beneficiarilor.  Concursul cuprinde două secţiuni: o secţiune teoretică în care 

elevii răspund la întrebări selectate din bibliografia concursului şi o secțiune practică ce cuprinde 

prezentarea unor lucrări din tematica proiectului efectuate pe grupe de elevi, pe un domeniu tehnic 

liber ales, precum și lucrări de artă plastică (picturi, desene, minisculpturi, machete etc). 

Câștigătorilor le-au fost acordate diplome şi premii. Concursul presupune participarea directă a 

elevilor la anumite secțiuni, participare directă sau online la alte secțiuni. Participarea la simpozion 

este directă sau online. 

5.ITINERARII DE PROIECT – expoziţie cu produse finale ale elevilor 

Activitățile propuse au contribuit la consolidarea relațiilor de colaborare, la sudarea 

grupului, la dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor, competențe absolut necesare în special 

în momentul integrării în viața activă. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL PAȘI… SPRE TINE  

 

 

Pedagog DIACONESCU MIRELA 

Colegiul Tehnic Nr. 2 

 

Pași… spre tine este un proiect educațional desfășurat la Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu în 

perioada 2013 – 2014. 

Grupul țintă al proiectului a fost format din elevii voluntari SNAC ai colegiului, iar 

beneficiari ai proiectului au fost copii cu dizabilități de la CSCCH Tg. Jiu. 

Proiectul educațional Pași… spre tine le-a oferit elevilor voluntari posibilitatea desfășurării 

unor activități de socializare, recreere și creative alături de copiii  de la Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Copilul cu Handicap. Acest proiect s-a dovedit a fi un exerciţiu de bunăvoinţă, 

de integrare şi coeziune socială. 

Proiectul a avut ca scopul acumulare de experienţă și de testare a propriilor limite ale 

voluntarilor implicați. 

În derularea proiectului s- au atins  următoarele obiective:  

 integrarea socială și dezvoltarea abilităților copiilor prin activități creative, imaginative;  

 dezvoltarea responsabilității a sentimentului de socializare și întrajutorare;  

 dezvoltarea unei stări psiho-afective pozitive;  

 dezvoltarea asertivității; stimularea mentală și lărgirea câmpului cunoașterii. 

Prin activitățile de voluntariat din cadrul proiectului voluntarii au obținut abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale.  

Participând la activitățile din cadrul proiectului elevii și profesorii voluntari au învățat să-și 

promoveze într-o formă creativă ideile personale, să lupte pentru realizarea lor până la final. De 

asemenea au putut dezvolta și obține abilități și cunoștințe noi, competente sociale (toleranță, 

încredere, solidaritate) devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor.  

În cadrul proiectului voluntarii au desfășurat activități sociale și educative pentru a-i ajuta pe 

copii cu dizabilități. Dacă la început au fost mai emoționați, pe parcurs s-au adaptat și au creat o 

punte de legătură cu aceștia prin atitudine fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri sprijinindu-i și 

lucrând împreună cu ei. 

Voluntarii au fost încântați de oportunitatea oferită prin derularea acestui proiect, de a-i ajuta pe 

copiii de la C.S.C.C.H., lucrând în echipe și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Această experiență  i-a făcut pe voluntarii implicați în aceste activități să înțeleagă că un gest 

frumos, un joc, o ciocolată, o plimbare prin oraș sau sărbătorirea unei zile importante din viață unui 

copil special înseamnă foarte mult pentru aceștia. 

Voluntarii au fost impresionați de bucuria acestor copii pentru care ei și-a dedicat o oră din 

timpul lor liber să se joace, să se plimbe, să se bucure de frumusețea sărbătorilor împreună și au 

realizat că ei pot face o schimbare în viața acestora.  Tristețea la despărțirea de acești copii a fost 

cea mai bună dovadă că munca lor a fost valorificată. A fost un motiv pentru care au continuat în 

anii următori  munca de voluntari. 
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