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SECȚIUNEA I – Pagini de carte – referat ştiinţific

STRUCTURA SISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL
Prof. Adam Doina Ioana
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Calitatea vieţii va depinde de implementarea adecvată a societăţii informaţionale. Dacă
modul de implementare este ales corect, există multiple posibilităţi de îmbunătăţire a educaţiei,
sănătăţii şi accesului la informaţie.
În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se
transforme într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede vârste, copiii
să fie pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin intermediul calculatorului.
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Existenţa
fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce în ce
mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide,complete şi corecte a realităţii
înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent.
Aceasta duce inevitabil, la creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la
necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de
zi cu zi cât şi în procesul instructiv-educativ.
Prin destinaţia şi funcţiile pe care le poate realiza, calculatorul constituie un mijloc distinct
de învăţământ. Apariţia calculatorului în lumea educaţiei a impus o nouă viziune pedagogică, cea
exprimată cu ajutorul sintagmei “informatizarea învăţământului”. Această sintagmă include două
laturi fundamentale :
 Introducerea învăţământului de Informatică în şcoală, este vorba de pregătirea şi instruirea
elevilor în vederea utilizării calculatorului. Într-o societate informatizată calculatorul va fi utilizat
pe scară tot mai largă. Profesiunile viitorului vor face apel tot mai frecvent la această creaţie a
ştiinţei şi tehnicile de manipulare şi utilizare a calculatorului devine o practică curentă.
 A doua latură, care ne interesează aici, se referă la utilizarea calculatorului, ca mijloc de
învăţământ, în procesul didactic, în actul de predare-învăţare. În acest sens calculatorul capătă o
destinaţie pedagogică, introducerea lui afectează, deopotrivă, activitatea de predare a profesorului şi
activitatea de învăţare a elevilor. Problematica pedagogică legată de această latură este cuprinsă în
formele de felul acesta: instruirea asistată de calculator (computer assisted instruction) sau învăţarea
asistată de calculator (computer assisted learning). Cele două aspecte, instrucţia şi învăţarea, sunt de
fapt corelative, prima îl vizează cu precădere pe profesor, cea de a doua, pe elev.
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Într-o exprimare condensată am putea spune că instruirea asistată de calculator este acea
modalitate în cadrul căreia interacţiunea dintre activitatea de predare şi cea de învăţare, dintre
profesor şi elevi, este mijlocită de prezenţa calculatorului, considerat ca auxiliar tehnic, destinat să
amplifice şi să optimizeze funcţiile predării, să funcţioneze receptarea şi preluarea informaţiilor
didactice de către elevi.
În esenţă, calculatorul impune o strategie de interacţiune informaţională dintre profesor şi
elevi. Şi în strategia clasică prezenţa informaţiei este indispensabilă. Preluarea şi stocarea
informaţiei se face în programe speciale cunoscute sub denumirea de “soft-uri”.
În ultimii ani s-a elaborat un număr mare de soft-uri didactice, destinate să mijlocească
relaţia predare-învăţare, grupate în funcţie de rolul lor didactic (de documentare, demonstrative, de
simulare, de cercetare, de evaluare, de exersare, de fixare, jocuri logice etc.). Valenţele pedagogice
ale calculatorului sunt date, pe de o parte, de calitatea acestor soft-uri, iar pe de altă parte, de
iscusinţa integrării lui în procesul insinuării, în derularea secvenţială a lecţiei.
Softul este un produs informatic, expresie a prelucrării şi organizării informaţiei în
concordanţă cu anumiţi algoritmi pe care diversele sisteme de programare le impun. O dată elaborat
este introdus în calculator şi apoi utilizat în procesul didactic.
Desprindem de aici că, asemănător celorlalte mijloace de învăţământ, calculatorul rămâne şi
el un auxiliar şi mediator în cadrul relaţiei predare-învăţare. Superioritatea lui constă însă în virtuţile
pe care le are în prelucrarea şi prezentarea informaţiei, în posibilităţile sale de stimulare a activităţii
de învăţare a elevilor.
Referitor la integrarea calculatorului în procesul didactic trebuie să menţionăm că, de fapt,
este vorba de modul în care informaţiile şi sarcinile de lucru cuprinse în soft se articulează cu
celelalte secvenţe ale instruirii şi răspund unor obiective urmărite de profesor. Mânuirea propriuzisă a calculatorului (parte de hardware) se poate face fie de către profesor, fie de către elevi, în
funcţie de conţinutul sarcinii de învăţare şi de specificul situaţiei în care se realizează învăţarea.
Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl îngreuneze.
Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea
unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o
permanentă evoluţie.
Aceştia trebuie să fie pregătiţi, orientaţi spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi
cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a
reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi
într-o societate în schimbare, şi, în prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adap¬teze, să
se acomodeze, să se perfecţioneze continuu.
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Deci, introducerea în şcoala a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări
importante în procesul de învăţământ. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul
demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu
profesorul.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează creşterea eficienţei activităţilor de
învăţare și dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual.
Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire a profesorului în utilizarea
calculatorului, de stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile
acestora, de atmosfera din clasa şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în
lecţie, de sincronizarea. explicaţiilor cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare şi de fişele de
lucru elaborate.
Un criteriu important în clasificarea sistemelor pentru instruire îl reprezintă tehnologia
Informatică utilizată pentru realizarea lor, în raport cu care se pot evidenţia:
sisteme convenţionale pentru instruire;
sisteme inteligente de instruire.
Diferenţa între cele două tipuri de sisteme pentru instruire constă în modalitatea de
reprezentare a cunoştinţelor necesare desfăşurării interacţiunii educaţionale. În timp ce sistemele
convenţionale se bazează pe o reprezentare implicită a cunoştinţelor (în cadrul codului care descrie
modul de utilizare a acestor cunoştinţe), sistemele inteligente realizează o reprezentare explicită a
lor.
Comportamentul sistemelor convenţionale este preprogramat, spre deosebire de sistemele
inteligente care generează raţiona¬mente în mod autonom, ceea ce le asigură o flexibilitate, o
adaptare a comportamentului la condiţiile concrete de interacţiune didactică.
Din perspectiva soluţiilor posibile pentru accesul la suportul informaţional tot mai bogat şi
diversificat al instruirii, se disting trei categorii de soluţii pentru e-learning: online, offline și mixte.
Într-o soluţie online informaţiile nu sunt conservate local, pe calculatorul utilizatorului, ci
sunt accesibile pe un server, în cadrul unei reţele. Reţeaua poate fi locală sau la distanţă, specifică
între¬prinderii sau unităţii de învăţământ (Intranet) sau general accesibilă (Internet). Avantajele
sistemului derivă, în principal, din uşurinţa difuzării în locuri dispersate geografic şi a actualizării
permanente a informaţiilor. Un sistem online oferă garanţia că utilizatorul va avea întotdeauna la
dispoziţie informaţie recentă, cu condiţia actualizării ei pe server. Unul dintre inconvenientele
sistemelor online este costul exploatării, deoarece există, în mod necesar, fie costuri legate de
conexiunile telefonice, pentru instruirea la distanţă, fie legate de exploatarea reţelei locale.
Sistemele online au unele limitări în interactivitate. Din cauza duratei de transmitere a informaţiilor,
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interactivitatea este mai puţin rapidă şi mai rară, fiind încă dificil să se asigure sunet și/sau video în
timp real.
Sistemele online sunt adecvate consultărilor băncilor de cunoştinţe sau enciclopediilor (cu
interactivitate scăzută în scenariu), testelor de evaluare a cunoştinţelor, permiţându-se în acest caz
centralizarea şi prelucrarea facilă a rezultatelor. Această funcţionalitate de prelucrare centralizată
este utilă, de asemenea, pentru sondaje privind aprecierile cursanţilor asupra calităţilor şi cerinţelor
puse în faţa unor sisteme de instruire asistată actuale sau viitoare.
O soluţie offline funcţionează în întregime local, pe calculatorul utilizatorului, informaţiile
fiind înregistrate pe discul fix al sistemului sau pe CD-ROM cu acces mult mai rapid decât prin
reţea. Principalul avantaj constă din posibilitatea de a utiliza integral toate facilităţile oferite de
tehnicile multimedia, asigurând cele mai bune condiţii pentru interactivitate. Se asigură, totodată,
independenţa faţă de un mediu de reţea. În plus, pe planul marketing-ului, un CD-ROM, ca obiect
concret şi manipulabil, poate fi un bun vector de comunicare. Inconvenientul sistemelor offline îl
consti¬tuie, evident, dificultatea şi costurile actualizării. Pornind de la aceste constatări, sistemele
offline se recomandă pentru situaţiile care necesită interactivitate şi utilizarea mai multor medii
simultan.
Soluţiile mixte se bazează în acelaşi timp pe componente online şi offline, încercând să
îmbine avantajele acestora şi să estompeze din dezavantajele lor. Astfel, este posibilă difuzarea
componentelor relativ stabile în timp ale unui sistem înregistrate pe CD-ROM, combinate cu
utilizarea unui server pentru actualizarea periodică a informaţiilor. În context de reţea, după
transferul informaţiilor (de exemplu, în timpul nopţii) către staţiile de lucru folosite de cursanţi,
posturile de lucru multimedia pot funcţiona în mod deconectat, beneficiind de toate avantajele
oferite de multimedia offline.
În concluzie, nu exista soluţii standard pentru instruirea asistată, arhitectura şi
funcţionalitatea sistemelor fiind determinate de caracteristicile domeniului în care se face instruirea
şi de condiţiile concrete în care se desfăşoară procesul propriu-zis de instruire. Ca o dimensiune
comună însă, se remarcă extinderea tehnologiilor multimedia, cu elemente specifice de utilizare în
soluţiile offline şi online.
Din ultima categorie, cerinţe aparte se impun în cazul sistemelor de instruire prin Internet.
Modul în care se regăsesc aceste soluţii în cadrul sistemelor de instruire asistată este influenţat de
diversele perspective din care este abordat procesul utilizării calculatoarelor.
Fără a se constitui ca simple combinaţii lexicale, multitudinea denumirilor utilizate pentru a
desemna ceea ce generic reprezintă instruirea asistată reflectă diversitatea punctelor de vedere din
care poate fi abordat acest domeniu complex.
7
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Referite frecvent ca sinonime, ele corespund unor abordări specifice, a căror încărcătură
semantică este diferenţiată în funcţie de importanţa acordată şi accentul pus pe unele laturi ale
procesului de instruire sau pe tehnologiile utilizate.
În prezent, cele mai avansate forme de învăţare electronică sunt reprezentate de portalurile
educaţionale. Instruirea asistată de calculator a evoluat permanent, în funcţie de arhitectura
hardware disponibilă. Condiţionată de platformele software existente, s-a dezvoltat de la formele
iniţiale de învăţare în ritm propriu şi în mod asincron, bazate pe o arhitectură informaţională locală
la contextul actual, prin perfecţionarea permanentă a metodelor şi îmbunătăţirea continuă a
conţinuturilor, devenind un mediu deschis de învăţare.
Diversitatea arhitecturilor fizice, logice şi informaţionale im¬pune ca, în prezent, să nu fie
ignorate soluţiile anterioare, specifice unei anumite etape, ci să fie aplicată în mod optim o anumită
metodă într-un context specific. Diversitatea formelor asincrone de comuni¬care şi utilizare a
resurselor educaţionale dezvoltate în mediul Web permit selectarea celor mai potrivite ritmului
propriu de asimilare. Noul context transformă instructorul într-un manager al transmiterii
cunoştinţelor şi mentor didactic.
Prin diversitatea formelor şi complexitatea contextului, mediul Web promovează acţiunea
colaborativă, atât la nivelul actului educaţional, prin interacţiunea instruitului cu instructorul sau cu
alţi instruiţi, cât şi la nivelul procesului de elaborare a propriilor tehnologii de instruire, prin
implicarea unor colective specializate în elaborarea aplicaţiilor, a conţinutului şi a întreţinerii şi
dezvoltării permanente a soluţiei e-learning.
În mod similar, într-o tehnologie e-learning, nivelul de interacţiune şi colaborare creşte dacă
acestea determină în mod real un progres în dobândirea şi aplicarea deprinderilor. În dezvoltarea
mediului digital educaţional sunt identificate ca principale coordonate: manualul electronic,
courseware-ul, contextul e-learning.
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CURCUBEUL
Prof. ANTONIE DUMITRU,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu
„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii„
(Lucian BLAGA – „Poemele luminii”)

Dintre toate fenomenele fizice, poate cele optice ne oferă cele mai spectaculoase şi
fascinante manifestări pe care la putem observa în natură. Cine nu s-a minunat în faţa unui
curcubeu, cine nu a admirat reflexele unei pietre preţioase? De fapt cele două fenomene amintite au
foarte multe lucruri în comun.
Ca să înţelegem formarea curcubeului trebuie să ne amintim că:
1) Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care provine la
suprafaţa de separaţie dintre două medii.
2) Refracţia luminii constă în schimbarea direcţiei de propagare a ei când traversează suprafaţa
de separaţie dintre două medii transparente.
3) Indicele de refracţie al unui mediu depinde de culoarea luminii (de lungimea ei de undă /
frecvenţă). Fenomenul se numeşte dispersia luminii şi pentru majoritatea mediilor indicele
de refracţie pentru radiaţia violetă este mai mare decât indicele de refracţie care corespunde
radiaţiei roşii ( nviolet  nrosu ).
4) Datorită dispersiei, o rază de lumină albă /naturală se descompune, în urma refracţiei, în
culorile curcubeului: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet.
Curcubeul este rezultatul refracţiei, dispersiei şi reflexiei pe care le suferă lumina venind de
la Soare când ajunge pe micile picături de apă.
Să ne imaginăm că stăm cu spatele la Soare şi în faţă avem
o perdea de picături de apă: o ploaie în depărtare sau stropii
unei fântâni arteziene sau ai unei cascade. Dacă vom avea
noroc vom putea admira în faţa noastră arcul unui curcubeu,
cu roşul sus şi violetul jos. Şi dacă avem mult noroc vom vedea şi curcubeul secundar, deasupra
celui principal, având culorile în ordine inversă şi fiind mai puţin luminos. Cine are spiritul de
9
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observaţie mai ascuţit va constata că zona de sub curcubeul principal este mai luminoasă decât
„cerul” de deasupra curcubeului.
Ce se întâmplă de fapt?
Dacă o rază de lumină pătrunde într-o picătură de apă suferă o refracţie pe prima faţă şi ajunge
la a doua unde se produce a doua refracţie. De exemplu aşa (vezi figura 1!):
Ca să ajungă lumina la noi (să nu uităm că ne aflăm între Soare şi perdeaua de apă) lumina
trebuie să sufere cel puţin o reflexie în interiorul picăturii:

Pentru simplitate am considerat că razele incidente sunt paralele şi orizontale. Curcubeul
primar este format de razele care au traiectoria ca în figura 2a iar cel secundar ca în fig. 2b. Evident
refracţia pe prima faţă a picăturii separă culorile iar reflexia pe spatele picăturii „selectează”
culoarea care ajunge la observator.
Descartes (1596 – 1650) a făcut calcule foarte exacte pentru câteva mii de raze incidente în diferite
puncte de pe suprafaţa unei picături şi a arătat că dacă o rază de o culoare dată este incidentă într-un
punct astfel încât deviaţia ei să fie maximă, toate razele de aceeaşi culoare care cad în apropierea
acestui punct vor fi reflectate într-o direcţie foarte apropiată de cea a primei raze. Astfel fiecare
culoare este mai puternic reflectată într-o anumită direcţie. S-a găsit că observatorul va vedea
lumină roşie sub un unghi  rosu  42o şi violetă sub un unghi  violet  40o pentru curcubeul primar şi
respectiv ’R = 50,5 şi ’V = 54 pentru cel secundar. Deci considerând că lumina de la Soare vine
pe o direcţie orizontală, direcţia sub care se va vedea o culoare formează generatoarea unui con, cu
vârful în punctul de observare, care determină un arc de cerc pe pânza de apă.
În figura 3 lumina vine din stânga,
paralel cu axa Ox. Picăturile care reflectă
lumina sub un anumit unghi se află pe un
arc de cerc cu centrul în O.
Punctul O este umbra observatorului pe
planul yOz iar dacă Soarele se află deasupra
orizontului punctul O coboară sub orizont şi
10
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se vede din ce în ce mai puţin din curcubeu. Dacă Soarele este prea sus curcubeul nu mai poate fi
observat. Dacă observatorul se află pe o înălţime poate vedea mai mult din curcubeu. De altfel
dintr-un avion în anumite condiţii se poate vedea întregul curcubeu.
Rezumăm: Lumina albă se descompune în culori diferite la intrarea în picătura de ploaie,
deoarece lumina roşie este reflectată sub un unghi mai
mic decât lumina albastră. La ieşirea din picătură, razele
roşii se refractă sub unghi mai mic decât

razele

albastre, producându-se curcubeul.
O parte din lumina solară ce pătrunde prin astfel de
picături trece direct, nedeviată. Unele fascicole de
lumină, însă, sunt refractate, dar razele care se refractă sub un unghi cuprins între 40 şi 42 de grade
(sexagesimale!) vor fi observate ca făcând parte din curcubeu, de către un observator de pe Pământ.
Toate picăturile reflectă lumina roşie la un unghi

de 42 de grade, aşa că un observator nu va putea
vedea decât lumina roşie de la picăturile suspendate la altitudinea aceea. Lumina violetă, reflectată
sub un unghi de 40 de grade, este vizibilă numai dacă provine de la stropi de ploaie de la 40 de
grade deasupra orizontului. Celelalte culori sunt reflectate sub un unghi cuprins între cele ale
culorilor roşu şi violet. De aceea roşu este mereu în partea superioară a curcubeului primar, violetul
în partea inferioară, iar celelalte culori apar la mijloc. Curcubeul primar rezultă dintr-o dublă
refracţie şi o reflexie internă totală înăuntrul picăturii de ploaie. O anumită picătură trimite doar o
culoare la observator. Un curcubeu nu există într-un anume loc pe cer. El este un fenomen a cărui
poziţie aparentă depinde de locaţia observatorului şi de poziţia Soarelui. Toate picăturile de ploaie
reflectate îşi refractă razele de lumină în acelaşi mod, dar numai lumina din unele picături de ploaie
ajung la ochii observatorului. Această lumină este cea ce formează curcubeul pentru acel
observator.
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Încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
1.) De ce zona din interiorul arcului curcubeului este mai luminoasă decât aceea din exterior?
2.) Am văzut mai sus că reflexia de pe spatele picăturii selectează o anumită culoare. Dar ce se
întâmplă cu celelalte culori?
3.) Ce se întâmplă cu o rază de lumină care cade tangent la suprafaţa picăturii de apă?
 Ce cred popoarele lumii despre curcubeu
• Incaşii credeau despre curcubeu ca era un dar de la Zeul Soare;
• Arabii vedeau curcubeul ca pe o tapiţerie cerească ţesută de vântul ce bătea dinspre sud;
• Atât înţelepţii Norse cât şi cei din tribul Navajo spuneau ca arcul multicolor ce se forma pe cer
era un pod între cer şi pământ;
• Potrivit unei credinţe populare poloneze îngerii lăsau aur la capetele curcubeului, dar numai un
om gol puşcă îl putea găsi;
• O legendă kenyană spune că Dumnezeu a creat două curcubee, unul bărbat şi celălalt femeie,
ambele trebuind să lucreze împreună pentru a opri ploaia;
• În Vechiul Testament, Dumnezeu îi arată lui Noe un curcubeu ca semn de îndurare pentru
omenire, după Potop;
• O poveste malayeziană spune că un curcubeu marchează sfârşitul unei perioade cu ploi torenţiale
sau a uneia în care s-au petrecut mari nenorociri;
• Indienii Mojave din Arizona considerau curcubeul o succesiune de practici magice de care
Creatorul avea nevoie pentru a face ca ploaia să se oprească. Dar pentru a pune capăt unei furtuni
violente era nevoie de întreaga paletă de culori;
• In mitologia africană se crede despre curcubeu că este un şarpe uriaş ce iese la vânat după ploaie,
şi care îl va devora pe nefericitul pe care îl va întâlni în cale;
• Indienii Shoshoni cred că bolta cerească este o cupolă de gheaţă de care curcubeul, care este un
şarpe gigantic, îşi freacă spinarea, iar particulele de gheaţă ce se desprind de pe cupolă în acest
timp, vor reveni înapoi pe pământ, iarna sub formă de zăpadă, iar vara sub formă de ploaie;
• Pentru finlandezi şi laponi curcubeul era secera sau arcul zeului Tunetului, un iscusit arcaş a cărui
săgeată era fulgerul;
• In Asia centrală şi de nord se spune despre curcubeu că este o cămilă care poartă pe spate trei
oameni: primul bate la tobă şi este tunetul, al doilea flutură o eşarfă, fulgerul iar cel de-al treilea
trage căpăstrul făcând astfel ca apa (ploaia), să curgă din gura cămilei;
• Indienii Picior Negru denumesc curcubeul pălăria ploii, undiţa bătrânului sau lasso-ul;
• Există un mit germanic în care curcubeul este vasul pe care Divinitatea l-a folosit atunci când a
colorat penajul păsărilor;
• Pentru groenlandezi curcubeul este tivul hainei divinităţii;
12
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• Pentru vechii galezii curcubeul era jilţul zeiţei Ceridwen;
• Peruvienii primitivi aveau atâta veneraţie pentru curcubeu încât stăteau muţi pe întreaga durată
cât acesta rămânea pe cer;
• Tradiţia medievală germană considera că înainte cu patruzeci de ani de sfârşitul lumii nu va mai
apare curcubeul, de aceea oamenii se simţeau mângâiaţi ori de câte ori vedeau curcubeul pe cer;
• O credinţă ebraică spune că dacă Yahwe îşi lasă de-o parte arcul şi îl agaţă de nori, acesta este
semn că i-a trecut mânia;
• În literatura clasică a antichităţii, curcubeul o personifica pe zeiţa Iris. În Grecia Antică, unde
toate fenomenele naturale erau personificate întruchipând zei sau zeiţe, curcubeul era zeiţa Iris:
nepoata lui Oceanus (oceanul), fiica lui Thaumas (Zeul minunii) şi a Oceanidei (Electra); soţia lui
Zephyrus (Vântul de apus). Caduceul pe care-l poartă indică faptul că zeiţa avea puteri
tămăduitoare, schimbându-şi uneori identitatea cu cea a lui Hermes sau Mercur;
• „ Era mesagera cerurilor, ce zbura cu viteza vântului de la un orizont la celălalt, şi chiar în
străfundul mării. Prin curcubeul de pe cer, Iris arăta oamenilor calea pe care o străbătuse de la un
capăt la altul al boltei cereşti, pentru a-i ajuta, aripile şi hainele ei colorate fiind impregnate de
lumina Soarelui.” ;
• Numele de Iris a supravieţuit astăzi ca nume de floare, precum şi numele acelui cerc de culori din
jurul punctului negru din mijlocul ochilor;
• În alte epoci, acesta era pur şi simplu considerat drumul pe care îl traversa mesagerul Zeiţei Hera,
soţia lui Zeus;
• Accepţiunea curcubeului ca pod sau cale era larg răspândită. Pentru unii curcubeul era cel mai
bun dintre poduri, construit din trei culori, pentru alţii expresia de „a construi pe curcubeu”
însemna o afacere falimentară, un efort inutil;
• Indienii nord-americani credeau despre curcubeu că era Calea Sufletelor, interpretare pe care o
întâlnim la multe alte popoare;
• Pentru japonezi curcubeul este „podul plutitor al cerurilor”;
• Miturile hawaiene şi polineziene îl descriu ca pe calea spre lumea superioară;
• În Alpii Austriei, se spune că sufletele celor drepţi urcă pe curcubeu spre cer;
• Băştinaşii din Noua Zeelandă credeau că şefii de trib decedaţi se foloseau de curcubeu pentru a
ajunge în noua lor locuinţă din ceruri;
• În unele regiuni din Franţa, curcubeul se numeşte „podul Sfântului Duh”, iar în multe regiuni este
numit „podul Sfântului Bernard sau al Sf. Martin, sau al Sf. Petru. Pelerinii basci îl numeau „puente
de Roma” (podul de la Roma). Uneori, însă, era numit Croix de St. Denis (Crucea Sf. Denis) sau a
Sf. Leonard, sau a Sf. Bernard, sau a Sf. Martin. În Italia numele de arcul de Santa Marina este un
nume relativ familiar;
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• Frecvent, curcubeul este asociat cu numele Căii Lactee. Numele Căii Lactee în arabă se traduce
prin Poarta Cerului, iar în rusă curcubeu înseamnă „poarta cerului”. În alte zone curcubeu se spune
Poarta Raiului; sau se crede că este o rază de lumină ce cade pe Pământ atunci când Sf. Petru
deschide poarta Raiului;
• În unele zone ale Franţei curcubeul se mai numeşte la porte de St. Jacques (poarta Sf. Jacques),
iar Calea Lactee este numită „ chemain de St. Jacques” (Calea Sf. Jacques). În Suabia şi Bavaria
sfinţii coboară din cer pe Pământ pe curcubeu; în timp ce în Polinezia curcubeul este chiar calea
zeilor;
• Unii budişti susţin că culorile reprezintă cele şapte planete sau cele şapte regiuni majore ale
Terrei;
• În tradiţia islamică se spune ca un curcubeu cuprinde doar patru culori – roşu, albastru, verde şi
galben, reprezentând cele patru elemente;
• Alte culturi afirmă că spectrul unui curcubeu numără sute sau chiar mii de culori.
CURCUBEUL în credinţele şi miturile popoarelor lumii
 AFRICA
 În Africa, pigmeii credeau despre curcubeu că este un şarpe uriaş ce iese la păscut după
ploaie, devorând pe nefericitul pe care îl întâlnea în cale. De aceea, imediat ce apărea
curcubeul, ei se îndreptau spre curcubeu, interpretând un cântec menit să-i potolească mânia
îndreptată contra lor.
 În Africa de Nord (Algeria, Maroc), berberii încă mai practică un ritual de 7 zile al căsătoriei
unei frumoase berbere cu zeul ploii, Anzar. Veşmintele colorate ale logodnicei lui Anzar se
văd din cer sub formă de curcubeu.
 În unele din triburile zuluse din Africa de Sud, curcubeul era considerat cingătoarea sau
mantaua zeiţei ploii, Mbaba Mwana Waresa.
 În alte triburi, curcubeul se numeşte “arcul reginei” căci susţine acoperişul casei Reginei
Cerului.
 În Mozambic, curcubeul este considerat drept arma victorioasă a Zeului Cerului. Tot în
Africa, curcubeul înconjoară Pământul şi păzeşte cerul.
 Poporul Luyia din Kenya credea că Dumnezeu a creat ploaia şi că toată apa din lume
provine din ploile date de către el. Dar pentru a opri ploaia când nu mai este necesară,
Dumnezeu crează două curcubeie, un curcubeu masculin (cel mai mic) şi unul feminin (cel
mai mare). Dacă apare numai curcubeul masculin, ploaia nu se poate opri; dacă apare şi
curcubeul feminin, ploaia încetează.
14

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

 AMERICA


În cartea mayaşilor "Chilam Balam“ se vorbeşte despre distrugerea lumii de un mare cutremur
şi de o ploaie de foc, ce a lăsat pământul acoperit cu cenuşă. Cei care au scăpat de stâncile şi
arborii ce cădeau au văzut curcubeul apărând pe cer ca un semn că se terminase catastrofa şi
începea o nouă eră.



Mayaşii credeau că zeiţa curcubeului era Ixchel, soţia zeului Itzamna. Ea era asociată cu luna,
sexualitatea, fecunditatea şi medicina.



Un mit asemănător exista în Statul Michoacan, de pe teritoriul actual al Mexicului. Se credea
că Mauina, zeiţa fertilităţii trăia sub arcul curcubeului, într-o grădină a ploii şi apei.



La azteci, zeiţa ploii era Chalchihuitlicue, care are grijă de soare în cea de-a patra lume
preistorică. Văzând atâta nedreptate în lume, ea a creat un pod către cea de-a cincea lume, pe
care pot să treacă numai cei meritoşi.



Despre curcubeu incaşii credeau că era un dar de la Zeul Soare. Curcubeul era un şarpe
celeste.



Peruvienii primitivi aveau atâta veneraţie pentru curcubeu încât stăteau muţi pe întreaga
durată cât acesta rămânea pe cer. Abia după ce acesta dispărea, aveau voie să vorbească.



Indienii Mojave din Arizona considerau curcubeul o succesiune de practici magice de care
Creatorul avea nevoie pentru a face ca ploaia să se oprească. Dar pentru a pune capăt unei
furtuni violente era nevoie de întreaga paletă de culori. Indienii Picior Negru denumesc
curcubeul pălăria ploii, undiţa bătrânului sau lasso-ul.



Atât înţelepţii Norse, cât şi cei din tribul Navajo spuneau că arcul multicolor ce se formează
pe cer era un pod între cer şi pământ, numit “Drumul Cerului”.



Indienii Shoshoni cred că bolta cerească este o cupolă de gheaţă de care curcubeul, care este
un şarpe gigantic, îşi freacă spinarea, iar particulele de gheaţă ce se desprind de pe cupolă cad
pe pământ, iarna sub formă de zăpadă, iar vara sub formă de ploaie.



Amerindienii din Shasta cred că soarele foloseşte culorile curcubeului pentru a se picta atunci
când vine pe Pământ ca şaman sau vraci.



Indienii nord-americani credeau despre curcubeu că era Calea Sufletelor, interpretare pe care
o întâlnim la multe alte popoare.



Pentru unele popoare amerindiene, curcubeul este alcătuit din sufletul florilor sălbatice ce
cresc în pădure şi al lăcrămioarelor de prerie.



Tribul Stoney din Canada credea că giganţii trăiau în toată lumea cu mult înaintea oamenilor.
Pe atunci curcubeul era alb. Într-o zi, conducătorul acestora a atins cerul şi a prins un mare
curcubeu pe care dorea să-l folosească drept arc la vânătoare.
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Dar imediat ce l-a prins, arcul s-a colorat. Uriaşul a fost atât de mânios încât l-a aruncat pe un
munte. Curcubeul s-a rupt în mai multe bucăţi care au căzut într-un lac. Câteodată, la răsăritul
soarelui, bucăţile colorate ale curcubeului se pot vedea în apa lacului. Spiritele lacului au
transformat bucăţile în curcubeie mai mici. Acestea se pot vedea în zilele noastre.


Războinicii Curcubeului : Prin secolul al XV-lea, Eyes of Fire, o femeie înţeleaptă din tribul
Cree a făcut o profeţie, cunoscută sub numele de “Războinicii Curcubeului”. A prezis că va
veni un timp când pământul va deveni foarte bolnav din cauza avidităţii fără limite a unei noii
culturi. Pământul se va îmbiba cu lichide mortale şi metale grele; aerul se va umple cu fum de
nerespirat şi cenuşă; ploaia va înceta să hrănească pământul, conţinând picături otrăvite.
Păsările vor cădea din cer; peştii vor pluti cu burţile în sus; pădurile vor muri în întregime sau
vor fi tăiate. Când toate acestea se vor produce, atunci o lumină puternică va veni din est şi
amerindienii îşi vor regăsi forţa şi înţelepciunea. Spiritele primilor amerindienilor se vor
reîncarna în corpuri de culori diferite: roşii, albe, galbene şi negre. Aceştia vor fi Războinicii
Curcubeului. Împreună, uniţi precum culorile curcubeului, vor învăţa toate popoarele să
iubească şi să venereze Pământul.



Sub semnul curcubeului, toate religiile lumii se vor uni pentru a răspândi înţelepciunea vieţii
şi armonia dintre toate vieţuitoarele Terrei. Profeţia apare la foarte multe triburi amerindieni şi
la aborigenii din Australia. Denumirea de Războinicii Curcubeului (Rainbow Warrior) este
folosită de către organizaţia Greenpeace.
 AUSTRALIA şi OCEANIA
Aborigenii din Australia au mai multe legende despre şarpele-curcubeu, Ngadja sau
Ngalyod sau Almudj. Acesta este creatorul suprem, care a făcut mai multe găuri în stânci şi
a creat iazurile; adună norii când nu plouă şi apără pământul de ploile torenţiale.
În Kauai, Hawaii, zeiţa curcubeului este Anuenue (Curcubeu). Fiul ei este UA (ploaia), un
copil destul de neascultător. De multe ori, jucându-se pe marginea unei faleze, acesta cade
de la înălţimea ei, iar Anuenue îşi foloseşte de fiecare dată curcubeul pentru a-l prinde şi a-l
salva.
Atât în Hawaii, cât şi în Polinezia, curcubeul este drumul sufletelor ce se duc la cer, fiind
denumit adesea “Drumul Cerului”.
În Polinezia, curcubeul mai este considerat şi calea zeilor, fiind reprezentat ca un pod ce
face legătura cu lumea superioară.
Băştinaşii din Noua Zeelandă credeau că şefii de trib decedaţi se foloseau de curcubeu
pentru a ajunge în noua lor locuinţă din ceruri.
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 ASIA


În mitologia chineză, curcubeul era o deschizătură a cerului sigilată de zeiţa Nuwa, care a
folosit pietre de 5 culori diferite.



În Japonia, curcubeul este “drumul cerului” sau “podul plutitor al cerului”. Pe el trec
sufletele celor morţi pentru a ajunge în alte lumi. Într-un mit japonez se povesteşte că
Isanagi, primul zeu, şi Isanami, prima zeiţă, au rămas pe podul plutitor, pod ce se numea
Niji (Curcubeul). Ei au creat insula Onogro. Apoi au coborât pe Pământ şi au privit
animalele, învăţând astfel să facă dragoste. Au privit păsările şi au învăţat să mănânce cu
beţigaşe.



Poporul Samoyed, popor mongol din Siberia consideră că tivul îmbrăcăminţii Zeului
Soarelui este curcubeul.



În Orient, o legendă străveche afirmă că perlele apar acolo unde curcubeul întâlneşte
oceanul.



Pentru arabi, curcubeul era o splendidă tapiserie cerească, ţesută de vântul ce bătea din sud.
Mai era considerat “arcul norilor” sau “arcul lui Allah”.



În Asia Centrală şi de nord se spune despre curcubeu că este o cămilă care poartă pe spate
trei oameni, primul bate la tobă şi este tunetul, al doilea flutură o eşarfă, fulgerul, iar cel deal treilea trage căpăstrul făcând astfel ca apa (ploaia), să curgă din gura cămilei.



Pentru unii budişti, culorile reprezintă cele şapte planete sau cele şapte regiuni majore ale
Terrei. Budiştii mai cred că acesta reprezintă regiunea cea mai înaltă a Sansarei înainte de
sfârşitul zilei în cer sau în Nirvana.



În mitologia hindusă, curcubeul este numit Indradhanush, însemnând curcubeul Indrei,
dumnezeul luminii şi furtunii. Zeul Indra nu transportă numai fulgere ca Zeus, ci şi un
enorm arc numit Shakradhanus, care este curcubeul şi este cunoscut drept arma lui Indra.



O parte din mitologia indiană conţine un mit diferit: divinitatea a scufundat toate
vieţuitoarele într-un ocean de lapte. Airavata (Curcubeul), elefenatul alb sacru a fost prima
vieţuitoare care s-a născut din ocean. Mai există credinţa că Indra are curcubeul drept brâu.
În multe din reprezentările grafice, zeităţile indiene au drept aureolă un curcubeu.



La yoghini apare conceptul de om-curcubeu: omul este alcătuit din mai multe niveluri
(culori) ce fac legătura între pământ şi cer. Existenţa este holografică: fiecare nivel conţine
şi celelalte niveluri. Suprapunerea celor 7 culori în cele 7 niveluri după 8 aranjamente
posibile crează o infinitate de posibilităţi.
a) Corpul fizic – este temporar ca durată; este primul nivel; în mandala este baza pe care se
construiesc celelalte niveluri; în timpul vieţii, creşterea sa este susţinută de celelalte
niveluri;
17
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b) Corpul eteric – este suportul stărilor emoţionale primare şi a influenţelor formative în
dezvoltarea personalităţii;
c) Corpul astral – conţine influenţele formative din partea instituţiilor educative, religioase
şi culturale ale oamenilor, respectiv modul în care persoana gândeşte
d) Corpul mental – conţine scopurile personale în cadrul societăţii în această viaţă;
e) Corpul cauzal – este câmpul energetic în care se acumulează progresele, influenţele şi
memoria de durată a sufletului;
f)

Corpul de diamant – este nivelul al conştiinţei religioase, a percepţiilor supranaturale;

g) Corpul celest – este câmpul energetic vizionar în funcţiile sale, în care sinele şi
totalitatea formează un întreg etern.


În corpul fizic există 7 chakre, având menirea să absoarbă, să filtreaze şi să distribuie
energie în corpul fizic şi spiritual. Chakrele reprezintă centri de forţă sau focare de putere,
care au rolul de a pune fiinţa în rezonanţă instantanee (atunci când sunt conştient controlaţi)
cu o infinitate de energii ale întregii manifestări din întregul Univers.



Curcubeul a devenit simbolul unei mişcări moderne înăuntrul iudaismului, numită B`nei
Noah. Credincioşii B`nei Noah sunt non-evrei care au continuat să urmeze direcţiile
strămoşului lor Noah. Mişcarea noahidă îşi are rădăcinile în tradiţia evreiască, mai exact în
Talmud.



O credinţă ebraică spune că dacă Yahwe îşi lasă de-o parte arcul şi îl agaţă de nori, acesta
este semn că i-a trecut mânia.

 EUROPA
 Conform unui mit germanic, curcubeul este vasul cu vopsele pe care divinitatea l-a folosit
atunci când a colorat penajul păsărilor. Tot în Germania, se crede că, sub adevăratul
curcubeu, curcubeiele mai slabe ce apar sunt făcute de diavol pentru a întrece opera lui
Dumnezeu. Există o tradiţie medievală germană, care consideră că, înainte cu patruzeci de
ani de sfârşitul lumii, nu va mai apare curcubeul; de aceea oamenii se simt mângâiaţi ori de
câte ori văd curcubeul pe cer. În Suabia şi Bavaria sfinţii coboară din cer pe Pământ pe
curcubeu.
 În Alpii Austriei, se spune că sufletele celor drepţi urcă pe curcubeu spre cer.
 În unele regiuni din Franţa, curcubeul se numeşte „podul Sfântului Duh”, iar în multe
regiuni este numit „podul Sfântului Bernard”, “podul Sf. Martin” sau “podul Sf. Petru”.
Pelerini basci îl numeau „puente de Roma” (“podul de la Roma”). Uneori, însă, era numit
“Croix de St. Denis” (“Crucea Sf. Denise”), “crucea Sf. Leonard”, “crucea Sf. Bernard” sau
“crucea Sf. Martin”. În alte zone ale Franţei, curcubeul se mai numeşte “la porte de St.
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Jacques” (“poarta Sf. Jacques”), iar Calea Lactee este numită „ chemain de St. Jacques”
(“Calea Sf. Jacques”).
 În Italia numele de “arco de Santa Marina” este un nume relativ familiar.
 Pentru vechii galezii curcubeul era jilţul zeiţei Ceridwen.
 În Anglia, elfii reprezintă făpturi supranaturale. Într-o anumită zi calendaristică, doar la
apusul soarelui, elfii se ridică la suprafaţă din adâncul apelor şi pot fi văzuţi în toată
splendoarea lor cum păşesc imateriali peste ape, strălucind în toate culorile curcubeului, de o
frumuseţe indescriptibilă.
 În mitologia irlandeză, spiriduşul Leprechaun îşi ascundea

pocalul de aur la capătul

curcubeului.
 În Groenlanda, se credea că tivul veşmântului lui Dumnezeu reprezintă curcubeul.
 Pentru finlandezi şi laponi, curcubeul era secera sau arcul lui Ukko, zeul războiului, cerului
şi tunetului, un iscusit arcaş a cărui săgeată era fulgerul. În mitologia nordică, curcubeul era
brâul zeului primordial.
 În mitologia vichingă, curcubeul reprezintă un pod numit Bifrost (Bilfrost) sau Asbru
(Asabru). El face legătura între lumea zeilor, Asgard şi lumea oamenilor, Midgard. Aceste
lumi se găsesc în Arborele (Ulmul) Cosmic, Yggdrasill, împreună cu alte 7 lumi. Cele 9
lumi sunt dispuse pe trei niveluri. Bifrost a fost construit prin magie din foc, apă şi aer.
Numai zeii şi uriaşii puteau să păşească pe Bifrost. Păzitorul podului Bifrost este zeul
Heimdall, zeul luminii şi al lunii. Heimdall locuieşte în castelul Himinbjorg (Castelul
cerului), situat lângă Bifrost. Principala sa menire este de a alerta zeii în cazul unui atac din
partea uriaşilor şi al monştrilor. În acest caz, Heimdall trebuia să sune din Gjallar, cornul
său, al cărui sunet putea fi auzit în toate cele 9 lumi. La sfîrşitul lumii (Ragna-rok sau
Apusul Zeilor), Bifrost va fi distrus complet.
 Polonezii cred că îngerii lasă aur la capetele curcubeului. Dar nimeni nu a ajuns vreodată la
un capăt de curcubeu, căci acesta se îndepărtează pe măsură ce te apropii de el. Doar un om
gol puşcă l-ar putea găsi.
 Pentru ruşi, curcubeul este “Poarta cerului”, prin care se intră în Rai.
 În Croaţia, curcubeul este jilţul lui Dumnezeu, iar în Albania era brâul zeiţei frumuseţii, iar
acum este brâul Sfintei Prende.
 În Grecia Antică, unde toate fenomenele naturale erau personificate, întruchipând zei sau
zeiţe, curcubeul era zeiţa Iris. Era mesagera cerurilor, ce zbura cu viteza vântului de la un
orizont la celălalt, şi chiar până în străfundul mării. Prin curcubeul de pe cer, Iris arăta
oamenilor calea pe care o străbătea de la un capăt la altul al boltei cereşti, pentru a-i ajuta;
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aripile şi hainele ei colorate erau impregnate de lumina soarelui. În alte epoci, acesta era pur
şi simplu considerat drumul pe care îl traversa mesagerul Zeiţei Hera, soţia lui Zeus.
 Unele popoare credeau că oul de Paşti a fost de fapt un curcubeu enorm pe cer, arcada
curcubeului fiind de fapt jumătatea de sus a imensului ou cosmic. Soarele era gălbenuşul
care se scurgea, restul oului fiind în pământ, sub orizont.
 În alte părţi, se credea că originea colorării ouălor se află chiar în legenda despre culorile
uriaşului ou-curcubeu cosmic şi că sărbătoarea de Paşti s-a născut de fapt tocmai de la
această idee, a ouălor colorate.
 În Biblie, după ce potopul din vremea lui Noe a încetat, Dumnezeu a trimis pe cer un
curcubeu ca semn de conciliere şi promisiune că niciodată nu va mai potopi întreg Pământul.
Se mai spune că un curcubeu apare pe cer atunci când Sfântul Petru deschide uşile Raiului,
pentru a mai primi un suflet. Atunci o rază de lumină din Rai se strecoară prin porţi şi
ajunge pe pământ sub formă de curcubeu. Curcubeul este considerat şi un drum către
Poarta Raiului. Curcubeul este şi tronul pe care va sta Dumnezeu la Judecata de Apoi.
Curcubeul era considerat câteodată Sfânta Fecioară şi punea cerul şi pământul în armonie.
Uneori, capul sau întregul corp al sfinţilor este înconjurat de o aureolă sub formă curcubeu
sau radiază un curcubeu din inimă.
 Credinţa că frumosul curcubeu este brâul unei zeiţe o găsim la mai multe popoare. Chiar şi
la noi, la români, curcubeul este brâul Cosanzenei sau al Fecioarei Maria.
 ROMÂNIA: Ţăranii români denumesc curcubeul "brâul cerului", "brâul Cosânzenei" sau
"brâul popii“, iar uneori chiar "brâul lui Dumnezeu“,"brâul Maicii Domnului“, “Ştergarul
cerului", "Podul Soarelui". În unele zone ale României, curcubeul este numit "cearcăn“,
fiind ochiul nedormit, veşnic-veghetor, al lui Dumnezeu ce se arată pe cer după furtună sau
"cununa cerului".
 Unele credinţe populare asemuiesc curcubeul cu un şarpe ce bea apa din râuri şi din bălţi,
poartând, câteodată,

denumirea de sorb. După ce începe ploaia, pentru ca să nu se

isprăvească apa din nouri, curcubeul începe să tragă altă apă, din apele curgătoare şi lacuri,
apă pe care o împrăştie apoi în nori.
 Curcubeul e drumul balaurilor. Balaurii provin din şerpii care nu au văzut şi nu au muşcat pe
nimeni timp de 12 ani. Pe curcubeu se duc la apă. Dumnezeu i-a rânduit pe balauri pentru a
administra ploile după cât sunt de buni oamenii. Dacă sorb apă din mare, atunci ploaia poate
fi sărată, iar dacă nu sunt atenţi şi sorb toată apa unui lac, atunci pot să apară ploi cu broaşte
şi peşti. Ca să-i pedepsească pe oameni, dau şi ploi cu piatră.
 ROMANIA:În satele din munţii Buzăului, se fac diferite descântece cu o apă trecută prin
"piatra curcubeului". Aceasta este o piatră ovală, cu grosimea de aproximativ 10 centimetri,
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fiind străpunsă prin mijloc, dintr-o parte în cealaltă a ei. I se spune astfel fiindcă se crede că
a găurit-o Curcubeul, ca să poată sorbi apa din râu sau din lac, după ploaie, prin ea. Cine
găseşte "piatra curcubeului" este considerat norocos şi o păstrează ca pe o comoară, din
generaţie în generaţie. Apa strecurată, trecută prin ea, se foloseste în multe leacuri, iar la
vaci este folosită pentru vindecarea "răsfugului". Atunci când vaca nu este mulsă la timp
sau cum trebuie, ugerul se umflă, împietreşte şi-i provoacă dureri insuportabile. Dar dacă
vaca este spălată cu apă descantată şi trecută prin piatra magică, ugerul se vindecă. În acelaşi
fel se procedează cu vacile de la care s-a ”furat” laptele prin deochi sau descântec.
 În cadrul practicilor magice populare, existau trei tipuri de apă miraculoasă: apa de
curcubeu, apa de soare şi apa magică. Apa de curcubeu conţinea toate culorile curcubeului
şi trebuia strânsă din stropii de ploaie ce cădeau cât timp arcul multicolor se arăta pe cer.
Avea proprietăţi vindecătoare. La fel era şi apa de soare, strânsă în rarele ocazii când ploua
şi în acelaşi timp soarele strălucea pe cer. Cea mai valoroasă era apa magică, apa strânsă din
lacrimile de bucurie. În credinţa populară, atunci când capătul curcubeului atinge pietrele de
pe Pământ, acestea se transformă în pietre curcubeu.
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ REALIZATĂ PRIN ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE
BĂBAN ELENA- MĂDĂLINA,
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate
şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o
conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi
extraşcolar.
Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu vizează formarea şi cultivarea capacităţilor
de rezolvare a problemelor declanşate odată cu aplicarea tehnologiilor industriale şi postindustriale
la scara socială, care au înregistrat numeroase efecte negative a nivelul naturii şi al existenţei
umane.
Educaţia pentru mediu are ca scop schimbarea viziunii pe care noi o avem asupra lumii şi
înţelegerea relaţiilor care se ţes în interiorul sistemelor ecologice, între om şi natură.
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate; şcolară, extraşcolară, activităţi
ştiinţifice, literare, artistice, plastice, sportive etc. Formele de realizare sunt diversificate:
observaţii, experimente, povestiri ştiinţifice, desene, activităţi practice, plimbări, drumeţii, excursii,
vizionări de diapozitive, jocuri de mişcare, distractive, orientări turistice, labirinturi ecologice,
colecţii, expoziţii, spectacole, vizionări de emisiuni TV, expediţii, tabere scenete ecologice,
concursuri.
Prin educaţie ecologică, copiii trebuie să dobândească cunoştinţe, atitudini şi motivaţii
pentru a acţiona individual şi în echipă la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului
înconjurător. Prin educaţie ecologică se cultivă dragostea şi respectul elevilor pentru lumea
înconjurătoare, se formează atitudini de dezaprobare faţă de cei care încalcă normele de protecţie a
mediului şi se cultivă interesul pentru promovarea ideii unui mediu natural sănătos.
Educaţia ecologică trebuie începută încă de la vârstele cele mai mici, tocmai pentru a reuţi în
timp, formarea unei conduite adecvate, omul de mâine să fie capabil să discearnă asupra binelui şi a
răului, să acţioneze în folosul naturii şi a sa.
Educaţia ecologică este un domeniu extrem de generos, interesant şi atractiv pentru
majoritatea copiilor.
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Copilul de vârstă şcolară mică nu trebuie bombardat cu cunoştinţe teoretice, ci trebuie implicat
în activităţi practice cât mai variate şi mai atractive, care să vină în întâmpinarea curiozităţii
senzoriale în plină dezvoltare. Nu bogăţia cunoştinţelor de biologie interesează în primul rând , ci
cunoaşterea şi menţinerea în forul interior al copilului a următoarelor stări:


dorinţa de a cunoaşte universul lumii vii;



puterea de a ocroti formele de viaţă.

Obiectivele urmărite pentru realizarea educaţiei ecologice la elevii din ciclul primar sunt:


să conştientizeze interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;



să-şi însuşească cunoştinţele referitoare la complexitatea relaţiei dintre speciile unui
ecosistem;



să ia atitudine faţă de orice activitate care poate distruge echilibrul din natură;



să aibă o conduită pozitivă, de participare la activităţile de protejare a mediului, condiţie a
unei vieţi sănătoase, în deplina armonie cu natura.

Obiectivele educaţiei ecologice în şcoala se pot realiza pe două căi:
-prin contribuţia mai multor discipline de studiu;
-prin activităţi extracurriculare.
Pornind de la premisa ca educatia ecologica presupune mai multe componente (cunoştinte,
atitudini, conduite) care se dobândesc într-un timp îndelungat, este firesc ca această latură a
educaţiei să se afle în atenţia mai multor discipline şi în toate etapele de pregătire şi formare a
elevilor.
Disciplina Ştiinţe are un mare potenţial în educaţia ecologică a elevilor. Această disciplină
asigură în mod organizat însuşirea unor cunoştinţe prin activităţi de observare, identificare, grupare,
jocuri, activităţi practice a lumii care ne înconjoară.
La Limba română, valorificând textele din manual, elevii iau contact cu frumosul din natură
cu ajutorul cuvintelor, realizeaza creaţii artistice dupa imagini din natură.
Geografia este disciplina care oferă bogate cunoştinţe despre relief, ape curgătoare, ape stătătoare,
floră şi faună.
La Abilităţi practice elevii îngrijesc plantele din clasă, realizează jucării din materiale
refolosibile, realizează colecţii de frunze, seminţe, alte materiale pe care le folosesc apoi în
activitatea lor. Educaţia plastică îşi aduce aportul la dezvoltarea simţului artistic, la sesizarea
echilibrului, armoniei din mediul înconjurător oferă posibilitatea să transpună prin mijloace artistice
frumosul din natură.
Educaţia civică cuprinde teme care pot fi valorificate cu succes pentru formarea de atitudini
adecvate în raporturile copiilor cu mediul înconjurător.
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Unele teme prevăzute de programa de istorie ne dau posibilitatea realizării tangenţiale a
educaţiei ecologice.
Problemele de matematică de aflare a unor suprafeţe de teren ocupate de diferite culturi sau
păduri, de aflare a unor cantităţi de diferite materiale din natură pot conduce la convingerea elevilor
că mediul trebiue protejat, că pot colecta materiale refolosibile în vederea păstrării resurselor
naturale.
O reală educaţie ecologică se realizează şi în cadrul ctivităţilor extraşcolare. Modul cel mi
elocvent îl reprezintă proiectul de mediu. Prin complexitatea sa şi prin timpul pe care fiecare
coordonator de proiect şi-l alocă pentru desfăşurarea sa, proiectul poate atinge mai multe obiective.
Totodată, proiectul presupune o gamă largă de activităţi şi, din acest motiv, tematica poate fi
diversă. Proiectul de mediu este unul dintre proiectele care se poate realiza având suportul total al
copiilor implicaţi.
Utilitatea lui constă în aceea că îi ajută pe elevi să înţeleagă legătura care există între om şi
natură, între cunoştinţele dobândite la diferite discipline de studiu şi lumea din afara şcolii, dă
posibilitatea elevilor de a se implica şi organiza prin investigare individuală sau în grup,
autoconducându-şi procesul de educaţie, îi pune în contact cu comunitatea şi le creează posibilitatea
de a-şi susţine în mod public opiniile.
În întreaga muncă de educaţie ecologică cu şcolarii mici trebuie să ajungem la convingerea
că mediul natural nu poate fi apărat numai într-o zi (5 iunie), ci în toate cele 365 de zile ale fiecărui
an, în fiecare clipă a fiecărei zile, de toţi locuitorii planetei. Trebuie să apărăm Planeta Albastră,
leagăn al civilizaţiei şi al vieţii, ea fiind casa noastră şi a tuturor vieţuitoarelor de pe Pământ.
Degradarea mediului înconjurător se petrece de multe ori sub ochii noștrii și aceasta se
datorează tocmai intervenției omului în natură.
Pericolul este foarte mare și de aceea trebuie conștientizată necesitatea protecției mediului în care
trăim , a ocrotirii vieții pe pământ în cele mai variate forme ale sale.
A proteja mediul înseamnă a rezolva problema combaterii poluării , indiferent de unde ar
veni această poluare care amenință în primul rând culturile agricole și implicit sănătatea oamenilor.
În acest context școala este cea căreia îi revine rolul de a educa tânara generație în spiritul mediului
ambiant , educatorilor le revine deci obligația de a-i învăța pe copii să înteleagă și să iubească
natura , să-i pătrundă tainele și să o protejeze , să urmărească formarea și dezvoltarea conștiinței
ecologice a copiilor.
Copiii trebuie învățați să ocrotească natura și să o respecte , să iubească pămantul și să
participe direct, în limita posibilităților lor , la anumite activități în cadrul caăora pot să înteleagă ce
înseamnă să lucreze corect pământul care ne hranește cu tot ce intră în componența lui (ape,
vietuițoare , plante ).
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Trebuie să-i educăm pe copii încă din preșcolaritate, în sensul păstrarii mediului natural în
care trăiesc, să le dăm posibilitatea să contribuie la plantarea și îngrijirea unui pom, a spațiilor verzi,
a florilor ce înfloresc și înfrumusețează locul în care trăiesc, prin acțiuni practice de protejare a
vegetației, toate acestea constituind principalul factor de regenerare al atmosferei.
Pentru aceasta trebuie să organizăm cu copiii acțiuni care să-i pună în situația de a cunoaște ființe și
fenomene din lumea înconjurătoare, caracteristicile acestora, favorizarea însușirii unor cunoștințe
ecologice prin activități cu caracter experimental și demonstrativ, antrenarea copiilor în
desfașurarea acestora.
În cadrul activităților pe care le desfașurăm cu copiii, este necesar să le dezvăluim pericolul
dispariției unor specii de plante și animale, efectele nocive ale vânării unor animale pe cale de
dispariție, cum ar fi capra neagră și alte specii de animale și păsari rare .
De asemenea trebuie să le vorbim despre pericolul în care se afla insectele în urma poluării
apelor și aerului, despre cantitățile însemnate de pești care au murit datorită reziduurilor din apă
ajunse aici prin neglijența oamenilor, fiind pusă în pericol chiar viața acestora consumând deseori
pește care a crescut în astfel de ape .
Unele acțuni ale omului, cum ar fi: defrișarea pădurilor, distrugerea vegetației, transformarea
unor trasee turistice, a popasurilor în imense lăzi de gunoi, parcarea autoturismelor în locuri
nepermise ( spații verzi), infectarea apelor prin spălarea autoturismelor cu detergenți, duc la
degradarea mediului, lucru care se răsfrange în mod direct asupra omului, asupra sănătății lui .
Odată cu dezvăluirea pericolului ecologic înfățișăm copiilor și pasionata lume a păsărilor,
viața lor în colectivitate, ingenioasele lor mijloace de comunicare, taina migrațiilor, importanța
pădurilor care constituie sistemul ecologic de cea mai mare însemnătate, precum și contribuția
plantelor la menținerea și existența vieții pe pământ .
Intervine astfel necesitatea de a-i invata pe copii să păstreze curățenia în parcuri și grădini, în
păduri, în zonele de agrement, să mențină integritatea arborilor, să cunoască exemplarele unicat și
arborii cu valoare monumentală .
Copiii trebuie învățați să întrețină spațiile verzi, să planteze pomi, flori, contribuind astfel la
înfrumusețarea peisajului citadin și implicit la reducerea poluării din natură deoarece copacii
elimină oxigenul de care noi avem atâta nevoie .
Ca o componentă majoră a mediului înconjurător, pădurea are un rol important în evoluția
societății umane, deoarece ea este cea care furnizează atât surse de hrană cât și materii prime .
Cu prilejul unor drumeții și excursii organizate prin împrejurimi le-am atras atenția copiilor asupra
fenomenului de defrișare a pădurilor, dar și preocuparea oamenilor de a planta în pepiniere diferiți
arbori care vor reîmpăduri zonele defrișate . Copiii noștri înteleg foarte bine acest lucru deoarece
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trăiesc și cresc într-o astfel de zonă, unde părinții lor se ocupă cu munci de acest gen și anume
plantarea puieților pentru reîmpădurire .
Cu ajutorul excursiilor făcute copiii au avut ocazia să cunoască și cauzele poluarii
atmosferei, prin contactul direct cu realitatea înconjurătoare, valorificând cunoștințele obținute prin
experiența anterioară .
Le-am vorbit copiilor despre aspectul nociv pe care îl are fumul de la combinatele chimice
sau termocentrale, cum poluează aerul pe care noi îl respirăm și în felul acesta ei au înteles mai bine
relația stransă dintre om și natură.
Am observat că ponderea achizițiilor realizate este foarte mare, bogată în conținut, prin participarea
activă a copiilor, întrebările pe care aceștia le pun în legatură cu aceste probleme pe care ei le vor să
le dezlege încă de la această varstă, ca de exemplu "ce se întamplă cu un avion care trece printr-un
nor de fum ", sau păsările care zboară la înălțime și este un nor de fum în dreptul lor .
Prin toate activitățile pe care noi le desfașurăm îi facem pe copii să înțeleagă că mediul
înconjurător este spațiul vital al unei omeniri care împarte o locuință comună și că protejând
propriul nostru mediu îl protejăm și pe cel al vecinului, iar poluarea nu are granițe, ea este
dăunatoare atât pentru oameni cât și pentru natură.
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METODA CUBULUI
BĂBEANU TEODORA GABRIELA
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Desfăşurarea procesului de învăţământ implică folosirea unor instrumente de lucru adecvate,
cu ajutorul cărora se înfăptuiesc finalităţile educaţionale. Aceste instrumente poartă denumirea de
metode de învăţământ. În ansamblul lor, metodele de învăţământ reprezintă o achiziţie a şcolii,
realizată în timp. În procesul modernizării învăţământului s-a observat că partea cea mai dinamică,
cea mai receptivă la înnoiri o reprezintă tocmai categoria metodelor. Multe deziderate ale
învăţământului modern şi-au găsit rezolvarea prin apelul la un sistem de metode şi de procedee care
îmbină elementul tradiţional cu cel modern. Astfel, tratarea diferenţială a elevilor, o cerinţă majoră
a învăţământului contemporan, se poate face în cadrul unor activităţi realizate pe clasă şi pe lecţii,
prin utilizarea unor procedee foarte variate. Activităţi cu grad diferenţiat de dificultate, activităţi în
ritm propriu sau activităţi pe bază de opţiuni pot fi realizate datorită unei varietăţi de metode şi de
procedee didactice.
Cowan, G. şi Cowan, E. propun în 1980 analiza unui concept sau a unei sintagme prin
proiectarea ei pe cele şaşe feţe ale unui cub. Fiecare faţetă a cubului presupune o altă perspectivă a
conceptului, punând în evidenţă diferite operaţii mentale, corespunzătoare următoarelor categorii
de cunoştinţe implicate în demersul didactic:
-

faţeta 1 stimulează cunoştinţele empirice, raportate la capacităţile de identificare,
denumire, descriere, memorizare;

-

faţetele 2 şi 3 antrenează cunoştinţele intelectuale, implicând operaţii de înţelegere, de
comparare, de ordonare, de clasificare,

-

faţeta 4 se referă la cunoştinţele raţionale şi presupune abilităţi analitice şi sintetice,
raţionamente inductive şi deductive;

-

faţetele 5 şi 6 stimulează cunoştinţele decizionale, antrenând capacitatea de a emite
judecăţi de valoare, asupra subiectului propus, de a lua decizii, de a construi argumente
(după Nicu Adriana, 2010).
Metoda cubului poate fi aplicată frontal, individual sau pe grupe mici sau perechi (clasa

este împărţită în şase echipe, fiecare având de rezolvat câte o sarcină scrisă pe o faţetă a cubului).
În final, prin activitate frontală este prezentat modul de rezolvare corectă a celor şase cerinţe.
Profesorul le cere elevilor să abordeze situaţia/problematica/tema pe baza sarcinilor de lucru scrise
pe faţetele unui cub, într-o ordine ce coincide cu nivelurile taxonomice formulate de Bloom:
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1. Descrie – Examinează atent subiectul. Descrie (culori, forme, dimensiuni, vestimentaţie, detalii
fizice, senzaţii etc.)/Cum arată?
2. Compară – Cu cine/cu ce crezi că se aseamănă? Prin ce se diferenţiază?
3. Asociază – La ce te face să te gândeşti?/Ce asocieri de idei îţi sugerează?
4. Analizează – Cum este confecţionat?/Care sunt părţile componente?/Ce presupune?
5. Aplică – Ce poţi face cu el?/ În ce mod poate fi utilizat obiectul (subiectul)?
6. Argumentează – Ia o anumită atitudine, pro sau contra, faţă de acest obiect (subiect) sau de
aplicaţiile lui. Este bun sau rău?/Este de dorit sau nu? De ce? .
Sugesti de abordare:
a) Caracterizarea personajului Alexandru Lăpuşneanul – „Alexandru Lăpuşneanul” de
Costache Negruzzi:
1. Descrie – Prezintă vestimentaţia Domnitorului în momentul participării la slujba de duminică.
2. Compară – Compară atitudinea Domnitorului faţă de Moţoc aşa cum reiese din capitolele I şi
III. Ce observi?
3. Asociază – La ce te face să te gândeşti următoarea replica a lui Alexandru Lăpuşneanul: „Dacă
voi nu mă vreţi, eu vă vreu [...], şi dacă voi nu mă iubiţi, eu vă iubesc pre voi şi voi merge ori cu
voia, ori fără voastră. Să mă-ntorc? Mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt! A! Nu mă
vrea ţara? Nu mă vreţi voi, cum înţăleg? ”
4. Analizează – Analizează discursul Domnitorului adresat boierilor după încheierea slujbei.
5. Aplică – Ce perspectivă ai adopta asupra personajului Alexandru Lăpuşneanul, dacă ai în vedere
următoarea opinie critică: „Alexandru Lăpuşneanul

este o desăvîrşită creaţie de valoare

universală. Nu se poate închipui un portret mai viu într-un număr mai mic de gesturi şi cuvinte
memorabile, într-o compoziţie mai simplă şi în decoruri mai puţine. Eliminând fatalitatea
cronicarului, Negruzzi l-a făcut credibil fără a-l deposeda de aerul demoniac, fantastic, torţionar,
dimpotrivă conferindu-i acel hieratism, acea proporţie a liniilor care e semnul creaţiilor
permanente clasice.” (Al. Piru).
6. Argumentează pro sau contra – Exprimă-ţi punctul de vedere în legătură cu decizia
Domnitorului de a ucide pe cei 47 de boieri.
b) Categoria estetică a fantasticului – „La hanul lui Mânjoală” de I. L. Caragiale:
1. Descrie – Identifică detalii care sugerează că la Hanul lui Mânjoală se petrec lucruri nefireşti.
2. Compară – Compară atitudinea personajului narator, faţă de evenimentele pe care le trăieşte, cu
atitudinea socrului său faţă de aceleaşi evenimente.
3. Asociază – La ce te face să te gândeşti prezenţa paragrafului „Ce pat! ce perdeluţe! ce pereţi! ce
tavan! toate albe ca laptele. Şi abajurul şi toate cele lucrate cu igliţa în fel de fel de feţe... şi cald ca
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sub o aripă de cloşcă... şi un miros de mere şi de gutui...” atât în prima parte a textului, cât şi în
partea a doua?
4. Analizează – Analizează în ce măsură natura demonică a Marghioalei este semnalată prin detalii
fizice.
5. Aplică – Ţinând cont de punctul de vedere al lui Tzvetan Todorov în privinţa noţiunii de
fantastic, ce perspectivă asupra naraţiunii „La hanul lui Mânjoală” ai adopta?
6. Argumentează pro sau contra – Exprimă-ţi punctul de vedere în legătură cu decizia finală a
socrului („Era dracul, ascultă-mă pe mine.”)
c) Categoria estetică a comicului – „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale
1. Descrie – Descrie limbajul personajelor
2. Compară – Compară vidul interior al personajelor, exteriorizat prin limbaj, şi felul lor de a se
comporta în viaţa publică şi privată.
3. Asociază – La ce te face să te gândeşti numele următoarelor personaje: Zaharia Trahanache,
Agamiţă Dandanache, Nae Caţavencu, Farfuridi, Brânzovenescu?
4. Analizează – Analizează situaţia-intrigă a textului dramatic
5. Aplică – Personajele îşi vorbesc cu amabilitate, sunt preocupate de evenimentele politice, îşi
îndeplinesc îndatoririle cetăţeneşti, sunt cinstite. Cum crezi că sunt ele în realitate?
6. Argumentează pro sau contra – Exprimă-ţi punctul de vedere în legătură cu sărbătorirea
candidatului de la centru din finalul piesei.
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METODE MODERNE DE ÎNVĂȚAREFOLOSIND PLATFORMELE
EDUCATIONALE ONLINE
BALTARETU CERASELA
Colegiul Auto Traian Vuia
Lucrarea își propune să trateze metodele moderne de predare. Dacă în anii 90 singurele
metode de cercetare erau bibliotecile și sălile de lectură care necesitau respectarea unui anumit orar
sau a unei anumite perioade de returnarea a cărților, astăzi cu un simblu clic, la orice oră, poți
obține orice informație dorești. Nu se mai concepe în ziua de astăzi școală fără internet și fără
calculatoare. După dezvoltarea laboratorelor de informatică au platformele educationale online.
Integrarea noilor tehnologii în instruire determină schimbarea metodelor şi tehnicilor de lucru la
clasă. Folosirea Internetului, a resurselor on-line, a bibliotecilor virtuale, a comunicării on-line, are
implicaţii pe care societatea în care trăim le solicită. Acesta stimulează interesul elevilor, dezvoltă
abilităţile necesare în secolul XXI, contribuie la dezvoltarea abilităţilor de gândire de nivel superior
orientează procesul de instruire către interesele elevilor (predare centrată pe elev). Termenul de
sistem de instruire online desemnează un ansamblu detehnologii, proceduri, mijloace, participanţi
care conlucrează pentru atingereaobiectivelor procesului de instruire.
Avantaje şi limitări în e-learning. In primul rând vom analiza în paralel, avantajele şi
riscurile utilizării sistemului e-learning, iar apoi vom încerca o prezentare liniară şi distinctă a
avantajelor şi respectiv a dezavantajelor utilizării acestui sistem de predare-învăţare-evaluare.
Astfel, pentru început, încercăm să formulăm un răspuns la următoarea întrebare: „Este e-learning
cel mai bun mod de achiziţie a noilor cunoştinţe?” Răspunsul este simplu: e-learning nu este cel mai
bun mod de achiziţie al noilor cunoştinţe, dar este posibil să fie cel mai eficient în multe situaţii,
dacă este utilizat într-un mod corect. În acest sens, vom examina în paralel câteva dintre avantajele
şi riscurile oferite de sistemul e-learning: - independenţa elevului de spaţiu
- elevul poate învăţa acasă într-o atmosferă relaxantă ori la locul de muncă şi în acest mod el
economiseşte timp. Având în vedere necesitatea utilizării ca mediu de învăţare a reţelelor Internet
sau intranet există însă riscul întreruperii comunicării cu serverul.
- independenţa elevului de timp – conduce la libertate în fixarea orarului, conţinuturile
educaţionale fiind parcurse în ritm propriu. În acest caz, elevul trebuie să cunoască noţiunile de
bază din cadrul disciplinelor. Există şi unele riscuri dacă luăm în considerare două aspecte
importante ale e-learning: comunicarea şi colaborarea, iar acestea se pot desfăşura:
- sincron, în sensul că toţi participanţii se conectează în acelaşi timp şi sunt sub îndrumarea
unui profesor, existând posibilitatea lucrului în comun sau a partajării informaţiei. În special
comunicarea sincronă, cum ar fi chat sau videoconferinţă, depinde extrem de mult de timp deoarece
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toţi participanţii la curs trebuie să fie on-line în acelaşi timp, iar aceasta necesită un bun
management al timpului.
- asincron, dar nici în acest caz participanţii nu sunt complet independenţi de timp, deoarece
nu are sens să formulezi o întrebare sau să lucrezi la un proiect comun dacă răspunsurile emise
ajung cu întârziere la destinatar. Spre deosebire de învăţarea sincronă, în învăţarea asincronă
interacţiunea dintre.
Faţă de sistemul tradiţional de învăţământ, e-learning-ul prezintă numeroase avantaje:
1. Independenţa geografică, mobilitatea creează posibilitatea de a accesa conţinutul
materialului educaţional de oriunde şi oricând, cu ajutorul computerului personal şi a reţelei;
2. Accesibilitate online este o caracteristică importantă specifică acestui tip de educaţie,
prin care se înţelege accesul la educaţie prin Internet în timp real, de oriunde şi oricând, 24 de ore
din 24, 7 zile pe săptămână, fără dependenţă de timp;
3. Prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional;
4.Individualizarea procesului de învăţare. Fiecare instruit are un ritm şi stil propriu de
asimilare şi se bazează pe un anume tip de memorie în procesul de învăţare (auditivă sau vizuală),
iar parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat şi repetat, controlându-şi rapid progresele,
beneficiind de un feedback rapid şi permanent;
5. Metode pedagogice diverse. Programele e-learning trebuie să aibă la bază diverse
metode pedagogice, care să ghideze subiecţii pe tot parcursul procesului de învăţare: la parcurgerea
materialelor didactice, la realizarea proiectelor, la evaluarea online şi până la certificarea
programului, dacă este cazul; o serie de experimente care studiază efectul pe care îl are utilizarea
diverselor medii în însuşirea cunoştinţelor au dus la concluzia că, în general, un material
educaţional diversificat este reţinut în proporţie de 80% prin ascultare, vizionare şi interactivitate;
6. Administrarea online. Utilizarea sistemelor e-learning necesită asigurarea securităţii
utilizatorilor, înregistrarea acestora, monitorizarea studenţilor şi a serviciilor oferite în reţea;
7. Costuri reduse de distribuţie. Software-ul educaţional sau soluţiile electronice de
învăţare nu sunt ieftine. Totuşi, costurile lor sunt mai reduse decât cele implicate de o sesiune de
învăţare “clasică”, deoarece sunt eliminate cheltuielile de deplasare, închirierea spaţiilor pentru 13
cursuri, cazarea şi masa subiecţilor;
8. Timp redus de studiu. În unele cazuri, în funcţie de soluţia de tehnică adoptată, şi timpul
poate fi trecut la categoria reducerea costurilor, căci subiectul nu va întrerupe activitatea
profesională pentru a urma un curs, ci va avea nevoie doar de câteva ore zilnic pentru a învăţa
online sau offline pe computer;
9. Interacţiuni sincrone şi asincrone. Cele două tipuri de interacţiuni dintre instructori şi
instruiţi se pot completa;
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10. Tehnologii dinamice diverse, ce permit un feedback pronunţat, în timp real, şi evaluări
formative şi sumative, calitative şi cantitative, realizate într-un mod facil şi de către evaluatorii cei
mai avizaţi;
11. Învăţământul online este organizat pe subiecte, spre deosebire de cel tradiţional care
este organizat pe grupe de vârstă; într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu
pregătiri diferite, neglijând graniţele spaţiale
Dezavantajele invățării eLearning sunt:
1. Este necesară o experienţă în domeniul utilizării calculatoarelor, cursanţilor solicitânduli-se anumite cunoştinţe în domeniul IT. În cele mai multe cazuri instalarea unui sistem e-learning
presupune instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale care presupun cunoştinţe tehnice suplimentare.
Pentru a minimiza acest dezavantaj, clientul poate folosi un browser web. Există cazuri în care
această abordare nu este posibilă. În acest caz este necesară modularizarea aplicaţiei, realizarea unui
kit de instalare şi a unui ghid al utilizatorului. În cazul în care sistemul prezintă o multitudine de
funcţiuni care nu sunt modularizate, utilizatorul are reţinere în utilizarea acestora şi, în consecinţă,
este diminuată eficienţa sistemului în sine.
2. Costuri mari pentru proiectare şi întreţinere – acestea includ şi cheltuieli cu tehnologia,
transmiterea informaţiilor în reţea, întreţinerea echipamentului, producerea materialelor necesare.
Comparativ, cu toate costurile pe care le implică procesul educaţional clasic, acestea sunt mai mici.
3. Prezenţa – tutorele şi studentul trebuie să fie prezenţi chiar şi într-o comunitate virtuală;
4. Egalitatea – trebuie să se manifeste prin aceea că tutorele va modera activitatea în aşa fel
încât toţi participanţi să aibă oportunitatea de a interveni într-un anumit subiect de discuţie;
5. Grupuri de lucru cât mai mici, care să permită o mai bună împărţire a sarcinilor şi
activităţilor;
6. Stilul de predare şi gradul de însuşire al cunoştinţelor reprezintă un factor important.
Aceasta înseamnă folosirea unor formate de cursuri online specifice acestui tip de educaţie şi care
să se adapteze. Dintre retelele educationale gratuite amintim: ADSERVIO, ZOOM, CLASSROOM,
EDU.RO, SCOALA365.
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OBŢINEREA STRATURILOR SUBŢIRI
Prof.Baluta Daniela-Carmen
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu
Pe lânga numeroasele aplicaţii,pe care le au straturile subţiri,în special în microelectronică,
optică şi în alte domenii, acestea sunt folosite pe scară largă şi în construcţia diferitelor tipuri de
celule solare şi a altor dispozitive optoelectronice (fotorezistori, fotodiode, laseri).
Straturile subţiri utilizate în construcţia celulelor solare pot fi obţinute prin metode chimice
precum şi prin condensare din faza gazoasă. În cazul straturilor subţiri epitaxiale , acestea pot fi
obţinute şi prin creştere din fază lichidă sau din soluţie sub formă de benzi monocristaline.De fapt
benzile monocristaline , având grosimi de până la 100-250 µm sau chiar mai mult , fac parte din
categoria monocristalitelor profilate , care pot fi obţinute prin tragere din topitura , prin matrite cu
profilul dorit. Deşi metodele chimice de obţinere a straturilor subţiri se aplica mai puţin în
microelectronica , optică , aceste metode pot fi utilizate pentru obţinerea celulelor solare la preţ de
producţie redus , datorită simplitaţii tehnologice şi temperaturilor mici de lucru.
Dintre variantele de depunere a straturilor subţiri prin metode chimice pot fi menţionate:


Procedeul depunerii electrochimice;



Oxidarea anodică sau anodizarea;



Depunerea chimica din fază gazoasă prin pulverizare catodică sau cu transport de substanţă
în camera de reacţie(epitaxie);



Formarea straturilor prin reacţii de sinteza sau substituţie;



Pulverizarea cu descopunere pirolitică si reacţii la temperaturi adecvate ale suportului;



Fotopolimerizarea şi formarea peliculelor polimere din diferite molecule organice;

Depunerea electrochimică
Aceasta se realizează sub acţiunea curentului ce trece prin soluţie,în care se găsesc substanţa
ce trebuie depusă şi doi electrozi , dintre care unul constituie suportul pe care se depune stratul. O
mare importanţă o prezintă controlul precis al diferiţilor parametri , cum ar fi: temperatura la care
are loc procesul,concentraţia soluţiei, conţinutul de impurităţi,pH-ul soluţiei, intensitatea curentului.
Pentru depunerea straturilor subţiri monocristaline, trebuie alese suporturi din monocristale cu
suprafeţe din monocristale cu suprafeţe bine determinate si foarte curate. Depunerea electrochimica
permite obţinerea peliculelor subţiri de difetite metale si este mult folosită în industrie la protejarea
suprafeţelor pieselor prelucrate. In funcţie de metalul folosit pentru acoperire,procesul poartă
denumirea de nichelare,cromare argintare.
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Teoria procesului de depunere electrochimica a fost dezvoltata de Conway si Bockris care
au descris acest proces conform modelului ,,depunerii monostrat”. În cadrul acestul model ionul
metalic din soluţie atinge anumite puncte de creştere de pe suprafaţa suportului (monocristalin) şi
interacţionând cu reţeaua acestuia conduce la creşterea stratului subţire.
Toate mecanismele propuse pentru explicarea procesului de depunere elecrochimica prespun
însa existenţa unor asperităţi sau trepte care se află pe suprafaţa suportului, favorizând creşterea
noului strat . Forma şi numărul unor asemenea ,,defecte” ale suprafeţei, precum şi alte condiţii de
creştere (temperatură, concentraţia soluţiei , densitatea curentului, orientarea feţei cristalului suport)
determină morfologia sau forma stratului subţire depus. Cel mai des se întâlnesc creşteri multistrat
(lamelate). Uneori apar straturi cu structuri piramidale, în spirală, sub formă de blocuri
cvasiorientate sau policristaline.
Figurile piramidale se formează de obicei pentru densităţi mici ale curentului în soluţie
(aproximativ 15 m A /cm² ) . Creşterea în spirală se întalneşte mult mai rar, apărând de regulă în
soluţii foarte curate şi mai ales in cazul alimentării cuvei (electrolitice) cu ajutorul curentului.
De obicei se consideră că în creşterea spiralaltă şi piramidală un rol esenţial il joacă
dislocaţiile spiralalte existente în straturile superficiale ale suporului sau aparute în timpul creşterii
stratului. Creşterea lamelara este de asemenea frecventă în cazul folosirii densitaţilor mici de curent
( 1-10 m A / cm² ).
În afară de creşterea electrochimică a straturilor pe suporturi din acelaş material , au fost
obţinute straturi depuse electrochimic pe suporturi diferite . Ca exemplu se pot menţiona acoperile
galvanice folosite curent în industrie. Obţinerea straturilor monocristaline însă a întâmpinat mai
multe greutăţi legate în special de diferenta parametrilor şi tipului reţelelor cristaline a stratului şi a
suportului. Experienţe de depunere a straturilor de nichel pe suporturi de cupru de exemplu , au fost
efectuate de mai mulţi cercetători. Straturile depuse electrochimic prezintă avantajul tehnologiei la
temperaturi mult mai mici decât cele folosite la depunerea din fază gazoasă (epitaxie, pulverizare
reactivă). Prin folosirea procesului de oxidare anodică se pot obţine diferite elemente pasive sau
active , precum şi scheme elecronice.
Oxidarea anodică sau anodizarea
Este un procedul larg folosit pentru obţinerea straturilor subţiri de oxizi ai diferitelor metale.
În timpul electrolizei diferitelor soluţii, la anod se degaja ioni de oxigen care pot reactiona cu
materialul anodului ducând la oxidarea acestuia. In cazul acestui produs se presupune difuzia ionilor
de hidroxil prin stratul dublu electric la anod şi interacţiunea acestor ioni cu metalul în cadrul reţelei
oxidului . Acest proces electrochimic nu decurge atât de simplu. Este necesară elucidarea proceselor
care au loc la graniţa metal-oxid şi oxid-electrolit , ceea ce impune reconsiderarea vechilor ipoteze
asupra mecanismelor de oxidare anodică.
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Factorii care influenţează viteza de creştere a stratului de oxid sunt: natura şi concentraţia
electrolitului, densitatea curentului, cantitatea de oxigen introdusă suplimentar în soluţie. Dacă
curentul este menţinut constat creşterea stratului este liniară în timp. Straturile subţiri obţinute au o
structura amorfă, mai rar cristalină. Uneori se pot obţine straturi policristaline sau monocristaline, în
condiţii speciale de creştere prin anodizare. De cele mai multe ori , straturile oxidice sunt supuse
tratamentului termic care conduce la cristalizarea lor în straturi policristaline sau chiar
monocristaline.
Oxidarea anodică este larg folosită în ,,tehnologia tantalului” pentru obţinerea diferitelor
elemente pasive sau active de tipul Ta-Ta2O5-Al, Ta-Ta2O5-Au, sau aluminiului, titanului,
niobiului, zirconiului, pentru crearea sistemelor de tipul Al-Al2O3-Al , Ti-TiO2-Al. Aceste straturi
sunt folosite pentru realizarea capacităţilor, diodelor şi triodelor tunel, precum şi în calitate de
pelicule protectoare ale diferitelor dispozitive.
Dezavantajele metodei de obţinere a staturilor subţiri prin oxidarea anodică constau în
posibilitatea murdăririi stratului cu unele impurităţi în special ioni de hidroxil , molecule de apă ,
fapt care conduce la apariţia defectelor şi la inrautăţirea proprietăţilor dielectrice ale peliculelor . În
aces sens rezultate mai bune se obţin prin evaporarea termică şi condensarea în vid a straturilor de
oxizi ale diferitelor metale sau prin oxidarea În atmoferă gazoasă.
Depunerea chimica din faza gazoasă
Acest procedeu este foarte mult folosit mai ales pentru obţinerea straturilor subţiri
epitaxiale,în obţinerea peliculelor de polimeri (fotopolimerizare), a straturilor de oxizi.
Procesul de pulverizare catodică constituie unul dintre aspectele reprezentative ale metodei de
obţinere a straturile subţiri prin depunere chimică din fază gazoasă.Pentru procesul de depunere a
straturilor subţiri prin pulverizare catodică o mare importanţă o prezintă spatiul intunecat al
descărcării din apropirea catodului, întrucât în acest spaţiu numit domeniul,,cadereii catodice’’ionii pozitivi şi electronii ating vitezele lor cele mai
mari.Denumirea de ,,cadere catodică’’ provine din
aceea că aproape toată tensiunea aplicată tubului de
descărcare cade pe spaţiul întunecat al catodului,asa
cum se vede în fig. 1.
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Enseigner le FLE avec le numérique
Profesor Bengescu Otilia,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
Le monde parraît immobile et tout cela s’est passé à cause d’une pandémie qui avait changé
totalement et brutalement l’organisation de l’enseignement. Le numérique et les classes virtuelles
auront la suprématie

et pour un professeur la modification de sa manière d'enseigner pour

s'adapter aux nouveaux besoins des élèves est obligatoire.
Tous les yeux se sont tourné vers le numérique si omniprésent dans notre environnement. Et
si, avant le Sars Cov 2

les écoles de partout essaient d’éloigner ses élèves de téléphones

intelligents, aujourd’hui cet outil autour des devices mobiles et des ressources mises à disposition
par l’Internet sont devenus indispensable pour tous, élèves, professeurs, membres de la société
Mais comment enseigner à distance de… nos élèves et de
nos techniques de classes habituelles?
L’offre de ressources et d’outils numériques en ligne pour
l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère est
très vaste et met en évidence le dynamisme des francophones dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE).
Les ressources numériques pour l’éducation. Une définition des ressources numériques pour
l’éducation a été proposée par Robert Bibeau2 en 2005:

Les ressources numériques pour

l'éducation correspondent à l'ensemble des services en ligne, des logiciels de gestion, d'édition et de
communication (portails, logiciels outils, plates-formes de formation, moteurs de recherche,
applications

éducatives,

portfolios)

ainsi

qu'aux

données

(statistiques,

géographiques,

sociologiques, démographiques, etc.), aux informations (articles de journaux, émissions de
télévision, séquences audio, etc.) et aux œuvres numérisées (documents de références générales,
œuvres littéraires, artistiques ou éducatives, etc.) utiles à l'enseignant ou à l'apprenant dans le
cadre d'une activité d'enseignement ou d'apprentissage utilisant les TIC, activité ou projet pouvant
être présenté dans le cadre d'un scénario pédagogique. En outre, les tablettes et ordiphones,
associés à Internet ou non, constituent eux-mêmes, grâce
à leurs fonctionnalités intégrées, des outils pédagogiques
précieux. Il est ainsi très facile de photographier, filmer,
enregistrer, partager, échanger, d’accéder de façon
immédiate, avec une connexion Internet, à l’information
souhaitée ou de communiquer avec d’autres usagers.
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Les médias francophones jouent un rôle fondamental dans l’offre numérique. Ils mettent à
disposition des dispositifs pédagogiques multimédias accessibles en tout lieu qui regroupent des
supports audio et vidéos très variés, mais aussi des images et des textes, accompagnés d’activités en
ligne et de documents méthodologiques. Ces dispositifs sont destinés à la fois aux enseignants et
aux apprenants de tous niveaux et de tous âges. Ils intègrent une grande diversité de thématiques du
français général au français sur objectifs spécifiques ou professionnels. Ils proposent un matériel
directement utilisable en classe ou en autoapprentissage et contribuent également à la formation des
enseignants avec des fiches pédagogiques.
Dans ce domaine, les dispositifs multimédias interactifs proposés par TV5MONDE et RFI
SAVOIRS, Enseigner et apprendre avec TV5MONDE (utilisé par 87,2 % des enseignants sondés)
et Apprendre et enseigner le français de RFI Savoirs se démarquent par la qualité et la richesse des
ressources proposées et par la cohérence de l’approche pédagogique. L’offre est gratuite pour les
usagers et sans arrêt renouvelée, actualisée et augmentée. 4 De même, l’environnement
pédagogique multimédia Francolab, de TV5 Québec Canada, regroupe des contenus audiovisuels et
pédagogiques (fiches et activités interactives), étroitement liés aux aspects socioculturels canadiens.
Radio Canada, la RTBF (Radio-Télévision belge de la Communauté française) et la RTS (Radio
Télévision Suisse), quant à elles, dédient des fonds à la création de médias originaux (webséries,
livres audio, etc.) qui sont spécifiquement adaptés à une diffusion en ligne sur leurs sites Web et
que les enseignants peuvent facilement s’approprier pour concevoir des séquences pédagogiques
adaptées à leurs publics. Ces médias, qualifiés aujourd’hui de médias globaux, sont accessibles sur
tous les supports numériques : télévision, ordinateur, tablette ou ordiphone. Les apprenants et les
enseignants accèdent ainsi facilement et au moment de leur choix aux documents recherchés et donc
à une langue authentique et actuelle : météo, séquences du journal, émissions, débats, fictions, etc.
Ils découvrent des aspects culturels des pays francophones et de la langue cible. De nombreux
documents sont téléchargeables et donc utilisables hors ligne pour le face-à-face pédagogique.
Les ressources authentiques audiovisuelles semblent être les supports privilégiés des
enseignants et des apprenants. Elles permettent un accès multiple au sens (image, son, information
textuelle, infographie) et aux approches (inter)culturelles. Elles sont des supports efficaces pour
travailler les compétences de compréhension et d’expression et pour favoriser le débat d’idées.
Comment faire une intégration efficace du numérique éducatif
Dans un article publié en février 2018, Jean-François
Ceci, enseignant en Humanités et culture numérique à
l'université de Pau et des Pays de l'Adour, propose d’envisager
le numérique éducatif comme l’association d’un outil, d’une
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culture et d’une pédagogie adaptée, chacune de ces trois entités nécessitant une offre de formations
auprès du corps enseignant. L’ensemble doit être envisagé avec une approche pédago-centrée,
mettant la pédagogie et l’apprenant au cœur du dispositif et non l’enseignant ou la technologie .
Jean-François Ceci distingue ainsi trois niveaux de formation pour les enseignants :
 la formation à la pédagogie active : le numérique offre de riches possibilités « de mise
en action, d’interaction, de création et de simulation, en plus d’être un canal d’information » pour la
classe, favorisant la mise en place d’une pédagogie active;
 la formation au numérique: les formations à l’utilisation des outils numériques dans un
contexte pédagogique doivent être associées à des exemples de scénarios et de mises en situation,
afin de sensibiliser les enseignants à des pratiques concrètes et reproductibles dans leurs classes;
 la formation à la culture numérique: la révolution numérique est un phénomène récent
qui requiert des clés de compréhension. La culture numérique regroupe ainsi des thématiques
diverses comme l’éducation aux médias, la citoyenneté numérique, la cybersécurité, etc. Ils
représentent de nouveaux champs d’investigation pour les enseignants. Ces 3 niveaux de formation
apparaissent comme essentiels pour franchir les différentes étapes d’intégration du numérique
éducatif. Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de
l'information et de la communication précise qu’il ne faut pas « se limiter à la seule vision utilitaire
des technologies, mais bien cerner les transformations éducatives qu’elles pourraient alimenter dans
la classe. Et cette évolution technologique se doit impérativement de passer par la pédagogie, par un
enseignement qui incarne le changement et l’innovation, non pas tant d’apprendre à utiliser la
technologie, mais plutôt comment mieux enseigner, avec la technologie.
Innovations technologiques et numérique éducatif
Le numérique éducatif intègre progressivement des technologies de pointe :
 l’intelligence artificielle: grâce à des algorithmes
de plus en plus puissants, l’intelligence artificielle
commence à apparaitre dans le champ de l’enseignement et
de l’apprentissage du français et des langues de façon plus
large par l’intermédiaire de l’apprentissage adaptatif,
mécanisme technique intelligent qui permet d’adapter
automatiquement le contenu d’une séquence de cours ou
d’une activité en ligne en fonction des difficultés
rencontrées par l’apprenant;
 la réalité augmentée: des applications comme Aurasma permettent de créer, de partager
et de visualiser des incrustations virtuelles (image ou vidéo) qui viennent se calquer sur des
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éléments du réel. Avec son effet de surprise et d’émerveillement garantis, la réalité augmentée offre
de nouvelles dimensions attractives de présentation et d’accès aux contenus multimédias ;
 la réalité virtuelle : grâce à une grande capacité d’immersion, elle offre de nouvelles
possibilités de découverte: pouvoir visiter un marché de Bamako ou se promener au centre-ville de
Bruxelles depuis la salle de classe donne des perspectives d’activités pédagogiques intéressantes.
En guise de conclusion, une très utile sélection de ressources à portée des enseignants :
 Enseigner le français avec TV5MONDE > fiches pédagogiques: le site pour les enseignants de
français langue étrangère de la chaîne de télévision francophone ;
 RFI Savoirs: section d’enrichissement des connaissances du site de Radio France Internationale
(RFI) ;
 Francolab : site de ressources de TV5 Québec Canada ;
 Franc-parler > ressources pédagogiques: site des professeurs de français proposé par la
Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) ;
 Ciep.fr > DELF et DALF: présentation complète des différents types de DELF et DALF (pro,
junior, scolaire…) ;
 IFProfs: le réseau social de l’éducation en français, proposé par l’Institut français.
 Le français dans le monde > enseignants: le site de la revue des enseignants de français langue;
 Les Z’Experts FLE: site qui regroupe des activités classées par thèmes et niveau gratuites et des
débats et échanges autour du FLE et des pratiques de classe étrangère ;
 Agi.to : réseau de partage pour enseignants de FLE ;
 1jour1question : section des informations animées du site 1jour1actu ;
 Le détecteur de fautes: un site du Centre collégial de développement de matériel didactique
(CCDMD) pour entraîner les étudiants à repérer les fautes : de structure, d’orthographe ou de
grammaire et à les catégorise ;
 Phonetique.free.fr: site contenant de nombreux exercices de phonétique pour distinguer les sons
des voyelles, semi-voyelles et consonnes ;
 T’enseignes-tu?>fiches: site collectif animé par une équipe d’experts en français langue
étrangère ;
 Educalingo.com : un dictionnaire éducatif pour les curieux
 Divercities > Et en plus je chante en français : dispositif de découverte de chansons
francophones proposé par l’Institut français
 Duolingo: site et application pour mobiles et tablettes destinés à l'apprentissage des langues
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MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI
prof. BERCA IONUT-COSMIN,
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Obiectivele de la Lisabona definesc profesorii și educația drept două dintre fundamentele
solide ale unei societăți coerente și prospere. Un profesor puternic va forma cetățeni puternici. Un
profesori care știe cum să-i inspire pe elevi și cum să promoveze schimbarea va reuși să-i
pregătească eficient pe elevi pentru multitudinea de provocări pe care o aduce viitorul.
Crearea unei atmosfere de deschidere cu linii clare de comunicare este un factor cheie în
succesul organizaţional. Persoanele cu o competenţă comunicaţională sunt eficiente în fluxul
informaţional emoţional de tip „dă şi primeşte”, fac faţă problemelor dificile, ascultă cu atenţie,
primind din plin informaţia împărtăşită, fiind adeptul comunicării deschise, deschis atât la
informaţiile neplăcute cât şi la cele bune.
Societatea umană este caracterizată de gândire şi de sentiment, ceea ce presupune drept
condiţie şi element de constituire limbajul simbolic, prin care omul dă sens şi semnificaţie fiecărui
lucru, actelor şi creaţiilor sale, ale colectivităţii şi umanităţii. Astfel, cultura îndeplineşte funcţia de
coeziune socială şi conferă grupurilor umane un sens. Societăţile nu există însă pentru că lumea ar
avea un sens, ci nevoia de a se uni în grupuri organizate duce la statuarea unui sens. O perspectivă
de abordare a faptelor socioculturale a fost dezvăluită de Claude Levi-Strauss, care a subliniat
importanţa comunicării şi a simbolismului sociocultural în viaţa socială. Spre deosebire de unii
cercetători care subliniază rolul hotărâtor al muncii în procesul de trecere de la natură la cultură, el
afirmă că factorii care realizează trecerea sunt: limba ca prototip al oricărei comunicări simbolice
umane, apariţia intelectului şi a inconştientului simbolic.
Managementul clasei de elevi este un domeniu de cercetare în ştiințele educației care
studiază perspectivele de abordare a clasei de elevi şi structurile dimensionale ale acesteia, în
scopul asigurării conduitelor corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului de predare-învățareevaluare. Managementul clasei este inclus în sensul larg de management, aplică principiile și
funcțiile managementului, pliate la particularitățile fizice și psihosociale ale grupului țintă căruia i
se adresează, un grup în interacțiune continuă - profesor –relev care trebuie să se intercondiționeze
reciproc, factor necesar reușitei școlare și sociale.
Așadar, toate cunoștințele și fundamentele managementului pot fi aplicate la nivelul clasei
de elevi, numai că trebuie să se țină seama de faptul că aceste procese de conducere se vor desfășura
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într-un domeniu de activitate cu anumite particularități și ele trebuie să fie adaptate la aceste
particularități.
Leadership-ul, ca şi concept, este caracterizat de următoarele trăsături:
• Este un proces de influenţă intenţionată.
• Este un fenomen de grup – pentru a vorbi despre leadership e nevoie de un grup de „adepţi” ai
liderului.
• Este un fenomen orientat spre obiective – mai precis, activitatea liderului are în spate un set de
obiective care trebuie atinse de „adepţi”.
• Este un proces mai degrabă inspiraţional, non-material – punând accent pe latura informală a
relaţiilor interpersonale.
Dată fiind complexitatea şi ambiguitatea conceptului de leadership, acesta dă naştere unei
confuzii. Astfel, pentru mulţi conceptul de leadership se suprapune cu cel de management. În
realitate, cele două, chiar dacă prezintă elemente comune, sunt concepte diferite, iar precizarea
acestei diferenţe este foarte importantă în descrierea elementelor ce definesc actul de conducere
(Clegg şi Birch, 2002, p. 9). Cele două procese sunt diferite unul de celălalt, începând chiar cu
scopul lor final. În management este vorba mai mult de eficienţă şi stabilitate, pe când în leadership
aceste deziderate sunt secundare, importanţa majoră fiind acordată motivării şi conducerii
oamenilor către atingerea obiectivelor (eficacitate).
Conceptul de management se referă la asumarea responsabilităţii pentru realizarea unui
obiectiv şi la alocarea eficientă a resurselor (materiale şi umane) în acest scop. Pe de altă parte, 36
conceptul de leadership se referă la procesul de influenţare şi direcţionare a membrilor organizaţiei
către atingerea obiectivului. Benis şi Namus au reuşit să rezume diferenţa dintre leadership şi
management la o singură frază: „Managerii sunt oameni care fac lucrurile aşa cum trebuie, iar
liderii sunt oameni care fac lucrurile potrivite” .
Bennis (1989), în lucrarea On Becoming a Leader, enumeră 12 diferenţe între manager şi
lider:
1. Managerul administrează. Liderul inovează.
2. Managerul e o copie. Liderul e un original.
3. Managerul menţine. Liderul dezvoltă.
4. Managerul pune accentul pe sisteme şi structură. Liderul pune accentul pe oameni.
5. Managerul se bazează pe control. Liderul se bazează pe încredere.
6. Managerul are o vedere cu precădere pe termen scurt. Liderul are o vedere pe termen
lung.
7. Managerul raspunde la întrebări precum: unde? cum? Liderul răspunde la: ce anume? şi
de ce?.
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8. Managerul se orienteză permanent în funcţie de rezultatele imediate. Liderul se orientează
după rezultatele pe termen mediu şi lung (impact).
9. Managerul imită. Liderul creează.
10. Managerul acceptă status-quo-ul. Liderul îl contestă.
11. Managerul face lucrurile cum trebuie. Liderul face lucrurile care trebuie (The manager
does things right. The leader does the right thing.)
Jean Thomas lansează conceptul educaţie în schimbare şi defineşte inovaţia ca : "Acea
schimbare în domeniul structurilor şi practicilor învăţământului care are drept scop ameliorarea
sistemului".
Din perspectiva managementului clasei de elevi, dimensiunea inovatoare reprezintă o
condiţie esenţială a optimizării interacţiunilor şi a microdeciziilor educaţionale în universul
grupului. Independenta atitudinala şi de intervenţie a cadrului didactic în situaţii de criză este
dependenta de capacităţile inovatoare ale acestuia. Inovarea în planul relaţional al clasei de elevi nu
este numai rezultatul presiunii forţelor sociale inovatoare ci şi presiunile elevilor care acţionează din
interior. În ceea ce priveşte deciziile inovatoare este de menţionat necesitatea păstrării şi a
identificării unor spaţii pentru eventuale decizii secundare, suplimentare, în decursul fazei de
intervenţie şi de execuţie (spre exemplu în cazul unei intervenţii corecţionale, pedeapsa, reacţia
elevului la momentul respectiv poate determina o schimbare atitudinală a cadrului didactic). Decizia
în acest caz devine un purtător inovaţie prin: - fundamentarea sa informaţională; - coeficientul de
noutate realizat.
Inovaţia la acest nivel al managementului clasei, porneşte de la:
• cunoaşterea practicii educaţionale într-un moment "t" al activităţii;
• cunoaşterea tendinţelor şi a tradiţiilor activităţilor educaţionale vizate;
• cunoaşterea orizonturilor de aşteptare ale elevilor;
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COMPETENȚELE NECESARE CARIEREI DIDACTICE
Prof. BÎZOCU CODRUȚA NICOLETA,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu

Obiectivele înaintate şcolii moderne reflectă tendinţa de a instrui şi educa personalităţi
armonioase ce posedă competenţe diverse şi complexe. Una din sarcinile principale îi revine
profesorului care, în mod obligatoriu, este necesar să posede, la un nivel înalt competenţe
profesionale.
În acest context pedagogul este plasat, de multe ori, în faţa propriei eficienţe. Indiferent de
poziţionarea paradigmatică adoptată, competenţa didactică este obiectivul central al tuturor
programelor de formare profesională. Competenţa e o realitate dinamică şi flexibilă, greu de
surprins şi de cuantificat. Diverse definiţii ale competenţei, oferite de literatură de specialitate, fac
referire la relaţia dintre cel care desfăşoară o activitate şi rezultatele bune ale activităţii sale.
Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe
baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele. În acelaşi timp,
îmbunătăţirea programelor de pregătire profesională nu poate fi realizată decât în urma proiectării la
nivel naţional a unui profil (model) de competenţă, care să poată fi luat ca reper unitar, asigurând
coerenţă şi consistenţă procesului de formare iniţială, ca premisă a profesionalizării carierei
didactice. În contextul lucrării de faţă am utilizat termenul de competenţă, respectiv competenţa
didactică, în următoarele accepţiuni: ansamblu de comportamente potenţiale (cognitive, afective,
psihomotorii), care permit unui individ exercitarea eficientă a unei activităţi complexe; ansamblul
capacităţilor unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanţă, totalitatea sarcinilor
tipice de muncă specifice profesiei didactice; standard profesional minim, uneori specificat prin
lege, la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei
didactice. Competenţa este legată de o meserie, de o profesie, de un statut, de o situaţie profesională
sau socială de referinţă, în cazul acesta de profesia de cadru didactic.
Contribuţii remarcabile la elucidarea problematicii formării profesionale centrate pe
dobândirea competenţelor didactice au avut: F.M. Gerard, X. Roegiers, J. Cardinet, J. E. Ormrod,
R.W. Houston, F. Raynal, Dall’Alba G., Sandberg J., A. Reunier, P. Perrenoud, S. Marcus, N.
Mitrofan, I. Jinga, C. Cucos, M. Diaconu, R.M. Niculescu, R. Iucu, L. Antonesei, L. Gliga, I. Jinga,
E. Istrate, S. Cristea, I. Neacsu.
Competenţele psihopedagogice sunt necesare atât pentru crearea unei atmosfere sănătoase în
mediul şcolar cât şi pentru asigurarea calităţii procesului de instruire. Personalitatea profesorului a
fost mereu în vizorul oamenilor de ştiinţă, graţie importanţei, semnificaţiei pe care o are.
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Pentru înţelegerea adecvată a conceptului de competenţă şi a modalităţilor prin care aceasta
poate fi formată, sunt esenţial de reţinut anumite caracteristici, rezultate din cercetările pedagogiei
româneşti şi a specialiştilor din alte ţări, amintiţi anterior:


competenţa se afirmă într-un context profesional real;



competenţa evoluează treptat, se situează într-un continuum, care merge de la simplu la
complex;



competenţa se fondează pe un ansamblu de resurse, aptitudinale şi atitudinale;



competenţa este un proiect, o finalitate fără sfârşit.

Competenţele profesorului au constituit dintodeauna şi rămân o problemă, deoarece, deşi există
sintagma ”profesor ideal”, în realitate acesta nu există, din păcate. Competenţele necesare unui bun
cadru didactic, ancorat în realităţile mileniului III, sunt de ordin general şi se consideră că ele se
referă la anumite caracteristici ale educaţiei și ale sistemului de învăţământ preuniversitar actual.
Competenţele unui profesor diferă de nivelul său de experienţă, debutant sau expert şi de
obiectul pe care-l predă.
O detaliere a lor ne permite să le organizăm în:
1. competenţe privitoare la subiectul şi conţinutul învăţării;
2. competenţe referitoare la clasă;
3. competenţe cu privire la şcoală şi la sistemul educativ;
4. valorile, atributele şi abilităţile implicate de profesia didactică
5. competenţele de comunicare se bazează pe abilitatea de a înţeleg , de a exprima şi de a interpreta
gânduri, sentimente şi fapte atât pe cale orală cât şi în scris (ascultare, vorbire, citire şi scriere) întro gamă potrivită de contexte sociale – la serviciu, acasă, în educaţie şi instruire – conform cu
dorinţele sau nevoile individului.
Comunicarea într-o limbă străină de asemenea apelează la abilităţi de mediere şi înţelegere
culturală. Nivelul performanţei va varia între cele patru dimensiuni, între diferitele limbi şi conform
cu moştenirea şi cadrul lingvistic al individului.
Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor este necesară atât activitatea teoretică, de
informare, dar mai ales activitatea practică, desfăşurată într-un context profesional real.
Programele de formare iniţială nu-şi pot propune în mod realist decât stimularea apariţiei
competenţelor didactice, în accepţiunea lor de standarde profesionale minim admise la care trebuie
să se ridice absolvenţii, însă este necesară acoperirea unei varietăţi cât mai mari de competenţe.
Aptitudinile pedagogice ale studenţilor - viitori profesori sunt premise necesare pentru formarea
ulterioară a competenţelor didactice, de aceea se impune utilizarea unei modalităţi de selecţie a
candidaţilor.Atitudinile pozitive ale studenţilor faţă de viitoarea profesie fac posibilă evoluţia de la
aptitudini la competenţe, ca indicatori ai profesionalizării carierei didactice.
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Structura competenţei didactice este abordată diferit de către specialiştii în educaţie,
clasificările fiind numeroase. O tipologie operaţională în cadrul procesului de pregătire a cadrelor
didactice este următoarea:
•

competenţe profesional ştiinţifice;

•

competenţe psihopedagogice;

•

competenţe psihosociale şi relaţionale;

•

competenţe manageriale;

•

competenţe instituţionale.

Deţinerea acestor tipuri de competenţe oferă cadrelor didactice posibilitatea asumării
diferitelor roluri profesionale posibil de îndeplinit la un moment dat, rezultate din aşteptările
manifestate de mediul profesional în legătură cu prestaţia lor. Tot competenţele didactice şi
capacităţile subordonate lor fac posibilă îndeplinirea funcţiilor profesionale ale educatorului, în
accepţiunea lor de sarcini permanente, constante, ce-i revin unei persoane ca urmare a exercitării
profesiei didactice. Funcţiile profesionale de bază pot fi îndeplinite de cadrele didactice prin
intermediul asumării unor roluri profesionale. Prezenţa competenţelor profesionale ale educatorului
şi gradul lor de dezvoltare condiţionează măsura în care acesta îşi poate asuma diverse roluri
profesionale: tehnician, practician reflexiv, actor, transformator al conţinutului curricular, agent al
schimbării sociale, furnizor de informaţie, model de comportament, creator de situaţii de învăţare,
evaluator, terapeut, etc.
Luarea în considerare a unor perspective mai largi, sensibilizarea viitorilor profesori în
legătură cu diversitatea situaţiilor şi implicit a deciziilor ce vor trebui luate cresc şansele
desfăşurării unor acţiuni educaţionale conştiente şi adecvate.

Bibliografie:
1) Gershon, D., Straub, G. (1989). Empowerment – The Art of Creating your Life as you Want it., High
Point, West Hurley, NY.
2) Neculau, A. (coord.), (2003) – Manual de psihologie socială, Iaşi: Ed. Polirom.
3) Radu, I., (1994) Psihologie socială, Cluj Napoca: Editura Exe SRL.
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CELE 7 BENEFICII MENTALE ALE SPORTULUI
prof. Bursuc Manuel
Col. Tehn. Nr.2 Tg-Jiu

Potrivit cercetătorilor, practicarea diferitelor exerciții sportive sporește și sănătatea psihică a
celor care sunt mai activi. Starea lor de bine este vizibilă cu ochiul liber, sunt mai fericiți și mai
încrezători în forțele proprii.
1. PRACTICAREA SPORTULUI ÎȚI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE STAREA FIZICĂ ȘI
MENTALĂ.
Indiferent dacă intri pe un teren și practici un sport (baschet, fotbal, tenis, etc.), dacă mergi
la o sală de fitness sau faci o simplă plimbare în natură, această activitate fizică activează
endorfinele. Acestea sunt substanțele chimice din creier responsabile cu starea ta de bine. Ele sunt
cele care te fac să te simți mai relaxat și mai fericit. Sporturile practicate în echipă sunt, în special,
cele care te plasează într-un cadru care te motivează să te autodepășești.
Răsplata se va dovedi pe măsura eforturilor. Va fi una plină de satisfacții, care îți va
îmbunătăți aptitudinile fizice, dar și cele mentale. Aceste exerciții îți oferă, totodată, oportunitatea
de a-ți dezvolta capacități mai bune de interacțiune socială. Îți permit să legi relații mai strânse cu
prietenii sau colegii tăi, toate într-un cadru relaxant și plăcut.
2. SPORTUL ÎȚI ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CONCENTRAREA ȘI ATENȚIA.
Activitatea fizică regulată te ajută să îți păstrezi abilitățile mintale cheie de-a lungul vieții. Aceste
abilități sunt extrem de importante și includ gândirea critică, învățarea sau memoria.
3. SPORTUL REDUCE STRESUL ȘI DEPRESIA.
Când ești activ, mintea ta este distrasă de la factorii de stres de care te lovești în fiecare zi.
Exercițiile fizice te vor ajuta să reduci nivelurile hormonilor responsabili cu stresul, iar acest lucru
îți va fi de folos cu siguranță atunci când vei avea o zi mai proastă. Practicarea unui sport este
deosebit de importantă. Te ajută extrem de mult la alungarea gândurilor negative și a frustrărilor
acumulate de-a lungul zilei. În același timp, aceste exerciții stimulează producerea de endorfine.
Acești potențiatori naturali ai bunei-dispoziții sunt cei care pot menține stresul și depresia la un
nivel minim. Endorfinele sunt cele care te pot ajuta să te simți mai relaxat și mai optimist după un o
zi dificilă. Totuși, experții sunt de acord că este nevoie de mai multe cercetări în domeniu pentru a
determina relația dintre sport și depresie. Beneficiile de pe urma activităților fizice nu pot fi, însă,
trecute cu vederea.
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4. ACTIVITATEA FIZICĂ ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CALITATEA SOMNULUI.
Este dovedit faptul că sportul, în general, dar și alte forme de activitate fizică, îmbunătățesc calitatea
somnului. Acest lucru este posibil datorită faptului că sportul presupune, în primul rând, un efort
fizic. În această situație șansele ca, la sfârșitul zilei, să adormi mai repede și să ai un somn profund
și liniștitor cresc considerabil. Faptul că dormi mai bine îți îmbunătățește memoria, atenția sau
concentrarea, precum și starea de spirit.
Totuși, ia în considerare începerea acestor exerciții cât de devreme poți în cursul zilei. Activitatea
fizică începută seara, înainte de culcare, poate crea un ‘’boost’’ de energie care te va împiedica să
dormi.
5. SPORTUL TE AJUTĂ SĂ MENȚII O GREUTATE OPTIMĂ
Sporturile individuale, cum ar fi alergarea, mersul cu bicicleta sau ridicarea greutăților, sunt
modalități deosebit de eficiente de a arde calorii și/sau de a-ți dezvolta masa musculară. Faptul că
rămâi într-un interval de greutate recomandat reduce probabilitatea de a dezvolta diabet zaharat,
colesterol ridicat sau hipertensiune arterială.
6. SPORTUL SPOREȘTE ÎNCREDEREA ÎN SINE A PRACTICANTULUI
Exercițiile fizice te ajută să obții corpul pe care ți-l dorești. După ce îl obții, te vei privi cu alți ochi.
Vei căpăta mai multă încredere în forțele proprii și vei trece mai ușor peste greutățile zilnice. Cu
vigoarea și energia căpătate în urma activității fizice intense, șansele ca tu să reușești să atingi
țelurile pe care ți le-ai propus cresc.
7. SPORTUL ESTE STRÂNS LEGAT DE PERFECȚIONAREA UNOR CALITĂȚI
SPECIFICE LIDERILOR
Sporturile de echipă (fotbal, baschet, handbal, volei) reprezintă adevărate ’’seminarii’’ în ceea ce
privește observarea unor trăsături specifice liderilor. Studiile realizate în acest sens relevă o
corelație între participarea la activitățile sportive, de obicei la cele de echipă, și calitățile de
conducere. Datorită oportunității de a se antrena sau a se juca împreună, cei care fac sport sunt mai
înclinați să adopte o “mentalitate de echipă”. La locul de muncă și în situațiile sociale – acest lucru
te ajută enorm. De asemenea, pot dezvolta și calități specifice liderilor, precum viziunea, charisma,
creativitatea sau forța interioară. Această ‘’mentalitate de echipă’’ este, cu siguranță, una care ajută
la dezvoltarea unor puternice calități de conducere de-a lungul timpilui.
În concluzie, acestea sunt cele 7 beneficii mentale ale sportului pe care le va obține
oricine face mișcare. Argumentele pro – o mulțime, de la avantajele pe care le oferă la orice
vârstă, începând de la cele mai fragede, la legătura dovedită cu sănătatea mintală, fericirea
sau viața împlinită. Argumente contra – Nici unul!
Alege un sport, oricare! Fă mișcare!
Bibliografie: https://www.vivertine.ro/
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EXPLOATAREA CREATIVĂ A OPEREI BRÂNCUŞIENE
PROF. CALOTĂ RODICA
C.N.T.V.TȂRGU JIU
Creativitatea artistica este definită de specialişti ca fiind un concept multidimensional ce se
poate manifesta in multiple domenii, proces mental și social care implica generarea unor idei sau
concepte noi, mai precis noi asocieri ale minţii creative, între idei sau concepte existente.
Identificarea şi cuantificarea naturii creativităţii constituie obiective dificile. Conceptul de
creativitate poate fi definit din perspectiva unor discipline diferite: psihologie, psihologie socială,
ştiinţe cognitive, arte, inteligenţă artificială, filozofie, economie, management etc. şi deci la multe
niveluri distincte: cognitiv, intelectual, social, economic, artistic, literar etc. este aptitudinea de a
reda lucruri apreciate pentru frumuseţea lor estetică, aptitudine care exista doar la indivizii cu
predispoziţie vizuală şi tactilă pentru artă.
În urma analizei unei vaste literaturi, axată pe evoluţia psihocomportamentală a indivizilor
cu aptitudini intelectuale înalte, putem extrage următoarele seturi de trăsături dominante prin
frecvenţa şi intensitatea manifestării trăsături cognitive: aptitudini în utilizarea sistemelor de
simboluri; putere de concentrare; memorie dezvoltată; dezvoltarea vocabularului; curiozitatea;
preferinţa pentru activitatea independentă; interese academice multiple; capacitatea de a elabora
idei originale; trăsături afective si emoţionale: simţul dreptăţii; altruism.
Am ales această cale a producţiei divergente, de clase sau categorii figurative, cu extensie de
contiguitate semantică originală, conform noilor abordări psihometrice, biografice şi istoriometrice,
care încearcă "să măsoare aspectele creativităţii asociate cu oamenii creativi". Instrumentele în acest
domeniu de studiu al creativităţii constă din liste de trăsături ale personalităţilor, liste de
control pentru adjective ca rapoarte proprii, cercetări biografice şi masuri ale interesului și
atitudinilor. 0 lista de control celebra este și lista de control cu adjective . Aceste abordări
biografice implica studii de caz ale creatorilor eminenţi, "utilizând metodologii de cercetare
calitativă".
Abordările istoriometrice sunt de asemenea concentrate pe studiul creatorilor eminenţi, care
"au rămas" in istorie. Prin analiza cantitativă a înregistrărilor biografice şi istorice referitoare la
creatorii eminenţi, istoriometria încearcă să măsoare creativitatea. Testele de creativitate la nivel
individual necesită îndeosebi fie un anumit tip de gândire divergentă sau anumite trăsături de
personalitate care au fost asociate cu comportarea creativă.
Anumiţi indicatori de creativitate propuşi de cercetătorii din Florida, nu măsoară creativitatea per
se, ci tine seama de factorii care sunt asociaţi cu creşterea economică urbană, indicatori
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compuşi din trei indici care se referă la numărul persoanelor creative care pot fi atrase in regiunile
caracterizate prin "cei trei t": tehnologie, talent şi toleranţă.
În acest sens, am lansat o provocare de valorificare a potenţialului creativ, în cadrul
activităţilor de voluntariat creativ plurilingv, pe tema creaţiei brâncuşiene, care poate conduce, în
timp, la dorinţa de a schimba designul unui oraş sau chiar dezvoltarea lui economică.
Dorim să exemplificăm cele menţionate prin câteva creaţii, concepute în limba română, ale elevei
Andreea Burcea, clasa a XII-a, au fost ilustrate de ea prin pictură pe piatră şi traduse de noi în limba
franceza:
l’œil rivé sur tout –
les cils sont mes racines
qui puisent le ciel
ma si chère école –
j’entends déjà mes pas
sur le sable du temps
La Colonne sans Fin –
j’encourage une fourmi
qui commence sa montée
La Colonne sans Fin –
c’est une tombée de nos âmes
dans le ciel
quel joli exemple –
la fuite du temps n’enclenche pas
La Sagesse de la Terre

Soyez écolos !
La sagesse des papillons
Est leur vol folâtre
La Table du Silence –
J’entends les rayons
Peaufiner la pierre
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message sur l’avenir –
surtout des bouteilles en verre
pas de PET dans l’eau
l’inspiration –
aux yeux immenses de la Muse
habite tout le monde
La Porte du Baiser –
Sous cette arche est abolie
Toute gravitation

Bibliografie:
CREATIVITATE SI TALENTE CONCEPTELE DE CREATIVITATE SI TALENTE%20%20
Corina Leo - Academia.edu.html
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METODE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRII
ÎN JUDEŢUL GORJ
Profesor Ileana Cetină
Liceul Tehnologic Baia de Fier

I.

PRINCIPALELE FORME DE POLUARE A MEDIULUI

I.1. Definiţiapoluării
O definiţie atotcuprinzătoare nu putem afirma ca există încă, deşi în decursul timpului, s-au
mai dat multe, cea mai completă dintre toate fiind considerată cea formulată de CONFERINŢA
MONDIALĂ a O.N.U. asupra mediului şi anume: modificarea componenţilor naturali sau prezenta
unor componente străine, ca urmare a acţiunii omului şi care în lumina cunoştinţelor noastre actuale
provoacă prin natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte
nocive asupra sănătăţii, creează disconfort sau impietează asupra diferitelor utilizări ale mediului la
care acesta putea servi în forma sa anterioară (STOCKHOLM-1972). Din cuprinsul definiţie se
poate constata, deci, căcea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul,
poluarea fiind consecinţa activităţii fiziologice dar mai ales social-economice a acestuia. Nu se
poate neglija totuşi faptul că în mediul înconjurător are loc şi o auto-poluare, datorită prezenţei unor
elemente naturale, care îl degradeazăca, de exemplu ridicarea în atmosferă a prafului de sol sau
distrugerea în masă a unor plante acvatice, care urmează unei perioade propice de dezvoltare, aşanumita înflorire a apelor. Exemple de acest gen mai pot fi date, dar ele sunt relativ puţine faţă de
frecvenţa celor care rezultă în urma activităţii omului. Referindu-ne la poluare, în general şi la
efectele nocive ale acesteia asupra sănătăţii şi confortului omului, în special, este util să ne oprim
aici la două noţiuni multă vreme considerate sinonime şi care nici astăzi nu sunt acceptate de toţi
cercetătorii ca fiind total diferite. Este vorba despre poluarea şi impurificarea mediului.
Prin impurificarea mediului se înţelege prezenţa în mediului înconjurător a unor elemente sau
componente care nu se găsesc în mod obişnuit în alcătuirea acestuia. Din definiţia dată mai de
vreme reiese însă că poluarea cuprinde atât prezenţa unor elemente străine, cât şi modificarea
componentelor naturale ale mediului. Un exempluînacest sens îlconstituiecreştereaconcentraţiei de
dioxid de carbondinaer ca urmare a activităţilor industriale ale omului. Este vorba de poluare, deşi
dioxidul de carbon face parte dincompoziţia normală a aerului. Pe de altă parte, simpla prezenţă a
unor elemente străine faţă de componenţa normală a mediului înconjurător nu este de natură să
provoace efecte nocive sau nedorite decât în cazul când prin natura lor, concentraţia în care se
găsesc şi timpul care acţionează produc asemenea consecinţe. Din cele arătate reiese deosebirea
care se poate face între poluare şi impuritate deşi aşa cum am mai arătat, în vorbirea comună cele
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două noţiuni se confundă frecvent.
I.2. Forme de poluare a mediului
Formele de poluare sunt foarte diverse şi afectează multe aspecte ale Terrei. Unele din efectele
devastatoare ale poluărilor nu pot fi observate în momentul poluării însă, în timp, consecinţele
majore vor afecta întreaga planetă şi în acelaşi timp şi pe cel care dă naştere acestei situaţii: omul.
Deşi o parte din poluarea mediului este rezultatul unor fenomene naturale cum ar fi erupţiile
vulcanice. cea mai mare parte este cauzată de activităţile umane.
Poluarea mediului, privită prin prisma efectelor nocive asupra sănătăţii, a îmbrăcat mai multe
aspecte şi anume:
a. Poluarea fizică este cea mai recentă şi cuprinde, în primul rând , poluarea radioactivă ca
urmare a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în ştiinţă, industrie, etc. Pericolul deosebit al
substanţelor radioactive în mediu constă în potenţialul lor nociv chiar la concentraţii foarte reduse.
Poluării radioactive i se adaugă poluarea sonoră, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul ca
şi vibraţiile şi ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă şi de viaţă al omului modern,
iar intensităţile poluării sonore sunt în continuă creştere. Supraaglomerarea şi traficul, doi mari
poluanţi fonici, au consecinţe serioase asupra echilibrului psihosomatic al individului. Poluarea
termică nu poate fi omisă, are influenţe puternice asupra mediului înconjurător, în special asupra
aerului şi apei şi indirect asupra sănătăţii populaţiei.
b. Poluarea chimică constă în eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a
diverselor substanţe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creşterea
nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl
reprezintă potenţialul toxic ridicat al acestor substanţe.
c. Poluarea biologică, cea mai veche şi mai cunoscută dintre formele de poluare , este produsă prin
eliminarea şi răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. Astfel.
poluarea bacteriană însoţeşte deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi şi indiferent pe ce treaptă de
civilizaţie s-ar afla. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologica constă în declanşarea de
epidemii, care fac numeroase victime datorită mai ales armelor biologice Arma biologică
(bacteriologica) include agenţi biologici patogeni (microorganisme, viruşi, toxinele acestora)
utilizaţi cu scopul de a afecta populaţia, fauna, flora. Arma biologica are anumite particularităţi:
datorită transmiterii în lanţ a agenţilor patogeni epidemiile pot fi de lungă durată. iar perioada
latentă, caracterizată prin lipsa manifestărilor de boală, face dificilă diagnosticarea. În prezent
datorită măsurilor luate, poluarea biologică (bacteriologică, virusologică, parazitologică) are o
frecvenţă toarte redusă.
d. Poluarea accidentală. Poluările accidentale sunt accidente majore de mediu care se produc în
toate structurile acestuia şi din motive foarte complexe. Analiza acestora presupune o clasificare a
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lor în funcţie de mediul poluant, produsul poluant şi cauzele producerii fenomenului.
În toate cazurile urmările acestor accidente de mediu sunt importante sub aspect atât ecologic,
cât şi social şi economic.
La fel de importante sunt preocupările omului, ale societăţii şi mai ales ale specialiştilor din
domeniu, pentru prevenirea lor şi pentru intervenţiile imediate în vederea reducerii şi eliminării
pagubelor produse.
I.3. Efectele poluării
Echilibrul natural al gazelor atmosferice care s-a menţinut timp de milioane de ani, este
ameninţat acum de activitatea omului. Aceste pericole sunt: efectul smog-ul oraşelor, ploile acide,
subţierea stratului de ozon, poluarea aerului, efectul de seră şi încălzirea globală.
Activităţile umane produc o mare poluare, zilnic. Gazele de eşapament emanate de 700 de
milioane de maşini în întreaga lume, împreună cu fumul şi gazele industriale, aduc în atmosferă
diferiţi agenţi poluanţi. Stratul gros de agenţi poluanţi eliberaţi de un oraş mare poate crea o ceaţă
sufocantă, mai ales când nu există vânturi care să împrăştie poluanţii.
Gazele acide care ies din coşurile fabricilor şi din autovehicule se amestecă cu precipitaţiile,
rezultând ploi acide care distrug clădiri şi păduri şi omoară peştii. Unii agenţi poluanţi ajung în
stratosferă, distrugând ozonul natural care protejează animalele şi plantele împotriva razelor nocive
ultraviolete ale Soarelui.
Ploaia acidă
Ploaia acidă este o formă de poluare atât a aerului cât şi a apei definite ca fiind orice tip de
precipitaţie ce are un nivel al acidităţii mai ridicat decât cel al unei precipitaţii nepoluante. În
general. pH-ul de 5,6 a fost folosit drept bază de referinţă în identificarea ploii acide, deşi această
valoare nu a fost acceptată de mulţi oameni de ştiinţă cu uşurinţă. Dar valoarea pH-uluidioxidului
de carbonînraportcuapadistilată este 5,6. Deci, oriceprecipitaţie care are o valoare a pH-ului mai
micădecât 5,6 este consideratăprecipitaţieacidă.
Una dinprincipalelecauzealeploii acide este dioxidul de sulf (S02). Surselenaturaleceemitacest
gaz

suntvulcaniişiplanctonul,

dar

principalasursărămâneardereacombustibililorfosili,

suntcărbuneleşipetrolulresponsabilipentruaproximativjumătatedinemisiiledioxidului

de

sulf

cum
de

pesuprafaţaglobului. Cândsulful este prezentîncombustibil, dinreacţia lui cuoxigenulrezultă. dioxid
de sulf. Acestareacţioneazăcuapaşiformeazăacidulsulfuric (H2S04). Nu toatăcantitatea de dioxid de
sulf se transformăînacidsulfuric. De fapt o mare parte poateplutiînatmosferăpentru ca apoisă se
întoarcăînaceeaşistarepe pământ.
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Consecinţele ploii acide:
Ploaia acidă a fost încă de acum câteva decenii o problemă ecologică majoră. Până de curând,
se cunoşteau puţine lucruri despre aceasta, recent s-au descoperit toate efectele pe care ploaia acidă
le poate avea:
•

Efect asupra lacurilor şi ecosistemelor acvatice

Unul dintre efectele directe pe care le produce ploaia acidă este acela asupra lacurilor şi
ecosistemelor acvatice. Ploaia acidă care ajunge pe pământ spală îngrăşămintele chimice şi alte
substanţe toxice conducându-le în lacuri. Acest lucru duce la scăderea pH-ului apei lacurilor cu
efecte nocive asupra faunei şi florei. În Munţii Adirondack din SUA, o pătrime din lacuri şi iazuri
sunt acidice, şi multe dintre ele şi-au pierdut deja fauna. Toate râurile majore ale Norvegiei au fost
afectate de ploaia acidă, reducând drastic populaţia de somon şi păstrăv.
• Efect asupra pădurilor şi solurilor
Efectul ploii acide asupra copacilor constituie o problemă majoră. Se pare că cele mai
afectate sunt pădurile de conifere. Acidul reacţionează cu substanţele nutritive necesare copacilor,
cum sunt calciul, magneziul, potasiul, ceea ce îngreunează hrănirea lor. Aceasta face ca arborii să
fie mai sensibili la alte fenomene: nu mai pot rezista vântului sau greutăţii zăpezii. Ploaia acida face
să le cadă frunzele, iar, copacii afectaţi au o culoare palidă, anormală.
•

Efect asupra atmosferei
Unii dintre constituenţii poluării acide sunt sulfaţi, nitraţi, hidrocarburi şi ozon. Aceştia există

în aer sub formă de particule uscate şi contribuie la formarea ceţii, micşorând vizibilitatea. Acest
lucru este foarte grav, mai ales în cazul pilotării avioanelor.
Ceaţa acidă intervine şi în cazul circulaţiei luminii solare spre pământ şi înapoi. În Arctica. aceasta
afectează creşterea lichenilor, hrană a multor animale precum renii.
•

Efect asupra arhitecturii

Particulele acide se depun pe clădiri şi statui, provocând coroziunea lor. De exemplu,
Capitoliul din Ottawa se dezintegrează din cauza excesului de dioxid de sulf din atmosferă. La
contactul cu acidul, calcarul şi marmura se transformă într-o substanţă moale numita gips, ceea ce
explicită coroziunea clădirilor şi statuilor.
Parthenon-ul din Atena, Grecia, cât şi Taj Mahal-ul din Agra, India se deteriorează datorită
ploii acide. În plus, podurile, căile ferate, avioanele au de suferit, astfel încât se cheltuiesc tot mai
mulţi bani pentru repararea stricăciunilor produse de ploaia acidă.
• Efect asupra oamenilor
Printre cele mai serioase probleme provocate de poluarea acidă, se numără problemele
respiratorii. Dioxidul de sulf şi oxizii de azot provoacă probleme respiratorii precum astm, tuse.
dureri de cap, iritări ale ochilor, nasului şi gâtului.
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O problemă indirectă o reprezintă metalele toxice care, dizolvate în apa, ajung apoi în fructe,
plante, ţesuturile animalelor, care sunt consumate de om. Chiar dacă aceste substanţe nu afectează
animalele, ele pot fi dăunătoare pentru om. Metale precum mercurul sau aluminiul se acumulează în
organismul uman provocând diferite afecţiuni chiar şi moartea.
Smogul oraşelor
Smogul este un amestec de ceaţă solidă sau lichidă şi particule de fum formate când
umiditatea este crescută, iar aerul este atât de calm încât fumul şi emanaţiile se acumulează lângă
sursele lor.

'

Smogul reduce vizibilitatea naturală şi adesea irită ochii şi căile respiratorii şi se ştie că este
cauza a mii de decese anual. În aşezările urbane cu densitate crescută, rata mortalităţii poate să
crească în mod considerabil în timpul perioadelor prelungite de expunere la smog, mai ales când
procesul de inversie termica realizează un plafon de smog deasupra oraşului.
Se cunosc două tipuri de smog:
- Smogul fotochimic este un tip de smog ce include o mixtură de agenţi poluanţi cum sunt
dioxidul de azot, ozonul, componente organice volatile, nitraţi, aldehide. Aceste componente
împreună cu radiaţia solară ce le determină reacţiile chimice, formează smogul fotochimic. Acest
tip de smog aparţine industriei moderne.
- Smogul natural-este determinat de erupţiile vulcanice sau incendiile de vegetaţie.
Componenţa smogului
Caracterul extrem de nociv asupra vieţii este dat de conţinutul smogului Compuşii următori
se combină cu vaporii de apa şi au efecte mult amplificate. Particulele materiale fum solide şi
lichide în aer. Prezenta lor în aer depinde de vreme, anotimpuri, activitatea pământului şi activitatea
umană.
Particulele emise de motoarele cu ardere internă (auto) iau diametrul sub 2,5 microni,
celelalte, cu diametrul până în 10 microni sunt emise din activitatea curentă trafic auto, operaţiuni
de construcţii, lucrări terenuri.
Ozonul apare în urma reacţiei fotochimice datorată razelor soarelui dintre dioxidul de azot şi
hidrocarbonaţii din materiile organice.
Oxizii de azot (NO,NO2), apar în urma arderii combustibililor ca un produs de oxidare al azotului.
Principalul furnizor este traficul auto-motoarele. Concentraţia cea mai mare apare în aglomeraţiile
urbane. Alt furnizor major este industria în care se ard combustibili.
Dioxidul de azot este considerat cel mai toxic. Acizii azotului se formează la contactul
moleculelor de oxid de azot cu apa. Când întâlneşte compuşi organici, volatili, dioxidul de azot
determină apariţia ozonului, factor de prima importanţă în smog.
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Dioxidul de sulf apare din arderea combustibililor (în special arderea cărbunilor) dar şi din
procesarea acidului sulfuric, industrializarea celulozei, siderurgie. Este solubil în apa şi poate forma
molecule de acid sulfuric. Efectele dioxidului de sulf sunt amplificate într-un mediu de vapori de
apa şi alte particule poluante, apare aşa numitul « efect cocktail » .
Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic emis ca urmare a arderii combustibililor. Se
formează prin oxidarea compuşilor organici. În aglomeraţiile urbane principalul "furnizor" de
monoxid de carbon este reprezentat de automobilele.
Dispariţia stratului de ozon
Stratul de ozon este o regiune a atmosferei de la 19 până la 48 km altitudine. Concentraţia
maximă de ozon de până la 10 părţi pe milion are loc în stratul de ozon. Aşadar ozonul se formează
prin acţiunea razelor solare asupra oxigenului. Această acţiune are loc de câteva milioane de ani,
dar compuşii naturali de azot din atmosferă se pare ca au menţinut concentraţia de ozon la un nivel
stabil. Concentraţiile ridicate de ozon la nivelul solului sunt periculoase şi pot provoca boli
pulmonare. Cu toate acestea, datorită faptului că stratul de ozon din atmosfera protejează viaţa pe
Pământ de radiaţiile solare, acesta este de o importanţă critică.
De aceea, oamenii-de ştiinţă au fost îngrijoraţi când au descoperit în anii 70 că produsele
chimice numite clorocarburi folosite îndelung ca refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli sunt o
posibilă ameninţare a stratului de ozon. Eliberate în atmosferă, aceste chimicale se ridică şi sunt
descompuse de lumina solară, clorul reacţionând şi distrugând moleculele de ozon . Din această
cauză folosirea acestor tipuri de compuşi chimici a fost interzisă în Statele Unite şi nu numai. Alte
substanţe chimice, ca de exemplu halocarburile bromurate ca şi oxizii de azot din îngrăşăminte, pot
de asemenea ataca stratul de ozon. Distrugerea stratului de ozon ar putea cauza creşterea numărului
de cancere de piele şi a cataractelor, distrugerea de anumite culturi, a planctonului şi creşterea
cantităţii de dioxid de carbon datorită scăderii vegetaţiei.
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LECȚIA, PRINCIPALA FORMĂ DE ORGANIZARE A
ACTIVITĂȚII DIDACTICE
profesor Ciurea Viorica,
Școala Gimnazială ”Antoon Pann”, Craiova, județul Dolj
Sistemul de învățâmânt a cunoscut mai multe forme de organizare, de-a lungul istoriei
sale. La începuturile educației ca activitate umană, instruirea se făcea individual, selectiv și
situațional, însă pe măsură ce a evoluat cultura și civilizația, a crescut populația școlară, a apărut
necesitatea unor noi forme ale instruirii care să corespundă creșterii demografice și diversificării
sociale. Bazele sistemului de organizare pe clase și lecții au fost puse de pedagogul ceh Jan Amos
Comenius, în secolul al XVII-lea, în ”Didactica Magna”. Acest sistem de organizare pe clase și
lecții a fost introdus în toată Europa iar apoi în România acest lucru s-a realizat în timpul domniei
lui Cuza prin Legea Instrucțiunii Publice din anul 1864. Comenius în monumentala sa lucrare
spunea că profesorul trebuie să se străduiască în cadrul lecției ” să le strecoare mereu cîte, ceva pe
cît de plăcut pe atît şi de util, prin aceasta vor fi cîştigate spiritele, care îl vor urmări cu plăcere şi
cu atenţia încordată” și să îi stimuleze cu întrebări din capitolele deja învățate pentru a face
conexiuni cu informațiile noi1.
Organizarea procesului de învățământ pe clase și lecții a cunoscut un proces lent dar real de
modernizare și încă se bucură de aprecierile pedagogilor în ciuda existenței numeroaselor critici.
Lecția reprezintă principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ, în care se
desfăşoară activitatea elevilor sub conducerea unui cadru didactic într-o unitate de timp. Termenul
lecție provine din latinescul lectio, -onis, derivat din legere care înseamnă lectură cu glas tare a unui
manuscris important. Potrivit definiției din DEX, lecția reprezintă o”formă de bază a
învățământului, desfășurată cu o clasă de elevi, într-un timp determinat, sub conducerea unui
învățător sau a unui profesor în conformitate cu programa de învățământ; oră școlară consacrată
unui obiect de studiu”2. Lecția a fost definită de Olga Oprea, în ”Tehnologia instruirii”, ca o „o
microstructură pedagogică care reuneşte, într-o unitate funcţională, totalitatea acţiunilor şi a
mijloacelor implicate în procesul de instruire la o oră şcolară3. Ioan Cerghit denumea lecția ca
fiind „o unitate de acţiune didactică” care are ”un anumit scop” și se desfășoară ”în condiţii bine
determinate, cu ajutorul unor mijloace adecvate”4.
Fiecare lecție are un scop precis, anumite secvențe de conținut, antrenează diferite strategii
didactice, ceea ce conferă activității didactice un caracter sistematic, unitar şi logic. Ioan Cerghit are
Ian Amos Comenius, Didactica Magna, traducere, note și comentarii și studiu de prof.univ.dr. Iosif Antohi, București, 1970, p. 87-88.
https://vesteabuna.files.wordpress.com/2010/08/jan-amos-comenius-didactica-magna-public-pdf.pdf.
2
***, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, https://dexonline.ro/definitie/lec%C8%9Bie.
3
Olga Oprea, Tehnologia instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 313.
4
Ioan Cerghit, Perfecționarea lecției în școala modernă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983, p. 14.
1
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o concepție sistemică asupra lecției privind-o ca un microsistem pedagogic care redă imaginea
însăşi a procesului de învăţământ ca macrostructură pedagogică și propunea o viziune
tridimensională a variabilelor unei lecţii5: dimensiunea funcţională (presupune un scop şi obiective),
dimensiunea structurală (implică resurse umane, materiale şi de conţinut, selectarea unor metode şi
mijloace de învăţământ, se realizează într-un timp determinat şi într-un mediu pedagogic) și
dimensiunea operaţională (desfăşurarea lecţiei cu strategii şi procese specifice, şi evaluarea cu
funcţie de optimizare). Potrivit analizei pedagogului Constantin Cucoș, lecția ”este o formă de
organizare şi desfăşurare a activităţii mai comodă pentru profesor” iar ”programele școlare
încărcate impun desfășurarea activității sub formă de lecții, care imprimă instruirii un ritm alert și
susținut și permit profesorilor și elevilor” să le parcurgă, ”conferă sistematicitate și continuitate
procesului de instruire”, ”a evoluat și s-a modernizat” în ceea ce privește conținuturile,
obiectivele, metodele și mijloacele de învățământ, activizând elevul 6 . Călin Felezeu îi atribuie
lecției o mare importanță deoarece în ea ”se concentrează întregul conţinut al învăţământului, prin
care se transmit elevilor valori științifice, etice, estetice. Aşadar, lecţia contribuie la formarea
bazelor concepției științifice despre lume și viață și ale profilului moral civic al elevilor”7.
În conceperea şi desfăşurarea unei activităţi de instruire trebuie să se țină seama de
parcurgerea unor etape sau secvenţe sau evenimente într-o ordine care ţine de logica actului
pedagogic.
În mod tradiţional, caracteristicile definitorii ale unei lecții sunt următoarele8:


reprezintă forma organizatorică de bază a procesului de învăţământ; este forma de
activitate comună unei clase de elevi; se realizează sub conducerea cadrului didactic;



asigură cadrul necesar realizarii unor sarcini de învăţare; se desfăşoară într-un timp
determinat;



sunt utilizate anumite metode, procedee didactice, mijloace de învățământ, moduri de
acțiune; permite realizarea unor scopuri, obiective operaționale și formarea de comptenețe
specifice;



este utilizat un conținut stabilit, prelucrat șiadaptat particularitățlor de vârstă și
dezvoltare intelectuală;



procesul instructiv-educativ se realizează într-un mod unitar;

necesită o organizarea

riguroasă a elementelor antrenate.

5

Ibidem.
Constantin Cucoș, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. Curs elaborat în tehnologia învățământului la distanță,
Editura Polirom, 2005, p. 202.
7
Călin Felezeu, Metodica predării istoriei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 1998, p. 104.
8
Veronica Oboroceanu, Didactica generală prin tehnologii. Note de curs, https://www.moodle.md/ moot2015 /mod
book/tool/print/index.php?id=930, accesat 1 august 2018.
6
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Lecția presupune o punere în act a unor evenimente sau situații didactice care se potențează
reciproc și se intercorelează. Derularea evenimentelor instruirii, a etapelor unei lecții se derulează
într-o anumită ordine, după cum potrivit stabilesc Robert M. Gagné și Leslie J. Briggs în lucrarea
lor ” Principii de design al instruirii”: captarea atenţiei elevilor; informarea elevilor cu privire la
obiectivele de atins; reactualizarea

elementelor

învăţate anterior;

prezentarea elementelor

specifice de conţinut; dirijarea învăţării; obţinerea performanţei; asigurarea feed-back-ului;
evaluarea performanţei și asigurarea retenţiei şi a transferului9.
Fiecare din aceste etape ce sunt urmate în demersul didactic are rolul său în succesiunea
didactică. Captarea atenţiei elevilor se realizează prin stârnirea intereselor și a motivației acestora
cu ajutorul unor stimuli (o imagine istorică, un filmuleț de pe Youtube sau National Geographic
referitor la un eveniment istoric, un fragment referitor la o bătălie sau o personalitate istorică etc.), a
unor noutăți. În etapa referitoare la informarea elevilor cu privire la obiectivele de atins sunt
anunțate performanțele ce trebuie atinse în cadrul lecției. În etapa reactualizării elementelor
învăţate anteriorse pun bazele acumulării de noi structuri cognitive. Demersul didactic continuă cu
etapa prezentării elementelor specifice de conţinut, caretrebuie selectate, prelucrate şi prezentate
astfel încât să stimuleze învăţarea, ţinând seama de natura conţinuturilor (noțiuni sau termeni
istorici, etc.), de vârsta, experienţa şi nivelul de dezvoltare psihică a elevilor. În etapa referitoare la
dirijarea învăţării, profesorul îl îndrumă pe elev şi îl antrenează în activităţile de învăţare prin care
şi-a propus să atingă performanţele aşteptate, ţinând cont de potenţialul elevilor, de capacităţile de
învăţare, de dificultăţile cu care se confruntă elevii în procesul de învăţare. Etapa referitoare la
obţinerea performanţei este cea în care elevul demonstrează că a atins performanţa vizată de
profesor și face trecerea la etapa prin care se asigură feed-back-ului, momentul în care profesorul
transmite elevilor într-o manieră adecvată contextului în care s-a realizat învăţarea, un răspuns în
legătură cu nivelul stăpânirii comportamentelor urmărite după ce a constat nivelul de performanță
atins de aceștia.
Pedagogul Ioan Cerghit susține ideea potrivit căreia în realizarea feed-back-ului sau a
conexiunii inverse, cadrul didactic poate urma două căi, și anume, fie

-solicitare-răspuns-

confirmare (în cazul unor rezultate corecte), fie -solicitare-răspuns-infirmare-corectare/ameliorare
(în cazul unor rezultate incorecte total sau parţial)10. Rolul conexiunii inverse poate fi de întărire
pozitivă prin sublinierea corectitudinii răspunsurilor sau de întărire negativă prin infirmarea şi
corectarea rezultatelor greşite. Conexiunea inversă la oricare disciplină se realizează în toate
secvenţele procesului didactic, în formă verbală sau nonverbală și prin modalităţi specifice:

9

Robert M. Gagné și Leslie J. Briggs, Principii de design al instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 138-139.
Ioan Cerghit, op. cit., p.142.

10
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convorbiri cu întreaga clasă, activităţi independente, rezolvare-corectare la tablă a unor probe,
însoţită de autocorectare etc.
După constatarea rezultatelor, profesorul îşi propune, în etapa ce privește evaluarea
performanţei, să măsoare şi să aprecieze, prin calificative sau note, performaţele obţinute de către
elev, în scopul asigurării controlului permament în ceea ce priveşte reuşita activităţii, în vederea
ameliorării acesteia, atât din perspectiva elevului, adică prin cunoaşterea nivelului de stăpânire a
unor comportamente și optimizarea acestora, cât şi din perspectiva profesorului, adică cunoaşterea
eficienţei strategiilor de predare-învăţare folosite în cadrul lecției. Evaluarea ritmică a rezultatelor
școlare ale elevilor după criterii pe care elevii înşişi trebuie să le conştientizeze în permanenţă
pentru a se obişnui cu învăţarea sistematică şi cu autoevaluarea obiectivă reprezintă o modalitate de
cunoaștere a eficienței procesului instructiv-educativ 11 . În etapa care are în vedere asigurarea
retenţiei şi a transferului, profesorul urmăreşte să fixeze şi să consolideze cunoştinţele istorice
predate prin apelul la diverse exerciţii creative, care să-l implice activ pe elev în realizarea de
transferuri cognitive, în sensul aplicării cunoştinţelor însuşite în contexte noi, prin conceprea și
derularea unor sarcini didactice variate în care elevul să folosească cunoștințele însușite.
Lecția reprezintă principala formă de organizare a procesului de învățământ deoarece
asigură o informare amplă și sistematică a elevilor în diferite domenii, le formează personalitatea,
contribuie la dezvoltarea gândirii și imaginației elevilor, la întărirea voinței și la fortificarea voinței,
la obișnuirea elevilor cu munca organizată și cu disciplina, le cultivă progrestiv aptitudinile și
talentele, îi ajută în însușirea tehnicii muncii independente.
Folosirea lecției în procesul instructiv-educativ prezintă numeroase avantaje:


asigură cadrul organizatoric adecvat derulării procesului instructiv-educativ, promovează
un sistem de relaţii didactice dintre profesor și elevi şi activităţi didactice cu rol de a-i
activiza pe elevi și a le spori învăţării;



activităţile desfăşurate de elevi în timpul lecţiei sprijină însușirea noilor informaţii,
formarea de noţiuni, termeni, deducerea definiţiilor, dezvoltarea abilităţilor intelectuale şi
practice, sesizarea relaţiilor cauzale și explicarea lor;



facilitează însuşirea sistematică valorilor, cunoştinţelor şi abilităților fundamentale ale
acestora, prin intermediul studierii disciplinelor școlare și le dezvoltă elevilor spiritul critic
și de observație, atenţia voluntară, operaţiile gândirii, memoria logică şi de a-şi forma şi
consolida sentimente, convingeri, atitudini, trăsături pozitive de caracter, forme adecvate de
comportament.

11

Dorina Sălăvăstru, Didactica psihologiei. Perspective teoretice și metodice, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 144.
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Limitele lecției de tip tradițional ar putea fi considerate următoarele:


caracterul preponderent magistro-centrist al predării în defavoarea învăţării, profesorul
are un rol central în conducerea activității în timp ce elevii, însă acest lucru se poate
schimba prin folosirea unor metode interactive care să modifice rolurile celor doi membrii
ai binomului educațional;



dirijarea accentuată, uneori excesivă a activităţii de învăţare a elevilor, însă și acest lucru
se poate schimba prin folosirea metodelor interactive; recurgerea excesivă la activităţi
frontale în defavoarea activității individuale și de grup, însă se poate optimiza tocmai prin
alternanața celor trei moduri de organizare a lecției și instruirea diferenţiată în funcţie de
particularităţile individuale şi de grup ale elevilor se realizează, de cele mai multe ori,
anevoios şi stângaci, atât din cauze ce țin componența colectivului de elevi (în general
numeros față de alte țări europene și datorită integrării elevilor cu CES) dar și a timpului
alocat disciplinei istorie (1 sau 2 ore săptămânal în funcție de nivelul clasei).
În funcție de modul de concepere și realizare a procesului instructiv-educativ forma lecției în

„diada profesor—elevi” în literatura pedagogică s-a stabilit exitența mai multor tipuri și variante de
lecții. Principalele tipuri de lecţie pot fi indentificate în funcţie de obiectivul general urmărit.
Fiecare tip are o structură proprie, flexibilă, deschisă, ce permite o multitudine de adaptări şi
diversificări în funcţie de specificul disciplinei de studiu, particularităţile clasei de elevi, strategia
metodologică şi mijloacele de învăţământ utilizate în procesul instruirii, locul lecţiei în sistemul
activităţilor didactice etc. De altfel, nu există o tipologie unică a lecţiilor, după cum nu există o
structură unică pentru fiecare tip şi fiecare variantă, fiecare tip şi variantă de lecție este relativă şi
orientativă,contextul concret al instruirii permite şi uneori poate impune adaptări şi nuanţări.
Categoria/ tipul de lecţie desemnează modul de concepere şi realizare a activităţii de predareînvăţare-evaluare, o unitate structurală şi funcţională care se structurează după diferite criterii:
obiectivul central, disciplina de predat, treapta de învăţământ etc12.
Principalele categorii/ tipuri de lecţie sunt: lecţia mixtă (combinată), lecţia de
comunicare/însuşire/dobândire de noi cunoştinţe, lecţia de formare de priceperi şi deprinderi,
lecţia de fixare şi sistematizare, lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare
1.Lecţia mixtă (combinată) vizează realizarea, în proporții aproximativ egale, a mai multor
scopuri sau sarcini didactice: comunicare, sistematizare, fixare, verificare și se folosește mai ales
clasele mici, datorită diversităţii activităţilor implicate şi sarcinilor multiple.
2. Lecţia de comunicare/însuşire/ dobândire de noi cunoştinţe
Obiectivul didactic fundamental al acestui tip de lecţie îl reprezintă însuşirea de cunoştinţe și
prezintă o structură mixtă, mai ales la clasele mici. Când obiectivul didactic fundamental al lecţiei îl
12

Ștefan Păun, Didactica istoriei, Editura Corint, București, 2007, p. 105-106.
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constituie însuşirea unor cunoştinţe noi, celelalte etape corespunzătoare tipului mixt sunt prezente,
dar au o pondere mult mai mică. La clasele mari deoarece ponderea celorlalte etape este determinată
de vârsta elevilor, lecţia de comunicare tinde chiar către o structură monostadială. Variantele lecției
de comunicare / însuşire/ dobândire de noi cunoştinţe se conturează pe baza variabilelor: locul
temei într-un ansamblu mai larg al conținutului și strategia didactică elaborată de profesor în
funcție de particularitățile de vârstă și de nivelul pregătirii elevilor. Lecţia de comunicare / însuşire/
dobândire de noi cunoştinţe cunoaște mai multe variante, potrivit pedagogului ieșean Constantin
Cucoș13: lecţia introductivă, are rolul de a oferi o imagine de ansamblu asupra unei discipline sau a
unui capitol şi de a-i sensibiliza pe elevi în scopul eficientizării receptării noilor conţinuturi, lecţia
prelegere, care se întâlnește în învățământul preuniversitar doar la clasele liceale terminale,
deoarece conţinutul de predat este vast, pe măsura puterii de receptare a elevilor care este foarte
mare, lecţia seminar se realizează la clase mai mari, atunci când nivelul de pregătire şi interesul
elevilor pentru disciplină sunt ridicate și presupune dezbaterea unei teme/ sau a unui subiect în
timpul orei în urma studiului prealabil de către elevi a unor materiale cu caracter informativ și lecţia
programată esteconcepută pe baza manualului sau textului programat sau pe baza unor programe de
învăţare computerizate etc. Ștefan Păun realizează o altă taxonomie a lecției de comunicare de noi
cunoștințe la istorie 14 : lecția introductivă; lecția prin activități practice; lecția de analiză a
observațiilor în urma vizitelor la muzeu sau la diverse obiective istorice ; lecția bazată pe material
demonstrativ : hartă, document istoric, diapozitive etc. ; lecția pe grupe de elevi, care abordează
diferențiat activitatea de predare-învățare, evaluării;lecția-experiment și lecția bazată pe munca
independentă.
3. Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi, specifice unor domenii de activitate diverse:
muzică, desen, muzică, lucru manual, educaţie fizică, gramatică, literatură. Deoarece deprinderile
nu pot fi formate într-o singură lecţie, exersarea lor se realizează parcursul mai multor ore, care se
pot desfăşura chiar succesiv, în aceeaşi zi. Variantele lecţiei de formare de priceperi şi deprinderi
pot fi identificate, în principal, în funcţie de specificul domeniului de activitate şi de locul
desfăşurării activităţii: lecţia de formare de deprinderi de activitate intelectuală: analiză
gramaticală sau literară, analiza unui text filosofic sau a unui document istoric, realizarea unui eseu
literar sau filosofic, rezolvare de exerciţii şi probleme, etc., lecţia de formare a unor deprinderi
motrice, specifică disciplinei educaţie fizică, lecţia de formare a unor deprinderi tehnice: operare
pe computer, utilizarea unor instrumente tehnice, lecţia cu caracter practic (aplicativ), realizabilă,
de obicei, în afara clasei, lecţia de laborator, vizând desfăşurarea unor experienţe în domenii
diverse ale cunoaşterii: chimie, fizică, biologie, lecţia-excursie, destinată formării priceperii de a
13
14

Constantin Cucoș, Constantin Cucoș, Pedagogie, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 308.
Ștefan Păun, op. cit., p. 106.
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observa obiecte sau fenomene, de a selecta şi prelucra observaţiile; etc. 15 . Potrivit taxonomiei
realizate de Ștefan Păun, lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor la disciplina istorie
cunoaște următoarele variante: lecţia în cabinetul de istorie, lecţia prin analiza de caz, lecţia
dezbatere și lecţia bazată pe munca independentă16.
4. Lecţia de fixare/ consolidare şi sistematizare/ recapitulare vizează, în principal,
consolidarea cunoştinţelor însuşite, aprofundarea lor şi completarea unor lacune și se realizează prin
recapitulare. Condiţia de bază a eficientizării acestui tip de lecţie o constituie redimensionarea
conţinuturilor în jurul unor idei cu valoare cognitivă relevantă, așa încât elevii să fie capabili să facă
conexiunile necesare care să permită explicaţii complete. În funcţie de întinderea conţinutului supus
recapitulării (o temă, un capitol, materia unui semestru sau a unui an şcolar) există mai multe
variante posibile ale acestui tip de lecţie:lecţia de repetare curentă se realizează după câteva lecţii
de comunicare în care au fost abordate cunoştinţe de bază, lecţia de recapitulare pe baza unui plan
dat sau alcătuit de profesor împreună cu elevii se realizează la sfârşitul unor capitole sau teme mari
din programă și lecţia de sinteză se realizează la sfârşitul unor unităţi mari de conţinut: capitole
mari, semestru sau an şcolar. În funcție de metodele didactice sau mijloacele de învățământ utilizate
în desfăşurarea lecţiei, mai pot apare și alte variante de lecție: lecţie de recapitulare sau de sinteză
pe bază de exerciţii aplicative, lecţia de recapitulare cu ajutorul textului programat sau al unor
programe recapitulative computerizate și lecţia recapitulativă pe bază de fişe 17 . Caracteristic
disciplinei istorie, lecția de consolidare/fixare și sitematizare are ca variante: lecția bazată pe
exerciții individuale sau de grup, lecția de fixare prin aplicații practice și lecția de confecționare
de materiale didactice (hărți)18.
5. Lecţia de verificare şi apreciere a rezultatelor şcolare/ evaluare pune în evidenţă în special
funcţiile de diagnoză şi de conexiune inversă ale evaluării și are drept scop constatarea nivelului de
pregătire a elevilor dar şi actualizarea şi încadrarea cunoştinţelor în noi cadre de referinţă. Lecţia de
verificare şi apreciere/ evaluare are mai multe variante, în principal, în funcţie de metoda sau modul
de realizare a evaluării: lecţia de evaluare orală; lecţia de evaluare prin lucrări scrise; lecţia de
evaluare prin lucrări practice și lecţia de evaluare cu ajutorul programelor computerizate19.
În condiţiile în care în învăţământul din zilele noastre tot mai multe lecţii sunt destinate
realizării unor obiective formative, această tipologie a lecției a fost criticată pe motiv că se axează
exclusiv pe aspectul instructiv (informativ) al procesului de învăţământ.

Constantin Cucoș, Pedagogie, ediția a II-a, p. 308-309.
Ștefan Păun, op. cit., p. 106.
17
Constantin Cucoș, Pedagogia, edția a II-a, p. 309-310.
18
Ștefan Păun, op. cit., p. 106.
19
Gheorghe Alexandru, Vasile Voinescu, Ion R. Popa, Maria Napruiu, Claudia Gheorghe-Cârţu, Metodica predării istoriei în învăţământul
preuniversitar, Editura Gheoorghe Alexandru, Craiova, 1999, p. 64.
15
16
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MODERN ȘI TRADIȚIONAL ÎN EVALUARE
Prof. COANĂ SORANA
Colegiul Tehnic Nr.2, Tg- Jiu
În ansamblul problematicii pe care o generează aplicarea reformei în învăţământ, evaluarea
devine o dimensiune esenţială a procesului curricular şi o practică efectivă la clasă. Componenta de
bază a reformei învăţământului, evaluarea a fost cea dintâi supusă schimbărilor, ea aducând
materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul de sprijin pentru restructurările ulterioare.
Putem vorbi de o reformă a evaluării rezultatelor şcolare, care este, ea însăşi, o reformă de
substanţă, ţintind transformarea completă a sistemului de evaluare anterior. Evaluarea este apreciată
nu ca scop în sine, ci ca un element relevant dar dependent în complicatul proces educaţional.
Evaluarea face dovada calităţii actului de predare, oglindit în calitatea învăţării, iar elevului și
familiei acestuia le dă măsura nivelului învăţării.
Evaluarea reprezintă un proces continuu formal sau informal de apreciere a calității, a
importanţei sau a utilităţii activităţii de predare-învăţare, proces desfășurat din nevoia cotidiană de
secole, de comparare sau ameliorare a acestuia.
Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor obţinute prin
intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unei judecăţi de valoare asupra
rezultatelor măsurării şi adoptării unei decizii educaţionale, fundamentate pe concluziile desprinse
din interpretarea şi aprecierea rezultatelor. Ea urmează să fie realizată astfel ca ea să sprijine actul
predării, să orienteze şi să stimuleze activitatea de învăţare a elevilor şi să permită ameliorarea
continuă a procesului didactic.
În evaluarea educaţională actuală, aflată mereu în căutare de noi modalităţi specifice
ameliorative, scalele numerice de notare intrate în tradiţie nu mai sunt de multă vreme singura
tehnică studiată de docimologia contemporană. Astfel, s-au impus atenţiei teoreticienilor, dar şi
practicienilor educaţiei şi alte criterii tehnice evaluative. Tendinţa actuală în evaluarea
contemporană este a încurajării studiului şi aplicării tehnicilor de apreciere criterială, de progres, de
proces (formativă) sau pe obiective mai largi şi flexibile. Docimologia modernă şi-a conceput,
apropiat şi introdus, deja în uzul curent o serie de categorii conceptuale operaţionale specifice,
dintre care: elemente de competenţă, standarde de performanţă, indicatori de performanţă, capacităţi
şi subcapacităţi, descriptori de performanţă, probe (sarcini), subiecte, bareme de corectare,
certificarea evaluativă, raporturi de evaluare, calificative evaluative etc.
Principalele calităţi ale acestui sistem de evaluare sunt flexibilitatea şi adaptabilitatea sa:
odată introduse modelele motrice pentru punerea în ecuaţia evaluativă a principalelor obiective de
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referinţă de la nivelul curricular, precum şi a principalelor capacităţi, sistemul este capabil de
autoreglare.
Adesea evaluarea şcolară este redusă la acţiuni cum sunt ,,a verifica”, ,,a nota”, ,,a aprecia”,
,,a clasifica” – expresiile cele mai frecvent folosite pentru denumirea acestei activităţi.

Evaluarea

modernă pune accent pe verificarea realizării obiectivelor, măsurarea rezultatelor prin utilizarea
unor procedee prin care se stabileşte o relaţie funcţională între un ansamblu de simboluri şi un
ansamblu de fenomene şi obiective sau complementare a acestora conform unor caracteristici pe
care acestea le posedă. Măsurarea şi aprecierea servesc deciziei de ameliorare, respectiv hotărârii
unor soluţii pentru perfecţionarea procesului şi a rezultatelor.
Evaluarea tradiţională centrată pe acumularea de cunostinţe, în care notarea este un scop în
sine, un mijloc de clasificare, constituindu-se un moment separat de activitatea de predare-învăţare
capătă noi conotaţii. Evaluarea actuală se realizează în vederea adoptării unor decizii şi măsuri
ameliorative, pune accent pe problemele de valoare, pe emiterea judecăţii de valoare, ce acoperă
atât domeniile cognitive cât şi pe cele afective şi psihomotorii ale învăţării școlare. Aceasta îşi
asumă un rol activ, dezvoltând mereu o funcţie de feed-back pentru elev, iar elevul devine partener
într-o relaţie educaţională ce oferă transparenţă, siguranţă, deschidere. Elevul este evaluat pentru
ceea ce ştie , nu este sancţionat pentru ceea ce nu ştie.
Învăţământul modern solicită conceperea unui nou cadru de evaluare, a unui nou sistem de
referinţă care să aibă la bază formarea competenţelor elevului. Centrarea pe competenţe este o
preocupare majoră a ultimilor ani.
Reluând în discuţie problematica reformei în evaluare la nivelul învăţământului primar se
constată nevoia unor demersuri clasificatoare, centrate exclusiv pe elementul pragmatic, concret al
modului de utilizare a descriptorilor de performanţă. Noul sistem de evaluare prin calificative
bazate pe descriptori de performanţă a însemnat schimbarea orientării evaluării dinspre cantitativ
spre calitativ; elevul devine subiect şi obiect al evaluării; nu mai interesează ierarhizarea elevilor,
încadrarea lor într-o normă statistică, raportarea la anumite şabloane, se realizează o evaluare
obiectivă (prin utilizarea a patru trepte de notare), transparenţă în notare. Expresia terminală a
operaţiei de apreciere, de emitere a unei judecăţi de valoare, în raport cu performanţa (competenţa
elevului evaluat) este exprimată prin unul din calificativele : FB, B, S, I.
Trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial poate reprezenta, uneori, un şoc pentru elevul în
cauză. Obişnuit cu cele patru calificative, notarea cifrică poate crea elevului numeroase confuzii în
perceperea performanţelor necesare obţinerii pragului minimal. Din această cauză aş propune, ca o
părere personală, urmatoarele sugestii pentru îmbunătăţirea evaluării prin calificative:
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- realizarea unor investigaţii de amploare în rândul cadrelor didactice învăţători-profesori (mai ales
a celor ce predau la clasa a V-a şi care pot da informaţii relevante despre impactul trecerii de la un
sistem de notare la altul);
- reelaborarea documentelor şcolare şi a descriptorilor de performanţă, pe baza informaţiilor
furnizate de cadrele didactice;
- ridicarea nivelului de diferenţiere a sarcinilor pentru calificativul ,,FB” – care să reprezinte în mod
real un înalt nivel de perfecționare;
La ora actuală se tinde spre o evaluare complexă, realizată prin intermediul unor
metodologii complexe, şi a unui instrumentar diversificat. Astfel, s-a extins gama metodelor de
evaluare folosite de cadrele didactice la clasă, vorbindu-se insistent despre complementaritatea
metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc.) cu altele noi, moderne (portofoliul,
proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc.) ce reprezintă de fapt alternative în contextul educaţional
actual, când se cere cu insistenţă deplasarea accentului de la evaluarea produselor învăţării la
evaluarea proceselor cognitive ale elevului în timpul activităţii de învăţare. Alături de metodele de
evaluare tradiţionale, metodele alternative de evaluare vizează pe lângă obiectivele de învăţare şi pe
cele atitudinale şi comportamentale, metodele alternative se utilizează la ciclul primar adaptate la
particularităţile de vârstă ale elevilor, la specificul fiecărei discipline şi la condiţiile în care se
desfăşoară activitatea didactică. Ele îmbină procedeele orale şi scrise, solicitând capacităţi,
cunostinţe, atitudini şi comportamente ( ca în cazul proiectului, a investigaţiei) sau însoţesc celelalte
metode de evaluare, completându-le (ca în cazul observaţiei sistematice, a portofoliului).
Autoevaluarea poate fi considerată la ciclul primar, scop al activităţii formative și mijloc de
stimulare a motivaţiei şi de autoreglare a activităţii de învăţare a elevului. Utilizate într-o varietate
de forme ele dau eficienţă actului de evaluare prin compensarea dezavantajelor unor metode cu
avantajele ce decurg din aplicarea altora.
Sistemul tehnicilor şi instrumentelor de evaluare s-a îmbogăţit substanţial. În practica
evaluativă curentă, dar şi în dezbaterile teoretice şi în lucrări de specialitate se solicită expres
integrarea în probele de evaluare a itemilor obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi, în deplină
corespondenţă cu complexitatea competenţelor şi performanţelor vizate prin programe şi manuale
şcolare etc.
Tehnicile de evaluare utilizate la ora actuală sunt distribuite pe un continuum, limitat, pe
de o parte de tehnicile de testare pentru care există un model complet al răspunsului corect, iar pe de
altă parte, de tehnicile de testare pentru care nu există un model complet al răspunsului corect.
Instrumentele de evaluare sunt compuse din itemi (de diferite tipuri) care sunt într-o legătură
indisolubilă cu tehnicile şi instrumentele de evaluare.
67

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

Într-o lume aflată în permanentă transformare, modernizarea învăţământului prin
utilizarea metodelor noi de învăţare-evaluare a unor strategii moderne, care permit reasamblări,
reajustări şi adaptări la disciplinele de învăţământ, depinde în ultimă instanţă de cunoaşterea, de
înţelegerea şi de abilitatea de a le folosi. Prin adaptarea vechilor valori la noile cerinţe ale societăţii,
cadrul didactic ,, nu este un simplu executant al unor prescripţii sau reţete, ci devine factor activ al
procesului de învăţământ, învaţă cu cei pe care îi învaţă, având rol de coordonator şi catalizator al
educaţiei şi instrucţiei” (Romiță Iucu).
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SATELIȚII ARTIFICIALI AI PĂMÂNTULUI
Prof. Cuțitoiu Mariana
Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud. Gorj

Sateliții au devenit o parte indispensabilă a tehnologiei de azi. Ei sunt folosiți pentru diverse
scopuri, de la asigurarea legăturilor telefonice la mare distanță, la difuzarea directă a emisiunilor de
televiziune si radio, obținerea de informații geologice și despre vreme sau pentru alte facilități.
Pentru a ajunge la tehnologia pe care o avem azi, a fost necesar un volum extraordinar de cercetare
si de investiții, din momentul când ideea comunicațiilor prin satelit a fost pentru prima dată propusă
de Arthur C. Clarke într-un articol din 1945 al revistei Wireless World. De atunci au fost dezvoltate
circuitele electronice care fac posibile toate funcțiile sateliților, precum si vehiculele capabile să
puna pe orbite în spațiu acești sateliți, uneori având o greutate de peste o tonă. Aceste două
elemente au necesitat investiții enorme. La vremea articolului lui Clarke, cele mai avansate rachete
erau V2, realizate de germani, care nu aveau nicidecum intenția de a lansa sateliți în spațiul
extraterestru. Pentru sateliții înșiși au trebuit dezvoltate metode de alimentare proprii, împreună cu
sisteme de control care să le permită poziționarea foarte precisă. Sateliții trebuie să fie foarte fiabili,
deoarece nu mai pot fi reparați odată ce au fost lansați. În zilele noastre aceste probleme sunt deja
sub control, iar sateliții sunt capabili să ofere un serviciu îndelungat și sigur.
Există o varietate de orbite diferite care pot fi adoptate de sateliți. Alegerea uneia dintre ele
va depinde de seviciul pe care trebuie sa îl asigure satelitul și de aria pe care trebuie să o
deservească. În unele cazuri orbita poate fi joasa la numai 160 km, în timp ce altele pot fi la peste
36 000 km. Întrucât sateliții se rotesc în jurul Pământului, ei sunt atrași de forța gravitațională. Dacă
nu ar avea o mișcare proprie, ar cădea înapoi pe Pământ, aprinzându-se în straturile superioare ale
atmosferei. Însă, mișcarea de rotație în jurul Pământului are asociată o forță (centrifugă) care
împinge satelitul, îndepărtându-l de Pământ. Pentru orice orbită dată, există o viteză pentru care
aceste doua forțe se echilibrează. Viteza care trebuie imprimată unui satelit pentru ca acesta să intre
pe orbită se obține din egalarea forței de greutate (kMm/r^2, unde k este constantă gravitațională)
cu forța centrifugă (mv^2/r, unde r este raza orbitei). În final obtinem v = sqrt(kM/r). Evident, cu cât
orbita este mai joasă, atracția gravitatională este mai mare si satelitul trebuie să se rotească în jurul
Pământului mai repede, pentru a contrabalansa această atracție. La înălțimi mai mari atracția
gravitațională este mai mică și în consecință și viteza unghiulară trebuie să fie mai mică. Pentru o
orbită foarte joasă, aflată undeva la 160 km, este necesară o viteză în jurul a 21 160 km/h și aceasta
înseamnă că satelitul va înconjura Pământul cam în 90 de minute. La o altitudine de 36 000 km, este
necesară o viteză de aproape 11 265 de km/h, dând o perioadă de rotație de 24 h (această valoare –
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viteza satelitului geostaționar – se obține egalând vitezele unghiulare ale celor 2 corpuri
gravitaționale:satelitul și Pământul).
Un satelit poate înconjura Pământul pe două tipuri de bază de orbite. Prima și cea mai
evidentă este orbita circulară, la care distanța față de Pământ rămâne constantă. Al doilea tip de
orbită este cea eliptică. Când un satelit
înconjoară Pământul, orbita, fie circulară
fie eliptică, descrie un plan. Acesta trece
prin geocentru.
Rotația în jurul Pământului are și ea două
variante. Ea poate fi în aceeași direcție cu
rotația Pământului, caz în care se spune că
este directă, sau în sens invers rotației
Pământului, caz în care se spune că este
retrogradă.
Viteza este un factor important. Pentru o orbită circulară ea este mereu aceeași. Totuși în cazul unei
orbite eliptice acest lucru nu mai este adevarat, deoarece viteza se modifică în funcție de poziția pe
orbită. Viteza este maximă atunci când satelitul este cel mai aproape de Pământ (perigeu) și trebuie
să învingă forța gravitațională cea mai mare și este minimă la depărtarea cea mai mare de Pământ
(apogeu). Pentru o orbită eliptică centrul Pământului se află într-unul din focarele elipsei. Un satelit
se poate roti în jurul Pământului în difeite plane. Unghiul de înclinare al orbitei este unghiul dintre o
dreaptă perpendiculară pe planul orbitei și dreapta care trece prin polii Pământului. Aceasta
înseamnă că o orbită care se află în planul ecuatorial are o inclinație de 0° (sau de 180°) și una
trecând pe deasupra polilor ar avea o inclinare de 90°.
Acele orbite care urmăresc pe deasupra ecuatorului se numesc orbite ecuatoriale, iar cele
care trec peste poli se numesc orbite polare. Un alt factor important referitor la poziția satelitului
este unghiul de elevație. Acesta este important deoarece stația terestră poate comunica cu satelitul
numai când are vizibilitate directă către acesta. Unghiul de elevație este unghiul la care satelitul
apare față de orizontală. Daca unghiul este prea mic, atunci semnalele pot fi mascate de obiecte
înconjuratoare, dacă antena nu este așezată suficient de sus. Chiar dacă antena are vedere directă
către satelit, există și alte probleme datorate unui unghi mic de elevație. Motivul este acela că
undele radio trebuie să traverseze o distanță mai mare prin atmosfera terestră și prin urmare sunt
supuse unui grad mai mare de atenuare. Se consideră în general un unghi de 5° ca minimul
acceptabil pentru o funcționare satisfacatoare.
Sateliții îndeplinesc mai multe roluri. Ei pot fi folosiți pentru comunicații, radiodifuziune
directă, monitorizarea vremii, navigație și multe altele. Cei mai mulți se folosesc pentru
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comunicații. În fiecare zi se fac mii de apeluri internaționale. Acestea sunt realizate de obicei prin
satelit. Pentru a fi folosit în comunicații de acest fel, satelitul operează ca un repetor.
Înălțimea lui față de Pământ face ca transmiterea semnalelor să se poată face pe distanțe
mult mai mari decât linia de vizibilitate directă. O stație terestră transmite semnalul, constând din
mai multe convorbiri telefonice către satelit. Aceasta este numită legătură ascendenta (uplink) și
este în general pe o frecvență de 6GHz. Satelitul recepționează semnalul și îl retransmite.
Aceasta se face în general pe o frecvență de 4 GHz, de ceea ce se numește legatură descendentă
(downlink). Ea trebuie să fie pe o frecvență diferită, pentru a evita interferențele între cele două
semnale. Dacă transmisia are loc pe aceeași frecvență cu a semnalului recepționat, atunci semnalul
transmis va supraîncărca receptorul de pe satelit, împiedicând legatura ascendentă. Folosirea
sateliților este foarte răspândită și se folosește o mare varietate de frecvențe. Valorile prezentate aici
sunt cele tipice, dar se folosesc ți multe alte frecvențe. Circuitele din satelit care acționează ca
receptor, schimbător de frecvență și emițător formează ceea ce se numește un transponder. Acesta
constă în principal dintr-un amplificator cu zgomot mic, un schimbător de frecvență format dintr-un
oscilator local și un mixer și apoi un amplificator de putere mare. Semnalul este recepționat și
amplificat la un nivel potrivit. El este apoi aplicat mixerului. Acesta folosețte principiul
superheterodinei, pentru a schimba frecvența semnalului la valoarea cea nouă. Dupa aceea, el este
amplificat la un nivel corespunzator pentru retransmisie.
Semnalele transmise, de obicei, către satelit, constau dintr-un număr mare de semnale
multiplexate într-o transmisie principală. În acest fel, o transmisie de la sol poate transporta multe
legături telefonice sau chiar mai multe semnale de televiziune. Această abordare este, din punct de
vedere operațional, mult mai eficientă decât utilizarea unui număr mare de emițătoare individuale.
Desigur că un singur satelit nu va putea asigura întregul trafic peste Atlantic. Se poate obține
o capacitate mai mare folosind mai mulți sateliți pe benzi diferite și prin separarea fizică a lor, unul
de celălalt. În acest fel, lățimea fasciculului de radiație de la antenă se poate folosi pentru a face
distincția între diferiți sateliți. În mod normal, se folosesc antene cu câștig foarte mare și, permitând
sateliților să fie separați de aproximativ numai un grad.
Sateliți de navigație-una dintre cele mai recente dezvoltări ale aplicațiilor sateliților este
Sistemul Global de Poziționare GPS. Deși inițial conceput ca un sistem militar, el a devenit din ce
în ce mai mult folosit în aplicații comerciale. Unul din avantajele sistemului este acela că are
acoperire completă asupra întregii planete cu o precizie de 100 m pentru secțiunea de acces civil ți
40 m pentru secțiunea militară. Sistemul constă din 24 sateliți plasați pe o orbită terestră joasă.
Aceștia transmit pe frecvențe joase de microunde și receptoarele captează transmisiile. Minimum
patru sateliți sunt receptionați simultan pentru a da o poziție corectă și, din informațiile primite,
receptorul este capabil să calculeze longitudinea, latitudinea si altitudinea.
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Fiecare satelit este menținut pe o orbită foarte precisă. La bord, satelitul are un ceas atomic
pentru a avea o precizie foarte bună a timpului. Această informație de timp este transmisă în
semnalul de la fiecare satelit. Astfel, este posibl ca fiecare receptor să calculeze diferitele lungimi
de drum de la sateliți la receptor. Tipul necesar
semnalului pentru a ajunge de la satelit la receptor este
proporțional cu lungimea drumului, care se poate
calcula întrucat viteza de propagare este cunoscută.
Această informație este folosită în calcule de către
procesorul din receptor pentru a da poziția de pe
Pământ.
Sateliții sunt folosiți pentru o multime de alte
scopuri. Ei pot avea o serie de sarcini de observare.
Una dintre aplicațiile cele mai familiare este prognoza
meteorologică, pentru că sateliții pot arunca o “Privire de vultur” asupra formațiunilor meteo de la
înălțimi mari deasupra Pământului. Aceasta asigură meteorologilor o imagine de ansamblu mult mai
bună despre dezvoltarea și mișcarea formațiunilor meteo.
Sateliții pot fi, deasemenea, folosiți pentru explorarea geologica. Ei pot analiza cele mai
multe dintre suprafețele terestre, oferind informații despre starea recoltelor, a padurii etc. Adesea, ei
pot detecta apariția sau răspândirea unor boli ale plantelor, într-un mod care nu ar fi posibil prin alte
mijloace. În cazul explorării geologice ei pot să detecteze rezerve minerale din formațiile văzute din
spațiul extraterestru.
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PRAGMATICA- STIINTA A COMUNICARII
Diaconita Cristina Liliana,
Colegiul Tehnic nr.2
In atentia unei stiinte globale a comunicarii se afla studiul multilateral al actelor de
comunicare. Actul de comunicare este unul din actele sociale fundamentale, comunicarea asigurand
intretinerea legaturilor sociale.
Prin conditia sa social, omul este predestinat sa comunice intrapersonal, prin gandurile sale si
interpersonal prin apropiatii sai, in cadrul unui grup social, in familie, la locul de munca etc. Chiar
si atunci cand comunica cu sine, in in conditiile asa-numitei vorbiri interioare, individul uman se
scindeaza in emitator si in receptor al propriilor mesaje. Deoarece actul de comunicare este un act
lingvistic, in care limba prin definitie, se refera la un ansamblu de deprinderi lingvistice si ii
ingaduie individului uman sa inteleaga, dar si sa se faca inteles, numerosi lingvisti prin colaborarea
cu specialisti in stiinte afine au contribuit la aparitia unor stiinte de contact. Prin urmare
comunicarea isi circumscrie un domeniu extrem de vast, domeniu in care se interfereaza o
multitudine de de fenomene:de natura sociala, psihologica, semiotica, pragmatica, tehnica,
lingvistica, antropologica si filozofica.
Jacques Moeschler si Anne Reboul, autori ai Dictionarului enciclopedic de pragmatica,
concluzionau in felul urmator, privitor la actul de comunicare , un act esential de vorbire:
,,Dupa Ferdinand de Saussure, aceasta disctinctie dintre limba si vorbire permite deosebirea in
limbaj a ceea ce este social, limba, de ceea ce este individual, vorbirea, a ceea ce este esential,
limba, de ceea ce este intamplator, vorbirea”. Orice act de limbaj are mai ales o functie
argumentativa:el reprezinta fie un argument pentru, fie un argument contra, fie o concluzie. Putem
comunica deoarece cream reguli sociale sau mai bine spus conventii lingvistice, folosindu-ne de
cuvinte si limbaj, pentru a ne dezvolta capacitatea de gandire si de memorizare.
Pragmatica este una dintre stiintele moderne ale comunicarii. In pragmatica procesul
comunicarii este vazut ca unul de colaborare a codurilor vrrbale si non-verbale. Comunicarea este
un proces de emiteresi de receptie de mesaje realizata in interiorul unui cuplu pragmatic, format
dintr-un emitator si un receptor.
Termenul de pragmatica s-a impus datorita lui Ch. Morris, filozof contemporan cu L. Carnap si
L. Bloomfield. De pe terenul semioticii Ch. Morris si de pe pozitiile logicii semantice R. Carnap,
vad in pragmatica una din ramurile stiintei semnelor. Pragmatica studiaza relatiile dintre semne si
interpretantii lor, in timp ce sintaxa urmareste realtiile formale dintre semne, iar semantica trateaza
relatiile semnelor cu obiectele pe care le denota.
Din moment ce limbajul verbal este cel mai eficient mijloc de comunicare, pragmatica nu
poate ocoli factorul lingvistic, insa devine o stiinta a limbajului in masura in care se concentreaza
asupra aspectului utilizarii acestuia. Autoarea Mirela- Ioana Borchin in cursul universitar intitulat
,,Comunicarea lingvistica’’ priveste fenomenul pragmatic in felul urmator: ,,Pragmatica este un
unghi de cercetare a faptelor de limbaj. Conform acestui unghi, limbajul este o forma de
comportament. Inteleasa asa pragamtica devine o disciplina fara limite precise, caci, totul in limbaj,
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poate fi privit ca o habitudine: sistemul fonetic, regularitatile flexionare, structura propozitiilor sau
sensurile sunt interpretabile ca obisnuinte de comportament de un anumit tip”.
E. Benveniste are un rol important in abordarea teoretica asupra analizei pragmatice. El s-a
ocupat de relevanta gramaticala a unei abordari pragmatice a dialogului in cazul in care utilizatorii
de limbaj sunt desemnati prin pronume autonome: MOI, TOI, LUI.
Jacques Moeschler si Anne Reboul definesc pragmatica drept ,,studiul utilizarii limbajului in
opozitie cu studiul sistemului lingvistic, care priveste propriu-zis lingvistica”. J. Austin introduce o
notiune esentiala pentru pragmatica, notiunea de limbaj, prin care sustine ideea conform careia
limbajul, in comunicare, nu are in principiu o functie descriptiva, ci o functie actionala.
Autorii Dictionarului enciclopedic de pragmatica, au mentionat trei domenii de fapte, care
ilustreaza necesitatea de a depasi modelul forma-sens si de a introduce dimensiunea pragmatica;
faptele de enuntare, de inferenta si de instructiune. Enuntarea reprezinta actualizarea mesajului
lingvistic intr-un anumit context. Relatia dintre fraza si enuntare este dificil de a fi prinsa intr-o
formula, dar punerea in relatie a unei fraze cu contextul in care a fost enuntata, este o operatie
intalnita in mod frecvent in pragmatica.Autoarea Mirela-Ioana Borchin in Cursul universitar de
pragmatica afirma:,, Contextul de enuntare se poate defini prin totalitatea conditiilor emiterii unui
mesaj. Pragmaticienii au atribuit catorva categorii de semne lingvistice, calitatea de a indica factorii
implicati in raportarea enuntului la imprejurarile in care s-a produs”.
Cuvintele reunite intr-o asemenea clasa functionala au fost numite cuvinte indiciale, deictice
sau expresii indiciale. Indicii sunt expresia gramaticala a ipostazelor in care se afla vorbitorul fata
de obiectele lumii in momentul enuntarii.In clasa deicticelor sunt incluse pronume demonstrative de
apropiere sau de departare, pronumele personale de persoana I, a II-a, morfeme ale timpului
gramatical, adverbul de timp acum, adverbul de locaici si alte parti de vorbire, compatibile cu
categoriile universale de persoana , loc si timp.
Deicticele servesc aprecierii modului in care enunturile depind de analiza acestui tip de
context. De exemplu, pronumele de apreciere acesta are in conversatia fata in fata un referent fix. In
momentul in care pronumele nu denota un obiect sau o clasa de obiecte, el nu mai poate avea
acelasi referent in ocurentele sale. Prin urmare, semnificatia pronumelui indicial ,,acesta” este strict
dependenta de contextul de comunicare. Adverbele de loc codifica pozitiile spatiale ale
interlocutorilor unul fata de celalalt. Distinctia cea mai simpla este cea de proximitate, cu valorile
apropiere-departare. Adverbul de timp codifica aspectele temporale ale enuntarii in interiorul
opozitiei moment al enuntarii, corespunzand intotdeauna adverbului acum, moment al actiunii sau
corespunzand altor indici temporali:acum, de-atunci, de-atunci incolo. O pozitie aparte in randul
deicticelor ocupa pronumele personale de persoana I si a II-a, deoarece ele codifica insusi rolul
participantilor la actul decomunicare: eu ,,eu” corespunde locutorului, iar ,,tu” interlocutorului.
L.Austin a sugerat ca in enuntarevorbitorul este implicat in trei acte diferite:
1. intr-un act locutionar care presupune actul enuntarii unei propozitii careia i se ataseaza o
anumita semnificatie;
2. act ilocutionar care presupune actul care reflecta intentia vorbitorului de a face o
promisiune, o felicitare, o critica;
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3. act perlocutionar care presupune actul care este orientat spre interlocutor, actul prin care
vorbitorul urmareste sa obtina un raspuns din partea interlocutorului, drept consecinta a enuntarii,
sa-l determine sa actioneze intr-un anumit fel.
In functie de forta ilocutionara, Searle remarca existenta unor:
1. enunturi reprezentative destinate sa exprime o convingere, o stare de lucruri;
2. enunturi directionate destinate sa directioneze auditoriul intr-o conversatie fata in fata spre
o anumita actiune;
3. enunturi angajante, prin care vorbitourl se angajeaza in anumite activitati (promisiuni,
oferte etc.);
4. enunturi expresive, orin care vorbitorul isi exprima o stare sufleteasca, o realtie psihica
(multumiri, scuze, felicitari etc.)
St. Levinson vorbeste despre deictice discursive si sociale. Deicticele sociale redau raportul
social dintre participantii la comunicarea dialogala. Sunt cuprinse aici pronumele de politete,
folosite in adresarea directa: dumneata, mata, dumneavoastra etc, titlurile de noblete: sir, lady etc.
In afara acestui tip al comunicarii pragmatice se disting si comunicarea directa,
comunicarea mediatizata, precum si comunicarea teatrala. Comunicarii mediatizate ii corespund
toate formele de comunicare sprijinite pe un suport tehnic cu acces direct la un destinatar individual
precum scrisoarea, telefonul sau un destinatar colectiv reprezentat de afis publicitar. Informatia
mediatica are partea sa legata de publicitate, de unde si necesitatea specificarii functiilor limbii in
stilul publicistic si a functiilor textului publicistic. Activitaea de comunicare reprezinta in
consecinta un proces extrem de complex, care presupune un transfer de informatii si de intelegere a
informatiilor de catre persoanele implicate sau mai bine zis , o negociere. Comunicarea teatrala
reprezinta un act de comunicare complex, implicand prezenta mai multor comunicatori, dar si
limbaje multiple si diverse. Enuntarea teatrala in comparatie cu enuntarea lingvistica sau cu
enuntarea oricarui text literar, implica intre normele si regulile care formeaza textul, conventiile
teatrale, cele care regleaza producerea si functionarea spectacolului teatral.
Asadar, comunicarea fie pragmatica, mediatica, teatrala, fie argumentativa presupune
necesitatea respectarii unor reguli care tin de prezenta anumitor deictice, de contextul adecvat, de
rolul unui mesaj, de canalul de transmitere potrivit, de un anumit cod, fara de care nu s-ar putea
realiza o comunicare eficienta.
Bibliografie:
1. Borchin,Mirela-Ioana, Paradigme ale comunicarii. Limbaje si Limbi, Ed. Excelsior,
Timisoara, 2001
2. Benveniste, E., Probleme de lingvistica generala, Ed. Teora, Bucuresti, 2000
3. Saussure, de Ferdinand, Curs de lingvistica generala, Ed. Polirom, Iasi, 1998
4. Reboul,Anne, Moeschler, Jacques, Dictionar enciclopedic de pragmatica, Ed. Excelsior,
Timisoara, 1998
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ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PRIN COMUNICARE EFICIENTĂ
Autor: prof. Duțescu Mirela Lidia
Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu
Învăţământul ca domeniu prioritar al vieţii sociale, ca întreprindere de lungă durată, de care
depinde formarea celui mai important factor al naţiunii, resursa umană, pregătită prin studii, forţă de
muncă şi specialişti nu se poate şi nici nu trebuie să îsi permită să aibă eşecuri.
Conducerea, competenţa şi eficienţa învăţământului, atât la nivelul sistemului, cât şi al instituţiei de
învătământ necesită fundamentarea ei stiinţifică. La baza acestei fundamentări stă ştiinţa conducerii
învăţământului sau managementul educaţional. Funcţia de manager al învăţământului este o
profesie şi ca orice profesie, trebuie învaţată. Managementul întruneşte condiţiile unei profesiuni
pentru că necesită o pregătire, urmăreste obţinerea unor rezultate, prin eforturi comune, solicită
participarea continuă. Este o acţiune specializată, bazată pe o pregătire care permite realizarea
întregului proces de operaţii specifice, un meşteşug care necesită o anumită formare teoretică şi mai
ales practică, iniţială şi continuă.
Comunicarea managerială este un factor de competitivitate şi un avantaj strategic al unei
organizaţii. În acest context, strategiile actelor de comunicare individuale trebuie să se integreze
într-o strategie de comunicare unitară care să asigure implementarea strategiei organizației, atat prin
acțiune directă cât și indirect, prin intermediul climatului de comunicare general. Organizaţia şi
comunicarea trebuie privite ca instrumente complementare şi nu ca tehnici independente. Acesta
este motivul pentru care organizaţia trebuie sa fie comunicantă iar comunicarea organizată.
Principalele aspecte ale comunicării în procesul de management, sunt de a identifica
problemele de comunicare din cadrul organizațiilor prin intermediul studierii sistemului
informaţional cu scopul de a îmbunătăţii procesul de comunicaredin cadrul organizațiilor.
Enumerăm câteva din aceste aspecte prin care organizația își poate îmbunătății comunicarea la nivel
informațional:


identificarea rolului pe care îl are activitatea de comunicare în ansamblul activităţilor
desfăşurate în cadrul instituției, o activitate de comunicare eficientă fiind indispensabilă în
îndeplinirea tuturor funcţiunilor manageriale (planificare, organizare, comandă, coordonare şi
control);



prezentarea regulilor de bază ce trebuie avute în vedere pentru existenţa unei bune comunicări în
cadrul unei organizaţii;
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prezentarea caracteristicilor fiecărui tip de comunicare managerială ce poate exista în cadrul
unei organizaţii, a elementelor procesului de comunicare, stilurilor de comunicare managerială;



evidenţierea principalelor aspecte legate de etica în comunicarea managerială;



prezentarea principalelor aspecte ale comunicării ce trebuie avute în vedere pentru
implementarea cu succes a schimbării de orice natură în cadrul unei organizaţii cu referire la
sistemul informaţional;



identificarea problemelor de comunicare existente în cadrul organizației probleme ce se află în
strânsă legătură cu sistemul informaţional existent în organizaţie;



studierea sistemului informaţional existent prezentând bazele de date utilizate la nivelul
organizaţiei;



implementarea a bazelor de date distribuite în cadrul actualului sistem informatic al instituției,
schimbare ce va avea efecte deosebit de benefice asupra calităţii procesului de comunicare,
îmbunătăţindu-l considerabil.
Așa cum spune Daniel Bougnoux în lucrarea sa

Introducere în științele comunicării

comunicarea este asemenea unui “nor gros” pe care vânturile îl tot “împing şi îl destramă şi care
pluteşte peste aproape toate ştiinţele”.
În definirea comunicării la nivel general există mai multe abordări, printre care:
- Comunicarea între oameni înseamnă a pune în comun senzaţii, afecte, emoţii, sentimente, idei,
opinii şi fapte. Aceasta înseamnă mai mult decât “a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a
înştiinţa, a spune” sau “a vorbi cu, a se pune în contact cu, a fi în legătură cu” [DEX, p.179].
- Comunicarea este un proces de tip tranzacţional, prin care oamenii transferă energii, emoţii,
sentimente şi schimbă semnificaţii .
- Comunicarea înseamnă trecerea unei informaţii de la un emiţător la un receptor .
- Comunicarea este procesul prin care o persoană (sau un grup) transmite un conţinut conceptual
(o atitudine, o stare emoţională, o dorinţă, etc.) unei alte persoane sau unui alt grup .
Alţi autori au arătat că, indiferent de definiţii, de şcolile de gândire care l-au tratat şi de
orientările în care se înscrie, ”conceptul de comunicare desemnează în esenţă un proces de
transmitere a unor informaţii, idei, opinabile, în mod interindividual sau intergrupal; orice activitate
socială de la simplu la complex nu se poate situa în afara acesui concept de bază” .
Conceptul de comunicare face referire la o anumită reciprocitate, ”fiind mai generală şi mai
completă decât informarea, pe când aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a
comunicării. Comunicarea presupune o procesualitate circulară, care se înscrie într-o anumită
temporalitate de care ţine cont şi care, la rândul ei, o modelează” .
Un loc central în activitatea de predare-învăţare îl deţine comunicarea educaţională deoarece
rolul profesorului nu este numai acela de a deţine cunoştinţe de specialitate şi cunoştinţe psiho77
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pedagogice, ci şi de a transmite aceste cunoştinţe, într-un limbaj specific, elevilor cărora se
adresează. Având la bază limbajul, ca şi proces psihic superior, comunicarea educaţională îşi
propune transferul de informaţii de la profesor la elev, dar şi asigurarea feedback-ului de la elev la
profesor . Comunicarea educaţională este „un transfer complex, multifazial şi prin mai multe canale
al informaţiei între două entităţi (indivizi sau grupuri) ce-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de
emiţători şi receptori semnificând conţinuturi dezirabile în contextul procesului instructiv-educativ”
.Interacţiunile interpersonale pot fi diverse, de tip lingvistic, atitudinal, fizic etc. şi vor cunoaşte şi
finalităţi adecvate: o simplă conversaţie pe o temă dată sau liber aleasă, o dezbatere ştiinţifică sau
culturală, o negociere de afaceri etc. . Comunicarea în şcoală poate implica o multitudine dintre
aceste interacţiuni, fie şi în scop didactic: învăţăm să negociem, să dezbatem o problemă dintr-un
anumit domeniu etc. . Aceasta în condiţiile în care şcoala nu mai este un factor care informează, ci
un mediu care asigură tinerilor formarea unor competenţe nu numai profesionale, ci şi artistice,
lingvistice, logico-matematice şi nu în ultimul rând, comunicaţionale.
În cadrul comunicării educaţionale, emiţătorul şi receptorul sunt profesorul şi elevul.
Dimensiunea afectivă a actului comunicării didactice este de nelipsit. Faptul că profesorul predă şi
elevul învaţă presupune o deschidere reciprocă, un nucleu motivaţional implicat în rolurile specifice
ale celor doi termeni ai relaţiei: „Profesorului i se cere apropiere, dăruire, iar elevului i se sugerează
receptare, sârguinţă. Fără aceste valori, comunicarea devine precară.” Comunicarea didactică stă la
baza oricărei intervenţii educative. Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic şi
influenţarea formativă (asupra capacităţilor operaţionale, formării morale, estetice etc.) presupun o
interacţiune permanentă între educator şi educat. ”Comunicarea didactică implică ambele strategii,
predominanţa uneia într-un anumit context fiind justificată de obiectivele vizate, conţinutul
transmis, metodele şi mijloacele didactice desfăşurate, în timp ce profesorul emite, interlocutorulelev îşi construieşte, pe baza elementelor informaţionale remise, mesajul său, care, în parte, va fi
returnat (explicit sau prin transparenţa mimicii, gesturilor etc.) profesorului. La limită, acesta face
două acţiuni, aparent contradictorii: vorbeşte şi îşi ascultă elevii în acelaşi timp. De aceea,
comunicarea didactică va căpăta un aspect improbabil, deoarece strategia comunicaţională în orice
moment poate fi resemnificată. În mod concret, educaţia se realizează prin intervenţii ale maturilor,
preponderent prin comunicare, în mentalitatea şi comportamentul personalităţii celor ce sunt
educaţi” .
Profesorul ocupă un loc important în activitatea educaţională deoarece contribuie la
formarea personalităţii elevilor, la conduita lor în societate, la formarea lor ca indivizi ăi cetăţeni.
Profesorul integrat acceptă trăirile, încurajează, pune întrebări, stimulează participarea, sprijină şi
foloseste ideile elevilor, ia decizii curente împreună cu elevii, dar profesorul dominator se
concentrează şi asupra propriilor idei, dă indicaţii, critică, aşteaptă ascultarea necondiţionată.
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În timpul predării, învăţării evaluării, profesorul instruieşte, conduce interacţiunile în clasă,
modul de înţelegere şi învăţare prin indicaţii, atenţionări, demonstraţii, asigurarea condiţiilor,
oferirea punctelor de sprijin aprobări şi dezaprobări, stimulări, completări, reactualizări,
exemplificări, explicaţii, comentarii. Împreună cu elevii, profesorul poate îmbina tipurile de decizii
(prezentate la activitatea decizională) dacă dovedeşte flexibilitatea necesară faţă de proiectul iniţial
şi a format la elevi deprinderile, capacităţile necesare într-un act decizional, profesorul are rolul cel
mai interactiv în clasă: crează climat adecvat, iniţiază, orientează, solicită, antrenează, exemplifică,
critică. Profesorul structurează, organizează forma şi conţinutul activităţii în clasă, modul de
desfăşurare a interacţiunilor, dar poate delega responsabilităţi elevilor în rezolvarea unor probleme,
sarcini.
„Relaţia profesor-elev reprezintă modalitatea principală de mediere didactică, de ipostaziere
a acesteia într-o variantă umană, subiectivă. Dincolo de conţinuturile concrete care se transmit în
activitatea didactică va fi important foarte mult tipul de interacţiune care se va statornici între clasa
de elevi şi profesor, precum şi atitudinea acestuia în a se relaţiona în grup şi la fiecare elev în
parte”20.
Procesul instructiv-educativ se realizează în contextul unei reţele complexe şi dinamice de
interacţiuni reciproce, între profesor şi elev, cu o mare importanţă pentru buna sa desfăşurare. În
acest sens, acitivităţile de predare învăţare angajează relaţii multidimensionale, cu o puternică
încărcătură psihosocială şi psihopedagogică. Calitatea şi eficienţa demersului didactic, depind, întro mare măsură de capacitatea profesorului de a stabili relaţii adecvate cu fiecare elev în parte şi cu
clasa în ansamblul său. Comunicarea manifestată în mediul educaţional nu se regăseşte doar în
forma verbală. Avem de a face cu mai multe moduri de comunicare, în funcţie şi de scopurile celui
care comunică şi de aşteptările celui căruia i se comunică.
Aşadar, reuşita unui profesor depinde de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu elevii săi în
cadrul acestor interacţiuni, lucru foarte important deoarece multe dificultăţi de învăţare sau lipsuri
înregistrate în pregătire şi educare se datorează unor relaţii deficitare şi unei lipse de comunicări
între partenerii actului educaţional.
Bibliografie selecivă:
1. Abric, J.C. Psihologia comunicării. Teorii şi metode, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
2. Berger, R. Artă şi comunicare, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976;
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Iacob, L., Comunicarea didactică în Psihologia şcolară, coord. A.Cosmovici şi L. Iacob, Editura Polirom, Iaşi, 1998,
p.190
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ROLUL PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN FORMAREA
PROFESORULUI MODERN
Autor: Informatician Fîcea Elena-Cristina
Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg. Jiu

În ultimii ani, dar mai ales în acest ultim an școlar, în contextul pandemiei de coronavirus,
platformele de e-learning au câștigat tot mai mult teren în ceea ce privește formarea cadrelor
didactice. Se utilizează tot mai mult calculatorul atât pentru procesul de învățare cât și pentru
predarea și evaluarea cunoștințelor elevilor.
Competențele digitale sunt tot mai cerute în ultimii ani în toate domeniile. Comisia Europeană
consideră competențele digitale printre cele opt competențe cheie necesare absolventului în
contextul societății bazate pe cunoaștere. Utilizarea platformelor de învățare în procesul instructiveducativ ajută atât cadrele didactice cât și elevii în dinamizarea procesului de predare/învățare/
evaluare prin:
 Prezentarea conținuturilor utilizând MS Power Point sau un alt editor de prezentări
 Utilizarea filmelor educative pentru a introduce elevii în diversele momente ale lecției
(experimente, aplicații, momente istorice)
 Accesarea programelor online care furnizează date în timp real
 Accesarea bibliotecilor virtuale pentru a obține informații asupra conceptelor cheie
 Utilizarea site-urilor interactive pentru exerciții matematice/experimente/exerciții lingvistice
 Postarea materialelor aferente lecției pe site-ul sau blogul personal
 Aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor utilizând hărți conceptuale colaborative, fișe de
activitate
 Testarea cunoștințelor utilizând teste online
 Utilizarea metodelor de evaluare alternative cum ar fi proiecte colaborative, portofolii.
Platformele de e-learning se pot utiliza atât în evaluarea cât și în proiectarea didactică. O
platformă de e-learning este un software care îndeplinește un minim de cerințe: asigurarea
procedurilor privind instalarea, configurarea și administrarea, utilizarea unei interfețe prietenoase,
adaptabilă dinamicii procesului educațional, utilizarea de suport logic de comunicare sincronă și
asincronă, administrarea și monitorizarea informațiilor, un management accesibil al conținutului
educațional, facilitarea autoevaluării offline și online prin proceduri asincrone și sincrone a
cunoștințelor asimilate, un program de pregătire continuă cu verificări parțiale pe tot parcursul
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procesului educațional, asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educațional, înregistrarea
feedback-ului privind calitatea serviciilor educaționale și a platformei.
Noile tehnologii cu valențe educaționale au atât valoare formativă cât și informativă în
activitatea de predare- învățare. Utilizarea acestora în educație are numeroase beneficii dar, sunt și
voci care susțin că astfel de resurse sunt consumatoare de timp, costisitoare și cu o eficiență
didactică needificatoare.
Modul în care înțelegem necesitatea implementării acestora în activitatea didactică depinde de
numeroși factori:
 Concepția de ansamblu privind predarea și învățarea de calitate, finalitățile educaționale și
valorile didactice,
 Finalitățile educaționalepe care le urmărim,
 Motivația și oportunitățile pe care le avem,
 Metodologia și stilul didactic propriu,
 Contextul social și problematica personală.
Numeroase platforme de e-learning au fost create în ultimii ani pentru a veni în sprijinul
cadrelor didactice, atât pentru formarea lor profesională cât și pentru activitățile didactice la clasă.
Printre aceste pot fi enumerate următoarele platforme de învățare: Platforma Claroline, Ilias,
HyperEdu, Platforma AeL, Platforma Moodle, Platforma GSuite for Education etc.
Prin utilizarea noilor tehnologii de informații și comunicare, școlile devin centre de învățare și
dezvoltare pentru comunitate.

Bibliografie:
1. Crăciun,D. și Iordan, M.(2013), Instruirea asistată de calculator resurse Web 2.0
pentru viitorul profesor, Editura Mirton, Timișoara
2. Glava, C.(2009), Formarea competențelor didactice prin intermediul e-learningModele teoretice și aplicative, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca
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CIUPERCILE MEDICINALE
LENTINUS EDODES ȘI GANODERMA LUCIDUM
Prof. biologie, Gherghinoiu Adina-Raluca,
Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj
Ciupercile medicinale și extractele de ciuperci sunt folosite în întreaga lume pentru
combaterea cancerului, stimularea și modularea răspunsului imunitar. Ciupercile chinezești au fost
folosite în scopuri medicinale de mii de ani în unele părți ale Asiei. Studiile au arătat că ciupercile
au proprietăți anti-cancer, antivirale, antiinflamatoare. Aceste ciuperci anti-cancer sunt bogate în
polizaharide și beta-glucani - principalele componente imunomodulatoare active.
Ganoderma lucidum este o ciupercă care creşte în natură, saprofit sau parazit pe scoarţa
mai multor copaci, dar este foarte greu de găsit, de aceea se cultivă, în scop comercial, în Japonia,
China şi alte părţi ale Asiei. Este una dintre ciupercile folosite de cel mai mult timp în scop
medicinal.
Se mai numește și Reishi și se găsește pe tot Globul în zonele tropicale și temperate, inclusiv
în America de Nord și Sud, Europa și Asia; este o ciupercă poliporă moale, proaspătă, cu aspect de
plută la vârstă matură. Este denumită și ciuperca nemuririi este cunoscută şi utilizată de mai bine de
2000 de ani în Extremul Orient.
Extrem de rară, ciuperca a constituit mult timp un privilegiu al celor bogaţi, cultivarea sa la
scară largă făcându-se abia de curând. În China Antică, de pildă, numai împăraţii se puteau bucura
de efectele benefice ale ciupercii Reishi, despre care se credea că are proprietatea de a menţine
tinereţea şi de a prelungi viaţa.

Se

poate

clasifica

in

6

categorii

în

funcție

de

formă

și

culoare:

Ex. Rosu – inima; galben – splina; verde – ficatul.
Această ciupercă conține in compozitia sa polizaharide, triterpene (acidul ganodermic) cu rol:
 antitumoral;
 antibacterian;
 imuno-stimulator;
 scade colesterolul din sange;
 hepatoprotector;
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 împiedică tromboza, degenerarea celulelor din țesuturi, a organelor;
 elimină toxinele, purificând sângele etc.
 normalizează activitatea inimii;
 ajută la tratarea patologiilor plămânilor;
 este folosit împotriva infecțiilor bacteriene;
 utilizat în tratamentul osteoporozei;
 împotriva reacțiilor alergice;
 pentru efecte asupra sistemului nervos;
 pentru a elimina migrena;
 pentru ameliorarea bolii Alzheimer;
 elimină depresia;
 slăbesc severitatea simptomelor bolii Parkinson;
 normalizează memoria.

Acid ganodermic
Lentinus edodes sau Shiitake (ciuperca de castan) este cea mai cultivată ciupercă
medicinală din lume, fiind foarte apreciată chiar şi pentru gustul său, în gastronomia
japoneză. Ciupercile Shiitake au crescut în sălbăticie din timpuri preistorice. Valoarea lor
terapeutică a fost descoperită în ţările asiatice, de unde acestea sunt originare.
Ciupercile Shiitake au un rol important în tradiţiile medicale asiatice şi au fost menţionate
în primele cărţi de medicină naturistă, scrise în urmă cu mii de ani.
Denumită “Regele” sau “Monarhul” la curțile imperiale din Japonia si China.
Datorită profilului lor nutriţional bogat, aceste ciuperci au devenit foarte populare, mai ales
în Statele Unite. În prezent, China este cea mai mare producătoare de ciuperci Shiitake din lume,
acoperind 80% din cantitatea de ciuperci vândute în scop comercial. Alte ţări producătoare de
ciuperci Shiitake sunt Japonia, Korea, Taiwan, Statele Unite şi Brazilia.
Pălăria ciupercii atinge 5-25 cm, piciorul lung de 4-10 cm, curbat si acoperit de solzi.
Utilizată în medicina, bucătăria chinezească (in stare proaspată sau uscată). În Japonia este
servită frecvent sub formă de supă miso, folosită ca bază de mâncare pentru copii, aceștia se
considera că vor fi chipeși, inteligenți
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Conține în compoziția sa polizaharide (lentinanul), aminoacizi, proteine, minerale.
 EFECTE ALE CIUPERCII (ale lentinanului):
 antitumoral;
 antibacterian;
 stimulează imunitatea;
 reduce colesterolul;
 adjuvant în chimioterapie;
 hepatoprotector;
 infecții virale;
 tulburări ale formării sângelui
 probleme vasculare și cardiace;
 boli neurologice și autoimune;
 prelungirea stresului și depresiei;
 excesul de greutate;
 probleme sexuale;
 boli dermatologice și deficiențe estetice ale pielii;
 boli oncologice și tumori benigne de origine diferită.
Mecanismul de acțiune:
Polizaharidele au un efect stimulator asupra funcțiilor imunitare naturale. Efectul specific al
polizaharidelor se manifestă prin activarea macrofagelor și a limfocitelor T, stimularea
interferonului și îmbunătățirea generală a răspunsului imun la nivel celular; creșterea numărului de
leucocite din sângele periferic
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EDUCAȚIA ȘI METODELE ONLINE
prof. Iancu Ionuț Marian
Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”
Cugir, jud. Alba
Timpurile fug atât de repede încât noi înșine ne mirăm de cele mai multe ori de viteza pe
care o iau lucrurile, sau de evoluția unor evenimente ce apar pe neprevăzut. De cele mai multe ori,
aceste fapte ne forțează să ne acomodăm, să de autodezvoltăm sau să încercăm să fim la zi, cu atât
mai mult într-un domeniu atât de mobil cum este educația.
Mai multe calități definesc profesorul secolului XXI, dar dintre cele mai importante am
putea aminti: inteligența, adaptarea, comunicarea, competențele IT și bineînțeles, responsabilitatea.
Despre aceasta din urmă, Vaclav Havel credea că „este ceea ce ne face oameni și stă la baza
identității noastre”21
Toamna anului acesta a început pentru mine liniștită, cu obișnuitele săptămâni de
organizare, prezentare a manualului, a materiei, a modului de comunicare, de stabilire a temelor și
portofoliilor. Habar nu aveam ce se va petrece mai târziu, observam doar că elevii mei, mai maturi
acum cu un an, doresc altceva, sunt gata să afle lucruri noi.
La nivel de școală se luase chiar măsura drastică a interzicerii telefoanelor mobile pe
parcursul desfășurării orelor de curs. Mersesem atunci cu un laptop în sala de clasă și uneori, lecțiile
de limba și literatura română le desfășuram pe fond muzical, descoperisem o nouă metodă de
captare a atenției. Fragmente scurte, dar care să introducă tema.
În luna octombrie, după ce colectivul a fost cât de cât închegat, elevii afându-se la început
de drum în Colegiul nostru, am realizat o scurtă cercetare, pornind de la un chestionar dat celor ce
au intrat pentru prima dată pe poarta școlii, acolo unde sunt profesor. Ei sunt în clasa a IX-a, eu, cu
o experiență de 15 ani. Și am pornit în noul drum, conștient de misiunea frumoasă a dascălului:
„profesor înseamnă să îi înveți carte și nu numai...iei un boț de lut și faci din el cer”22
Chestionarul a fost pregătit, atmosfera fiind una propice deschiderii, comunicării.
Cea dintâi întrebare a fost, Ce ați dori să învățați anul acesta? Întrebare ce viza clar scopul
acelei materii, fiecare copil vine la școală să învețe ceva, lucruri care îi vor fi utile în viitor, sau,
dacă doriți, noi nu facem școală de dragul predării, scopul liceului fiind unul bine determinat.
Totodată, această primă întrebare, formează un soi de complicitate între elevi și profesori,
elevul crezând că are posibilitatea de a învăța ceea ce își dorește. Așa este, căci, odată aflând
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Vaclav Havel, Scrisori către Olga, pg.128
Maria Pastourmadzis, Iubește-mă!, pg. 45
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lucrurile de care este interesat copilul ce se află în fața catedrei, profesorul trebuie să se simtă
pregătit pentru a da răspunsurile ce sunt așteptate din partea elevilor.
Răspunsurile lor s-au împărțit în trei categorii:
-

Lucruri practice și folositoare;

-

Lucruri frumoase;

-

Să vorbesc în public fără emoții.

Primul criteriu este unul cerut de majoritatea celor implicați în ceea ce numim atât de
generic educație, deopotrivă elevi, părinți, profesori și societate civilă. Din acest punct de vedere,
elevii ce se află în fața mea vor fi norocoși, școala unde învață are parteneriate semnate cu
majoritatea agenților economici din oraș, locuri unde ei își vor începe activitatea de practică pe
parcursul celor patru ani de liceu. Dar, pentru a ajunge capabili de a face față provocărilor societății
de astăzi, vor fi pregătiți și puși să exerseze sau să asimileze diferite cunoștințe teoretice.
Horia Vintilă considera că „tot ceea ce se întâmplă acum în lume nu e decât pregătirea unei
metamorfoze a omului” 23 , ființa umană se află într-o continuă schimbare, iar unul din factorii
determinanți ai schimbării este fără îndoială educația.
În vechime, după cunoștințele teoretice erau alocate ore exercițiilor practice, astăzi, pe
același criteriu, sunt promovate fie activități în parteneriat, fie intership-uri la diferite organizații sau
ONG-uri. Pentru a face față solicitărilor, școala trebuie să fie la zi cu informația, un lucru greu de
înfăptuit, dar atât de necesar!
Elevii consideră că lucrurile practice devin mai interesante și mai ușor de învățat, nu
intervine plictisul și în general, rezultatele sunt foarte rapid vizibile. De aici, preferința școlarilor
pentru lucruri practice. Poate fi pentru un profesor bun, un item de evaluare a activității personale
dacă cunoștințele predate au fost puse în practică de cei ce au acumulat sau aflat acele noțiuni
teoretice. Iar necesitatea educației morale este atât de evidentă încât orice demonstrație pare de
prisos pentru cei ce dormi binele celor ce îi avem în fața ochilor noștri din primii ani ai adolescenței
lor: „Tinerețea convertește orice rău în bine. Lumina ei învăluie răul. Prospețimea sentimentelor,
surpriza de-a descoperi noutatea sub aparența banalității se adaugă trăirilor de zi cu zi. Și mai e
ceva: puterea fizică, creierul care funcționează la un nivel ridicat, ca un motor bine reglat, îți
conferă o anume euforie.”24.
Cea de-a doua dorință a elevilor a fost aceea de a afla lucruri frumoase. Dintotdeauna ființa
umană a avuta această dorință de a se înconjura de frumos, de a admira și de a ști să trăiască cât mai
frumos. Să nu uităm că originile noastre sunt totuși în Paradis, iar toate manifestările artei nu pot fi
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Horia Vintilă, Dumnezeu S-a născut în exil, pg. 55
Ion Vianu, Exercițiu de sinceritate, pg. 40
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interpretate decât ca o încercare de regăsire prin diferite mijloace frumuseții deosebite aflate la
îndemâna noastră a muritorilor.
Aflați într-o societate în care, din păcate, modelele negative sunt scoase mai repede la
suprafață decât modelele pozitive, trăind într-o lume ce uită adesea să se bucure cu adevărat de
frumusețile de care este înconjurată, elevii, produsul acestei societăți aflate într-o continuă
schimbare, și-au manifestat dorința de a învăța lucruri frumoase. Un deziderat facil, dacă vom lua în
considerare faptul că ora de literatură are un scop precis, acela de a promova pe orice cale frumosul,
plăcerea estetică, poezia și ritmurile de neuitat ale tinereții.
O surpriză de proporții avea să vină peste lumea întreagă, un virus ce obliga educația din
țara noastră să o cotească brusc pe un alt drum.
Cu greu a fost pornirea, legislația lipsea, metodologia de punere în aplicare întârzia să apară,
iar colegii profesori parcă își dădeau doar cu părerea, dar oricum, cu această ocazie am rămas uimit
de mobilizarea ce poate exista într-o școală, atunci când există voință.
S-au constituit grupurile de lucru, profesorii ce predau discipline ce au legături cu
competențele TIC sau profesorii ce în timp au făcut cursuri care obligau la munca pe calculator, au
luat în custodie, au învățat colegii profesori care nu aveau astfel de competențe.
S-a format o comuniune unde seri la rând se căutau soluții, care trebuiau să fie rapide, bune
de pus în practică pentru toată lumea, viabile și mai ales plăcute de elevii noștri. Pentru că ei aveau
să fie principalii beneficiari ai sistemului creat de noi în mai puțin de o săptămână și câteva seri. A
fost cred, etapa de formare și totodată de furtună prin care trebuie să treacă orice organizație!
Cea de-a doua etapă a fost mult mai lentă și mai calmă. Elevii și-au însușit rapid modul de
lucru, părea chiar că acum constituie principalul liant în luptă cu ignoranța, devenau mai receptivi și
au început fie să pună întrebări, fie să ajute la crearea unor materiale utile tuturor. Supriza cea mai
plăcută a fost constată când majoritatea cadrelor didactice au constatat că numărul celor ce nu își
făceau tema a scăzut mult. Astfel, la o primă analiză, s-a ajuns la concluzia că, efectuată într-un
mediu on line construit împreună cu copiii (chiar și orarul a fost negociat prin consiliul elevilor)
educația și percepția elevului asupra rostului ei s-a îmbunătățit.
Dacă Scheling considera frumusețea infinitul prezent finit, Radu Tudoran preciza că această
frumusețe are o forță ce cu greu poate fi oprită: „Frumusețea, ca primă însușire, are dreptul la
orice, că nici o altă însușire nu dă omului atâtea drepturi, fiindcă nimic altceva al lui nu
răspândește atâta bucurie, atâta împăcare și lumină. Frumuseții nu trebuie și nu poate să i se
împotrivească nimeni.”25
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Radu Tudoran, Fiul risipitor, pg. 65
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Ultimul lucru dorit de elevi se poate realiza prin exerciții, prin provocări, prin modalitatea în
care profesorul găsește timpul necesar și încurajează elevii să își expună propria opinie, propriul
crez, fără teama că ar putea fi judecat sau pedepsit pentru aceasta.
La finalul interpretării acelor chestionare completate în prima oră de literatură, mi-am dat
seama că ceea ce elevii își doresc să învețe într-un singur an este foarte greu: lucruri practice,
dorința de a vedea pretutindeni frumosul și modul de a vorbi în public fără emoții se învață, dar ani
întregi avem nevoie de exercițiu, de perseverență și de ambiție.
Cu siguranță, peste ani vom vedea efectele acestui semestru când elevii au învățat altfel, se
va vedea dacă efortul depus de cadrele didactice se regăsește în formația elevului, însă, momentan,
impulsurile sunt bune, elevii și părinții mulțumiți, iar aceste lucruri ne determină să credem că și
mediul on line este propice învățării.
Însă, modul cum este privit învățământul și calitatea educației sunt foarte importante, iar ele
trebuie ar trebui să poarte un singur nume: schimbare!
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TRANSFORMARI DE FAZA IN MATERIALE CU MEMORIA FORMEI
Gabriela Jicmon,
Colegiul Tehnic « Carol I », Bucureşti
1. Forta motrice a transformărilor de fază ȋn solide
Condiția ca o transformare de fază să aibă loc e ca energia liberă Gibbs a noii faze să fie mai
mică decât cea a fazei vechi. Diferența dintre aceste două energii reprezintă forța motrice a
transformării.
G = G2-G1 = H – TS
Variația energiei libere nu depinde decât de stările finală și inițială ale sistemului.
Dacă G<0, atunci sistemul poate suferi o transformare de fază de la faza 1 la faza 2.
Diferența dintre temperatura de echilibru termodinamic a transformării și cea reală la care
transformarea are loc (Tl) se numeste subrăcire(Tsr).
Tsr = Ttr-Tl
Cu cât subrăcirea e mai mare, cu atât forța motrice a transformării e mai mare.
Dacă viteza de răcire crește, atunci și gradul de subrăcire crește, transformarea de fază
începând la o temperatură mai joasă.
Invers, în cazul transformării de fază 21, se va vorbi despre o supraîncălzire (grad de
supraîncălzire) Tsi = T2-Ttr corespunzatoare unei anumite viteze de încălzire, forța motrice fiind
G = G1-G2. Se poate vorbi pentru o viteză de răcire și încălzire dată, despre histerezis termic (Tht),
prin aceasta înțelegând diferența dintre temperaturile la care se produc transformările de faza directă
(21) la încălzire și inversă (12) la răcire. Cu cât vitezele de răcire și încălzire sunt mai mari, cu
atât acest histerezis e mai mare.
Când se formează particulele noii faze (de energie liberă Gibbs mai mică), apar și
suprafețele de separare ale lor față de vechea fază. Proprietățile ei influentează transformarea de
fază, prin energia intergranulară (superficială interfazică). Deasemenea deformarea elastică a rețelei
prin formarea germenilor noii faze, are și ea o contribuție la variația energiei libere (GE),
remarcabilă în special în cazul limitelor interfazice coerente și semicoerente.
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Fig.1.Variația energiei libere Gibbs la transformarea de fază 1↔2
Tht =Tsi+Tsr = (T2-Ttr)+(Ttr-Tl) = T2-T1
Așadar G are o componentă volumică (chimică) (GV), alta superficială interfazică (GS) și una
elastică (GE) :
G = - GV + GS + GE .
În multe transformări însă, componenta GE se poate neglija. În plus, GV = VGv , unde
V e volumul germenelui, iar Gv e variația energiei libere Gibbs ce revine unității de volum a noii
faze. Deasemenea GS = SGs = S , unde S e suprafața germenelui, iar  e energia superficială
interfazică specifică.
Deci:
G = -VGV + S
Într-o transformare de fază, variația energiei libere Gibbs este:
Gtr = Htr + TStr,
unde Htr si Str sunt entalpia și respectiv entropia transformării.
La echilibru termodinamic (Ttr) :
Htr

Htr

Gtr=0  Str =   Gtr = Htr (1- T/Ttr) =  (Ttr - T)
Ttr

Ttr

Dacă se negijează dependența de temperatură a Htr, subrăcirea fiind T = Ttr – T, atunci
Htr
Gv =  T.
Ttr

Deoarece GV si GS au semne opuse, graficul G = f(r) prezintă un maxim ce corespunde
germenului de rază critica rcr.
Toți germenii a căror rază depășeste rcr sunt stabili și capabili de creștere, pe parcursul căreia
energia lor Gibbs scade. Din condiția de extrem se poate determina raza critică, iar apoi înlocuid-o
în expresia G, se poate obține Gcr, adică variația energiei libere Gibbs la formarea germenelui.
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Fig.2 .Variația energiilor libere ΔG V ,ΔGS ,ΔG în funție de dimensiunea germenelui pentru două
grade de subrăcire ΔT'>ΔT, T’<T<Ttr , Gcr<Gcr, r’cr<rcr
Se poate remarca dependența razei critice de gradul de subrăcire (hiperbolică). Cu cât gradul
de subrăcire e mai mare, cu atât germenii capabili să crească vor fi mai mici. Dar pentru ca să se
poată forma germenul noii faze, din fază veche și subracită, e necesară învingerea barierei
energetice de Gcr. Astfel această barieră poate fi considerată atât energia de activare a noii faze
(lucrul mecanic necesar formării germenelui critic, după care sistemul trece de la sine într-o stare
stabilă degajând energie), cât și masura stabilității vechii faze.

Fig.3. Variația razei germenelui critic în funcșie de gradul de subrăcire
Condiția de stabilitate a germenelui se referă la dimensiunea peste o valoare critică a fazei
inițiale, ce trebuie să aibă o energie superioară unei anumite valori E. Numărul atomilor ce
îndeplinesc condiția este proporțional cu factorul Boltzmann e-E/kT.
2. Termodinamica transformării martensitice
Cauza producerii acestei transformări de fază este, așa cum este la toate transformările de
fază, energia liberă mai mică în noua fază (martensita) față de vechea fază.
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Ea nu începe însă la temperatura de echilibru T0 a transformării (la care ΔG=0), ci la o
temperatură mai joasă MS, deci la un grad de subrăcire apreciabil.
ΔT = T0 - MS
Mai întîi de toate trebuie definite temperaturile ce intervin în transformarea martensitică :
-

MS temperatura de începere a transformării,

-

Mf temperatura de sfirșit a transformării,

-

AS temperatura de începere a transformării inverse,

-

Af temperatura de sfârșit a transformării inverse (peste care martensita devine complet
instabilă).
Valoarea mare a subrăcirii e impusă de existența unei bariere puternice în calea germinării

martensitei, ceea ce determină necesitatea unei forțe motrice mai substanțiale (de ordinul a 1050
J/at.gr în oțeluri), lucru obținut prin creșterea subrăcirii.
ΔG = ΔS(T0-MS), unde ΔS e variația entropiei în transformarea martensitică.
Energia Gibbs de schimb a sistemului pe parcursul transformării martensitice este:
ΔG = ΔGc + ΔGs + ΔGe = ΔGc + ΔGnc ,
unde ΔGc este energia chimică necesară transformării fazei inițiale în martensită,
ΔGs este energia superficială corespunzătoare,
ΔGe este energia elastică corespunzătoare,
ΔGnc = ΔGs + ΔGe este termen nechimic din relație.
În general ΔGnc  ΔGc, deoarece subrăcirea ΔT e necesară pentru germinarea martensitei,
iar supraîncălzirea pentru transformarea inversă.
Diferența de potențial chimic între materialul transformat și cel netransformat actionează ca
o forţă motrice pentru deplasarea interfețelor. În transformarea martensitică atât mobilitatea, cât și
forța mortice (datorită gradului mare de subrăcire) a transformării sunt mari. Interfețele sunt de tip
semicoerent cu un anumit tip de aranjament al dislocațiilor la interfață. Tocmai aceste aranjamente
de dislocații mobile din interfața asigură prin mișcarea lor o viteză mare de deplasare a frontului
martensitic. Menținerea izotermă a vechii faze la o temperatura sub MS determină blocarea
transformării, aceasta reluâdu-se doar după o subrăcire puternică, iar cantitatea de fază transformată
micșorându-se în raport cu absența stabilizării. Stabilizarea are loc doar dacă aliajul are dizolvate
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interstițial în el alte elemente. La menținerea izotermă se produc segregări ale atomilor străini
dizolvați interstițial pe dislocațiile implicate în deplasarea frontului de transformare martensitic.

Fig.4. Forța motrice a transformării martensitice pentru soluțiile solide.
3. Aliaje cu memoria formei
Aliajele în care apare acest efect, sunt aliaje cu transformare martensitică reversibilă, în care
martensita are un caracter termoelastic, dar cel mai spectaculos rămâne nitinol-ul. Sârme drepte
obținute din aliaj în stare austenitică sunt răcite la temperatura camerei (sub MS), când suferă
transformarea martensitică. Atunci sunt deformate plastic sub formă de spirală. La o ușoară
încălzire (peste AS), materialul suferă transformarea inversă și sârmele se despiralează, reluându-și
forma inițială. Explicația fenomenului se bazează pe două aspecte :
1) transformarea martensitică e termoelastică,
2) structura internă a martensitei e formată din macle interne, nu din dislocații (interfețele
interfazice sunt coerente și mobile).
Atunci deformarea plastică aplicată în stare martensitică se realizează prin demaclarea maclelor
interne din substructura

martensitei, nu prin alunecări. La transformarea inversă, regiunile

demaclate își reiau orientarea inițială. Tensiunile interne din martensită (din timpul demaclării) cu
care s-a realizat deformarea plastică în stare martensitică, acționează provocând deformarea în sens
invers. Este necesar să nu intervină moduri ireversibile de deformare, de tipul celor prin alunecare,
pentru ca un asemenea ciclu să aibă loc. În acest context e importantă existența unei structuri
ordonate în promovarea fenomenului de memoria formei.
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Fig.5. Efectul stabilizării asupra curbelor de transformare la formarea martensitei la răcire, respectiv
la transformarea inversă a martensitei la încălzire.
Păstrarea ordinii de distribuție a atomilor de diverse tipuri este asigurată când deformarea
plastică se realizează prin fenomene reversibile de maclare-demaclare, dar nu și de fenomene
ireversibile de tipul alunecării. Memoria formei apare în aliaje cu deformări mici ale rețelei la
transformarea martensitică, deformații ce pot fi acomodate unei substructuri bazate pe macle, nu pe
dislocații.
Cercetările din ultimele decenii au permis dezvoltarea unor multiple aplicaţii ale acestor aliaje
inteligente: cuplajul ţevilor diverselor instalaţii, conectori electrici, antenele telefoanelor mobile,
diverse culbutoare cu multiple aplicaţii în domeniul electric, flapsurile aparatelor de aer
condiţionat,actuatori, robotică, în industria automobilistică şi aeronautică, în implantologie, tehnică
medicală, la producerea de stent-uri, chiar şi a ramelor de ochelari, etc…Aplicații industriale și
medicale promițătoare ale aliajelor cu memoria formei se presupune că vor fi dezvoltate în viitor.
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COMUNICAREA TRANSDISCIPLINARĂ – CERINŢĂ SAU
NECESITATE?
Prof. Lupulescu Dănuț
Colegiul „Mihai Viteazul„ Bumbești-Jiu, Gorj

Este important să dezvoltăm la elevi abilităţi şi competenţe de comunicare a mesajului
specific ştiinţific, de lectură, dar este cel puţin la fel de important să stimulăm atitudini pozitive, de
respect şi consideraţie faţă de ştiinţe, faţă de descoperirile epocale realizate d-a lungul timpului, faţă
de eforturile pe care cercetătorii de azi le depun pentru dezvoltarea lor (se consideră că cele mai
multe descoperiri în ştiinţe au fost realizate în secolul XX !). Cum ar arăta viaţa noastră cotidiană
fără aceste descoperiri? Să facem elevii să fie conştienţi că fără descoperirile importante în fizică
susţinerea activităţilor de cercetare ale secolului trecut nu ar folosi azi Internetul, telefonul mobil,
televizorul, toate electrocasnicele pe care le au acasă, iluminatul public şi multe, multe alte lucruri
minunate care ne înconjoară. Poate că interesul pe care reuşim să-l stârnim va determina pe cei
mai talentaţi şi pasionaţi dintre elevii noştri să dorească o carieră în cercetarea ştiinţifică sau tehnică.
O modalitate pe care o avem la îndemână este cea oferită de muzeele de ştiinţe din întreaga lume.
Cum probabilitatea ca noi sau elevii noştri să le putem vizita este mică, putem să realizăm,
utilizând Internetul, tururi virtuale a acestor muzee.
Ştim oare să comunicăm transdisciplinar? Sau de cele mai multe ori ne limităm la
comunicarea specifică domeniului nostru de pregătire sau la specificul disciplinei pe care o
predăm? Putem interacţiona cu uşurinţă cu domeniile din imediata vecinătate a pregătirii noastre?
Ştim să folosim informaţiile şi rezultatele ştiinţei pentru o dezvoltare transdisciplinară a elevilor
noştri, astfel încât aceştia să devină oameni adaptaţi ai societăţii de mâine?
Utilizarea Internetului poate constitui o oportunitate în învăţare, dar ea presupune
existenţa unor metacompetenţe (incluzând şi reunind abilităţi de utilizare a computerului,
identificare de cuvinte cheie în navigare pentru obţinerea de informaţii, preluarea informaţiilor,
traducerea adecvată a acestora dacă sunt în limbi străine, prelucrarea lor etc). Selectarea informaţiei
este un proces dificil, care, dacă nu avem formulate obiective clare, poate fi un mare consumator de
timp! Site-urile pot fi în limba engleză. Este un bun prilej de a colabora cu colegii care predau
limba engleză în şcoala dumneavoastră, nu numai la traducerea unor materiale, dar şi în stabilirea
unor teme de casă comune! Se poate alege efectuarea unor teme la care materialele informaţionale
să fie în limba străină, iar conţinutul să fie de istorie, profesorii de limbi străine verificând
corectitudinea traducerii, iar dumneavoastră corectitudinea ştiinţifică.
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Utilizarea computerului la ore presupune re-configurare curriculară, utilizarea calculatorului
la ore (altele decât cele de informatică) fiind nu numai o oportunitate cognitivă ci şi una socioculturală, elevii putând să fie stimulaţi să lucreze în echipe, cooperând în căutarea, schimbul şi
procesarea de informaţii, putându-se realiza integrarea predării cu învăţarea.
Internetul poate fi considerat ca o oportunitate considerabilă, dar planificarea şi dirijarea
învăţării este responsabilitatea profesorului. Computerul, navigarea pe Internet, experimentele în
spaţiul virtual sunt mijloace extreme de eficace dacă sunt utilizate adecvat, dar ele nu pot suplini
lectura propriu-zisă, plăcerea de a citi o carte captivantă. Din păcate elevii secolului XXI citesc mai
puţin! Demersurile directive, de genul „ în două săptămâni, sau în timpul vacanţei să citiţi (şi,
eventual să

faceţi rezumatul!) această carte“ nu vor stimula plăcerea

de lectură, oricât de

interesantă ar fi lectura recomandată. Credeţi că elevii dumneavoastră ar fi interesaţi să afle mai
multe? Interesaţi-vă ce cărţi citesc elevii, citiţi-le şi dumneavoastră şi găsiţi în ele pretexte pentru
lectură ştiinţifică, dezvoltarea unor teme, găsirea de informaţii suplimentare. Să nu uităm însă să ne
menţinem treaz propriul interes şi plăcere pentru lectură!
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CARTEA - IZVOR NESECAT
DE INFORMAŢIE ŞI SATISFACȚIE PENTRU ORICE VÂRSTĂ
Prof. documentarist, Lupulescu Teodora Georgiana
Colegiul Național „ Tudor Arghezi„ Târgu-Cărbunești, Gorj
Motto : „Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Și, cum o atingi cu ochii și cu
mintea, sufletul ți se deschide ca un prieten bun”.

- Maxim Gorki
Relaţia omului cu cartea are o istorie

îndelungată. Lectura a fost, este şi va rămâne o
activitate de îmbelşugare cognitivă şi spirituală
specifică cititorului, care va aprecia pe deplin un
text literar, când va renunţa pentru o clipă la
prejudecăţile sale culturale, la diversele probleme
subiective în favoarea explorării lumii interioare
a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea
sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare.
Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea ce te reprezintă. Un lucru
important este şi calitatea cărţilor de a nu face zgomot, în schimb, îndemnându-te cu tainic cântec
de sirenă, să le răsfoieşti, să le redeschizi, produc seisme culturale şi ştiintifice, dând naştere unor
neaşteptate vibraţii spirituale. Fără îndoială, cărtile rămân personajele principale ale universului
nostru cultural, continuând să modeleze mentalităţi şi să-şi manifeste eficienţa, contribuind la
îndestularea culturală a umanităţii.
Având permanent ca obiectiv dezvoltarea fizică şi psihică a copilului, pe care nu trebuie să-l
considerăm un simplu „sac” de cunoştinte, ci un factor activ şi creator în procesul propriu de
învăţare şi formare, educatorul şi părintele trebuie să ştie că „tot ce e mai frumos este, mai presus de
orice, rezultatul unui calcul exact”(Charles Baudlaire). Pentru realizarea justă a organizării şi
îndrumării lecturii elevilor se impune o colaborare strânsă între şcoală şi familie. Este necesar să se
ia în discuţie problema lecturii elevilor şi să se scoată în evidenţă imensul ei rol în formarea
personalităţii copilului, să se dea îndrumări despre ce şi cum trebuie să citească copiii, spre a-i ajuta
să înţeleagă ceea ce citesc şi a le dezvolta interesul pentru lectură.
Cărţile oferă modele de conduită, le dezvoltă simţul critic, ii informează, le îmbogăţeşte
cultura. Din cărti vor citi legende şi povestiri istorice, poezii despre plante, animale şi faptele
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oamenilor, vor afla lucruri minunate despre personalităţile marcante ale poporului nostru, univers,
planetă, alte popoare, despre tradiţii, obiceiuri, sărbători, grădinărit, gătit, condus şi altele. Cel mai
sigur şi sincer prieten e cartea. Dacă vrei, te încântă cu descoperirile ei, îţi dă o mai largă vedere, te
întăreşte cu vorbe şi îţi dă ajutor dacă vrei. Unde să mai găseşti atâtea foloase, o fire mai lăudabilă,
o veselie mai neschimbătoare atât de tăcută? Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc
despre viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine.
Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum ne modelează sufletul
cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului nostru
muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor "creşte lumina cea fără de amurg a
unei umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă„.
“ Lectura nu devine plăcere decât dacă intră în joc creativitatea, decât dacă textul ne
oferă şansa de a ne pune aptitudinile la încercare ” (Wolfgang Iser). Ea implică dialogul cu textul, în
care elevii fac predicţii, îşi pun întrebari şi încearcă să răspundă la ele, parafrazează, îşi imaginează,
fac deducţii, integrează noile elemente în cadrul schemelor proprii despre lume şi viaţă, despre
cunoaştere, citesc si recitesc textul, fac pauze de gândire. Lucrul cu cartea este de neînlocuit pe
parcursul şcolarizării. Este necesar să-l apropiem pe copil, în mod conştient de universul cărţii. El
trebuie să simtă bucuria lecturii, fiecare carte fiind „ o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi”
(Mihail Sadoveanu ). Am îndrumat elevii să împrumute cărţi de la biblioteca şcolii şi a oraşului, de
la Centrul de Documentare și Informare existent în școala lor.
Lectura în afara clasei are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit, să le stimuleze
interesul pentru carte, să le satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Contribuie
într-o măsură însemnată la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui vocabular activ,
bogat şi colorat, la dezvoltarea dragostei de patrie, la educarea sentimentelor estetice.
Un cititor interesat să pătrundă sensul fiecărui cuvânt, al fiecărei fraze, nu trece mai departe
când dă peste pasaje pe care nu le-a înţeles. El caută în dicţionare, enciclopedii, sau consultă pe alţii
în legătură cu sensul cuvintelor necunoscute, şi numai după ce le-a înţeles, merge mai departe. În
timpul lecturii cititorul gândeşte fără înterupere, îşi aminteşte ceea ce a învăţat până atunci, compară
vechile cunoştinte cu cele asimilate acum, descoperă ceea ce este comun şi ceea ce este propriu
numai textului nou, sintetizează ceea ce citeşte, judecă valoarea lucrării parcurse, calităţile ei,
apreciază în ce măsură i-a plăcut, l-a emoţionat sau nu nu i-a plăcut, l-a indispus, plictisit, revoltat.
Este foarte important ca elevul să conştientizeze faptul că în lectură nu viteza contează, ci
înţelegerea justă şi deplină a textului, memorarea fidelă a elementelor esenţiale, capacitatea de
reproducere a lor ori de câte ori este nevoie. Când cititorul caută să pătrundă înţelesul fiecărui
cuvânt, al fiecărei fraze, să descopere profunzimea ideilor şi frumuseţea stilului, el face o lectură
activă. Cel care „ aleargă” cu ochii pentru a parcurge cât mai multe texte, fără să pătrundă sensul şi
99

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

valoarea lor, întreprinde o lectură superficială. Scriitorul francez Jules Payot combate cu
înverşunare acest fel de lectură: ” la mulţi copii se dezvoltă o manie stranie: devorarea cărţilor.
Niciodată nu se opresc pentru a înţelege, niciodată nu se înteabă dacă este adevărat ceea ce citesc.
Ei gonesc în lectură ca maniacii vitezei pe o şosea; cititorii pasivi ( cei ce recunosc semnele, dar şi
sensul cuvintelor) înghit paginile cum înghit automobiliştii kilometri”. Cititorii grăbiţi n-au timp să
guste frumuseţea unei povestiri, să-şi imagineze minunate locuri din ţinuturi îndepărtate, să lase
fantezia să zboare, refăcând în mintea lor amintirile fermecătoare, momentele palpitante, să trăiască
împreună cu eroii povestirilor, bucuria sau tristeţea, dezamăgirea sau speranţa.
Atunci cand o carte ne-a plăcut sau ne-a interesat mult, o putem reciti după o vreme. Este
suficient să ni se amintească doar câteva din datele mai importante, pentru ca memoria noastră să
reactualizeze impresiile legate de prima lectură.
Apariţia cărţilor, bibliotecilor şi a librăriilor electronice aduce astăzi omenirea în faţa unei
dileme: ce va aduce viitorul, cine va învinge? Oare hârtia, ca suport, va deveni o amintire, aidoma
pergamentului sau a altor materiale? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, adică indiferent de
suportul cărţilor, putem spune împreună cu Miron Costin că "nu este alta, şi mai frumoasă şi mai de
folos în toată viaţa omului, decât cititul cărţilor".
Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei
cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între file de sute
de ani, par moarte, dar noi le putem învia dezvăluind o lume nebănuită. O carte o citeşti când vrei,
cum vrei şi ori de câte ori vrei. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns
fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. Cartea este atât de
înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu jigneşte, te aşteaptă să revii. Cartea
este învăţătorul care te conduce la bine, te face să

te bucuri, să râzi şi să plângi. O carte te

trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. Toate celelalte
mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate vor rămâne oricât de
mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele tehnice.
« Poate că nu cele mai mari fericiri le poţi găsi într-o carte, dar în mod sigur de cele mai
mari nefericiri te poţi apăra citind. Poţi supravieţui oricărei încercări dacă ai de partea ta cuvântul
aşezat în rând nobil. Pentru ca acesta este adevărul: cartea ne face puternici. Cartea ne face
nemuritori » (Alice Năstase Buciuţa).
De la mic la mare, de la tânăr la vârstnic, toţi beneficiarii dreptului de a citi, putem
înmănunchea cuvintele de recunostinţă pentru beneficiile cărţii, în buchetul nemuritoarelor versuri:
« Carte frumoasă cinste cui te-a scris
Încet gândită, gingaş cumpănită ;
Eşti ca o floare anume înflorită
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Mâinilor mele, care te-au deschis »

(Tudor Arghezi, Ex libris)

Lumea Cunoștințelor este foarte variată și o parte componentă a ei este BIBLIOTECA – în
care oricine și oricând poate găsi un text pe plac sau o „lume„ întreagă. De aceea, vreau să vă
împărtășesc activitatea pe care le-am propus-o elevilor mei, cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și
a Drepturilor de Autor, chiar dacă în situația actuală predarea-învățarea-evaluarea se realizează online. „ Vă invit să desenați cartea în care ați vrea să locuiți sau să dați viață unui personaj care vă
însoțește la tot pasul de când l-ați întâlnit……. Vă mulțumim că nu uitați CARTEA și
BIBLIOTECA! Vă urăm mulți ani de călătorii în lumea cărților, dragi și iubiți cititori, mici și
mari!„
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APLICAȚII ALE TEOREMELOR DE BAZĂ ALE CALCULUI DIFERENŢIAL
Prof.Lupuleţ Ion
Colegiul Tehnic Nr.2 Tg.Jiu, jud. Gorj
I. INEGALITĂŢI , ECUAŢII , INECUAŢII
I1.Fie 0 <a<b şi f x   ln x , conform teoremei lui Lagrange există cel puţin un punct c  a, b a.î.
f b   f a 
ab

 f c  . Să se arate că c   ab ,
.
ba
2 


Soluţie :
f b   f a 
ln b  ln a 1
 f c  
 .
ba
ba
c

Pentru a demonstra că c  ab



1
1

transformăm relaţia de demonstrat
c
ab

b
1
ln b  ln a
1
b a

după cum urmează : ln 
.
ba
a
ab
b
a
Consider funcţia g : 1,  R; g x   ln x 

Avem g x  

2 x  x 1
2x x

x 1
x

.

 0 ( deoarece 2 x  x  1 





2

x  1  0. ).

Deoarece g x  0, x  1 şi g 1  0  g x   0; x  1, (1).

Pentru x 

b
 1 înlocuit în relaţia (1) se obţine rezultatul cerut.
a
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Pentru a demonstra că c 
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1
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transformăm relaţia de demonstrat
c ab

b
1
ln b  ln a
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după cum urmează : ln  2
.
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ba
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a
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De aici ideea de a considera funcţia h : 1,   R;

Avem

2

x  1
h  x  
2
x x  1

Pentru x 

 0,

h x   ln x 

2x  1
x 1

x  1,  şi cum h1  0  hx   0; x  1, (2) .

b
 1 înlocuit în relaţia (2) se obţine rezultatul cerut.
a

I2. Să se demonstreze inegalităţile : e
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Soluţie : aplic rezultatul exerciţiului anterior pentru a  2n , b  2n  2 .
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n
3n

 3n  1  0  A
n  1 3n  1
Apoi c  2n,2n  2 a.î.



ln

ln 2n  2   ln 2n
2

2
2n  2  2n

n 1
n
2n
2
2
 1
 1
 1
n  1
2 n 1
(2)
 ln 1   
 ln 1   
 n  1    e
2
2n  1
 n  2n  1
 n  2n  1
 n
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n

2n

3n

 1
Din (1) şi (2)  e 2 n 1  1    e 3n 1
 n

 ee



1
2 n 1

n

1


 1
 1    e  e 3n 1 de unde se obţin
 n

relaţiile din enunţ.
II. CALCULUL LIMITELOR DE ŞIRURI
L1.Se consideră funcţia f : 1,  R , f x  ln ln x şi şirurile an n1 , bn n1 , c n n1 ,
an 

1
1
1

 ... 
, bn  an  f n, cn  an  f n  1, n  N , n  2 .
2 ln 2 3 ln 3
n ln n

a) Să se calculeze f x 
b) Să se arate că funcţia f x  este strict descrescătoare pe 1,
c) Utilizând teorema lui Lagrange să se arate că k  1, c  k , k  1 a.î. f k  1  f k  

d) Să se arate că

1
c ln c

1
1
 ln ln k  1  ln ln k 
, k  1
k  1ln k  1
k ln k

e) Să se arate că şirul bn n2 este strict descrescător , iar şirul cn n2 este strict crescător.
f) Să se arate că şirurile bn n2 şi cn n2 sunt convergente şi au aceeaşi limită .
g) Să se calculeze lim a n
n


1
1
1
h) lim  n
 n
 ...  n
n
n
n 2  1 ln 2  1
2  2 ln 2  2
3 ln 3n




 

 

 







Soluţie :
a) f  x  

1
x ln x
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b) f x   

1  ln x

x ln x 2

 0, x  1 deci f  strict descrescătoare pe 1,

c) f este o funcţie Rolle pe intervalul k , k  1 , k  2 şi cf. teoremei lui Lagrange c  k , k  1 a.î.

f k  1  f k  


1
1
1 
 (deoarece derivata lui f este descrescătoare ).
 
;
c ln c  k  1 ln k  1 k ln k 

d) rezultă de mai sus că

1
1
 ln ln k  1  ln ln k 
, k  2 (1)
k  1ln k  1
k ln k

e) bn 1  bn  a n 1  a n  f n  1  f n  

1
  f n  1  f n   0 în virtutea relaţiei
n  1ln n  1

(1) aplicată pt. k=n.

cn1  cn  a n1  a n   f n  2  f n  1 

1
  f n  2  f n  1  0 în virtutea
n  1ln n  1

relaţiei (1) aplicată pt. k=n+1.

f) sumând în relaţia (1) după k  2, n avem :
n

n
n
1
1







f
k

1

f
k




k  2 k  1 ln k  1
k 2
k  2 k ln k

 a n 1 

1
 f n  1  f 2  a n (2)
2 ln 2

Din (2) f n  1  ln ln 2  an  f n a n  f n   f n  1  f n   ln ln 2  0 în virtutea faptului că
f e crescătoare

Deci

bn   ln ln 2
  bn convergent.
bn1  bn
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Din (2)  a n 1 

1
 f n  1  ln ln 2  f n  2
2 ln 2

a n 1  f n  2  f n  1  f n  2 

1
1
 ln ln 2 
 ln ln 2
2 ln 2
2 ln 2

1

 ln ln 2
2 ln 2
  c n convergent.

 cn


 c n 1 
c n 1

Din relaţia bn  cn  f n  1  f n  prin trecere la limită când n   dacă se ţine seama de

lim ln ln n  1  ln ln n  lim ln
n 
n 

NOT
ln n  1
 ln 1  0 se obţine că lim cn  lim bn  b .
n
n 
ln n

g) din an  bn  f n rezultă că a n  



 



 

    

lim a3n  a2n   lim a3n  f 3n  lim a2n  f 2 n  lim f 3n  f 2 n 
n

h)

n

n

n

 ln 3n 
 ln 3 
  ln ln 3  ln ln 2  ln 
 b  b  lim ln 

n
n
ln
2
ln
2





L2. Să se arate că şirul a n 
a n   2;1

1
1



1
2

 ... 

1
n

 2 n este monoton , mărginit şi că

n  N .

Soluţie :
se consideră funcţia f : 0,  R , f  x   2 x şi şirurile an n1 , bn n1 , c n n1 ,

an 

1
1



1
2

 ... 

1
n

, bn  an  f n, cn  an  f n  1, n  N , n  1 .

a) Să se calculeze f x 
b) Să se arate că funcţia f x  este strict descrescătoare pe 0,
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c) Utilizând teorema lui Lagrange să se arate că k  1, c  k , k  1 a.î. f k  1  f k  

d) Să se arate că

1
k 1

1

 2 k 1  2 k 

k

1
c

, k  1

e) Să se arate că şirul bn n1 este strict descrescător , iar şirul c n n1 este strict crescător.
f) Să se arate că şirurile bn n2 şi cn n2 sunt convergente şi au aceeaşi limită .
a) f  x  

1
x

b) evidentă căci f x   

1
2 x3

 0, x  0

c) f este o funcţie Rolle pe [k,k+1]

d) 2 k  1  2 k 

1
1
 1
1 
 2 k 1  2 k 
, k  1 (1)
 
,
 
k 1
k
ck  k  1 k 

1

e) bn 1  bn  a n 1  a n  f n  1  f n  

1
3

n 1

  f n  1  f n   0 în virtutea relaţiei (1)

aplicată pt. k=n.

cn 1  cn  a n 1  a n   f n  2  f n  1 

1
3

n 1

  f n  2  f n  1  0 în virtutea relaţiei (1)

aplicată pt. k=n+1.
f) sumând în relaţia (1) după k  1, n avem :
n


k 1

1
k 1

n

n

k 1

k 1

   f k  1  f k   

1
k

 an1  1  f n  1  f 1  an
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Din  a n 1  1  f n  1  f 1  a n  f n  2  1

 a n 1  f n  2  f n  1  f n  2  1  2

 cn1  f n  1  f n  2  1  1 căci f n  1  f n  2
Apoi din  a n 1  1  f n  1  f 1  a n  f n 

 f n  1  f n   2  a n  f n 

 a n  f n   2 căci f n 1  f n deci bn  2 .

Deci

cn1  1
  cn - convergent
cn1  cn 

Apoi

bn  2 
  bn - convergent
bn 1  bn 

Din relaţia cn  bn  f n  1  f n  prin trecere la limită când n   se obţine că lim c n  lim bn .
n 

n 
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REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE GEOMETRIE FOLOSIND
RELAŢIA LUI VAN AUBEL
Lupuleţ Marinela Denisa
Colegiul Național “Tudor Arghezi”, Tg.Cărbunesti, jud. Gorj
În triunghiul oarecare ABC, se duc cevienele AA’, BB’ si CC’, ( A  BC , B  CA, C    AB ).
Dacǎ acestea sunt concurente într-un punct I, atunci are loc relaţia:

AI AC  AB 


IA BC  CB 

(1)

Relaţia (1) poartǎ numele de relaţia lui Van Aubel.
Cu ajutorul acestei relaţii putem calcula direct raportul segmentelor determinate de punctul de
intersecţie a trei ceviene pe oricare dintre ele, fǎrǎ a mai recurge la teoremele lui Menelaus sau Ceva.

Demonstraţie.
Scriem teorema lui Menelaus în triunghiul AA’C intersectat de transversala BIB’:

AI BA B C
AI BC B A


1


(2)
IA BC B A
IA BA B C
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Pe de altǎ parte, scriem teorema lui Ceva pentru cevienele concurente AA’, BB’ si CC’ şi rezultǎ:

AC  BA CB 
CA AC  CB 


1


BC  CA AB 
BA BC  AB 
Construim proporţii derivate pentru a scoate raportul

BC
, pe care îl vom înlocui apoi în relaţia (2):
BA

BC CA  BA AC   CB   AB   BC 


BA
BA
AB   BC 
Relatia (2) devine astfel:

AI AC   CB  AB  BC  AB AC   CB  AB  BC 




IA
AB  BC 
CB
BC   CB



AI AC  AB 


q.e.d.
IA BC  CB 

Probleme rezolvate
Problema 1:Fie M si N douǎ puncte situate pe laturile (AB) şi (AC) ale triunghiului ABC astfel
încât:

BG CG

2
GN GM
unde G este punctul de intersecţie al segmentelor (BN) şi (CM). Sǎ se demonstreze cǎ AM   MB si

AN   NC.
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Rezolvare: Fie P  AG  BC . Notǎm:

a

AM
AN
BP
,b 
,c 
MB
NC
PC

Conform teoremei lui Ceva, putem scrie:

AM BP NC
ac


1
 1  b  ac (1)
MB PC AN
b
În continuare voi aplica relaţia lui Van Aubel. Conform acesteia, putem scrie:

BG BM BP
1


 2   c  2a  1  ac  ac  2a  1 (2)
GN AM PC
a
CG CP CN
1 1 1 1


2  
  2ac  1  a (3)
GM BP AN
b c ac c
Din relaţiile (2) si (3), rezultǎ cǎ 4a  2  1  a  a  1 ; înlocuind aceastǎ valoare în relaţia (3),
obţinem c  1 . Din relaţia (1), se deduce acum cǎ b  1 .
Revenind la notaţii, avem:

a 1

b 1

AM
 1  AM   MB 
MB

AN
 1  AN   NC  , q.e.d.
NC

Problema 2: Fie triunghiul ABC. Considerǎm punctele K   AC , L  BC  astfel încat
si

CK a

KA b

CL c
KM
LM
 , unde a, b, c, d sunt numere reale pozitive. Sǎ se calculeze rapoartele
şi
.
LB d
MB
MA
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Rezolvare: Notǎm N   CM  AB . Conform teoremei lui Ceva, avem:

CK AN BL
a d AN
BN ad


1  
1

(1)
AK NB LC
b c NB
AN bc
Se scriu acum relaţiile lui Van Aubel:

BM
BL BN d ad bd  ad
KM
bc


 



(2)
MK LC AN c bc
bc
MB d a  b 

AM AN AK bc b bc  d 
ML
ad



 


(3)
ML BN CK ad a
ad
AM bc  d 
Relaţiile (2) si (3) exprimǎ rezultatele cerute.
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CURRENT TRENDS IN TEACHING ENGLISH
Prof. Manescu Camelia,
Colegiul Tehnic Nr.2,Tg. Jiu
Abstract
There are many ways to teach English, some more effective, some less effective. We found that the
diversification of training sources involves modern strategies for sizing, structuring and teaching
English. A new way of selecting information, decongesting it and other criteria for teachinglearning English is required. Today the emphasis is on communication. The purpose of
communication in the process of teaching English can vary: from the simple transmission and
assimilation of information to problem solving, capacity building, beliefs, attitudes, etc. In this
paper we will make a description of the most frequently used methods of teaching English, such as:
case study, language learning in the community, the path of silence, the audiolingual method, etc.
Of course, the selection of these methods is subjective, the criteria according to which they were
chosen being their efficiency and degree of popularity. Analyzing the methods specified in our
study, we came to the conclusion that traditional methods still coexist with modern ones, an eclectic
approach being effective in teaching English.

The ﬁeld of language education is changing at an ever-increasing rate. Traditional notions of
education are giving way to newer, more innovative ways of thinking about how we learn, teach
and acquire knowledge. Today's tech-savvy students have a world of resources and information at
their ﬁnger tips. Today's job market requires more than a knowledge of another language. In the
twenty-ﬁrst century, a comprehensive essential skill set is needed for employment. This includes
competence in areas beyond languages such as: numeracy , thinking skills , computer use , the
ability to work well with others.

There are ways to make learning languages fun or more

enjoyable, but that does not mitigate the need for continuous and dedicated practice. Traditional,
hierarchical and patriarchal attitudes are giving way to more collaborative approaches. Old,
authoritative, “teacher-centred” or “expert-centred” approaches to teaching are as out as black and
white televisions. Students do not care that their teachers have a big pile of corrections on their
desk. Nor do they care that their teachers are overworked and underpaid, or that language programs
are the underdog of the institution. Projects that challenge students to reﬂect and ask how they
themselves have grown and changed in positive ways are deﬁnitely in. The use of student portfolios
is increasing in education in general. When it comes to demonstrations of learning, student
portfolios are gaining popularity at a rapid pace. They are collaborative efforts between a student
and a teacher that provide clear demonstrations of a student‟s progress and achievements. Students
are guided by their teachers to develop their own portfolios over time. Student portfolios contain
demonstrations of their knowledge and authentic language use. When it comes to demonstrations of
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learning, student portfolios are gaining popularity at a rapid pace. They are collaborative efforts
between a student and a teacher that provide clear demonstrations of a student's progress and
achievements. Students are guided by their teachers to develop their own portfolios over time.
Student portfolios contain demonstrations of their knowledge and authentic language use. Digital
and multimedia projects offer evidence of their oral and listening competencies. More and more,
electronic portfolios are being used. The beauty of the student portfolio is that the student owns it,
not the teacher. There is a trend in language education overall to incorporate student self-monitoring
and self-assessment. Portfolios are an excellent tool to teach learners how to self-monitor and
evaluate, as well as providing them with provable demonstrations of their learning. Another way of
facilitating the English language acquisition is through problem solving activities and tasks which
ensure learner participation and interaction. The highlights of this class are:
-to improvise the teaching methodology with new techniques in ELT
- to handle tough students to improve their communication skills in a very easy manner
- to make all the students to participate in the classroom with a lively environment
-to implement the latest methodological trends in English language teaching to the native language
speaking students.
McKay distinguishes the following methodological trends:
1. The grammar-translation method -The first method which we shall look at in this historical
examination, which has prevailed a long time in the teaching of English and of other modern
languages, is based on grammar and translation. It is a deductive, intellectual method, according to
which the language is acquired by memorising the grammatical rules and paradigms and long lists
of vocabulary, and is practised by the application of this knowledge in exercises of direct and
inverse translations.
2. The direct methods- Once it was decided that when learning a foreign language, the objective
should be the ability to communicate with speakers of that language, rather than just the ability to
read literary works, the method using grammar and translation was seen as no longer serving a
purpose, or could not at least be employed exclusively.
3. The structural or audio-lingual method -This method, also known as “linguistic”, as it was the
first to be consciously and intentionally based on a determined concept of language and its
acquisition. This method began to invade the education system at all levels: university faculties,
technical schools, secondary schools etc.
4. The cognitive approach - According to this approach, the learning of a language consists in
acquiring a conscious control of its structures and its phonetic, lexical and grammatical elements, by
means of, above all, the study and analysis of these structures, organised into coherent groups of
knowledge. Once the student has reached a certain level of cognitive command of these elements,
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he will develop almost automatically the ability and capacity to use the language in realistic
situations.
5. The communicative approach -These days, the methodological trend which appears to
dominate the theories of language teaching and its teachers is the communicative, notionalfunctional approach. Rather than a new methodology, the communicative approach is a general
philosophy which has been at the forefront of foreign language learning for the last 15 years. Its
basic argument is that the learning of a foreign language should be directed towards the student
acquiring communicative competence, that is to say, the acquirement of a series of skills which
permit him to communicate with native speakers of the language in the most common situations of
daily life [1, p.35-39].
According to Richards J., and Rodgers T., there are different approaches concerning methods of
teaching English. They list the followings:
1. Scientific Approach: improved methods of Teaching English are urgently needed as it is
the language of modern technology, science, art, politics, medicine, etc. A systematic and
scientific approach is required for its adequate teaching. It causes a lot of confusion if taught
haphazardly; really a hard task to accomplish. Unless the teacher adopts befittingly
structured and cautiously designed methods, ultimate success is unthinkable. Concerted
efforts are needed to charter a well planned programme for the purpose [2, p.56].
2. Community Language Learning: as the name indicates, this method follows a
“humanistic” approach which was supported by Charles A. Curran, a specialist in
counseling and a professor of psychology at Chicago University. His method is known as
Counseling-Learning, and it redefines the roles of the teacher (counselor) and learners (the
clients) in the language classroom.
3.Learning by doing: a lot of emphasis is laid on teaching the action verbs by actually performing
the actions. The concepts thus formed sink deep into the mind and one tends to become what one
does. Activity provides vividness to experience. For instance, when the students have just returned
from the zoo, they would describe their experiences most enthusiastically. Likewise, they would
write interestingly about a picnic party or a boating trip, immediately after having a trip. This is
how learning process is accomplished by „doing‟. It improves vocabulary in general and action
words in particular [2, p.65].
4.Functional Approach: before the Functional Approach was taken into fashion, reading and
writing were initiated with the letters of alphabets which are abstract to the students and is devoid of
interest at all. The modern trend opines to establish the functional approach in the teaching of the
both. It is necessitated to begin with the words of immediate interest to them and come from the
range of their experience. They should also be provided with variety of exercises for the purpose to
115

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

prepare them to read and write conveniently. The readiness tenure is considered to be a very
significant one [2, p.68].
5. Audio- Visual Aids: modern trend of Teaching English emphasizes a lot on the use of AudioVisual aids to attract the interest of the students. These are considered to be an integral part of the
Teaching of foreign language in the advanced countries. The exercise of pictures, films and lingua
phone records infuses a new life in their bones. A teacher who is considerably dedicated to this
work, taps up all possible sources to procure the required material. He harnesses the potentialities
and capabilities of the students for the purpose [8, p.70].
6. Oral Work: with a view to laying a concrete foundation in the teaching of English, oral work is
highly recognized as the vital skill. It is crystal clear that the unerring language sense which is
independent of all grammar, can only be cultivated by forming good speech habits. No syntax
knowledge can be of any avail in this regard. Reading and writing are part and parcel of a language
but speaking is the natural mode of expression. The traditional methods of teaching language are
now considered to be vague ones rather modern trend is very much inclined towards oral practice
[2, p.72].
7. Controlled Vocabulary: a considerable inclination towards conversational approach, does not
mean a haphazard presentation of new vocabulary and structures. An arrangement of oral work
should be made that befits our conditions. The modern trend is in favour of teaching scientifically
selected and suitably graded structures and vocabulary. The words of high frequency should
precede those words which occur less frequently in the course of speaking and reading. The teacher
should not impart everything whatsoever strikes his mind or comes his way. He should rather
follow a carefully chartered programme and well-tried methods and principles of selection and
gradation [2, p.75].
8. Play-way-Method: the interest of the student is the main concern of the modern way of
education. While learning through „Play-Way-Method‟, he is less conscious of a sense of work,
hence no feeling of tiresome, the better he learns. Play-Way-Method captures the attention of the
student yielding remarkable results and feedback. Plays, dialogues, declamation contests, debates
and competition of vocabulary tests stimulate the interest of the students in language learning [2,
p.77].
9.Problem solving approach: the way the modern trend fascinates the students, is throwing out a
problem challenging the students to solve it. It targets at creating in them the habits of reflection and
thinking [2, p.79].
10. Brain Storming: is an advanced and modern teaching technique in which the teacher is not to
be a full time participant or speaker rather provides opportunity to the students to guess or seek
answers. Having given some clues, the teacher strives to elicit answers from them. Students guess
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the answers of the desired questions or the meanings of the new vocabulary using hit and trial
method but the right answer is finalized by the teacher in the end. The method enhances the
capabilities, potentialities and self confidence of the student [2, p.82].
11. The Silent Way: It is a classroom technique wherein the teacher remains silent while students
output the language through simulated experiences using tokens and picture charts as central
elements. For instance, a color-coded phonics (sound) chart called a fidel, with both vowel and
consonant clusters on it, is projected onto a screen to be used simultaneously with a pointer, thus
permitting the pupil to output continually the target language in a sequence of phonemes. Brightly
coloured rods are integrated into this method for students to learn spatial relationships, prepositions,
colors, gender and number concepts, and to create multiple artificial settings through their physical
placement. This method works effectively to promote small group

discussion. Students are

encouraged to produce as much language as possible and to self-correct their pronunciation errors
through manual gesticulation on the part of the instructor. The greatest strength of this method lies
in its ability to draw students out orally, while the teacher listens. This inner criteria allow learners
to monitor and self-correct their own production. It is here where this method differs notably from
other ways of language learning [2, p.85].
12.The way of language learning by memorizing forms of verbs, nouns, adjectives, pronouns
and grammatical rules is still being used today in formal classes in universities. But there are
signs that this is not going to stay for long because of the recent new trends in language learning:
For one, there are now many courses on language learning in the Internet, some of them are free, at
least for the fundamentals. Of course these free courses have ads inserted here and there with
options to upgrade for a cost. But if one is really interested and has the time and the Internet
connection, language learning is no longer a big problem, unlike before where we have to pay
tuition and miscellaneous fees to learn a language in university. Secondly, there are now video and
audio lessons on language learning that can be accessed through the Internet. Before learners only
had the textbooks and the dictionaries. They were never sure if their teacher pronounced the foreign
words correctly since he or she was also not a native of that foreign language. Thirdly, students
have now translations with the click of their computer mouse. This was unthinkable before. They
have talking dictionaries and just by typing a word in English, choose the language they want a
translation of this word in, and hit the return key and they hear the word in the other language.
Apprentices learn languages through cell phones, mp3 players and other gadgets. They can have
live online tutors with the use of Skype. After analyzing all the above mentioned methods and
current trends, suggested by scientists we have concluded that the world is changing at a rapid pace.
The process of teaching English is in a continuous change. Old, authoritarian models are giving way
to gentler, more collaborative models. Students are as hungry as they ever were to be guided,
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coached and mentored. Their curiosity about the world around them continues to be piqued. The
difference now is that they have that world at their ﬁngertips. They are experiencing the world
through technology in a way that their parents and teachers never did. Today's language classroom
is vastly different from that of the mid- to late twentieth century. The focus is no longer on
grammar, memorization and learning from rote, but rather using language and cultural knowledge
as a means to connect to others around the globe. Geographical and physical boundaries are being
transcended by technology as students learn to reach out to the world around them, using their
language and cultural skills to facilitate the connections they are eager to make. There is a case for a
reconceptualized ﬁeld that is more learner-centered, more collaborative and more technologically
driven. The trends in language learning are moving us forward in such a way as to empower our
students to communicate with others across the globe in real time.
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UNITATEA BIOCHIMICA A MATERIEI VII
Prof. Neguleasa Carmen,
Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu

Apariţia vieţii a constituit şi constituie una din principalele direcţii spre care şi-au îndreptat
atenţia numeroşi cercetători din diferite domenii între care şi biochimiştii.
În decursul evoluţiei vieţii, natura a selectat din totalul elementelor chimice aproximativ 52
care intră în compoziţia materiei vii. Dintre acestea numai 40-43 apar în mod constant în orice
organism vegetal sau animal. Implicate în mod eseţial în structura şi funcţionalitatea organismelor
sunt însă numai 25 elemente.
În ordinea crescătoare a numărului de ordine, Z , ele sunt: H, C, N, O, F, Na, Mg, Si, P, S,
Cl, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Mo, Sn, I.
Carbonul se distinge ca element fundamental deoarece el stă la baza substanţelor organice
având următoarele însuşiri esenţiale pentru viaţă : capacitatea de a forma legături covalente stabile
cu alţi atomi de carbon sau atomi de alte tipuri, capacitatea de a forma lanţuri sau inele stabile cu
alţi atomi de carbon. În fond, se poate spune despre chimia materiei vii că este « chimia
Carbonului » şi că fără acest element nu ar fi putut să apară viaţa pe pământ, în formele existente
astăzi.
În substanţele organice carbonul se leagă mai ales de O, H, N. O analiză elementară a unei
albumine având origini diferite arată următoarele proporţii medii ale acestor elemente de bază :

ÎN MEDIE

C%

O%

H%

N%

PLANTE

54,00

38,00

7,00

0,03

ANIMALE

21,00

62,00

10,00

3,00

OM

21,05

62,43

9,86

3,10

TABEL 1. Proporţiile medii ale C, O, H şi N la o albumină cu diferite origini
Dintre toate elementele cunoscute 11 sunt comune, în mod constant, tuturor fiinţelor vii . Ele se
găsesc în aceleaşi proporţii, de la protiste până la mamifere.
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ELEMENT CHIMIC

%

OXIGEN

66,0

CARBON

17,5

HIDROGEN

10,2

AZOT

2,4

CALCIU

1,6

FOSFOR

0,9

POTASIU

0,4

SODIU

0,3

CLOR

0,3

SULF

0,2

MAGNEZIU

0,05

F, Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Ti, B, I, As, Pb, Sn,

0,1

Mo, V, Si, Br, Cr, Se, Rb, Li, Al, Cs.

TABEL 2. Elementele chimice comune organismelor vii
Se constată că cele 11 elemente care formează 99,9% din totalitatea celor care intră în
alcătuirea organismelor vii, sunt cele mai uşoare şi cu volumul cel mai mic din tabelul periodic al
lui Mendeleev, astfel încât organismele le pot găsi cu multă uşurinţă în mediul lor ambiant de la
suprafaţa pământului, acestea participând la alcătuirea principalelor roci din SiAl. Fiind de volum
mic pot trece cu uşurinţă prin porii membranelor vii.
Restul elementelor, care alcătuiesc 0,1% din materia vie, au fie un rol catalitic, fie unul de
formare a anumitor substanţe organice ( Fe în hemoglobină, Co în vitamina B12).
O substanţă de bază care intră în constituţia tuturor organismelor vii este apa şi ea reprezintă
55-95% din greutatea acestora. Cantitatea ei absolută depinde de specia considerată, de vârsta
organismului, de mediul în care trăieşte acesta. Activitatea metabolică a unui organism sau organ
este cu atât mai intensă cu cât şi cantitatea de apă pe care o conţine este mai mare. Acest lucru se
datorează faptului că apa este sediul tuturor reacţiilor biochimice din organism : corpora non agunt
nisi soluta.

ORGANISM ( SPECIE )

APĂ %

MEDUZĂ

95,3

FRUNZE DE SPANAC

92,1
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CIUPERCI PROASPETE

91,3

CARNE DE STRIDIE

88,3

BROASCĂ DE APĂ

79-82

HOMAR

78-84

MELC

76-78

BATOG

72-83

PORUMBEL

71-75

SOMON

64-70

OAIE

52-64

FLUTURELE ( Phaenicia serricata )

79,0

ŞVABUL ( Periplanela americana )

61,1

TABEL 3. Cantitatea de apă ( % ) prezentă în corpul unor specii diferite

ORGAN ( LICHID )

APĂ %

PLASMĂ SANGVINĂ

94

LAPTE

87

SÂNGE

83

GLOBULE ROŞII

72

CREIER

70-85

PLĂMÂN

78-80

INIMĂ

71-80

MUŞCHI STRIAT

74-84

FICAT

70-77

SPLINĂ

76-81

RINICHI

78-79

PIELE

70-75

OCHI

66-69

OASE

30-44

DINŢI

4-14

PĂR

4,1

TABEL 4. Cantitatea de apă ( % ) prezentă în diferite organe
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FETUS (% APĂ )

NAŞTERE (% APĂ )

ADULT (% APĂ )

OM

94,0

69,0

63,0

ŞOARECE

87,2

82,8

71,3

( OU ) 82,3

( PUI ) 72,3

( ADULT ) 61,2

SPECIA

VRABIE

TABEL 5. Cantitatea de apă ( % ) în raport cu vârsta organismelor
Dar apa nu se găseşte niciodată în stare pură. Ea conţine întotdeauna o serie de elemente
minerale (săruri) solvate, a căror cantitate şi natură variază cu organul considerat.
Totalitatea sărurilor solvate în lichidele corpului dau valoarea presiunii osmotice de care
depind schimburile organismului, organului sau celulei cu mediul înconjurător.
În mediul intern al animalelor : hidrolimfă, hemolimfă, sânge, lichid interstiţial, citoplasmă
se găsesc în special cloruri, sulfaţi, fosfaţi, bicarbonaţi etc. de Na, K, Ca, Mg. Cationii acestor săruri
sunt complet disociaţi.
Raportul dintre ionii monovalenţi şi divalenţi: Na+K/Ca+Mg are valori între 1,3 şi 6,6 la
nevertebrate şi între 13,1 şi 61,1 la vertebrate. De valoarea acestor raporturi depinde excitabilitatea
sistemului nervos.
Pe lângă apă şi săruri minerale, organismele au şi cantităţi destul de asemănătoare de
substanţe organice.
Se constată că la fiecare organism (bacterie, protist, nevertebrat, vertebrat, om) substanţele
organice sunt alcătuite dintr-o serie de substanţe de bază, care se pot combina între ele sau cu alte
substanţe,dând substanţe derivate. Iată o succintă listă a substanţelor de bază existente la toate
organismele :
1. acizi organici
a) acizi graşi saturaţi: butiric, caproic ;
acizi graşi nesaturaţi: linoleic,linolenic ;
b) acizi bi- şi polibazici: oxalic, succinic, fumaric, lactic, glioxilic, malic, citric, piruvic,
oxal-acetic, ceto-glutaric etc. ;
2. oze :trioze (gliceraldehida), pentoze (riboza, arabinoza), hexoze (glucoza, galactoza,
manoza ) , oze cu N ( glucozamina în chitină, galactozamina în cartilaje) ;
3. aminoacizi esenţiali (nu pot fi sintetizaţi de animale) :arginina, histidina, izoleucina,
leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofan, valina ; aminoacizi neesenţiali (pot fi sintetizaţi
de animale) : alanina, acid aspartic, cisteina, acid glutamic, glicocol, serina, tirozina.
Toti aceşti aminoacizi în medii alcaline se comportă ca acizi , iar în medii acide ca baze. Ei
joacă deci un rol de substanţe tampon .
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4. terpene : carotenoizi, licopen, caroten, xantofilă, luteină ;
5. steroli (din nucleul fenantren) : colesterol, progesteronă, oestronă, testosteron, cortizol ;
6. substanţe heterociclice (cu nucleu pirolic): porfirine, inoli, imidazoli, pirimidină, piridină,
nicotină, purine (adenina, guanina, citozina, uracilul, timina).
Din astfel de substanţe de bază, prin anumite legături chimce, pot apărea substanţele
complexe, care constituie ţesuturile, organele şi în final organismul.
Aparitia acestor substanţe se realizează prin trei tipuri de legături :
a) ozidice : în zaharuri ( zaharoza, maltoza, lactoza, celobioza), în polioze (amidon,
glycogen celuloză), adenozina, guanozina, vitamina B12 etc. ;
b) esterice : gliceride ;
c) peptidice .
De remarcat faptul că prin legături peptidice aminoacizii se pot lega în di-tri-polipeptide,
până la cele mai complexe macromolecule proteice. Legătura peptidică este mijlocul chimic prin
care au luat naştere proteinele, subtanţele structurale de bază ale vieţii.
Substanţe foarte larg răspândite la toate animalele sunt pigmentii respiratori . Ei formează
combinaţii labile (au un metal care nu-şi schimbă valenţa) în continuare cu oxigenul, a căror
stabilitate depinde de tensiunea gazului din mediu. Se întâlnesc pigmenţi cu fier (hemoglobina,
hemoeritrina, clorocruorina), şi pigmenţi cu cupru (hemocianina).
Hemoglobina este roşie, se află în celule, cu excepţia unor anelide unde poate fi prezentă şi
în plasmă. Este prezentă la unele moluşte, unele anelide, peşti, amfibieni, reptile, păsări, mamifere.
Hemoeritrina este roşie până la incoloră, se află în celule şi este prezentă la unele anelide.
Clorocruorina este roşie până la verde, se află în plasmă şi este prezentă la unele anelide.
Hemocianina este albastră , se află în plasmă şi este prezentă la crustacei, cefalopode şi unii
şerpi.
În structura pigmenţilor respiratori se constată existenţa unei unităţi de bază, cu o greutate
moleculară de 17.600, din al cărei multiplu rezultă toate substanţele transportoare de oxigen, fie că
se leagă de fier, fie de cupru.
În general pigmenţii până la greutatea moleculară de 70.000 se găsesc fixaţi pe globule, iar
peste această valoare sunt solvaţi în plasme.
Fixarea oxigenului la toţi aceşti pigmenţi se face după o curbă caracteristică în forma de S a
cărei valoare de încărcare depinde de pigment şi de condiţiile de presiune parţială a gazului din
mediu. Toţi pigmenţii şi curbele lor de încărcare se supun efectului Bohr adică: în medii mai acide
(în prezenţa CO2+H2O=H2CO3), care apar la nivelul ţesuturilor, curba lor de încărcare se
deplasează spre dreapta uşurând astfel eliberarea gazului fixat în cantitate mai mare decât este
valoarea curbei la nivelul aparatului respirator.
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Toate animalele au acelaşi mod de a fixa oxigenul şi numai valorile absolute ale acestora
variază după natura pigmentului şi tensiunea gazului din mediu.
La toate animalele eliberarea de energie, necesară reacţiilor de metabolism se face în mod
asemănător. Originea acestei energii este soarele. Cuantele de energie captate de cloroplaste se
fixează pe substanţele sintetizate, acestea fiind glucide, grasimi, proteine -toate vegetale, care
constituie hrana directă sau indirectă a oricărui animal.
Aceste substanţe se degradează în organism şi ajung la celule în formă de acid piruvic.
Acidul, ca urmare a dehidrogenării si decarboxilării, racţionează cu coenzima A, dând acetil
coenzima A, substanţă ce intră în ciclul Krebs . Acesta nu este decat o « moară de sfărâmat
substanţe « , în care se eliberează, pe de o parte, CO2 ce trece în sânge şi ajuns la aparatul
respirator se elimină prin expiraţie, iar pe de altă parte, de patru ori câte 2 hidrogeni, care sunt luaţi
de NAD - -> NADH. Electronii hidrogen-ionilor (H+) trec prin lanţul citocromilor, în cursul
transportului cărora se formează din ADP + 3 P- -> ATP, iar hidrogenul ionizat apare la urmă şi se
uneşte cu oxigenul ionizat de fermentul Warburg, adus prin inspiraţie, şi astfel se formează apa.
ATP conţine adenină, riboză şi trei radicali fosfat. Între radicalii fosfat sunt legături
macroergice . Prin ruperea unei singure grupări fosfat se eliberează 30,6 kj.
Prin respiraţia aerobă dintr-o moleculă de glucoză se produc 38 moli de ATP , iar ecuaţia
finală este : C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 38 ATP.
În respiraţia anaerobă, moleculele de ATP se produc numai din glicoliză, deci numai prin
formarea acidului piruvic.În acest proces se produc 2 moli ATP, iar ecuaţia este : C6H12O6 = CH3CO-COOH + 4H+ + 2ATP.
ATP este purtătorul de energie al lumii vii. El are o structură spaţială astfel aranjată încât
între punctele polare există în permanenţă o anumită tensiune elastică, unde molecula se poate uşor
rupe, eliberând un acid fosforic şi o anumită cantitate de energie înmagazinată în legăturile
macroergice ale acestuia. Pentru formarea unei molecule de ATP este nevoie de o anumită cantitate
de energie, dată de trecerea electonilor pe lanţul citocromilor. Aici se face întotdeauna încărcarea
ATP-ului cu energie, iar în celulă se pot rupe una sau mai multe legaturi macroergice şi se
eliberează energie. Ea va fi folosită în reacţiile chimice de sinteză, de pe urma cărora rezultă
încărcături ionice (deci diferenţe de potenţial), căldură, eventual lumină, iar în ţesuturile
contractile, mişcare.
Acest proces este identic la toate organismele animale şi constituie una din dovezile cele mai
puternice ale unităţii lumii vii.

Concluzii :
Unitatea biochimică a lumii vii este susţinută prin următoarele argumente :
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-

11 elemente chimice intră constant în alcătuirea materiei vii, în procent de 99,9% ;

-

Din cele 11 elemente cel mai des întâlnite sunt carbonul, hidrogenul, oxigenul şi azotul ;

-

Carbonul este elementul chimic fundamental din alcătuirea organismelor datorită
următoarelor însuşiri: capacitatea de a forma legături covalente stabile cu alţi atomi de
carbon sau atomi de alte tipuri, capacitatea de a forma lanţuri sau inele stabile cu alţi
atomi de carbon ;

-

Prezenţa apei în organisme, în procent de 50-95% ;

-

Însuşirile apei : esenţială pentru menţinerea vieţii, sediul tuturor reacţiilor biochimice din
organism ;

-

Prezenţa pigmenţilor asimilatori la animale ;

-

Prezenţa ATP ca macromoleculă care înmagazinează energie în lumea vie.

Bibliografie :
GRECU I., NEAMŢU M., ENESCU L., 1982, “ Implicaţii biologice şi medicale ale chimiei
anorganice”, Editura Junimea, Iaşi;
IONESCU - TÂRGOVIŞTE C., 1981, “Necesitate şi abuz în alimentaţie”, Editura Medicală,
Bucureşti;
NENIŢESCU C.D, 1972, “Chimie generală”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
NENIŢESCU C.D. 1980, “Chimie organică”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
PORA EUGEN,, 1980, « Unitatea lumii vii », Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti ;
SORAN VIOREL, 1977, « Viaţa în univers », Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

125

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

ROLUL DISCIPLINELOR TEHNICE ÎN FORMAREA
PROFESIONALĂ
Prof. Pătruţ Felicia
Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
Descentralizarea economiei, trecerea la economia de piaţă, restrângerea numărului de locuri de
muncă, noile exigenţe, determină o responsabilitate sporită a şcolii tehnice în formarea şi
perfecţionarea specialiştilor într-o profesie. Pe de altă parte accelerarea procesului ştiinţific şi
tehnologic reclamă intervenţia statului în reorganizarea învăţământului tehnic preuniversitar ştiinduse că acesta hotărăşte în societatea modernă, nivelul de dezvoltare a unei naţiuni.
Formarea competenţei profesionale a tinerilor ce au absolvit liceul tehnologic este asigurată prin
instruirea lor competentă şi progresivă în timpul şcolarizării, pornind de la problemele generale spre
cele specifice unui grup de meserii, înţelegerea fenomenelor tehnice, însuşirea termenilor de
specialitate caracteristici anumitor meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice în
învăţământul preuniversitar.
În paralel cu asigurarea conţinuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii şi fiecărui nivel
de şcolarizare în cadrul procesului de învăţământ tehnic preuniversitar, se urmăreşte realizarea
educaţiei tehnologice a tineretului. Aceasta, ca parte integrantă a culturii generale, sporeşte
sensibilitatea elevului pentru tehnică, lărgeşte orizontul său tehnic, îl ajută să dobândească o atitudine
receptivă şi creatoare faţă de domeniile tehnicii înţelese în sens larg.
Sistemul de instruire pentru formarea profesională asigură un anumit raport între disciplinele de
învăţământ ce se studiază la un anumit nivel de şcolarizare.
Cerinţele procesului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun
desfăşurarea unui proces de învăţare care să asigure o cultură generală, pe fondul căreia să se dezvolte
gândirea tehnică, înţelegerea principiilor care au stat la baza descoperirilor şi creaţiilor ştiinţei, care
să promoveze o reacţie pozitivă faţă de mediul tehnic şi să formeze premizele tehnice şi practice ale
însuşirii în condiţii bune a disciplinelor ce asigură o calificare şi o specializare înaltă.
Disciplinele tehnice studiate la liceele tehnologice şi şcolile profesionale ocupă un loc aparte
în conţinuturile învăţământului, dat fiind caracterul activităţilor industriale pe care o determină şi
finalităţile acesteia:
•

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

•

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

•

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

dezvoltarea competenţei de comunicare şi cooperare în contexte interactive.
Există un raport între disciplinele de specialitate şi instruirea practică. Acesta este exprimat pe

de o parte de timpul afectat pentru practică la diferite nivele de specialitate şi scopul instruirii, de
consolidare a cunoştinţelor tehnice specifice fiecărei meserii şi formarea deprinderilor practice în
domeniu respectiv. Formarea capacităţilor cognitive şi aptitudinilor de practicare a unei meserii este o
sarcină comună tuturor disciplinelor ce se studiază realizată prin programa şcolară. În procesul
complex de pregătire profesională se asistă la stabilirea unor interconexiuni între disciplinele ce
concură la formarea personalităţii elevului şi la desăvârşirea instrucţiei lui pentru practicarea unei
meserii.
Cunoştinţele şi deprinderile necesare practicării unei meserii nu se obţin de la sine. Pentru
aceasta este necesară însuşirea prealabilă a unui fond de cunoştinţe şi concepte de bază ale ştiinţelor
tehnice generale. Înţelegerea fenomenelor tehnice este condiţionată de însuşirea temeinică a unor
cunoştinţe ce asigură pregătirea generală în domeniul matematicii, fizicii, chimiei, etc.
RELAŢII INTERDISCIPLINARE
Disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg constituit de procesul de
învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilităţile
practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele: ceea ce le diferenţiază este conţinutul
facilităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. Cât priveşte raportul acestora cu
instruirea practică, trebuie menţionat că prin astfel de activităţi de instruire, elevii îşi însuşesc
cunoştinţe şi îşi formează în acelaşi timp deprinderi, o sarcină comună a tuturor disciplinelor de
instruire fiind aceea a formării capacităţilor intelectuale, a aptitudinilor şi deprinderilor.
Prin abordarea judicioasă şi corectă a disciplinelor de cultură generală şi a celor de cultură
tehnică de specialitate, absolventul unei forme de învăţământ poate fi corespunzător pregătit pe plan
cognitiv, psihomotor şi afectiv pentru situaţiile în care se va confrunta în practica socială.
MODALITĂŢI DE OBŢINERE A INFORMAŢIEI PRELIMINARE NECESARE PROIECTĂRII
TEHNOLOGIEI DIDACTICE.
În cazul tehnologiei instruirii, tehnologia didactică este aceea care cuprinde întregul proces de
formare a tinerei generaţii, în conformitate cu comanda socială. Tehnologia didactică reprezintă de
fapt, un ansamblu de metode, forme, mijloace şi relaţii stabilite în cadrul procesului de învăţământ
cu scopul realizării obiectivelor operaţionale şi în condițiile unei evaluări riguroase a atingerii lor.
Procesul instructiv-educativ apare aşadar caracterizat de două categorii de acţiuni convergente şi
anume:


Actiunile de instruire conduse de maistru instructor;



Actiunile de invatare desfasurate de elevi, sprijiniti sa invete prin imbinarea optima a tuturor
resurselor de care dispune (metode, procedee, mijloace materiale, forme de organizare).
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Avand componentele unei situatii pedagogice, se poate constata ca stabilirea unei anumite
strategii didactice se va face tinand cont si de restrictiile care apar, si anume:
 Nivelul de pregătire al elevilor;
 Particularitățile individuale ale acestora;
 Timpul aferent.
Se impune, de asemenea, o permanentă evaluare a rezultatelor prin conexiune inversă, astfel
încât să se asigure reglarea şi perfecţionarea sistemului, respectiv asigurarea calităţii şi eficienţei
În scopul proiectării unei tehnologii didactice este necesar ca, mai întâi, să se obţină

sale.

informaţii privind:


Conţinutul programei şcolare în vigoare şi a manualului disciplinei respective;



Nivelul de pregătire şi posibilităţile elevilor;



Condiţiile necesare existente pentru desfăşurarea instruirii: cabinete, laboratoare,
mijloace de învăţământ.

Programa şcolară, ca document oficial care direcţionează, îndrumă şi delimitează domeniile
din care profesorul îşi poate extrage formulări de probleme, indică aria tematică şi gradul de
detaliere în care urmează să fie studiat un anumit conţinut, prezentată pe teme şi subteme. Într-o
programă se indică profilul şi meseriile pentru care se utilizează şi este precizat timpul global
aferent pregătirii detaliat-orientativ pe teme, precum şi restricţiile de timp în funcţie de profilul
liceului sau de forma cursurilor (zi/seral). Programele moderne precizează, de asemenea, obiectivele
generale şi deprinderile, convingerile, atitudinile ce trebuie formate la elevi odată cu studiul
modulelor. Se dau informaţii metodice şi se recomandă şi adaptarea permanentă la specificul
sectorului de activitate pentru care se asigură pregătirea.
manualele şcolare constituie principalul suport material al cunoştinţelor de acumulat, teme,
probleme rezolvate sau propuse pentru rezolvare, seturi de probleme recapitulative, întrebări cu
răspuns la alegere, etc.
nivelul real de pregătire al elevilor ce urmează a fi instruiţi, precum şi disponibilităţile
acestora, sunt factori care influenţează şi determină proiectarea unei tehnologii; luarea în
considerare a acestora se impune pentru stabilirea corectă a obiectivelor şi strategiei didactice.
Nivelul real de pregătire al elevilor se poate aprecia iniţial printr-un test de verificare corespunzător
conceput sau prin observarea sistematică a elevilor în primele ore ale anului şcolar. În conceperea
unui test de verificare iniţială nu vor fi omise elementele următoare:
 Cunoştinţele necesare dobândite la disciplinele studiate anterior: fie de cultură generală, fie
de specialitate;
 deprinderi de muncă intelectuală evidenţiabile prin exprimarea corectă folosind vocabularul
specific anumitor domenii;
128

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

 Deprinderi de folosire a unor resurse didactice, decodificarea unor mesaje audio-vizuale,
efectuarea unor experimente cu truse didactice, utilizarea fişelor de muncă independente, folosirea
instrumentelor de măsurat de largă utilizare, a instrumentelor de desen, calcul, etc.
în urma aplicării metodei testării iniţiale se pot asigura grupe de elevi foarte bine pregătiţi şi
interesaţi în lărgirea ariei de cunoştinţe - pentru care este recomandabil să se organizeze cercuri
ştiinţifice extraşcolare - şi grupe de elevi cu lacune, în cazul cărora trebuie acţionat pentru
recuperarea prin consultaţii, rezolvări de probleme în colectiv, etc.
condiţiile reale de care dispune profesorul pentru desfăşurarea instruirii sunt un alt factor de
care se ţine cont la elaborarea tehnologiei didactice. Oricât de bine ar fi întocmit un proiect didactic,
el devine o utopie dacă nu poate fi transpus în practică. De aceea este necesar să fie binecunoscute:
§

mediul de instruire;

§

dotarea cu mijloace de învăţământ;

§

materialul bibliografic;

§

posibilitatea de folosire a resurselor puse la dispoziţie de alte unităţi;

§

posibilităţi de autodotare.
cum condiţiile existente unor materiale cu caracter metodologic pentru disciplina respectivă

prezintă aceste limite, profesorul trebuie să folosească în proiectarea didactică şi potenţialul său
creator şi inovator.
Criterii de întocmire a proiectelor de tehnologie didactică
elaborarea proiectelor de tehnologie didactică este impusă cu necesitate de condiţiile
desfăşurării unui învăţământ modern şi trebuie să ţină seama de o serie de factori determinanţi şi
anume:
 Organizarea ştiinţifică a activităţii;
 Creşterea eficienţei procesului instructiv;


Realizarea cu maxim de probabilitate a unui anumit nivel de performanţă corelat cu

cerinţele domeniului pentru care se asigură pregătirea.
proiectul didactic, pentru a fi eficient, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


Să respecte principiile pedagogice şi ale psihologiei procesului instructiv;



tehnicile de instruire să fie subordonate conţinutului şi obiectivelor pedagogice
urmărite;



Modul de organizare a activităţilor instructive să satisfacă particularităţile învăţării

pentru fiecare vârstă;


Activităţile stabilite trebuie să determine un nivel şi un ritm ridicat al învăţării, să

mobilizeze toate resursele psihice în efortul de autoformare;
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Să ţină seama de nivelul la care se găsesc resursele necesare desfăşurării activităţii

didactice: dotarea didactico-materială, natura spaţiului repartizat instruirii, timpul alocat;


Să ţină seama de asigurarea condiţiilor unei bune comunicări între profesor şi elev,

evitarea factorilor de oboseală şi supraîncărcare;


Să indice căile de evaluare continuă a rezultatelor instruirii, oferind astfel

posibilitatea reglării procesului chiar în timpul desfăşurării lui, pentru obţinerea finalităţilor
prestabilite.
din perspectiva celor prezentate, întocmirea proiectului de tehnologie didactică devine o
sarcină deosebit de complexă care necesită găsirea celei mai avantajoase structuri a instruirii şi a
căilor pentru realizarea ei, ţinând cont de condiţiile date, de particularităţile clasei şi a fiecărui elev
în parte. Subaprecierea oricăruia din aceşti factori poate conduce la insuccese, de exemplu:
nesocotirea condiţiilor concrete de dotare materială face inaplicabilă o tehnologie care, teoretic, a
fost corect întocmită sau întocmirea unei tehnologii fără să se ţină seama de particularităţile clasei
instruite poate avea ca efect o instruire lacunară sau o evaluare neconformă cu realitatea.
O caracteristică esenţială a procesului predare-învăţare a disciplinelor tehnice este
interdisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea. Prin însuşirea disciplinelor de specialitate se asigură în
afara competenţelor profesionale şi dobândirea valorilor ştiinţifice, tehnice şi psihosocial-morale, care
au ca finalităţi nu numai profesionalizarea, ci şi formarea unei personalităţi complexe bazate pe o
cultură generală corespunzătoare, pe o atitudine participativă la rezolvarea problemelor de ordin
restrâns privind profesia, dar şi a celor de ordin social.
Un număr important de obiective generale ale învăţământului se realizează în forma finită şi
prin studierea disciplinelor de specialitate cum ar fi:
•

cultivarea responsabilităţii faţă de acţiunile întreprinse;

•

formarea unor deprinderi de creativitate;

•

respectarea unei discipline în general şi respectarea disciplinelor tehnologice;

•

dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză.
Rezultă că disciplinele de specialitate trebuie privite ca părţi ale aceluiaşi întreg constituit de

procesul de învăţământ. Ele nu pot fi privite unilateral ca o parte teoretică pe care se construiesc
abilităţile practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele, ceea ce le diferenţiază este conţinutul
finalităţilor pedagogice pe care urmează a le realiza elevii.
Bibliografie:
1. A. Cosmovici, L. Iacob, Psihologie şcolară, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
2. C. Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006.
3. D. Purţuc, Modele de instruire formativă specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Iaşi,
1996.
4.**** www.cartidownload.ro/diverse/metodica_predarii_disciplinelor_de_specialitate.
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VALORIFICAREA EDUCAŢIEI INFORMALE ȘI NONFORMALE ÎN
DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE
Prof. Pera Ermina Mihaela
Colegiul Național „Tudor Arghezi„ Târgu-Cărbunești, Gorj
Societatea informaţională se naşte numai într-un mediu în care numărul celor care folosesc
tehnologii informaţionale depăşeşte o valoare critică; abia atunci când accesul la instrumentele
informatice devine un fenomen de masă putem spune că ne aflăm într-un spaţiu în care civilizaţia
în stadiul ei informaţional a fost acceptată. Competenţa în domeniul tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor ţine de procesul de instruire şi antrenare; prin urmare, sistemul de învăţământ este
direct şi determinant implicat în fundamentarea societăţii informaţionale.
În societatea modernă în care trăim, învăţarea nu este un proces care se desfăşoară
preponderent într-un cadru formal, respectiv în şcoală şi balanţa se înclină tot mai mult către
educaţia informală și nonformală.
Noile tehnologii ne invadează, mijloacele multimedia se diversifică, iar generaţia digitală –
copiii născuţi în aceste timpuri sunt mult mai receptivi la tehnica modernă şi se adaptează cu
rapiditate spre deosebire de părinţii şi profesorii lor care, volens-nolens, sunt imigranţi în această
lume. În aceste condiţii, copiii noştri, elevii noştri ne depăşesc, îşi asumă cu mult mai multă uşurinţă
şi dexteritate responsabilităţi pe care le şi pot duce la bun sfârşit. Tehnica modernă este diversă
(produsele hard) şi, împreună cu programele (produsele soft) îşi schimbă generaţiile chiar şi de
câteva ori pe parcursul unui an. Tânăra generaţie este mult mai abilă în a se adapta utilizării
calculatoarelor moderne, telefoanelor mobile, iPad-urilor, iPhon-urilor, tabletelor, faţă de
persoanele trecute de 40 de ani.
Copiii talentaţi şi pasionaţi în utilizarea calculatorului învaţă

singuri

limbaje

de

programare care îi interesează, să utilizeze programe freeware pentru diverse aplicaţii, să afle
lucruri noi prin intermediul internetului, care este, în opinia lor, o „şcoală” mult mai plăcută. Ca
dascăli însă, nu trebuie să cădem pradă mirajului internetului, care vine cu foarte multe lucruri bune,
dar şi cu foarte multe lucruri rele. Nu trebuie să uităm că, pe lângă afecţiunile pe care le poate
dezvolta – dependenţă,

izolare,

introvertire,

afecţiuni patologice a diverselor organe şi a

sistemului nervos, elevii au acces la materiale de o calitate educaţională îndoielnică, la agresivitate,
facilitarea racolării lor de persoane certate cu morala.
Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare în sistemele educaţionale
din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor şi elevilor în procesul de predareînvăţare-evaluare. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene, orientate către creşterea
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calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face referire la competenţele digitale una
dintre competenţele cheie europene şi la importanţa utilizării TIC în formarea, dezvoltarea şi
evaluarea competenţelor din programele oricărei discipline. Programul eTwinning răspunde
obiectivelor majore europene în domeniul promovării şi valorificării TIC în educaţie, contribuind la
formarea continuă a cadrelor didactice, prin ateliere de dezvoltare profesională, cursuri online,
materiale didactice şi exemple de utilizare pedagogică a TIC. De asemenea,

facilitează

stimulează cooperarea dintre şcoli din întreaga Europă, schimbul de practici şi de

şi

resurse

educaţionale. Programul “eTwinning” a fost lansat la 14 ianuarie 2005 și se adresează tuturor
organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar. eTwinning facilitează accesul
școlilor la un mediu virtual, la un schimb de experienţă, la parteneriate diverse. Elevii au
posibilitatea să comunice cu alţi din ţările participante, să afle despre specificul cultural, specificul
educaţiei etc. eTwinning este un spaţiu atractiv de învăţare.
Este o șansă pentru ei:
- să afle mai multe despre colegii din alte scoli,
-să-și perfecționeze o limbă,
-sa stabilească relaţii noi,
-să-şi dezvolte gândirea,
-să-şi dezvolte abilităţi de colaborare şi capacitatea de comunicare,
-să descopere medii culturale diverse,
-să lucreze cu TIC,
-să dezvolte noi relaţii de prietenie etc.
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII LA ELEVI PRIN PROIECTE
INDIVIDUALE ȘI DE GRUP
Prof. Speranţa PETCU
Şc. Gimnazială ,, Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
Motto: ,, Creativitatea nu înseamnă să găsești lucru, ci să faci ceva din ele după ce l-ai găsit”
James Russell Lowell
Creativitatea este o însuşire complexă a personalităţii şi devine educabilă şi productivă încă
de la vârsta de 3-6/7 ani. Copilul trebuie stimulat să devină curios şi deschis, să îndeplinească cu
plăcere sarcinile școlare. Școlii îi revine sarcina să educe spiritul creativ al copilului, însă nu este
ușor de realizat. Se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire şi stilul de lucru
al profesorului la clasă.
Pentru crearea unui cadru eficient de învăţare este necesar un echilibru între învăţarea
frontală, individuală şi de grup. În lecţiile centrate pe elev sunt dominante activităţile individuale şi
cele în grupuri mici. Fiecare dintre aceste forme de organizare a învăţării prezintă avantaje şi
dezavantaje. Profesorul trebuie să caute soluţii pentru ca activitatea să fie eficientă şi mai atractivă
pentru elevi, pentru ca aceştia să devină autorii propriei învăţări.
În activitatea de predare-învăţare profesorul creativ foloseşte strategii menite să cultive
flexibilitatea intelectuală. Elevul este pus să abordeze o problemă din unghiuri diferite, să o
interpreteze, să caute independent o soluţie. Astfel, elevul se obişnuieşte să abordeze fără teamă
problemele, să le analizeze şi să le rezolve. Elevii învaţă să-şi cunoască propriile capacităţi şi să le
compare cu ale colegilor din clasă, capătă încredere în forţele proprii, comunică mai uşor cu ceilalţi,
îşi exprimă opiniile cu mai mult curaj.
Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai
presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea nu se obţine
cu uşurinţă, o altă componentă este voinţa, perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări.
Profesorul este cel care trebuie să depisteze la elevi talentul creativ şi să asigure mediul de
dezvoltare a capacităţii lor creative. El trebuie să încurajeze imaginaţia, fanteziile şi sugestiile
creatoare ale elevilor. Când imaginaţia elevilor trece printr-un moment de efervescenţă, profesorul
trebuie să lase ideile să curgă, să observe elevii prin modul în care rezolvă problemele neobişnuite,
prin felul în care pun întrebările.
Atitudinea pozitivă a profesorului faţă de creativitate este unul dintre cei mai importanţi
factori care facilitează creativitatea. Condiţia principală a dezvoltării creativităţii este ca profesorul
să ştie ce înseamnă a fi creativ, să aibă cunoştinţe de bază despre creativitate, despre posibilităţile de
dezvoltare a acesteia în procesul de învăţământ. Altfel, el nu va putea încuraja ceva ce nu înţelege,
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ceva despre care nu ştie mare lucru, sau ceva în care nu crede. Este, de asemenea, necesară
respectarea personalităţii creatoare a elevului.
O altă sarcină importantă pentru profesor este întreţinerea unei atmosfere permisive, a unor
relaţii care să nu exagereze nici prin autoritarism, nici prin laissez-faire. În egală măsură, şi
profesorul trebuie să înveţe să fie creativ în activitatea didactică. Dacă profesorul nu face el însuşi
dovada creativităţii îi va fi foarte dificil să dezvolte această caracteristică la elevi.
Domeniul educaţiei dezvoltă un spaţiu şi un timp pedagogic deschis creativităţii în plan
individual (creativitatea cadrului didactic, creativitatea elevului), colectiv (creativitatea colectivului
didactic, creativitatea clasei de elevi, creativitatea microgrupurilor de elevi) şi social (creativitatea
organizaţiei şcolare, creativitatea comunităţii educaţionale, naţionale, teritoriale, locale).
Procesul creator de tip pedagogic este angajat la nivelul proiectării didactice care presupune
valorificarea etapelor de pregăure-incubaţie-iluminare-verificare a modului de realizare a lecţiei, în
sens prioritar formativ.
Primele două etape - pregătirea şi incubaţia - impun un anumit (auto)control pedagogic,
exercitat de cadrul didactic în diferite contexte educaţionale.
Etapa iluminării presupune înţelegerea deplină a situaţiei didactice/educative create stimulând
decizia originală şi eficientă, condensată afectiv într-un anumit moment.
Etapa verificării definitivează procesul creator, exprimat printr-un produs specific – simbol,
sens verbal, obiect, acţiune, relaţie socială etc. - care respectă particularităţile domeniului de
referinţă (ciclu, disciplină de învăţământ), acţionând la nivelul perfecţionării corelaţiei subiectobiect, angajată în mediul şcolar şi extraşcolar.
Învăţarea prin metoda proiectului şi-a câştigat un loc mai sigur în practicile şcolare deoarece
s-a constatat că elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a
analiza, de a cerceta și descoperi singuri informații, situații care se aseamănă cu cele din viaţa reală.
Implică o latură creativă de la alegerea temei până la modul de realizare și prezentare a acestuia.
Pentru mulţi elevi, acest stil de învăţare este unul foarte atractiv deoarece derivă din autenticitatea
experienţelor. Elevii îşi asumă rolul şi comportamentul celor care lucrează într-un anumit domeniu.
Această metodă necesită timp, lucrul acesta fiind de multe ori un motiv de îngrijorare pentru mulţi
profesori care fac trecerea la acest tip de abordare a curriculumului. O unitate de învăţare bazată pe
un proiect, bine concepută, ar trebui să aibă în mod clar stabilit ce cunoștințe merită timp pentru a fi
descoperite. Concentrându-se pe ideile importante, care au o valoare durabilă, dincolo de sala de
clasă, elevii devin în mod activ implicaţi şi autonomi în luarea deciziilor şi orientarea propriilor
acţiuni – ei gândesc şi produc la un nivel superior. Pentru a preda din control elevilor, menţinând în
acelaşi timp standardele şi rigoarea necesare, proiectele trebuie să fie planificate până la cel mai mic
detaliu. Elevii trebuie să aibă o direcţie foarte clară, prin care sunt definite aşteptările,
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responsibilităţile, procesele şi calendarul activităţilor. În mod esenţial, ceea ce necesită mai mult
timp de pregătire, are drept răsplată rezultatele învăţării.
Proiectul, ca metodă interactivă de grup, se poate desfǎşura pe parcursul a câtorva zile,
sǎptǎmâni sau chiar perioade mai lungi de timp. Atenţia elevilor se va concentra asupra dorinţei de
a crea un produs de care ei sǎ fie mândri. La clasele la care predai se pot crea proiecte de grup, iar
după iniţierea în folosirea metodei, şi proiecte individuale.
Apreciez proiectul ca metodǎ, considerând cǎ are o importantă valoare instructiv-educativǎ,
deoarece îl implicǎ activ pe elev în crearea, colectarea şi selecţionarea materialelor constitutive.
Metoda permite activizarea optimă a elevilor pe plan intelectual, într-un demers didactic amplu. Se
naşte, însă, întrebarea: cum voi proceda, în mod concret, spre a-l atrage pe copil în demersul
conceput de mine? Beneficiarii actului educaţional trebuie să fie elevii de a căror formare suntem
responsabili. De aceea, o activitate de învăţare eficientă este cea în care sunt antrenaţi toţi
participanţii. Am pornit de la această premisă atunci când mi-am propus să-i iniţiez pe elevii mei în
realizarea acestui proiect.
Chimia este prin definiţie ştiinţă experimentală; astfel, experimentele de laborator contribuie
din plin la dezvoltarea creativităţii elevilor. Ca profesor de chimie, pentru stimularea creativităţii la
elevi organizez la sfârşitulsemestrului/ anului școlar evaluarea prin metoda proiectelor. Proiectele
sunt realizate individual sau în echipe de 3-5 elevi. Comunic elevilor în timp util în ce constă
această metodă și abilitățile care doresc să le formez prin aplicarea metodei. Afişez în laborator
temele de proiect pe ani de studiu, condiţiile de realizare, numărul elevilor dintr-o grupă, sursele
bibliografice, adresa de e-mail pe care să corespondeze cu mine. Modalitatea de realizare a
proiectelor ( pliante, postere, machete, experimente chimice, PPT-uri), rămâne la latitudinea fiecărui
elev sau fiecărei grupe. Pe parcursul orelor de curs le reamintesc să-și constituie grupa și să înceapă
lucrul individual sau în echipă. Le acord sprijin celor care îl solicită. Ultimele două săptămâni din
semestru sunt folosite pentru prezentarea proiectelor. Fiecare elev sau grupă îşi prezintă produsele
în faţa colegilor şi răspund la întrebările adreste de colegi şi profesor (Fig.1). La finalul prezentării
notez elevii care au contribuit la realizarea produselor, iar cele mai reuşite proiecte/produse sunt
expuse în laborator/spațiul școlar pentru a fi vizualizate de ceilalți colegi. Cu aceste produse elevii
pot participa la diferite activități extrașcolare sau concursuri şcolare și extrașcolare.
Ca orice metodă folosită în procesul didactic are avantaje și dezavantaje.

Avantajele metodei:


Este o metodă alternativă de evaluare ce pune elevii în situaţia de a acţiona şi rezolva sarcini
în grup, autotestându-și capacităţile cognitive şi practice;
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Oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte în mod adecvat cunoştinţele,
instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse;



Se dezvoltă abilităţi de cooperare şi comunicare între elevi;



Creşterea responsabilizării elevului faţă de propria învăţare şi faţă de grup;



Elevii învaţă unii de la alţii

Dezavantajele metodei:


Rezolvarea sarcinilor necesită resurse mai mari de timp şi resurse materiale;



Facilitează erorile de învăţare;



Unii membrii ai grulului nu-şi realizeză sarcinile, membrii grupului preluându-le pentru a
finaliza proiectul;



Profesorul nu evaluează în întregime rezultatele.
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Fig.1
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INEGALITĂŢI
Profesor Popa Elena
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Motto: „Se spune că relaţia care guvernează cu adevărat în matematică este cea de
inegalitate, egalitatea fiind un caz special .
Inegalităţi remarcabile:
Cea mai simplă inegalitate este: x 2  0 .
Inegalitate verificată cu egal dacă şi numai dacă x =0
Vom prezenta câteva inegalităţi reductibile la aceasta.

a, b  0
1. a 2  b 2  2ab
Prin metoda reducerii inegalitatea devine:
a 2  b 2  2ab  0  a  b   0
2

Inegalitate verificată cu egal dacă şi numai dacă a=b
a b
  2, a, b  0
b a
Prin eliminarea numitorilor inegalitatea devine:

2.

a 2  b 2  2ab  a  b   0
2

3.

a b

2

ab
,
2

a,b  0

Prin ridicare la pătrat a ambilor membri,obtinem:

a  b  2 ab a  b


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

4.
a  b a2  b2

a, b  0 
2
ab
a  b 2  2a 2  2b 2  a 2  2ab  b 2  2a 2  2b 2  2ab  a 2  b 2 
a 2  b 2  2ab  0  a  b   0
2
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5.

a 3  b3  a 2b  ab 2 , a, b  0
a 3  a 2b  b3  ab 2  0  a 2 a  b  b 2 a  b  0  a  b a  b  0  a  b  0
2

2

6.

a2 b2

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

1
(a  b) ab



1
, a, b  0
2ab

2ab  a  b  ab . Prin ridicare la pătat inegalitatea devine:

4a 2 b 2  a  b  ab /:ab  a 2  2ab  b 2  4ab  a  b   0
2

2

8.
1
ab



2
, a, b  0
ab

a  b   2

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

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

9.

1 1
4
 
, a, b  0
a b ab

Prin aducere la acelaşi numitor în membru stâng, inegalitatea devine:
ab
4
2
2

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

10.

1
a



2
, a  0
1 a

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

a 2  2a  1  4a  a  1  0
2
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Se observă din demonstraţiile anterioare că inegalitatile 1-10 se reduc la x 2  0 .
Inegalitatile 1-9 sunt verificate cu egal pentru a  b , iar inegalitatea 10 pentru a  1.
11. a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc /  2

a, b, c  R

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

2

2

Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c .
12. a 3  b 3  c 3  3abc

a, b, c  R ; a,b,c>0

a 3  b3  c 3  3abc  0  a  b   c 3  3a 2b  3ab 2  3abc  0 
3

a  b  c  a  b2  a  bc c 2  3aba  b  c   0 
a  b  c a 2  b 2  2ab  ac  bc  c 2  3ab  0  a  b  c a 2  b 2  c 2  ab  ac  bc  0
Înmulţind inegalitatea cu 2 şi folosind inegalitatea 11, obţinem:

a  b  c  a  b 2  a  c 2  b  c 2   0
Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c
13.

Inegalitatea dintre media aritmetică şi media pătratică:

ab

2

a 2  b2
2

a, b  0

Vom demonstra mai întai prima inegalitate

ab

2

a2  b2
2

a, b  0

Prin ridicare la pătrat şi eliminarea numitorilor obţinem:

a  b 2  2a 2  2b 2  a 2  b 2  2ab  2a 2  2b 2  a  b 2  0
Inegalitatea este verificată cu egal  a  b
14. a  bb  cc  a  8abc

a, b, c  0

Se demonstrează prin spargere, cu ajutorul inegalităţii mediilor:

a  b   2

ab ;

b  c   2

bc ; c  a   2 ac

Prin înmulţirea celor trei inegalităţi, obtinem:

a  bb  c c  a   8

a 2b 2 c 2 

a  bb  cc  a  8abc

Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c
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15.

a
b
c
3



bc ca ab 2

a, b, c  0

Demonstraţia prin reducere:
Eliminând numitorii, inegalitatea devine:

2ac  aa  b  2bb  ca  b  2cb  cc  a  3a  ba  cb  c
2a 3  2b 3  2c 3  a 2 b  b 2 a  b 2 c  c 2 b  c 2 a  a 2 c  0 

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

1
1
1
1 1 1 1


    
ab bc ca 2a b c

16. Arătaţi că:

Utilizăm:

a, b, c  0

1 1
4
1 1
4
1 1
4
 
;  
;  
a b ab a c a  c c b c b

şi adunând relaţiile obtinem:

1
1
1
1 1 1 1


    
ab bc ca 2a b c

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

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

Utilizăm inegalitatea 4 obţinem:

a, b, c  0

ac
2
cb
2
ab
2



; 2
; 2
2
2
2
2
ab a  c
a b
ac c b
cb

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

1
1
1
1 1 1
 2
 2
  
a  a 1 b  b 1 c  c 1 a b c

a, b, c  0

2

Arătăm că:
1
1
2
  a 2  a  1  a  a  1  0 Analog :
a  a 1 a

.

2

1
1
1
1
 ; 2

b  b 1 b c  c 1 c
2

Adunând cele trei relaţii obţinem inegalitatea din enunt.
Inegalitatea este verificată cu egal  a  b  c .
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19. Arătaţi că:

c
a
b
a2  b2  c2



abc
a 2  ab  b 2 b 2  bc  c 2 a 2  ac  c 2

Folosim: a 2  ab  b 2  ab,

a, b, c  0

c
c

2
ab
a  ab  b
2

a 2  ac  c 2  ac,

b
b

2
ac
a  ac  c

b 2  bc  c 2  bc,

a
a

. Adunăm relaţiile.
2
cb
b  bc  c

2

2

Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c
20. Arătaţi că:

ab bc ca
   abc
c
a b

a, b, c  0

Utilizăm x 2  y 2  z 2  xy  yz  zx pentru x 

ab
bc
ca
, y
, z
c
a
b

Inegalitatea este verificata cu egal  a  b  c
21. Demonstraţi că:

x  y  z  1  1  1   9

a)

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

Cum

x y
x z
y z
  2,   2,   2 se obţine inegalitatea.
y x
z x
z y
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ROLUL EVALUARII
IN CRESTEREA CALITATII ACTULUI EDUCATIONAL
profesor: Popescu Teodora Ramona
Colegiul Național “E. Teodoroiu”
Procesul de învăţământ este activitatea fundamentală care afirmă relaţia dintre educat şi
educator, iar evaluarea, în mod inerent, îl vizează pe fiecare dintre agenţii umani arătaţi.
Demersurile evaluative se efectuează pentru nivelul procesului de învăţământ, ceea ce implică
faptul că se realizează evaluarea predării/evaluării, ca acţiune de apreciere a cadrului didactic şi se
produce evaluarea învăţării şi a rezultatelor ei, ca activitate apreciativă asupra elevului.
În sens larg, evaluarea se referă la acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate şi
interpretate informaţiile privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţine,
activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii şi prin care este influenţată evoluţia
sistemului.
Evaluarea efectuată de către profesor asupra rezultatelor elevilor constituie o activitate
deosebit de complexă care exercită un impact profund la nivelul beneficiarilor atât din punct de
vedere pedagogic, cât şi din perspectiva psihologică şi socio morală.
Evaluarea rezultatelor şcolare furnizează datele necesare în vederea adoptării celor mai bune
decizii educaţionale, apreciază măsura în care rezultatele învăţării sunt în concordanţă cu
obiectivele educaţionale propuse, vizează totalitatea proceselor şi a produselor care măsoară natura
şi nivelul performanţelor atinse de elevi.
Profesorul are în vedere faptul că obiectivele operaţionale susţin şi determină structura şi
felul rezultatelor care, la rândul lor, converg spre diferite tipuri de achiziţii obţinute, exprimate prin
cunoştinţe achizitionate, capacitate de aplicare a acestora în actul de formare de priceperi şi
deprinderi, trăsături de personalitate, conduite si capacităţi intelectuale, redate în raţionamente,
argumente şi interpretări ale faptelor din natură şi societate.
Între evaluare şi activitatea de predare învăţare se poate identifica o relaţie complexă, care explică şi
orientează procesul educaţional, reclamând ca :
-procesele evaluative să susţină şi să stimuleze activitatea de predare – învăţare, indiferent
de obiectivele evaluării ;
-reglarea activităţii de predare-învăţare pe baza rezultatelor şcolare să se realizeze continuu
şi permanent;
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-cunoaşterea rezultatelor şi explicarea acestora, predicţia rezultatelor probabile în secvenţele
următoare au rolul de a regla procesul didactic prin acţiunile evaluative.
Rezultăde aici, că acţiunile evaluative sunt prezente în toate activităţile didactice,
independent de complexitatea şi dimensiunile ei.
Profesorul proiectează activitatea de evaluare concomitent cu proiectarea demersului
de predare – învăţare şi îndeplină concordanţă cu acestea. Finalul fiecărei unităţi de învăţare
presupune evaluarea sumativă .
În proiectarea probelor de evaluare apar următoarele întrebări :
• Care sunt obiectivele de referinţă, competenţele şi conţinuturile pe care trebuie să le rezolve
elevii?
• Care sunt performanţele minime, medii şi superioarepe care le pot realiza elevii ?
• Pentru ce tipde evaluare optez ? Cu ce instrumente voi realiza evaluarea ?
• Cum voi folosi datele oferite de instrumentele de evaluare administrate pentru a elimina blocajele
ivite în formarea elevilor şi pentru a asigura progresul şcolar?
Stabilirea criteriilor de apreciere reprezintă o problemă specifică evaluăriişi se pune
problema trecerii de la prioritatea acordată criteriului subiectiv

(profesorul este suveran în

acordarea notei, adică fiecare profesor apreciază în funcţie de ceea ce se consideră că trebuie să ştie
elevii) la criterii obiective, cât mai detaşate de evaluator. În acest context s-a introdus distincţia
între aprecierea raportată la normă şi la criteriu. Astfel, raportarea la nivelul general al clasei
(evaluarea criterială) se corelează cu obiectivele operaţionale propuse, care evidenţiază distincţia
dintre normă şi criteriu.
De regulă, rezultatele şcolare constatate pun în evidenţă valoarea efectelor activităţii de
învăţare. De aceea după efectuarea masurării rezultatelor se impune formularea răspunsurilor la
urmatoarele întrebări :
• rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare ?
• rezultatele sunt în concordanţă cu aşteptările ?
• rezultatele marchează un progres în pregătirea elevului ?
• rezultatele pot fi ameliorate ?
Răspunsurile la aceste întrebări se dau în urma interpretării rezultatelor care se axează pe
diferite criterii valorice, condiţia este ca aprecierea rezultatelor să fie realizarea unei evaluări
obiective. Urmează luarea unor decizii şi măsuri de ameliorare a activităţii de predare – învăţare, cu
respectarea calităţii evaluării.
Personalitatea profesorului evaluator se bazează pe doua dimensiuni importante care pot fi
puse în legătură cu etica procesului evaluativ :
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• dimensiunea profesionalismului său, care poate fi analizat sub aspectul cunoştintelor şi
abilităţilor pe care el le are în domeniul specialităţii precum şi, în domeniul teoriilor şi practicilor
evaluative ;
• dimensiunea atitudinii pe care el o adoptă în decursul procesului evaluativ (aspect care se
află într-o relaţie directă cu caracterul şi cu setul de valori morale la care el aderă, cu ataşamentul
său la valorile acceptate din punct de vedere social).
Profesorul practică în evaluarea continuă, evaluarea orală, evaluarea scrisă şi evaluarea
practică.
Evaluarea orală presupune gradul de însuşire cantitativă şi calitativă a cunoştinţelor şi
deprinderilor şi se bazează pe observare şi apreciere verbală. Chestionarea orală este o formă a
conversaţiei, prin care profesorul măsoara volumul şi calitatea cunoştintelor, priceperilor şi
deprinderilor elevilor şi a capacităţii acestora de a opera cu ele. Este necesarcaprofesorul să solicite
interpretarea şi prelucrarea cunoştintelor , capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica în practică.
Profesorul trebuie să aibă o deosebită abilitate în formularea întrebărilor, care să fie precise,
concise, adresate întregii clase. De asemenea, profesorul trebuie să favorizeze satisfacţia reuşitei
elevilor, crearea unui climat pshiosocial de afectiune, de echilibru şi dialog autentic, să încurajeze
originalitatea şi gândirea creatoare, prin claritatea întrebărilor şi corectitudinea evaluării.
Evaluarea scrisă

se face prin lucrări de control neanunţate (extemporale) în cadrul

verificării curente, prin lucrări scrise semestriale anunţate (teze), lucrări scrise la sfârşit de ciclu
(bacalaureat) sau pentru examene de admitere. Lucrările scrise permit ca într-un timp relativ scurt
să se verifice cunoştinţele tuturor elevilor dintr-o clasă, acestia având posibilitatea să-şi etaleze,
independent, cunoştintele şi capacităţile, fară intervenţia profesorului.
Evaluarea practică vizează verificarea priceperilor şi deprinderilor independente

din

cadrul lecţiilor şi în aplicaţiile practice, precum şi abilităţile elevilor cu performanţe ridicate la
concursurile şcolare, apoi modul cum se utilizează instrumentele de lucru, cum se face orientarea pe
hartă şi în teren.
Evaluarea în cadrulexamenelornaţionale (bacalaureat) se face pebaza de teste scrise care
se bazeazăpeprograma de examen ce precizeazăobiectivele de evaluareşiconţinuturile de evaluat.
Evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor trebuie să fie cât mai obiectivă, evaluările
perfect obiective reprezintă o aspiraţie perpetuă a evaluatorilor.
Procesul de evaluare presupune realizarea mai multor operaţii, care vizează măsurarea,
interpretarea şi aprecierea datelor obţinute, precum şi adoptarea deciziilor.
Evaluarea este procesul prin care se stabileste dacă sistemul educational îşi îndeplineşte
funcţiile, dacă obiectivele propuse sunt realizate.
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Profesorul evaluator oricât de competent ar fi poatesă “greşească” , de aceea trebuie să
reflecteze puternic la umanitatea sa mai înainte de a da un verdict final, el trebuie să ţinăcont de
faptul că, succesul se măsoaraă nu în raport cu reuşitele globale, ci in raport cu reuşitele fiecarui
individ.
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PREDAREA MECATRONICII ÎN LICEELE TEHNOLOGICE
Prof. ing. Rusu Diana,
Colegiul Tehnic „ Carol I “, București
Preocupări care sunt dedicate îmbunătățirii educației prin integrarea tehnologiei asistată de
computer există la nivel mondial spre exemplu Societatea Internațională în Educație (www.iste.org)
- organizație non profit care adună educatori din toată lumea care folosesc tehnologie.
Disciplina de mecatronică prin însăși conținutul ancorat în prezent permite o abordare
modernă în predare, inspiră creativitatea elevilor dezvoltarea de experiențe, modelarea activității
învățării sunt specifice erei digitale, dezvoltand elevul profesional și ca lider. Dar ea nu trebuie
privită doar punctual conexiunile trandisciplinare cu matematica – orice CNC, imprimantă 3D - se
mișcă-n coordonate – fizica, electronică – funcționarea oricărui motor pas cu pas o explicăm
apelând la fizică, informatică, mecanică, trebuie evidențiate în procesul educativ. În acest sens în
lucrare voi prezenta experiențe personale din laboratorul de mecatronică, pornind de la motorul pas
cu pas în aplicații practice freza CNC -Unimat .
Interdisciplinaritatea și modularitatea reprezintă premisa unui învățământ modern.
Disciplinele tradiționale, clar delimitate, reprezintă o frână în calea unei educații în concordanță cu
realitățile actuale. Rigiditatea sistemului educațional, văzut ca un sistem fix face ca schimbările
impuse sa fie greu de realizat .
O nouă abordare a disciplinelor prin intermediul modularității și interdisciplinarității poate
înlătura bariera conceptuală din învățămantul tradițional. În cadrul lucrării de față prezint elemente
importante din programarea sistemelor mecatronice - aplicația practică Stația de sortare IMS3 Lucas Nulle și anume elemente despre comanda secvențială și implementarea pașilor în programul
de test scris în limbaj de programare de tip text structurat pentru IMS3.
Mediul de dezvoltare constă dintr-un editor grafic şi un compilator pentru două limbaje de
programare, care sunt conforme cu IEC1131-3, limbajele de programare IL şi ST (Mediul de
dezvoltare este un instrument pentru dezvoltarea de software, care să ruleze pe Automatul
Programabil de la Lucas Nülle ). Elementele de software care apar în mod repetat sunt asamblate în
aşa-numitele funcţii bloc care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor ca elemente reutilizabile,
componente "deja realizate" şi pot fi implementate împreună cu configuraţia de legături
corespunzătoare . Programele complexe trebuie împărţite în unităţi mai mici numite funcţii bloc.
Aceasta permite ca depanarea, întreţinera şi actualizarea programelor să se facă mult mai uşor. O
funcţie bloc conţine principiul de a face operaţiile interne invizibile din exterior. Utilizatorul care
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apelează funcţia trebuie să cunoască doar parametrii de intrare. Funcția bloc are o structură foarte
clară şi oricine o poate crea.
Comanda secvenţială este foarte des utilizată în inginerie, pentru controlul proceselor care
implică secvenţe de tipul pas cu pas. Exemple din viaţa de zi cu zi includ, maşinile de spălat haine,
maşini automate de pâine, etc. În ingineria tehnologică astfel de sisteme de comandă secvenţială
sunt întâlnite în sistemele de fabricaţie şi uzinele chimice . Programele secvențiale sunt utilizate
foarte des în industrie, multe procese de control sau producție având nevoie de implementarea
procedurilor în pași bine definiți.
Controlul secvențialeste un mod de control pentru sistemele care funcționează în mod
natural pas-cu-pas, trecerea de la un pas la altul depinzând de valoarea unor condiții de tranziție.
Secvențele de control pot fi descrise ușor și clar prin descrierea pașilor individuali. Fiecare pas este
implementat prin intermediul unui basculant bistabil de tip RSla care intrarea S este activata de
catre valoarea 1 logic a etichetei pasului anterior, printr-o poarta logica ŞI . Odată condiţia de pas
satisfăcută (pentru fiecare pas al acestui program, eticheta acestuia este activată (setată sau 1 logic )
după o simpla temporizare ), eticheta devine activă și pasul anterior este dezactivat (reset).
Azi tot ceea ce numim produs de înaltă tehnicitate înglobează componente mecanice,
electrice și electronice. Ne întâlnim față în față cu sisteme informatizate de acționare, configurația
unui astfel de sistem poate varia de la circuite simple de acționare la structuri complexe, conduse de
automate programabile sau calculator.
Fie că stăm în fața unor uși automate fie că folosim scări rulante că utilizăm bancomate sau
diverse benzi transportoare , toate aceste lucruri reprezintă sisteme mecatronice.
Dacă până ieri spuneam că obiectivele de viitor ale învățământului tehnic general trebuie
să fie orientate spre astfel de sisteme mecatronice , azi ele aparțin prezentului.
Aplicația - Stația de sortare – se încadrează în această linie „a tehnologiilor ce ne înconjoară„.
Aplicația practică și-a propus ca produs final realizarea unui soft. Programarea stației de sortare ca
subsistem într-un proces de producție a presupus implementarea unei secvențe de control pentru
întregul subsistem de sortare . Implementare codului s-a făcut în mediul de dezvoltare Lucas-Nülle
PLC din cursul Mecatronică 3 : „ Subsistemul sortare„.
-

Fotografie din laboratorul de
mecatronică Colegiul Tehnic Carol I
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Experimentele propuse de curs nu puteau fi rulate pas cu pas fie din considerente de
organizare a timpului alocat, cât și datorită necesității parcurgerii procedurilor în pași bine definiți programele secvențiale sunt utilizate foarte des. Procesul nostru a fost implementat tot cu o astfel de
procedură.
Controlul secvențial este un mod de control pentru sistemele care funcționează în mod
natural pas-cu-pas, trecerea de la un pas la altul depinzând de valoarea unor condiții de tranziție.
Secvențele de control constau în descrierea pașilor individuali. Planul de funcții al unei secvențe
de control a cuprinde elementele cunoscute pașii, condițiile de tranziție, comenzile . Odată ce
planul de funcții al secvenței de control a fost specificat, aceasta a fost programat sistematic în
mediul PLC . Fiecare pas a fost implementat sub forma unui bistabil pentru care intrarea ”set” este
sub controlul indicatorului de stare al pasului anterior via un element ȘI. Dacă respectiva condiție
de tranziție este adevărată, atunci pasul curent poate fi activat, iar pasul anterior resetat.

Exemple: implementarea pașilor 1 și 2
Fiecare pas este realizat împreună cu condițiile aferente de tranziție, așa cum se arată în planul
de funcționare . Programul pentru secvența de control implementează separat pașii, respectiv
comenzile secvenței. Cu alte cuvinte, comenzile sunt inițial ignorate, doar pașii fiind tratați în
această fază. Comenzile sunt folosite pentru a controla elemente de execuție (valve și motoare) în
sistem.
Acțiunea unei comenzi depinde de tipul acesteia . Ele pot fi comenzi cu acțiune continuă (sau
comenzi nestocate), respectiv comenzile stocate. În cazul unei comenzi continue, elementul de
execuție controlat de aceasta rămâne activ doar atât timp cât pasul asociat rămâne activat. De îndată
ce pasul respectiv a fost resetat, elementul de execuție este dezactivat. O comandă stocată rezultă în
activarea și menținerea unui element de execuție pe parcursul mai multor pași, până când acesta este
dezactivat prin intermediul altei comenzi stocate. Acest tip de comandă este practică atunci când un
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actuator trebuie să rămână activ pe parcursul mai multor pași. În ceea ce privește variabilele am
avut nevoie atât de intrările și ieșirile indicate la pagina ”Configurare Hardware” din curs, cât și
alte variabile în program adică instanțele pașilor și întarzierilor etc.
Următorul cod de program reprezintă un fragment din implementarea secvenței de control
probate în aplicație, în limbajului text structurat.

Print screen secvență de control
În concluzie prin aceasta aplicație , oferă elevilor posibilitatea:
- de a interacționa cu sistemul mecatronic să observe și să înțeleagă modul în care subsistemele și
componentele interacționează unele cu altele, adică este vorba de învățare prin experiență , învățare
activă - elevii monitorizând mai mulți cilindrii pneumatici și senzori etc și în final programând
stația de sortare - în limbaj de programare de tip text „Text Structurat - ST- (Mediul de dezvoltare
pentru Automatul Programabil )
- de a se familiariza cu aspecte practice și teoretice ale tehnologiei de automatizare fundamentele
tehnologiei cu senzori, legături funcționale între senzori unitate de stocare în sistemele tehnice,
funcțiile de bază logice, fundamentele elementare de bază ale sistemelor automate .
- de a observa interacțiunea dintre disciplinele tehnice – interdisciplinaritatea mecanică, inginerie
electrică, electronică, tehnică de calcul (calculatorul devenind un instrument pentru rezolvarea
problemelor tehnice).
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- de a testa soluții de programare pas cu pas punându-și în evidență potențialul creativ, evaluand
obiectiv rezultatele obținute, precum și realizand modificărilor necesare imbunătațirii soluțiilor
tehnice , de asemenea verificând soluția propusă.
Într-un astfel de demers profesorul trebuiesă-și manifeste întreg potențialul creativ și
informațional spre a obține rapid rezultate - rămânând astfel ancorat în realitate.

Bibliografie :
1. Curs 6 –Dezvoltarea gândirii integratoare – FlexFORM –Program de formare profesională flexibilă
pe platforme mecatronice.
2. Teaching with MecLab –FESTO.
3. Curs LUCAS-NULLE - Automation tehnology.
4. Curs LUCAS-NULLE - Ingineria Sistemelor Automate.
5. Mihai Avram, Despina Duminică, colectiv - Hidronică și pneutronică – Aplicații - Editura
Universitară București, 2000.
6. Rusu Diana - Marketing educațional analiza de resurselor nevoi în domeniul profesionalizării Lucrare Master, FAIMA – MOE, 2016.

151

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

METODE DE INSTRUIRE ONLINE
Prof. SUCIU MONICA
Colegiul Tehnic nr. 2 Târgu Jiu
Starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări radicale care presupune
adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea utilizării
tehnologiei și implicit, a funcționării organizației, dar și restructurarea organizării, structurii și
culturii școlii.
Aceste schimbări transformaționale ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o
altă perspectivă prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevi și colegii cu
întâlnirile mijlocite de aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ
desfășurat în cadrul grupului educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul
față-în-față, la derularea activităților didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare
online, poate conduce la schimbări perceptive ale paradigmei educaționale.
Această nouă abordare a educației trebuie să fie direcționată în spiritul dezvoltării
autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și și a elevilor și
studenților pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru
învățarea în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au
fost provocate să se adapteze rapid și să transmită un mesaj
important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și
cu

instrumente

online

accesibile

tuturor

și

multă

determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să
învețe și să lucreze independent.
Situația nou generată, neexperimentată și neadaptată s-a concretizat rapid într-o învățare de
tip online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori și cu
entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.
În acest context, profesorii au fost nevoiți să integreze într-un timp foarte scurt TIC și noile
tehnologii de predare în programele lor de instruire. Organizarea procesului de învățare în mediul
online presupune o pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării și gestionării conținutului,
a asigurării mijloacelor necesare procesului de
instruire, a flexibilității metodologiei de predare, ci,
mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane
(profesori și elevi, deopotrivă) pentru o astfel de
experiență didactică.
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Având ca premisă un astfel de obiectiv, managementul instituțiilor de învățământ a fost
determinat în a lua decizii și a implementa diferite modalități de interacțiune educațională între
cadrele didactice și elevi. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune
educațională (avem exemple recomandările unor inspectorate școlare pentru platformele
educaționale care vor fi accesate). În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii au
accesat diferite forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de
comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul Drive, Skype,
la platforme educaționale variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în
varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații Digitaliada, până la platforme educaționale
recomandate instituțional, precum Suita Google for Education, Google Classroom, Edmodo,
EasyClass și ClassDojo).
Modalitățile de organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale (cazul unor ISJ-uri),
instituționale (cazul unor universități) sau neorganizate (în cea mai mare parte). Măsuri adoptate la
nivel național există doar în ceea ce privește asigurarea mediului optim de învățare pentru elevii
care vor susține examene naționale (examenul de Evaluare Națională și de Bacalaureat) prin
organizarea activităților educaționale TV (programul Teleșcoala), model preluat și de unele
inspectorate școlare la nivelul învățământului preuniversitar.
În mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul
educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor/studenților.
În contextul învățării on-line, literatura de specialitate aduce în prim plan conceptul de epregătire, care se referă la atât la e-pregătirea organizației școlare pentru a putea implementa
învățarea de tip online (proces de învățământ clar organizat și reglementat, infrastructură fiabilă,
acces facil la infrastructură, resursă umană suport pregătită), lae-pregătirea elevilor care trebuie să
dețină abilitățile de utilizare a computerului și a accesării internetului, precum și abilități pentru
utilizarea resurselor online, să demonstreze capacități de autonomie în învățare și de autoevaluare,
abilități de organizare și de management al învățării, să dispună de interes și motivație pentru
învățare, de abilități de a comunica cu grupul, să manifeste responsabilitate, spontaneitate și
promptitudine în rezolvarea sarcinilor, dar și
la e-pregătirea profesorului, care trebuie să
demonstreze experiență relevantă în utilizarea
TIC în procesul didactic, cunoștințe și abilități
pentru

manipularea

hardware-ului

și

a

software-ului, abilități de selectare critică a
resurselor educaționale, adaptarea stilului de
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predare la noul mediu de învățare, manifestarea de atitudini pozitive față de tehnologie.
E-pregătirea pentru mediul educațional de tip online determină efecte pozitive în planul
performanțelor școlare, se asociază cu creșterea satisfacției pentru activitatea de învățare, cu
implicarea și cu trăirea stării de bine. În caz contrar, efectele sunt negative, fiind identificate atât în
planul scăderii performanțelor în învățare (neînțelegerii sarcinilor de învățare, feedback întârziat din
partea profesorului etc.), în plan comportamental prin neimplicare în activitate, scăderea gradului de
motivație pentru învățare, scăderea capacității de concentrare a atenției, și mai ales în plan
emoțional, prin manifestarea nervozității datorate scăderii controlului și a lipsei interacțiunii directe
cu profesorul/colegii. Toate acestea se reflectă în plan psihologic prin creșterea nivelului de
frustrare și a nivelului de stres, ceea ce poate conduce la creșterea gradului de agresivitate și la
apariția sindromului de burnout.
Trecerea bruscă la o altă modalitate de interacțiune educațională, fără o pregătire prealabilă
are efecte pe termen lung negative, însă pe termen scurt și într-o situație de criză, cum este cea în
care ne aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul
educațional.
Contextul actual a accelerat, fie că ne-am dorit sau nu, procesul de învăţare online. Chiar dacă
mulţi dintre elevi şi profesori nu au fost pregătiţi pentru asta, unii nici nu şi-au dorit, acum predarea
prin intermediul internetului a devenit o necesitate. Sigur, nevoi sunt multe. Sunt copii care nu au
suportul de lucru şi nici acces la internet. Sunt profesori care nu ştiu cum să adapteze predarea
clasică la cea din mediul online. Sunt şi cei care nu ştiu ce platforme educaţionale online pentru
elevi sunt mai uşor de folosit şi mai practice.
Dintre cele mai utilizate astfel de platforme online se pot enumera:
 Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor,
să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor
lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google
pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google.Aplicaţia a fost lansată în anul 2014 şi
este folosită în prezent de peste 20 de milioane de profesori şi elevi din întreaga lume. Are o
interfaţă disponibilă şi în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer, cât şi de pe un
dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS, pot preda mai mulţi profesori, se pot pregăti cursurile
în avans şi se comunică cu elevii în timp real.
 Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat.
Profesorii:


pot forma rapid clasele,



pot împărtăşi cu elevii materialele didactice,
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pot posta anunţuri,



pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în
grupuri la diverse proiecte,





pot crea, distribui şi evalua teste,



pot transmite şi evalua temele elevilor.

Edmodo este o platformă ce permite gestionarea claselor şi a activităţilor de

învăţare, aceasta permiţând şi înscrierea părinţilor, facilitând în acest fel comunicarea mai eficientă
a celor 3 părţi implicate. Numărul de activităţi permise părinţilor este însă limitat.Edmodo este o
platformă gratuită, accesibilă de pe orice fel de dispozitiv şi permite profesorilor şi elevilor să
transmită documente de lucru sau chestionare, să discute despre activităţile educaţionale, teste sau
alte informaţii esenţiale în funcţionarea unei clase. Oferă un mediu de lucru controlat în care
profesorul are posibilitatea de a vedea orice mesaj sau conţinut distribuit de oricare dintre membrii
clasei. Se pot transmite atât materiale text, cât şi link-uri sau materiale video. Dezavantajul faţă de
alte platforme este faptul că Edmodo este disponil doar în limba engleză, astfel încât pentru unii
utilizatori s-ar putea dovedi complicat de folosit.


Easyclass este şi ea pe lista cu platforme educaţionale online pentru elevi

recomandată de MEN. Platforma poate fi utilizată în mod gratuit, are o interfaţă intuitivă,
asemănătoare cu cea a Facebook şi le oferă profesorilor posibilitatea de a transmite teme şi de a le
reaminti de evenimente esenţiale precum predarea temelor sau apropierea unor teste. Deasemenea,
elevii pot posta, la rândul lor, materiale sau pot discuta pe marginea temelor de la clasă.


Intuitext oferă gratuit 2 platforme educaţionale online pentru elevi. Şcoala

Intuitext este dedicată profesorilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită atât
pentru învăţare, cât şi pentru evaluare. Examenul tău este o platformă ce ajută elevii să se
pregătească pentru Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, la Limba Română şi Matematică.Ambele
platforme:


respectă programa şcolară,



sunt avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale,



prezintă explicaţii şi simulări menite să ajute elevii să înţeleagă mai uşor diferite
concepte,



prezintă modele de rezolvări ale diverselor probleme, pe etape, cu explicaţii la
fiecare pas efectuat,





prezintă teste ce ajută elevii să-şi verifice cunoştinţele.

Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. În

varianta gratuită permite organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii au
posibilitatea de a interacţiona în timp real, în mod video şi permite şi crearea unei table virtuale
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interactive. Este disponibilă atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive mobile cu sistem de
operare Android sau iOS.Zoom oferă multiple posibilităţi de interacţiune:


profesorul poate transmite informaţii cu ajutorul share screen,



lecţiile pot fi înregistrate,



se utilizează o tablă virtuală,



lecţiile se salvează automat în cloud şi pot fi revăzute,



clasa virtuală poate fi securizată,



pot fi accesate diverse clipuri educaţionale de pe Youtube sau alte platforme,



profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, chat-ul interactiv,



în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita
explicaţiile fără întreruperi.

Alte platforme de lucru sau în care se regăsesc materiale didactice, populare printre profesori şi
elevi, sunt: Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot şi Ask.
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CERINȚELE FORMĂRII ȘI PREGĂTIRII PROFESIONALE A ELEVILOR,
ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Prof. Tutunaru Mariana
Colegiul Tehnic Motru
Pentru a sublinia natura și geneza operațiilor gândirii J.Piaget afirmă că ... ’’ practica
experienței efective este necesară pentru a dobândi practica experienței mintale....’’.
Pentru procesul pregătirii profesionale în domeniul tehnic, reciproca postulatului piangelian
are o deosebită importantă: practica experienței mintale este necesară pentru a dobândi practica
experienței efective.
Constituirea semnificației de către elev în procesul de învățare reprezintă o direcție
importantă de preocupări, dar, singură, aceasta directie contonează preponderent procesul in
domeniul cunoașterii.Concomitent cu preocuparea de a constitui semnificația, sunt necesare
demersuri ca elevul să conștientizeze să-și însușească acțiunile, procedeele prin care se construiesc
semnificațiile.
Construirea semnificației și conștientizarea căilor prin care se deprinde semnificația
reprezintă o suită de preocupări în procesul conceptualizării, al formării notiunilor.
În cadrul acestui proces, obiectivele obligatorii pentru oricare disciplină de învățământ,sunt cele
care urmăresc să-l determine pe elev să preia corect modul de a observa, de a acționa(practic și
intelectual și de a aborda conținutul învățării.
De aceea un rol preponderent în această etapă îl detine asigurarea feed-beck-ului învățării.
Activitatea de învățare vizează organizarea structurilor interioare și interiorizate în sisteme operante
capacităț.Capacitatea reprezintă posibilitatea reușitei în executarea unei sarcini sau în executarea
unei profesiuni.Mecanismul formării capacităților îl constituie

în principal, exercițiul, acesta

asigurând trecerea de la activitatea intelectuala, la cunoștințe, la activitatea practică.
Capacităților se pot organiza în structuri mai mult sau mai putin mobil, îmbracând forma
deprinderilor sau în structuri prin excelență mobile-priceperile.
Deprinderile și priceperile intelectuale sunt capacități care se constituie în obiective ale procesului
instructiv-educativ înca de la primele trepte de pregătire școlară, de formare a personalițății elevilor.
Deprinderile sunt definite drept componente automatizate ale activității umane, care se
consolidează și se automatizează prin exercitii. Se poate vorbi deci,de deprinderi intelectuale,
motrici tehnice, etc. Fiecare din aceste deprinderi au caracteristici care derivă din specificul
activității respective.
De exemplu, deprinderile intelectuale sunt componente automatizate ale activității de gândire și
înțelegere, constituindu-se deci, în operații.
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Dacă se analizează actiunile concrete (practice) întreprinse de elev în activitatea de învățare și
operațiile intelectuale care rezultă din acestea, o bună parte din acestea sunt folosite și în activitatea
profesională.Este cazul deprinderilor și priceperilor formate în școală.
Deprinderile tehnice sunt componente automatizare ale activității tehnice.Ele integrează în mod
specific, deprinderile intelectuale și deprinderilor motrice, fără a se identifica.
În cazul deprinderilor intelectuale acțiunea reprezintă factorul prim în geneza acestora (deprinderi
de calcul, de analiză, de clasificare).Perfecționarea lor rezidă în sporirea posibilităților de a se
combina multiplu, de a se constitui în operații intelectuale, elevul devenind capabil să desprindă noi
semnificații.
În cazul deprinderilor tehnice, acțiunea practică nu este numai o etapă a procesului de formare, ci și
modul permanent în care acesta se consolidează și se perfecționează (acțiunea practică nu este
numai mijloc,dar și scop al formării).
În procesul învățării survine și un proces electiv, de alegere a a anumitor variante de combinare,
variante care țin de înzestrarea aptitudinală a elevului.
Abilitatea, iscusința cu care elevul desfășoară activitatea de pregătire în cadrul unei discipline de
învățământ este dependentă atât de experiența căpătată de elev în procesul de învățare, de nivelui
operațiilor intelectuale, cât și de înzestrarea sa aptitudinală.Priceperile presupun deprinderi, operații
și cunoștințe din diverse domenii de activitatea.Există priceperi specifice fiecărui domeniu de
activitate umană.Priceperea reprezintă deci, capacitatea de a folosi toate mijloacele disponibile în
vederea succesului într-o activitate.
În procesul pregătirii școlare, priceperile dobândite într-o etapă pot constitui un element structural
într-o pricepere de nivel superior,astfel că, pe o anumită treaptă de pregătire,princeperile formate
din matematică,fizică au valoarea unor elemente automatizate în structura priceperilor tehnice.
Pornind de la dialectica procesului de formare a deprinderilor,operațiilor și deprinderilor, profesorul
va putea să stabilească ce acțiuni, ce operații intelectuale trebuie să întreprindă elevul pentru a
desprinde semnificația cunoștințelor dintr-o secvență de învățare dată, în ce situații de învățare, va
interesa elevul pentru a asigura interiorizarea cunoștințelor și aplicarea acestora (activitatea de
laborator pentru stabilirea parametrilor, ce definesc fenomenele despre care se învață,diverse tipuri
de exerciții,rezolvarea de probleme).
Când analizăm procesul de pregătire pentru domeniul tehnic este dificil să delimităm
strict,teoreticul de practic, deoarece ambele moduri de interactiune a elevului cu realul se presupun,
se implică și se condiționează reciproc.
Activitatea de pregătire profesională se realizează eficient în condițiile în care se desfășoară
simultan în doua directii complementare și independente: pregătirea teoretică și pregătirea practică.
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Interdependența este asigurată atunci când cele doua componente ale pregătirii sunt fundamentale
de o concepție unică despre calificarea forței de muncă.
Obiectivul principal al pregătirii profesionale este calificarea, abilitatea elevilor pentru desfășurarea
unei activități social-utile determinate.
Conținutul disciplinelor de cultură tehnică generală și de specialitate pe baza căruia se realizează
acest obiectiv se referă la: obiective, sisteme, operatii tehnice, raporturile mutuale dintre acestea,
interacțiunea agentului uman cu obiecte și sistemele tehnice, rezultatele (tehnice) obținute, procese
tehnice.
Același conținut al pregătirii teoretice conținutul dișciplinelor este sintetizat în noțiuni,principii,legi,
obiectul tehnic fiid considerat în calitate de purtător al mesajului cognitiv, al informației în
dimensiunea sa semantică, sintactică și pragmatică.
În pregătirea practică prednoașterea prin judecății, analitice, învătarea prin inducție senzorială,
conținutului fiind prezentat prin obiecte și sisteme tehnoligice.
În acest cadru are loc confruntarea dintre modelul mintal și un ansamblu de situații în scopul
formării competențelor pshihomotorii.
Modelul pe care elevul si l-a elaborat la pregătirea teoretică și în cadrul perioadei de practică
observativă, se exteriorizează și se fixează în interactiunea cu sistemele tehnice desfășurate în
cadrul practicii efective .
Toate acestea sunt argumente pentru a acorda în procesul pregătirii profesionale aceeași importanță
atât pregătirii teoretice, cât și practice astfel încât ambele să contribuie la atingerea finalității
comune: pregătirea de înalt nivel a elevilor pentru producție și creație.
Din perspectiva antropologică, formarea profesională, prin( pregătirea) disciplinele care o asigură,
contribuie la intensificarea procesului de maturizare socio-vocațională, înscriindu-se în strategia
generală impusa de cerințele idealului educațional.
Această maturizare socio-vocațională este rezultată valorificării disponibilităților interne,afective,
necesare exercitarii meseriei și a socializari umane. Ea se exprimă printr-un comportament
vocațional care include aptitudinile interesele împreună cu ansamblul valorilor intelectuale și
operaționale, necesare în vederea realizării unui randament mare , într-un anumit domeniu de
activitate. Maturizarea socio-vocațională include o gama largă de fenomene, care vizează
dezvolatrea componentelor pshihice( intelectuale,aptitudinile,motivatiile)altele asimileazaă rolurile
specifice interactiunii sociale care se declansează în mod inevitabil în procesul muncii.
Prin organizarea coerentă a conținutului disciplinelor tehnice trebuie să se evidențieze clar
finalitățile( rezultatele) proceselor tehnologice specifice domeniului în care elevii se pregătesc și ale
activității de învățare.
159

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

În raport cu aceste finalității se stabilesc rezultatele urmărite în cadrul pregătirii profesionale,
cunoștințele, deprinderile, aptitudinile întrun cuvânt capacitățile care îi fac pe elevi să realizeze
finalitățile activității de producție respective.
Trecerea la economia de piață impune necesitatea racordării instituțiilor implicate în formarea
profesională, în noul sistem. Astfel pentru a atinge acest scop sunt vizate câteva soluții.Sistemul
trebuie să se plieze cererii de formare venită din partea celor care doresc să se formeze, selectarea
acestora fiind lăsată în sarcina pieții muncii, cei buni angajându-se celorlalți rămânându-le șansa
unei recalificări. Cei care doresc să se califice într-o meserie nu trebuie decât să îndeplinească
anumite standarde, fiind nevoiți să concureze cu ei însuși.Concurența reală apare atunci când vor
incerca să profeseze și într-o economie orientată pe profit , numai cei buni în meseria respectivă vor
reuși să o facă.
Marele dezavantaj al acestei soluții constă în risipa de resurse creându-se dezechilibre între cererea
și ofertă se poate remedia prin recalificări.
A doua soluție consideră că sistemul de formare profesională trebuie să raspundă cererii de pe piața
muncii, căutându-se să se minimizeze ecartamentul dintre ofertă și cerere pentru fiecare meserie în
parte.
Pentru a pune în practică această soluție trebuie parcurși mai mulți pași.Primul pas constă în
identificarea cererii de forță de muncă înainte de a fi formulată oferta de formare din partea școlilor,
pentru a se evita suprapunerile.
Este posibil ca mai multe școli să opteze în aceeași meserie, făcând ca oferta să fie
supradimensionată față de cerere, în timp ce pentru alte meserii oferta putând fi subdimensionată
sau chiar inexistentă.
Pentru a ușura recalificarea , precum și pentru a se apropia momentul deciziei asupra meseriei din
momentul absolvirii, structura formării profesionale are o formă arborescentă, în primii ani,
asigurându-se pregătirea de bază, apoi urmărind pregătirea generală pentru mai multe meserii
înrudite și apoi pregătirea într-o meserie.
Al doilea pas constă în asigurarea unor materii prime cât mai bune pentru scoli.Se pune problema
problema de selecție a candidaților pentru a fi cât mai adecvate domeniului în care urmează să se
desfășoare formarea. O altă cale este să se desfășoare în primele clase de gimnaziu.
În continuare, formarea profesională trebuie să fie adecvată standardelor ocupaționale. În acest
scop, la elaborarea standardelor de pregătire profesională au fost cooptați reprezentanți ai agenților
economici și ai asociațillor profesionale.
Evaluarea finală trebuie să devină mult mai importantă pentru a fi certificați decât cei într-adevăr
calificați să practice meseria respectivă.
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Corelarea pregătirii într-o profesie cu sanse reale de exercitare a ei, fie pe piața muncii,fie prin
fructificarea spiritului întreprinzător, este absolută printr-un set de măsuri și preocupări care au în
vedere:


perfectionarea activității de orientare școlară și profesională, susținerea unui test de
aptitudini la admitere, introducerea orelor de consiliere vocațională și de educație
antreprenorială;



ridicarea standardelor de pregătire în școli profesionale, pregătirea generală corelată
cu pregătirea tehnică și de formare profesională în interiorul unui sistem modular
interdisciplinar;



metode și mijloace moderne de pregătire cu accent pe latura formativă( formarea
competentelor, deprinderilor, priceperilor) spre deosebire de învățământul tradițional
tehnic ;



corelarea conținutului pregătirii cu cerințele generale și specifice din economie,
contacte permanete cu agenții economici;



reconsiderarea sistemului de evaluare și certificare, evaluarea finală urmând să fie
efectuată de către o comisie specializată din afara scolii;



investigarea oportunităților de pregătire, dezvoltarea unor studii de piață a muncii;



organizarea unei struncturi flexibile a formării prin școala profesională, desfășurată
în trepte, pe ani de studiu, cu o bază de pregătire mai largă la început, oferind
posibilitatea adaptării traseului de pregătire prin alegerea domeniilor de formare sau
a meseriilor derivare din etapele de instruire parcurse.
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CĂRŢILE ELECTRONICE
ȘI
TEHNOLOGIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
VÎLCEANU AURELIA,
Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
Cartea este redefinită din perspectiva disocierii între conţinut şi suportul material al acestuia.
Cartea nu înseamnă foaia de hârtie pe care a fost publicată, ci conţinutul, informaţia; pentru că
cititorul ştie că ceea ce dă identitatea cărţii este experienţa lecturii, universul pe care-l deschide, şi
nu aspectul ei, obiectul fizic. Acelaşi conţinut poate fi publicat atât pe hârtie, cât şi în format
electronic. Mediul electronic, apariţia calculatoarelor a adus totodată cartea într-o altă înfăţişare cartea electronică.
Cărţile electronice (e-book-uri) sunt fişiere executabile, bazate în principal pe fişierele
HTML. Ele pot fi realizate dintr-un site Web deja creat sau din alte fişiere HTML. La acestea se pot
adăuga şi alte fişiere ca de exemplu fişiere grafice. Toate acestea vor fi prelucrate prin compilare
într-un fişier de tip exe. Cărţile electronice sunt complet interactive pe Internet şi pot conţine
legături, imagini, grafice, tabele, fişiere video. Ele pot fi protejate prin parolă şi/sau nume utilizator
(user ID).
Ca o premieră pe piaţa editorială românească la
Târgul Internaţional de Carte Bucureşti 2001, firma Softwin
a anunţat realizarea cărţilor electronice, e-book-uri.
Soluţia vizează în special cartea academică, specificul
acestor

publicaţii

fiind

conţinutul

complex.

Soluţia

informatică poate transforma documentele (cărţi, enciclopedii, manuale şcolare, dicţionare) în
format electronic, respecâtnd conţinutul iniţial al textelor de pe format tipărit.
Orice titlu disponibil pe site-ul editorului sau distribuitorului este criptat (securizat), astfel
încât doar cel care a făcut dovada plăţii îl poate accesa. Acesta va primi publicaţia achiziţionată prin
e-mail, CD, DVD sau o va descărca pe computerul lui direct din siteul furnizorului. După ce a
cumpărat documentul, clientul va primi un cod de acces care va permite vizualizarea publicaţiei
respective doar pe calculatorul propriu fără posibilitatea de a o salva, printa sau transmite altor
cumpărători.
Cartea electronică este un document digital care poate fi accesat pe calculator şi care poate fi
citit în mod similar unei cărţi tipărite.
162

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

Cartea electronică poate fi citită pe un PC
sau alt dispozitiv de lectură (device) cu ajutorul
unui soft dedicat. Cele mai răspândite programe
pentru citirea cărţilor electronice sunt Microsoft
Reader şi Adobe Acrobat Reader.
Avantajele utilizării cărţilor electronice:


este portabilă (pe un readable device pot fi transportate 100 - 150 cărţi);



poate fi obţinută gratuit de pe Internet sau la un preţ de patru opt ori mai mic decât cea
tipărită;



carte electronică achiziţionată nu poate fi copiată şi transmisă altcuiva, fără aprobarea
editorului. Pentru studiul individual, porţiuni din text pot fi copiate, adnotate;



nu sunt cheltuieli pentru împachetare, transport, nu se utilizează personal pentru aceste
activităţi;



nu mai este nevoie de control de calitate pentru fiecare exemplar livrat, astfel încât
cheltuielile de producţie sunt reduse considerabil, ceea ce face ca o carte electronică să fie
mult mai ieftină decât una tipărită.

Din punct de vedere al utilizatorilor colecţiile de e-book-uri oferă:


accesul la informaţia electronică prin diverse criterii dorite de utilizatori;



cercetarea în timpul lecturii a unui dicţionar sau crearea unor note personale;



reducerea semnificativă a spaţiilor de lectură, prin eliminarea parţială a publicaţiilor cu
acces liber la raft;



reducerea cheltuielilor pentru conservarea colecţiilor;



distribuţia mai judicioasă a personalului de bibliotecă prin reducerea sau eliminarea unor
funcţii destinate urmăririi şi servirii publicaţiilor.
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O piaţă globală de carte se formează, un univers virtual al textului în care orice titlu va fi gata
oricând pentru tipar sau pentru descărcare în memoria calculatorului personal. Globalizarea
industriei cărţii va fi halucinantă, nedisciplinat, cu destule manevre inovative. Nu tehnologia, ci tot
factorul uman va face distincţiile de valoare.
Conceperea cărţii ca produs digital va conduce la un moment de cotitură în industria editorială.
Cartea electronică îşi va avea coordonatele de dezvoltare şi astfel nici un text nu va mai fi de
negăsit. Probabil se va pune capăt producţiei oarbe care conduce acum la epuizarea rapidă din
librării a unot titluri de succes şi stocarea celor al căror public special erăsfirat sau greu de atras. Ebook-ul stocat undeva în reţea, va constitui o sursă inepuizabilă de noi exemplare.
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.
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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.
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MOTIVAȚIA,
FACTOR PRINCIPAL ÎN REALIZAREA ÎNVĂȚĂRII
Prof. VOICU MANUELA
Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu
Motivaţia elevului este esenţială în procesul de învăţare, în formarea atitudinii faţă de şcoală,
faţă de munca de elev.
Motivele incluse în categoria succesului-insuccesului şcolar se grupează în jurul dorinţei de
succes sau de evitare a insuccesului. Din diverse cercetări care au vizat răspunsurile elevilor reiese
că „rezultatul favorabil” pe care ei doresc să-l obţină vizează trei direcţii: situaţia şcolară (note
bune, premii, promovarea examenului de admitere etc.), prestigiul în grupul de clasă şi aprecierea
favorabilă a profesorilor, respectiv a părinţilor; ultimele două direcţii depinzând în buna măsură de
realizarea celei dintâi, strâns legată de dorinţa de autoafirmare a fiecăruia dintre elevi.
Motivația este foarte importanta deoarece avem nevoie se un stimul si este esențiala in
activitatea psihica si in dezvoltarea personalității fiecărei persoane.
În literatura psihologică sunt nominalizate trei caracteristici principale ale motivaţiei:
1. Direcţia motivaţiei vizează atingerea obiectivelor de învăţare de către elev. Unii elevi îşi
canalizează eforturile în direcţia îndeplinirii acestui scop,participând activ la situaţiile de învăţare,
în timp ce alţii îşi consumă energia în alte activităţi precum jocurile pe calculator, comunicarea în
reţelele de socializare etc.;
2. Intensitatea motivaţiei se referă la efortul depus de elev pentru atingerea obiectivelor.
Unele obiective, precum examenele importante ale vieţii, reclamă o motivaţie mai susţinută pentru a
fi atinse, altele solicită o implicare motivaţională mai redusă;
3. Persistenţa motivaţiei se referă la durata acesteia. Unii elevi pot rămâne motivaţi într-o
activitate doar puţin timp, pe când alţii sunt constant motivaţi în vederea obţinerii performanţelor
şcolare.
Persistenţa motivaţiei este condiţionată de capacitatea de concentrare a atenţiei asupra
sarcinii de învăţare şi de energia investită de elev în activităţile şcolare. Motivaţia este un motiv de
acţiune, motiv care dinamizează comportamentul uman, care iniţiază, organizează şi reglează
acţiunile în direcţia scopului urmărit.
Motivaţia are nu numai un rol energizator ori activator asupra comportamentului, ci
totodată, şi unul de direcţionare al comportamentelor de învăţare. Motivaţia face ca învăţarea să se
producă şi să se autosusţină.
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Motivația este generatoare de energie şi stimulatoare pentru noi experienţe de internalizare a
valorilor. Situația motivațională de competiție creează posibilitatea manifestării dorinței de a excela
în activitatea de învățare, determinând mobilizarea trebuințelor de exprimare a Eului, de afirmare,
de performanță.
Situația motivațională de performanță cuprinde rezultatele activităților și răspunsul
subiectului, performanța elevului fiind produsul experienței și învățării sub conducerea profesorului.
Problema motivaţiei de învăţare nu trebuie înţeleasă într-un mod simplu, mecanicist, ci în termenii
mai complecşi ai unui proces psihologic, de facilitare a anumitor dorinţe.
Motivaţia este o sursă de activitate şi de aceea este considerată “motorul” personalităţii.
Este esenţial de a nu aştepta apariţia spontană a motivaţiei, ci de a pune accentul pe organizarea
condiţiilor de învăţare, acestea putând fi următoarele:


Percepţia clară a scopului, a obiectivelor activităţii



Perspectiva aplicabilităţii în practică sau pentru pregătirea ulterioară



Nivelul de motivare întreţinut de conştiinţa unui spor de cunoştinţe sau a deprinderii unei
tehnici noi.
Rolul cadrului didactic (în special al dirigintelui) este de a facilita manifestarea motivaţiei de

dezvoltarea elevului prin accentuarea atracţiilor, prin implicarea lor în sarcini de descoperire a
lucrurilor noi, atractive, captivante şi evitarea situaţiilor jenante, de eșec.
Problemele de motivaţie ale elevilor fiind extrem de diverse, intervenţia profesorului nu se poate
baza pe adaptarea la reţete ci trebuie la fiecare situaţie în parte. Evoluţia acestei motivaţii se înscrie
pe o spirală ascendentă: aptitudinile atrag după ele interesele, iar dezvoltarea intereselor
alimentează aptitudinile. Motivaţia poate evolua după o spirală ascendentă, dar şi după una
regresivă, în funcţie de sentimentul eficienţei personale. Reuşita într-un domeniu este condiţionată
de aptitudini, iar succesul obţinut sporeşte interesul pentru disciplină, fapt care aduce o investiţie
mare de efort şi concentrare, în măsură să ducă la dezvoltarea aptitudinilor, la rezultate şi mai bune.
Există mai multe metode de stimulare a motivaţiei elevilor, utilizate în practica educaţională:


trezirea interesului elevilor pentru diferite activităţi (problematizarea conţinuturilor de
învăţare, susţinerea unor lecţii interesante desfăşurate atât în şcoală, cât şi în afara ei,
oferirea de exemple concrete care să ajute la înţelegerea lecţiilor, organizarea dezbaterilor în
grupul şcolar, organizarea învăţării pe echipe sau în grupe de lucru, folosirea materialelor
didactice moderne –softurile educaţionale, tehnologia 3 D);



motivarea individuală a elevilor care posedă aptitudini pentru o activitate sau alta (aceasta
presupune atât o bună cunoaştere a elevilor, cât şi tact pedagogic, răbdare, pasiune din
partea profesorului);
167

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ



desfăşurarea unor activităţi extraşcolare variate, care să stimuleze trebuinţele de afiliere şi pe
cele prosociale ale copiilor;



dobândirea,de către cadrul didactic,a unor competenţe specifice pentru evaluarea elevilor.

BIBLIOGRAFIE
1. Cristea, S. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, R.A.
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3. Crişan, A. (1998). Proiectarea curriculum-ului de bază – Ghid metodologic. Bucureşti,
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4. Cucoş, C. (2002). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.
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REALIZAREA UNEI BIBLIOGRAFII
Bibl. Simona Zestroiu,
Colegiul Tehnic Nr.2, Târgu Jiu
BIBLIOGRAFÍE, bibliografii, s. f. 1. Descriere de specialitate a lucrărilor unui autor sau a
lucrărilor referitoare la o anumită problemă. 2. Cartea care cuprinde o bibliografie (1). 3. Ramură a
bibliologiei care se ocupă cu descrierea, aprecierea, sistematizarea și răspândirea publicațiilor.
4.Material informativ asupra unei probleme. [Pr.: -bli-o-] – Din fr. bibliographie. (Sursa: DEX
2009).
Bibliografia reprezintă o listă alfabetică a documentelor (cărți, articole, resurse electronice)
pe care un autor le utilizează pentru a elabora propria lucrare; o listă de surse consultate pentru
informarea și documentarea asupra unui subiect specific.
În cazul cărţilor, bibliografia se aşează fie la sfârşitul lucrării, fie după fiecare capitol (pentru
materialele folosite în respectivul capitol), fie repartizată în note de subsol sau chiar în interiorul
textului, între paranteze ca referințe bibliografice.
Elementele bibliografice ale unei referințe sunt următoarele: autorul/autorii; titlul resursei;
formatul (online pentru resursele Internet); datele de publicare (loc, editură, an); titlul unității gazdă
(carte sau periodice); numărul periodicelor; paginația; adresa web și data accesării (la surse online).
Elementele necesare pentru întocmirea bibliografiei se vor culege de pe copertă (în cazul cărţilor),
de pe pagina de titlu a lucrării şi de pe documentele sau sursele utilizate. Dacă editura sau locul
publicării nu sunt cunoscute utilizăm prescurtarea (s.n.) respectiv (s.l.) (fără nume, fără loc)., iar
dacă data apariţiei nu este certă, aceasta va fi trecută în paranteze pătrate (ex: [2010]).
Există standarde de redactare a bibliografiilor în funcţie de universitate, de editură sau de
cerinţele profesorilor îndrumători ale unor lucrări.
Standardul de stat care reglementează în România modul de redactare a referinţelor
bibliografice este STAS 6158 – 90- Referinţe bibliografice. Structură, formă şi conţinut.
Modul de redactare a referinţelor bibliografice în lucrările întocmite de elevi prezentate de
doamna Bădău Georgeta în lucrarea Inițiere în cercetarea documentară, p. 53-54, este următoarea:
-

Pentru lucrări monografice (cărţi)
Numele autorului, Prenumele. Titlu: Subtitlul. Locul de apariţie: editura, anul apariţiei,

numărul de pagini.
Exemplu: Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie. Bucureşti: Grafoart, 1995, 316 p.
-

Pentru lucrări monografice (cărţi) cu doi sau mai mulți autori
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Numele autorului, Prenumele; numele autorului, prenumele. Titlu: Subtitlul. Locul de
apariţie: editura, anul apariţiei, numărul de pagini.
-

Pentru periodice (ziare sau reviste)

Titlul periodicului, anul de vârstă, anul de apariţie, numărul de ordine al periodicului.
Exemplu: Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi, LI, 2002, nr.3.
-

Pentru articole din periodice (ziare sau reviste)

Numele autorului, Prenumele. Titlul articolului. In: Titlul periodicului, anul de vârstă, anul de
apariţie, numărul de ordine al periodicului, paginile între care se găseşte articolul citat.
Exemplu → Fondanèche, Daniel. Profesori, documentarişti: aceeaşi meserie. In: Studii de
biblioteconomie şi informare documentară, 1996, nr. 2, p.74-77.
-

Pentru texte publicate pe Internet

Numele autorului, Prenumele. Titlul textului. In: Titlul documentului sursă. [Consultat/accesat la
data de …]. Disponibil la adresa: ….
Exemplu → Bobasch, Michaëla. Le senior, un voyageur exigeant. In: Le Monde: journal
électronique, le 19 décembre 2006. [Consultat la data de 14 ianuarie 2007]. Disponibil la
adresa: http://www.lemonde.fr
Pentru documente audiovizuale: casete, CD-uri/DVD-uri
Numele autorului, Prenumele. Titlul. Numele producătorului sau al distribuitorului, anul producerii
documentului. Suport, data înregistrării.
Exemplu → Bengescu, Otilia. La ville chez Apollinaire. Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2011,
DVD, 1.04.2011
Ansamblul referinţelor bibliografice constituie bibliografia lucrării.
O bibliografie poate fi ordonată astfel:
- alfabetic: referinţele sunt prezentate în ordinea alfabetică a numelui autorilor, respectiv a titlurilor
lucrărilor. Alfabetizarea se face după numele de familie al autorului sau al primului autor (când sunt
doi sau trei autori). Dacă lucrarea monografică nu are autor sau are mai mult de trei autori
alfabetizarea se face la primul cuvânt din titlu. Dacă mai multe titluri încep cu același cuvânt,
continuă ordonarea alfabetică cu al doilea, apoi al treilea cuvânt.
- în ordinea cronologică a primei editări: dacă o lucrare este reeditată, se specifică prima apariție,
cu toate datele de descriere și ultima ediție, cu toate datele de descriere.
- după tipul documentelor consultate: documente monografice, documente periodice (pentru
periodice se apelează uneori la criteriul cronologic, referinţele fiind ordonate în funcţie de data de
apariţie a periodicului), documente audio-vizuale, legislație, referințe online etc.
În Microsoft Office Word 2007, se poate genera automat o bibliografie pe baza informațiilor
sursă furnizate pentru document.
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E1- Stabilire stil bibliografie

E2- pentru fiecare inserare pentru care doriţi să menţionaţi sursa de provenienţă, poziţionaţi cursorul
la sfârșitul textului şi urmaţi paşii:

Selectaţi tipul sursei de provenienţă şi completaţi câmpurile specifice tipului selectat.

E3 - la finalizarea documentului, inseraţi bibliografia, astfel: poziţionaţi cursorul în locul dorit (de
obicei la sfârşitul documentului) selectaţi un tip predefinit

Observaţii: Dacă se fac actualizări în document,
după finalizarea acestora trebuie să actualizaţi
conţinutul bibliografiei, astfel:
- Poziţionaţi cursorul în bibliografie / Click / din
meniul superior selectaţi
- Bibliografie 1.
http://ro.wikipedia.org/wiki/ISO_690. [Interactiv]
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Lucrările realizate prin informare, documentare, cercetare se bazează pe ideile întâlnite în
lecturarea altor cărți/altor surse, publicate anterior. Aceste idei le dezvoltăm și le trecem prin filtrul
personal obținând un nou material de studiu. Este foarte importantă menționarea bibliografiei,
deoarece lipsa ei presupune însușirea ideilor altor persoane și mai exact putem fi acuzați de
nerespectarea drepturilor de autor plagiat.
Preluarea ideilor altui autor fără a-l menţiona se numeşte plagiat, indiferent dacă sunt citate
frazele exact cum au fost scrise sau pur şi simplu sunt reformulate, fiecare autor exprimându-se prin
propriile cuvinte.
„O carte care vorbeşte de altă carte e o lucrare de critică. O carte care vorbeşte despre toate
cărţile e o bibliografie.” Em. Bucuţa. Cartea cărţilor, p. 510

Bibliografie:
Ghid bibliografic de muncă intelectuală: Un model cultural: Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti, București, 2010
Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie. Grafoart: București, 1996
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bibliografie, accesat la 28.04.2020
https://dexonline.ro/definitie/bibliografie, accesat la 28.04.2020
http://revistapolis.ro/documente/reguli/Reguli_privind_citarea.pdf, accesat la 28.04.2020
http://studii-vizuale.ro/wp-content/uploads/2016/09/Sisteme-de-citare.pdf, accesat la 29.04.2020
http://muhaz.org/georgeta-badau.html?page=5, accesat la 29.04.2020
https://lewebpedagogique.com/flegbadau/files/2010/08/Initiere-in-cercetarea-documentara-I.pdf, accesat la
30.04.2020
https://support.microsoft.com/ro-ro/office/crearea-unei-bibliografii-a-citatelor-%C8%99i-areferin%C8%9Belor, accesat la 2.05.2020
https://asandului.files.wordpress.com/2016/09/crearea-automata-a-unei-bibliografii.pdf, accesat la 2.05.2020
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SECȚIUNEA II. Teoria instruirii – lucrare metodico-științifică

METODICA PREDĂRII INFORMATICII - PRINCIPII DIDACTICE
Prof. Pătruţ Felicia
Colegiul Tehnic Nr 2 Tg-Jiu
1. Clasificarea şi caracteristicile principiilor didactice
Un model al sistemului de învăţământ trebuie să se încadreze în contextul „legilor
obiective" care acţionează în societate la momentul respectiv. Conţinutul, scopul, sarcinile
concrete ale predării informaticii pot fi deduse din planurile de învăţământ, precum şi din alte
activităţi specifice (şcolare sau chiar extraşcolare). Aceasta corespunde stadiilor (ciclurilor) de
învăţare fixate în conformitate cu dezvoltarea intelectuală a elevilor, o atenţie prioritară trebuind
să fie direcţională spre adaptarea la nou, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea bazei materiale.
Principiile didactice reprezintă normele generale care orientează conceperea, organizarea şi
desfăşurarea procesului de predare/ învăţare. Aşa cum este normal, începem prin a puncta
câteva dintre caracteristicile generale ale principiilor, după care va urma o clasificare şi o
descriere mai detaliată a acestora. Deoarece din punct de vedere metodic principiile didactice nu
sunt independente, am preferat să grupăm exemplele (puţine) într-o secţiune separată. Principiile
didactice au:
• caracter logic, ceea ce înseamnă că ele exprimă raporturile esenţiale şi globale care
orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ;
• caracter obiectiv, adică se asigură o orientare a procesului de învăţământ nefalsificată şi
detaşată de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective ; procesul de învăţământ este de dorit a fi
orientat în concordanţă cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum şi cu legile evoluţiei
societăţii;
• caracter algoritmic - se exprimă cerinţe şi soluţii prin utilizarea unui sistem precis de
reguli, care trebuie cunoscute şi respectate cu exactitate dacă se doreşte o orientare eficientă a
procesului de învăţământ;
• caracter dinamic - principiile didactice sunt elemente legice, dar deschise înnoirilor şi
creativităţii. Ele trebuie să fie în pas cu schimbările şi mutaţiile care pot interveni în actul
didactic;
• caracter sistematic - fiecare principiu (ca entitate în sine) intră în relaţie cu celelalte
principii, alcătuind un ansamblu unitar de legităţi ale cărui componente se con diţionează
reciproc.
Pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, profesorul trebuie
să respecte şi să aplice corect măcar următoarele principii didactice clasice :
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1. Principiul intuiţiei
2. Principiul legării teoriei de practică
3. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor
4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor
5. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor
6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor
7. Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării.
Vom descrie pe scurt latura aplicativă a fiecărui principiu în zona noastră de interes.
1.

Principiul intuiţiei

Acest principiu exprimă necesitatea studierii obiectelor, fenomenelor, proceselor cu
ajutorul simţurilor, ţinându-sc cont de importanţa realizării unităţii dintre senzorial şi raţional. A
transmite cunoştinţe de informatică în mod intuitiv înseamnă a porni de la contactul direct cu
realitatea, pentru ca apoi (prin perceperea acestora) să se ajungă la generalizări.
De cele mai multe ori putem face apel la memorie, reprezentări grafice, asemănări,
analogii. Instrumentele de tip multimedia moderne au deschis deja căi nebănuite. Folosind
acest principiu, este posibil să nu putem descrie exact şi complet o problemă, într-o singură
fază. Putem deschide însă o cale spre înţelegerea acesteia, putem stabili un drum cât de
cât sigur spre reveniri ulterioare.
Exemple de analogii: asemănarea unei liste cu o mulţime de cutii poştale,
asemănarea organizării datelor unei partitii sub forma de arbore cu o biblioteca.
2.

Principiul legării teoriei de practică

Raportul dintre teorie şi practică depinde în ultimă instanţă de dificultatea noţiunilor
implicate, de mijloacele tehnice avute la dispoziţie, de cunoştinţele anterioare, precum şi de
capacităţile intelectuale ale clasei de elevi avute la dispoziţie, de abilitatea şi experienţa cadrului
didactic, în informatică, conştientizarea necesităţii utilizării performante a unor tehnici folosite
frecvent astăzi în viaţa cotidiană (coduri de bare, telefonie mobilă, transmisie audio -video prin
satelit, poştă electronică, scanări etc.) este esenţială. Mai mult, importanţa verificării faptului
că elevii sunt în stare să aplice în practică cunoştinţele teoretice acumulate este cu adevărat
vitală. Sintetizând, putem spune că aplicarea eficientă a principiului legării teoriei de
practică pretinde respectarea consecventă a următoarelor direcţii:
Ex: vectori: faceti prelucrari cu un vector generic.
-

exemplu legat de practica: se considera mediile unui elev: se cere sa afle
cate corigente are, care este cea mai mare medie.

-

Prelucrarea sirurilor de caractere: se considera un sir se cere sa se numere
cate vocale are. De practica, verirficarea unui CNP, sau intr-o pagina Web
174

ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PRIN TEORIE, PRACTICĂ ȘI ARTĂ

verificarea completarii datelor intr-un formular.
• Laboratoarele (cu caracter didactic), precum şi sălile de curs/seminar trebuie dotate
(inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de lucru) la nivelul cerinţelor moderne, anticipându-se
condiţiile posibile a fi întâlnite la viitoarele locuri de muncă.
• Activităţile practice ale elevilor trebuie să aibă o finalitate şi o aplicabilitate imediată
(manifestată, de exemplu, prin lucrul în echipă la contracte ferme cu unităţi eco nomice, gen
coaching, sau prin elaborarea unui raport cu contribuţii personale, publicabil în reviste şcolare).
Ar fi benefic ca atât recompensele, cât şi pedepsele să fie similare cu cele aplicate într-o
activitate reală şi nu doar reprezentate de note sau calificative.
• Activităţile serioase cer o fundamentare teoretică, conştientizându-se faptul că partea de
teorie este efectiv utilă, ba chiar indispensabilă dacă se doreşte o adaptare „din mers" la cerinţe
ulterioare.
• Asistenţa cadrelor didactice trebuie corelată cu apelarea la specialişti „lucrativi" din
sfera producţiei directe, precum şi cu o testare pe cât posibil individualizată şi specifică a
elevului.
3. Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor
Acest principiu exprimă necesitatea ca procesul de instruire (acumulare de cunoştinţe) să se
facă organizat, prin fixarea unor scopuri, finalităţi şi termene precise, înţelegerea
semnificaţiilor şi conexiunilor esenţiale pentru studiul obiectului vizat (informatica) trebuie
realizată printr-un efort de gândire acţional. Profesorul trebuie să delimiteze încă de la
începutul lecţiei scopul şi utilitatea practică şi teoretică a temei respective, folosind un bogat
material exemplificativ. Se urmăreşte trecerea de la intenţie la gândirea abstractă, de la treapta
senzorială la treapta raţională şi favorizarea formării de noi structuri informaţionale. Pentru
evitarea unei însuşiri mecanice, se va pune accentul pe metodele active de învăţare, pe asigurarea
participării permanente şi conştiente a elevilor la desfăşurarea lecţiilor, pe stimularea muncii
creatoare şi independente, însuşirea conştientă şi activă a cunoştinţelor determină formarea unor
atitudini sau condiţii favorizante pentru învăţare cum ar fi :
• obţinerea unei motivaţii favorabile şi a satisfacţiei învăţării;
• asigurarea credibilităţii adevărurilor şi transformarea lor în convingeri şi deprinderi
ştiinţifice;
• sporirea posibilităţilor de a utiliza în mod concret şi profitabil informaţia asimilată,
oferind potenţialului intelectual individual şanse superioare de reuşită, atât pe plan
practic/constructiv, cât şi pe plan creativ.
4. Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor
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Scopul oricărei activităţi de predare este de a înarma elevii cu un sistem armonios şi corect
de cunoştinţe. Logica internă a obiectului de predat şi legile generale ale dezvoltării capacităţilor de
cunoaştere individuale impun asigurarea continuităţii, dar şi necesitatea sistematizării materiei.
Noile informaţii relevante vor fi legate de cele deja introduse şi vor prefigura informaţiile
ulterioare (respectându-se programa şcolară). Principiul sistematizării se concretizează deci prin
expuneri organizate asupra cunoştinţelor de asimilat, respectându-se un anumit plan. Pentru a
dezvolta continuu gândirea logică a elevilor, pentru a încuraja participarea lor activă, pentru a le
crea deprinderi de sistematizare şi generalizare a celor învăţate, profesorul trebuie să-şi
folosească la maximum disponibilităţile creatoare şi talentul pedagogic în pregătirea expunerilor.
Activitatea individuala conştientă a elevului ar trebui să fie esenţială. Cunoştinţele nu se pot
asimila în salturi, iar deprinderile nexersate se pierd (în special în informatică, unde rata de
perisabilitate a acestora este foarte ridicată). Dacă dorim un învăţământ de masă eficient şi
asigurarea unei pregătiri ritmice a elevilor, trebuie să se accepte şi un control permanent şi riguros
al profesorului asupra modului şi stadiului de însuşire a cunoştinţelor de către elevi. Putem
recomanda aplicarea câtorva reguli generale :
• Secvenţele de cunoştinţe transmise trebuie să fie coerente şi unitare, ordinea fiind
determinată de conexiuni logice clare.
• învăţarea trebuie făcută ritmic, la intervale optime, asigurându-se simultan restruc
turarea şi reorganizarea „pachetului" de cunoştinţe.
• în privinţa instrumentelor specifice pentru controlul realizării acestor obiective putem
cita:

utilizarea

de

rezumate,

conspecte,

sinteze,

planuri

de

perspectivă,

clasificări,

tabele, scheme, statistici etc.
• Controlul şi evaluarea periodică a calităţii receptării trebuie să fie o modalitate de
reglaj, dar şi de autoreglaj.
5. Principiul accesibilităţii cunoştinţelor
Cunoştinţele predate pot fi asimilate de elevi numai dacă sunt accesibile ca volum şi conţinut.
O temă este accesibilă atunci când corespunde particularităţilor psihologice de vârstă ale elevilor
cărora le este adresată, este o continuare firească a celor acumulate anterior şi corespunde capacităţii
lor reale de muncă. Conform acestui principiu, respectarea programei şcolare, în ideea că ea a fost
„civilizat" construită, apare ca fiind esenţială. De asemenea, demersul instructiv-educativ trebuie
adaptat condiţiilor concrete ale clasei, stabilindu-se un raport optim între efortul solicitat elevului şi
ajutorul care i se acordă în procesul de învăţare. După cum am evidenţiat deja, în informatică, acest
aspect este cu atât mai important cu cât condiţiile de lucru se pot schimba cu rapiditate chiar pe
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parcursul unui aceluiaşi semestru. Respectarea particularităţilor psihologice de vârstă nu înseamnă a
scuti elevii de efortul intelectual necesar dezvoltării gândirii abstracte, în acest scop recomandăm:
• folosirea unor demersuri gradate de predare/învăţare, de genul: de la simplu la
complex, de la uşor la greu, de la particular la general, de la concret la abstract;
• conştientizarea elevilor asupra faptului că efortul personal este absolut esenţial pentru
înţelegerea corectă şi de durată a celor studiate ;
• asigurarea unui studiu ritmic pentru a evita golurile de cunoştinţe şi eforturile
ulterioare de înţelegere şi asimilare ;
• asigurarea unui control activ şi a unei evaluări permanente, în scopul eficientizării
maxime a actului didactic.
Ex. Predarea unui limbaj de tip Java. Predarea unor tehnici de programare de tip prog
dinamică.
6.

Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor

Acest principiu reclamă cerinţa fixării materialului de specialitate studiat, astfel încât elevii să-1
poată reproduce şi utiliza creator atât în rezolvarea temelor şcolare curente, cât şi în activitatea practică
viitoare. Expunerile trebuie făcute intuitiv, accentuându-se esenţialul şi evitându-se supraîncărcarea.
Fixarea cunoştinţelor nu trebuie realizată printr-o repetare succintă a celor expuse, ci trebuie să se
bazeze pe o receptare logică, raţională, cu ajutorul căreia să se poată identifica esenţialul. O
asemenea însuşire temeinică poate fi obţinută prin diverse modalităţi de recapitulare: curentă,
de sistematizare şi sinteză, de preîntâmpinare a uitării celor deja învăţate, de asigurare a fixării în
memorie a sistemului de cunoştinţe fundamentale. Putem din nou recomanda respectarea
• predarea să fie intuitivă şi accesibilă ;
• însuşirea cunoştinţelor trebuie direcţională spre o asimilare logică şi conştientă,
urmându-sc un studiu sistematic ;
• elevii trebuie stimulaţi în idcca participării active şi continue la lecţii;
• este de dorit să se asigure motivaţia învăţării, în strânsă legătură cu anumite aspiraţii
individuale.
7.

Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării

Exprimă necesitatea adaptării strategici instructiv-educativc atât la particularităţile
psihofiziologice ale fiecărui elev în parte, cât şi la particularităţile (relativ comune) ale unei grupe
omogene de elevi, în vederea dezvoltării lor ca personalitate şi profesionalism. Individualizarea
învăţării se referă la valorificarea cât mai bună a posibilităţilor şi eforturilor individuale, atât pentru
persoanele înzestrate, cât şi pentru cele mai puţin înzestrate. Se recomandă:
• Elaborarea de sarcini instructive (teme, lucrări ele.) individualizate pentru fiecare elev în
parte (în funcţie de aptitudinile, înclinaţiile, opţiunile, nivelul de dezvoltare intelectuală, coeficientul
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de inteligentă).
• Cerinţa ca oricare dintre sarcinile anterior specificate să fie identificată prin fişe de lucru
individuale, cum ar fi:
• fişe de recuperare (pentru cei rămaşi în urmă);
• fişe de dezvoltare (pentru elevii foarte buni);
• fişe de exerciţii, destinate tuturor, în scopul formării unor priceperi şi deprinderi
aprofundate;
• fişe de autoinstruire, destinate în special însuşirii unor tehnici de învăţare individuală şi
independentă;
• fişe de evaluare generală, pentru constatarea nivelului general de pregătire.
Consultaţiile speciale, individualizate, nu pot fi evitate. Diferenţierea învăţării exprimă însă
necesitatea de a adapta conţinutul strategiilor educaţionale in funcţie de particularităţile
comportamentului individual (sau de grup) al elevilor (cum ar fi promovarea aptitudinilor specifice
pentru anumite materii). Această diferenţiere va răspunde atât satisfacerii nevoilor destinate tratării
unor particularităţi psihologice individuale, cât şi satisfacerii unor cerinţe sociale privind
pregătirea şi utilitatea existentei unor specialişti. Aici ar fi utile: crearea de şcoli şi/sau profile
specializate ; relaxarea învăţământului prin introducerea mai multor discipline opţionale şi facultative ;
intensificarea activităţilor de coordonare directă profesor - elev (consultaţii, discuţii, mese rotunde,
cercuri de profil ctc.); cunoaşterea cât mai completă a fiecărui elev, atât ca individualitate, cât şi ca
fiinţă socială; îmbinarea judicioasă a tratării individuale şi diferenţiate cu cea globală, de grup, în
care se rezolvă sarcini de echipă; utilizarea învăţământului asistat; conştientizarea elevilor privind
posibilităţile proprii de formare/ dezvoltare intelectuală.
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METODE ŞI PROCEDEE PENTRU O LECȚIE EFICIENTĂ
DE LIMBA ROMÂNĂ
Prof. Petre Laura Claudia,
Școala Gimnazială Drăguțești
În desfăşurarea activităţii la clasă profesorul stabilește obiectivele operaţionale care îi
oferă posibilitatea de a selecta conţinutul învăţării, de a elabora unele strategii de asimilare a
informaţiilor, de a evalua continuu şi formativ rezultatele învăţării.
După precizarea obiectivelor şi după analiza resurselor, profesorul elaborează strategia
didactică.
Într-o lecție, strategia didactică reprezintă modalitatea de combinare a metodelor și mijloacelor de
învățământ în scopul atingerii obiectivelor propuse.
Realizarea unei lecţii eficiente presupune o bogată metodologie, în care să se îmbine
elementul tradiţional cu cel modern. În funcţie de tipul de lecţie, de obiectivele stabilite, cadrul
didactic optează pentru metodele moderne şi tradiţionale prin care să stimuleze facultăţile
intelectuale ale elevilor, activizând diverse procedee și operaţii de gândire. El trebuie să asigure
înţelegerea, asimilarea noţiunilor de limbă şi transpunerea lor în practica exprimării.
Metodele principale folosite în predarea gramaticii sunt: explicaţia, conversaţia euristică,
demonstraţia, problematizarea, metoda ciorchinelui, lucrul pe grupe, exerciţiul, învățarea prin
descoperirii şi analiza gramaticală.
Expunerea este prezentă în sub forma explicației în lecția de gramatică. Profesorul
enunță definiții, reguli, concepte pe care le argumentează prin exemple. Metoda îi ajută pe elevi săși adâncească cunoștințele, să înțeleagă mai bine informațiile ca după aceea să poată explica, la
rândul lor, sub altă formă.
Explicația este o metodă folosită în special în lecția de predare de noi cunoștințe, însoțită de
scheme sau tabele.
Din cauza faptului că în expunere elevilor li se oferă cunoştinţele de-a gata, metoda predispune
elevul la pasivism şi la absenţaspiritului critic. Poate însă să constituie pentru profesor o ocazie
permanentă de a oferi elevului un posibil model de ordonare, închegare, argumentare, sistematizare
a informaţiei.
Conversaţia este metoda ce valorifică dialogul sau interogaţia şi este cel mai des
folosită în procesul instructiv-educativ. Cu ajutorul acestei metode se transmit cunoştinţe şi se oferă
posibilitatea atingerii unui nivel moral înalt; este folosită în toate tipurile de lecţii alături de alte
metode. Dialogul profesor-elev este considerat ca una din cele mai active şi mai eficiente modalităţi
de instruire.
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Conversația nu poate fi folosită izolat, ci însoțită de alte metode: demonstrația, analiza
gramaticală, exercițiile.
Pentru ca această metodă să fie eficientă am ținut cont, în primul rând, de momentul de
început al conversației. Întrebarea de debut trebuie să pună în fața elevilor o problemă clară, care săi facă să anticipeze o eventuală structură a întrebărilor viitoare.
Demonstraţia este o metodă tradițională care este utilizată frecvent la toate disciplinele, cu
scopul de a convinge elevii asupra unor fenomene, idei sau concepte.
Este o metodă care operează pe cale deductivă și constă în expunerea unor raționamente
logice prin care profesorul prezintă noțiuni, concepte, fapte de limbă.
Pentru ca demonstraţia să fie mult mai eficientă o putem îmbina cu problematizarea şi cu dialogul
euristic, deoarece, în acest mod, se implică și participarea elevilorîn mare măsură la procesul de
predare-învăţare-evaluare..
Problematizarea este o metodă folosită frecvent la lecţiile de gramatică și constă
într-o serie de procedee care activează elevii, oferindu-le posibilitatea să surprindă note definitorii
ale noţiunii gramaticale, precum şi relaţiile între conceptele gramaticale, între cunoştinţele
anterioare şi noile cunoştinţe, obținând soluţiile pe care ei înşişi sub îndrumarea profesorului le
elaborează.
Pofesorul trebuie să găsească o situație-problemă care să motiveze elevii spre identificarea
și elucidarea contradicțiilor. De aceea o condiție de bază în aplicarea acestei metode este ca elevii să
dețină deja cunoștințele care sunt necesare în procesul rezolvării situației-problemă.
Problematizarea este recomandat să nu se folosească exclusiv, ci îmbinată cu alte metode,
precum conversaţia, descoperirea, activitatea pe grupe de elevi etc.
Analiza gramaticală este metodă importantă de studiere a limbii, folosită în toate tipurile de
lecţii şi asociată mai ales cu metoda conversaţiei şi cea a exerciţiului. Ea presupune operaţia de
separare din context a anumitor categorii gramaticale, clase de părţi de vorbire, corespondenţele
dintre acestea, rolul sintactic al părţilor de vorbire etc.
Analiza gramaticală are o mare importanță deoarece prin intermediul ei se duc la îndeplinire,
de fapt, sarcinile speciale și generale care revin predării limbii române. Ea conduce elevii spre
cunoașterea structurii limbii române și a regulilor ei interne de organizare, dezvăluid elevilor
multiple posibilități de exprimare.
Prin această metodă, prin îmbinarea teoriei cu exemple de analiză vor fi mai bine însuşite
cunoştinţele legate de subiect sau subordonata subiectivă.
Analiza gramaticală este o operaţie de recunoaştere şi caracterizarea unor fapte de limbă
învăţate.
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În ceea ce priveşte conţinutul ei, analiza gramaticală poate fi: parţială, când se are în
vedere o singură parte de vorbire sau chiar o singură categoirie gramaticală nou-studiată şi totală,
se cercetează toate cunoştinţele de limbă studiate până în acel moment. Cele două forme de analiză
la rândul lor pot fi: orală și scrisă.
În funcție de tipul lecției și de obiectivele urmărite putem folosi analiza parțială sau totală.


analiză gramaticală completă(totală)

Pentru o analiză a propoziției prin scheme am procedat astfel:
Am scris un exemplu pe tablă:
Frumoasele flori de primăvară înfrumusețează grădina.


analiza gramaticală parțială
Analiza grmaticală parțială se aplică, având un caracter limitat, se aplică în funcție

de capitolele gramaticii și de cunoștințele elevilor.
În studierea sintaxei propoziției și a părților de vorbire corespunzatoare fiecărei părți de
propoziției vom putea face analiza gramaticală combinată, întrucât aceasta cuprinde cele două
forme: analiza morfologică și cea sintactică.
Analiza gramaticală combinată este folosită în lecțiile recapitulative, de verificare și
sistematizare a cunoștințelor, la sfârșitul anului școlar și la lucrările de control.
Exercițiile constituie o metodă de predare-învățare folosită frecvent în sintaxa propoziției
și a frazei, în formarea și consolidarea priceperilor și deprinderilor de a folosi manualele sau
culegerile de texte. Exercițiile diferite și complexe, repetate în mod frecvent, duc la eliminarea
greșelilor în analiza gramaticală a subiectului și a subordonatei subiective, la formarea unui grad de
automatizare în depistarea lor. Verificarea imediată a elevilor, controlul şi autocontrolul reprezintă
condiţii esențiale pentru reglarea acţiunii şi obţinerea performanţelor.
Pentru atingerea scopului trebuie pornit de la exerciţii dirijate, conduse pas cu pas de
profesor, urmând să se ajungă la exerciţii autodirijate, independente.
Pentru ca această metodă să fie eficientă este necesar ca exercițiile să respecte programa
școlară, particularitățile de vârstă, să aibă un conținut clar și să fie accesibile nivelului de înțelegere
al elevilor. Am încercat să aleg cu grijă exerciţiile în funcţie de scopul didactic propus, să-l
organizez în raport cu ritmul de lucru al fiecărui elev, să-l integreze într-un sistem de exerciţii, să
eşalonez în timp exerciţiile, să corectez permanent greşelile până la obţinerea performanţelor.
Profesorul trebuie să aleagă cu grijă exerciţiul în funcţie de scopul didactic propus, să-l
organizeze în raport de ritmul de lucru al fiecărui elev, să eşaloneze în timp exerciţiile, să corecteze
permanent greşelile până la obţinerea performanţelor.
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Fişele de exerciţii, pe care le folosesc la lecțiile de sistematizare pot avea un grad progresiv
de dificultate, prin care se urmăresc consolidarea şi aplicarea noţiunilor, a formulelor, a simbolurilor
asimilate. Exerciţiile pot fi rezolvate individual, în perechi sau pe grupe.
Lucrul pe grupe este o metodă modernă de predare-învățare, care a apărut din dorința de a
implica tot mai mulți elevi, în procesul învățării, de a-i obișnui să caute răspunsuri bazate pe
cunoștințele lor, fără a li se oferi explicații de-a gata.
Esențial în această metodă este munca independentă, participarea fiecărui elev, pe măsura
capacității lui intelectuale, la pregatirea temelor, la elaborarea răspunsurilor, la efectuarea
aplicațiilor pe baza fișelor pe care le-am întocmit și pe care le-am distribuit grupelor.
În cadrul acestei metode am întocmit trei feluri de fișe, cu grade diferite de dificultate, care
corespund nivelului de pregatire al celor trei grupe de elevi, dacă nivelul intelectual este diferit sau
am întocmit fișe cu același grad de dificultate pentru o clasă omogenă.
Învățarea prin descoperire este o metodă modernă care asigură într -o măsură mult mai
mare decât metodele tradiţionale, activitatea independentă şi motivaţia corespunzătoare pentru
însuşirea activă şi conştientă acunoştinţelor, formându-i pe elevi pentru cercetarea ştiinţifică. Sub
îndrumarea profesorului, elevii desfăşoară activităţi de observare, caută soluţii, variante de
rezolvare a unor probleme.
Învăţarea prin descoperire, în studierea limbii române, se poate organiza sub toate cele trei
forme, determinate de specificul obiectivului de învăţătură şi particularităţile de vârstă ale elevilor.
În funcție de subiectul lecției și de obiectivele fixate în procesul instruirii ea se combină cu alte
metode.
Prin conversație, se află cum au parcurs elevii descoperirea definiției subiectului, a părților
de vorbire prin care se exprimă, a tipurilor de subiect, a regulilor privind acordul, punctuașia, etc.
Jocul este metodă

pe care am folosit-o cu succes această și pot spune că este preferata

elevilor la orele de consolidare sau recapitulare. O preferă atât elevii claselor mici:aV-a, aVI-a, dar
și cei mai mari: aVII-a, aVIII-a. Cel mai des folosesc jocul cu întrebări, gen „cine știe câștigă” în
care elevii concurează pe grupe dar și individual. Elevii, împărțiți pe două grupe și-au adresat
întrebri referitoare la subiect. A câștigat grupa care apus cele mai multe întrebări dar a și răspuns la
tot atât de multe. Am punctat și întrebările inedite, care auatins probleme importante legate de
subiectul lecției.
Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor
dintre idei și încurajează elevii la o gândire liberă, deschisă.
Metoda ciorchinelui este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoștinte,
evidențiind modul propriu al elevului de a întelege o anumită temă, un anumit conținut. Ajută
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cadrul profesorul să cunoască modul în care fiecare elev înțelege noțiunile și îi oferă posibilitatea de
a interveni diferențiat.
În predarea limbii române, am folosit toate mijloacele prezentate mai sus, dar cu precădere
schemele și mijloacele rebusiste. Cele din urmă prefer să le folosesc în captarea interesului elevilor
pentru ceea ce urmează să le predau.
În cadrul lecţiilor, am pus accent pe descoperirile experimentale, punând pe primul plan
participarea personală şi activă a elevului şi incitând interesul copiilor pentru crearea de situaţiiproblemă care au exercitat presiuni atât asupra individului, cât şi a întregii clase.
Metodele tradiționale s-au dovedit și ele productive în cadrul lecțiilor de predare a noilor
cunoștințe.
Procesul instructiv-educativ, devine mai atractiv şi mai eficient dacă profesorul apelează la
mijloacele didactice variate, evitând astfel rutina, formalismul.
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METODA PREDĂRII- ÎNVĂȚĂRII RECIPROCE
Prof.Văduva Viorelia
Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud.Gorj
Această metodă a fost introdusă de pedagogul Palinscar în 1986. Altă denumire:Reciprocal
Teaching sau Palinscar.
Tip de activitate: interactivă, contribuie la dezvoltarea abilităţii de analiză, relaţionare şi
sistematizare.
Obiectivele metodei:
•învăţarea reciprocă;
•comunicarea, relaţionarea, cooperarea în grup;
•cultivarea respectului faţă de opiniile altora;
•exersarea gândirii, imaginaţiei, creativităţii şi vorbirii;
•exprimarea părerilor, opiniilor, ideilor cu privire la un fapt, la o întâmplare;
Predarea reciprocă este o formă de învăţare prin cooperare, în care – pe lângă practica
celor patru strategii de lectură de bază: predicţia, interogarea, clarificarea şi rezumatul – elevii
învaţă despre interdependenţa pozitivă şi dezvoltă abilităţi interpersonale.Este o strategie
instrucţională de învăţare a tehnicilor de studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda,
elevii interpretează rolul profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev –
elev. Se poate desfăşura pe grupe sau cu toată clasa. Metoda învăţării reciproce este centrată pe
patru strategii de învăţare folosite de oricine care face un studiu de text ştiinţific sau un text narativ
(poveşti, nuvele, etc.).
Aceste strategii sunt: rezumarea, punerea de întrebări,clarificarea datelor,prezicerea.
a)Rezumarea înseamnă expunerea a ceea ce este mai important din ceea ce s-a citit; se face un
rezumat.
b) Punerea de întrebărise referă la listarea unei serii de întrebări despre informaţiile citite; cel ce
pune întrebările trebuie să cunoască bineînţeles şi răspunsul.
c)Clarificarea datelor presupune discutarea termenilor necunoscuţi, mai greu de înţeles, apelul la
diverse surse lămuritoare, soluţionarea neînţelegerilor.
d)Prezicerea se referă la exprimarea a ceea ce cred elevii că se va întâmpla în continuare, bazânduse pe ceea ce au citit.
Etapele:
• Explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii;
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• Împărţirea rolurilor elevilor:
• Organizarea pe grupe.
• Lucrul pe text.
• Realizarea învăţării reciproce.
•Aprecieri, completări, comentarii.
Metoda are două variante de utilizare:
1.Clasa primește același text de studiat și este împărțită în patru grupuri, în fiecare dintre
acestea elevii având același rol: primul grup este format din rezumatori, al doilea din ,,întrebători”,
al treilea din clarificatori iar al patrulea din prezicători. În final, după lucrul pe text fiecare grup își
exercită rolul în fața celorlalte grupuri.
2.În a doua variantă, după ce se împarte textul în părți logice, clasa este divizată în atâtea
grupe câte părți are textul respectiv, în fiecare grupă există câte patru elevi – un rezumator, un
întrebător, un clarificator și un prezicător. După lucrul pe text, fiecare grupă află de la cealaltă
despre ce a citit, apoi fiecare membru al fiecărei echipe îi învață pe colegii din alte grupe ceea ce a
lucrat.
Exemplu:
Tema:Proprietăţi chimice ale oxigenului (varianta 1)
ETAPELE:
1.Explicarea scopului şi descrierea metodei şi a celor patru strategii;
•Spunem elevilor că trebuie să preia rolul de profesor. Explicăm scopul metodei: creşterea
nivelului de comprehensiune. Informăm elevii că vor prelua pe rând rolul de conducător al
discuţiilor.
•Explicăm strategiile de bază: predicţia, interogarea, clarificarea şi rezumatul.
2.Împărţirea rolurilor elevilor:
3.Organizarea pe grupe.
Clasa este împărţită în patru grupe corespunzătoare celor patru roluri, membrii unui grup
cooperând în realizarea aceluiaşi rol.
De exemplu grupul A este responsabil cu rezumarea textului, grupul B face o listă de
întrebări pe care le vor adresa în final tuturor colegilor, grupul C are în vedere clarificarea
termenilor noi şi grupul D dezvoltă predicţii.
4.Lucrul pe text.
•Oferim fiecărui elev copii ale textului:Proprietăţi chimice ale oxigenului
1. a) Caracter chimic:nemetal
b) Caracter electrochimic:electronegativ
c) Electrovalența:-2
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d) Covalența:2
2. Oxigenul reacţionează cu:
- nemetalele:
2C + O2= 2CO (ardere incompletă)
C + O2= CO2 (ardere completă)
S + O2 = SO2
- metalele:
2Ca + O2=2CaO
4Al + 3O =2Al2O3
2

3.Reacțiile oxigenului cu alte substante poartă numele de oxidări. Oxidarile pot fi:
a) Oxidări vii (arderi):au loc cu degajare de lumină şi căldură(arderile nemetalelor sau metalelor în
aer)
b) Oxidări lente:(ruginirea fierului,coclirea vaselor de aramă,râncezirea grăsimilor).
Toţi elevii citesc textul în linişte.
5.Realizarea învăţării reciproce.
A. După ce au citit textul, primul grup rezumă ceea ce s-a citit:
Ex. - caracteristici ale oxigenului;
-exemple de reactii chimice la care participa oxigenul;
-definirea reacției de oxidare;
-clasificarea reacțiilor de oxidare;
-exemple de oxidări vii și oxidări lente.
B.Grupul B formulează întrebări pe marginea textului şi le cere altor elevi să răspundă:
Ex.-Ce caracter chimic și electrochimic prezintă oxigenul?
-Ce electrovalență prezintă oxigenul?Modelați procesul de ionizare.
-Ce covalență are oxigenul?
-Definiți reacția de oxidare.
-Ce tipuri de oxidări cunoașteți?
-Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice dintre oxigen și carbon,sulf,calciu,aluminiu.
C) Grupul C clarifică problemele sau conduce discuţii, pentru a clarifica problemele pe care le pun
alţi elevi.
Ex.-Explicăîn ce condiții, din reacția carbonului cu oxigenul rezultă monoxid de carbon;
-Explicăîn ce condiții are loc ruginirea fierului sau coclirea cuprului.
D) Grupul D prezice că :proprietățile chimice ale unui element determină utilizarile acestuia în
diferite domenii.
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6.Urmează aprecieri, completări, comentarii.
Avantajele metodei predării/învăţării reciproce: este o strategie de învăţare în grup, care
stimulează şi motivează;ajută elevii în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici
de muncă intelectuală pe care le poate folosi apoi şi în mod independent; dezvoltă capacitatea de
exprimare, atenţia, gândirea cu operaţiile ei (analiza, sinteza, concretizarea, generalizarea,
abstractizarea) şi capacitatea de ascultare activă;stimulează capacitatea de concentrare asupra
textului de citit şi priceperea de a selecţiona esenţialul.
Dezavantaje:obișnuirea elevilor cu un anumit rol și, implicit, dificultatea lor de a se
acomoda cu un altul; după lucrul în grup elevul poate obosi și nu se mai concentreaă suficient
atunci când un coleg îi predă.
Un anumit număr de experienţe au pus în evidenţă “efectul de învăţare”, adică beneficiul
personal pe care un copil poate să-l obţină dintr-o învăţare oferită de el însuşi colegilor săi. Un elev
“puţin dotat” înregistrează performanţe superioare după ce a avut de acţionat ca “învăţând” un alt
elev, decât după ce a avut de realizat complet un exercițiu școlar.

Bibliografie:
1.IanoviciNicoleta,Ferenț Ancuța Oana,Metode didactice în predare,învățare și evaluare la
biologie,Editura Mirton,Timișoara,2009
2.Fătu Sandu,Stroe Felicia,Stroe Constantin,Chimie ,manual pentru clasa a VIII-a,Editura
Corint,București,2008
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SECȚIUNEA III. Proiecte extracurriculare – referat sau ppt.

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA
PERSONALITĂŢII ELEVILOR
Profesor Silvia Dumitru
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Activităţile extracurriculare 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,elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este
generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria
şi în dragostea din sufletul elevilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi
valoroase. Activităţile extraşcolare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a
copiilor, disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în
ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de
afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Implicarea elevilor în proiectele educaționale este o modalitate de realizare de activități
reconfortante care să le stimuleze imaginația, talentul, să le dezvolte valori ca bunătatea, toleranța,
acceptarea celor din jur, ajutorarea. În acest scop proiectele educative extracurriculare vin în
sprijinul elevilor, coordonate de formatorul de personalitate, omul din spatele acestor „creaţii”
deosebite, cadrul didactic. Proiectele educative extracurriculare au de asemenea o importanţă tot
mai mare, fiindcă şcoala trebuie să-i pregătească pe elevi pentru viaţă, nu numai pentru examene.
Organizarea unor activităţi extraşcolare prin care elevii să contribuie, după puterile lor, la creşterea
calităţii vieţii în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al
educaţiei pe care o face şcoala. Acestea sunt:
- împletirea teoriei cu practica, elevii constatând că ceea ce învaţă la şcoală pote fi aplicat în
cadrul unei acţiuni concrete;
- acţiunile dezvoltă la elevi responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor;
- se creează legături la nivelul comunităţii;
- se dezvoltă personalitatea elevului;
- se stimulează gândirea critică;
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- se educă percepţia multiculturalităţii;
-se dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice.
Membrii comisiei de ştiinţe din cadrul Liceului Tehnologic Baia de Fier au derulat şi deruleză şi în
prezent proiecte şi parteneriate educaţionale în care sunt implicaţi şi alţi factori educativi, creând
astfel un mediu bazat pe valori morale pozitive în care fiecare copil să poată deveni un model
pentru societate.
În anul şcolar 2018/2019 au fost implementate următoarele proiecte educaționale la nivelul comisiei
de ştiinţe:


Misterele carbonului - proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente
tehnici de lucru pentru dezvoltarea gândirii critice în cadrul disciplinei chimie, la tratarea
unui element deghizat într-o mulțime de forme, carbonul, precum și constatările desprinse
în urma aplicării acestor tehnici. Proiectul a urmărit transformarea reală a elevilor în
actoriprincipali ai demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură
formală, informală, socio-comportamentală.



Peşterile între chimie şi frumuseţe - prin acest proiect elevii s-au familiarizat cu procesele
chimice ce au loc în peşteri şi care duc la realizarea de frumuseţi neasemuite, conservarea
organismelor şi la unul din cele mai bune îngrășăminte naturale.În acest sens au fost
organizate excursii la Peştera Bolii din Petroşani şi Peştera Muierilor din Baia de Fier, unde
elevii au avut ocazia să vadă cum a lucrat natura de-a lungul vremii.



Târgul de Moş Nicolae – scopul proiectului a fost afirmarea, cunoaşterea şi promovarea
obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare autentice româneşti în rândul elevilor, contribuind
astfel la sensibilizarea elevilor în ceea ce priveşte arta gastronomica şi tradiţia populară .
Activităţile propuse în proiect au avut ca obiectiv dezvoltarea armonioasă a personalităţii
elevilor. Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da
răspunsuri, a avea păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea
răspunsurilor corecte, din care apoi descoperă cunoştinţele noi.
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Mărţişoare pentru suflet – proiectul a oferit elevilor posibilitatea de a participa la acțiuni și
activități caritabile de susținere materială și morală a bătrânilor de la Căminul pentru
Persoane vârstnice din Râmnicu Vâlcea,prin intermediul cărora au învăţat că a trăi pentru
alţii este o virtute, care trebuie deprinsă prin exersarea faptelor bune săvârşite dezinteresat.
De asemenea, elevii au avut posibilitatea de a se familiariza cu modul de viață și nevoile
materiale și morale a celor aflați în azile și cămine pentru persoane vârstnice. Activităţile
proiectului au fost gândite ca ateliere practice, de confecționare a unor mărțișoare și de
valorificare a acestora prin organizarea unei tombole, banii colectați fiind folosiți pentru
achiziţionarea unor cadouri pentru bătrânii de la Căminul pentru Persoane vârstnice din
Râmnicu Vâlcea.



Împarte dragoste şi bunătate – scopul proiectului a fost educarea elevilor în vederea
cunoașterii valorilor moral creștine, a trăsăturilor pozitive de caracter prin dezvoltarea
spiritului de generozitate şi bunătate șiajutorarea unui grup de copii din Asociația „Copiii
Noștri de Pretutindeni”.Proiectul a cuprins activități de voluntariat, concurs între clase Cel
mai frumos stand cu prăjituri și decorațiuni de Crăciun, organizarea unei tombole, program
artistic, colindarea instituţiile partenere.
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Eminescu în versuri şi culori – scopul proiectului a fost promovarea în rândul elevilor a
valorilor naţionale, prin evocarea personalităţii lui Mihai Eminescu, pentru a cunoaşte
aspectele cele mai importante ale vieţii şi activităţii literare a celui mai mare poet român.
Acordarea şansei elevilor din categorii dezavantajate(elevi cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii
din comunităţi sărace, părinţi plecaţi în străinătate) de a se implica în proiect, de a-şi
promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a deveni cel mai bun recitator
şi cel mai bun pictor.



Un mediu curat pentru o viaţă sănătoasă – prin acest proiect s-a urmărit cultivarea
interesului faţă de menţinerea unui mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea
convingerilor de ocrotire a mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi
utilizării raţionale a resurselor de mediu pentru o lume mai bună şi mai sănătoasă.



Hai să dăm mână cu mână! – activităţile proiectului au urmărit implicarea elevilor în
recunoaşterea şi reconstituirea trecutului istoric al neamului român, în speţă al
evenimentelor de mare însemnătate naţională, care au un ecou emoţional puternic în
inimile copiilor, de pildă Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan
Cuza-24 ianuarie 1859.




Săptămâna toleranţei şi integrării: 15-23 noiembrie 2018

Ziua Internaţională a Toleranţei şi Integrării – 16 noiembrie
Scopul acestei campanii a fost dezvoltarea capacităţii elevilor de a dialoga şi de a
coopera cu ceilalţi în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor.
Activităţile au oferit elevilor posibilitatea de a învăţa să construiască relaţii bazate pe toleranta,
înţelegere şi solidaritate, să respecte demnitatea fiecărei persoane.
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Activităţile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort
suplimentar. Elevilor li sedezvoltă spiritul practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea
fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea
activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip
de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea,
să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea elevului pentru viaţă.
Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa
pentru elevi, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi
resurselor de care dispune clasa de elevi .
În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul
activităţilor extracurriculare. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de
gândire, să evite critica în astfel de activităţi, să încurajeze elevii şi să realizeze un feed-back
pozitiv.
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Liceul nostru vrea să asigure tuturor elevilor o foarte bună pregătire de cultură generală şi de
specialitate, la standarde superioare de calitate, să coreleze formarea elevilor cu necesităţile
comunităţii locale şi cu standardele educationale ale U.E., asigurând integrarea socială şi
profesională a tuturor absolventilor. Ne propunem să facilităm formarea şi dezvoltarea armonioasă a
personalităţii fiecarui elev, asigurând egalitatea şanselor, să furnizăm părinţilor certitudinea formării
copiilor într-un cadru educaţional sigur, în care învaţă să se cunoască pe sine, să aibă încredere în
propriile forţe, să comunice şi să coopereze cu ceilalţi pentru a-şi îndeplini aspiraţiile, să contribuim
la educarea estetică a elevilor, în spiritul respectului pentru valorile umane şi artistice şi să fim
prezenţi în viaţa socială a comunităţii.

Bibliografie:
- Ionescu, Mihaela, Managementul clasei. Un pas mai departe…Învățarea bazată pe proiect.
Editura Humanitas Educational, București, 2003
- Institutul de Științe ale Educatiei, Zone prioritare de educație, Alpha, București, 2006 - Rădulescu
E., Educație pentru succes, Oscar Print, București, 1997
- Ciolan, L., Pasi către școala interculturală. Corint, București, 2000
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ALIMENTE NERECOMANDATE ELEVILOR
Profesor: Radu Manuela
Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu
PROIECT DIDACTIC- Alimente nerecomandate elevilor
Data: 26 ianuarie 2016
Clasa: a VII-a A
Disciplina: Biologie
Tema lectiei: ,, Alimente nerecomandate’’
Timp: 50 min.
Tipul lecţiei: informare şi comunicare în cadrul proiectului ,,Mănâncă sanatos- fii deştept’’
Scopul lecţiei: conştientizarea importanţei unei alimentaţii sănătoase în dezvoltarea organismului.
Obiective: la finalul activităţii, elevii vor fi capabili:


Să identifice alimente nerecomandate



Să recunoască componentele unui stil de viaţă sănătos



Să identifice motivele pentru care aceste alimente sunt nerecomandate şi efectele
consumului lor



să se autoevalueze privind frecvenţa alimentelor nerecomandate în raţia lor alimentară

Resurse materiale şi procedurale:
Materiale necesare: foi flipchart, markere, coli color A4, diverse alimente, fişe de lucru etc
Forme de organizare: grupe, frontală, individuală
Metode şi procedee: conversaţia euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea, modelarea
Mijloace didactice: videoproiector, material realizat în Ppt ,,Recomandari privind alimentatia
copiilor’’, prezentare PPT ,,Tulburări nutriţionale de risc asociate vârstei (Obezitatea, malnutriţia
dislipidemiile)” , materiale informative diverse, tablă
Bibliografie:
Şt. Giersch, F. Toma- Elemente de biologie şi patologie umană, CD Press, 2002
Z. Partin, L. Logofătu, C. Niculescu- Biologie-manual pentru clasa a VII-a, Editura Corint
*** Programul Naţional pentru sănătate în şcoala românească, caietul participantului
***Educaţie pentru sănătate+ modulul I, suport de curs
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http://www.csid.ro/diet-sport/noutati-dieta-si-sport/groaznic-iata-cele-mai-nocive-mezeluri-din-romaniacare-ne-pun-sanatatea-in-pericol-9322074
Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a
principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
Ghid pentru alimentaţia sănătoasă, Societatea de Nutriţie din România, Editura Performantica
Ghid pentru cadreler didactice, Programul Naţional pentru sănătate în şcoala românească, 2004

Scenariul didactic
1. Moment organizatoric
Captarea atenţiei – prezentare PPT Tulburări nutriţionale de risc asociate vârstei (Obezitatea,
malnutriţia dislipidemiile), Lista cu alimente nerecomandate
2. Enunţarea obiectivelor -Astfel, la sfârşitul acestei ore veţi putea identifica alimente
nerecomandate, veti recunoaşte componentele unui stil de viaţă sănătos, vă veţi autoevalua
privind frecvenţa alimentelor nerecomandate în raţia lor alimentară
3. Desfăşurarea activităţii didactice:
 Se cere elevilor motivaţia unei alimentaţii sănătoase şi a unui mediu sănătos.
 Dirijarea învăţării:
a) Se prezintă la videoproiector un material în Ppt – Recomandări privind
consumul de nutrienţi
b) Elevii sunt impartiti in 3 grupe, carora li se vor repartiza sarcini de lucru diferite.
Elevilor li se vor inmâna fise de lucru, alimente si vor rezolva sarcinile de lucru
c) Fiecare grupa prezintă activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute
4. Asigurarea retenţiei şi transferului:
 Profesorul solicită elevilor să completeze foaia de flipchart referitor la recomandări
pentru un stil de viaţă sănătos
 Elevii răspund individual la întrebarea: Cât de des consum alimente nesănătoase?
FIȘA DE LUCRU- GRUPA I- ALIMENTE NERECOMANDATE- Zahărul
Mod de lucru:
1.-Observaţi 3 produse care au conţinut crescut de zahăr: prăjitură, bomboană, acadea
2.-Observaţi eticheta produsului şi identificaţi conţinutul de zahăr al fiecarui produs,
completând tabelul
Prajitura

Bomboana

Acadea

Continut de zahăr
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3.-Identificaţi drumul zahărului în organism, de la ingerare până la consumarea sa la nivel
celular
4.-Enumerati alte alimente cu conţinut crescut de zahăr
5.-Indicati consecinta excesului de zahat
6.-Identificati înlocuitori ai zaharului

FIŞA DE LUCRU- GRUPA II- ALIMENTE NERECOMANDATE- MEZELURI

Mod de lucru:
1. Observaţi 3 mezeluri: parizer, cremvuşti, salam
2. Observaţi eticheta produsului şi identifică conţinutul fiecărui produs, completand tabelul

Componente

Parizer

Cremvuşti

Salam

3.-Identificati motivele pentru care mezelurile fac parte din categoria alimentelor
nerecomandate......................................................................................................................................
..................................................................................................................
4.-Studiind internetul, identificati efectele aditivilor alimentari
-antioxidanţii-coloranţii artificiali
-arome artificiale
-aromatizanţii
-nitriţii şi nitraţii
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FISA DE LUCRU- GRUPA III- ALIMENTE NERECOMANDATE- Băuturi răcoritoare

Mod de lucru:
1. Observaţi cele 3 bauturi racoritoare
2. Observaţi eticheta produsului şi identificaţi conţinutul fiecărui produs, completand tabelul

Componente

Coca Cola

Prigat

Fanta

3.Identificati motivele pentru care băuturile răcoritoare fac parte din categoria alimentelor
nerecomandate.............................................................................................
..............................................................................................................................
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ACTIVITĂŢI REALIZATE CU ELEVII ÎN VEDEREA PROTEJĂRII
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Liceul Tehnologic Baia de Fier
Prof. Turbaceanu Dana Simona
O problemă de stringentă actualitate este formarea şi educarea elevilor în spiritul unor
responsabilităţi umane ce vizează protecţia mediului înconjurător. La vârsta şcolară facem primii
paşi în încurajarea şi educarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai protecţiei mediului,
acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi al persoanelor din jurul lor. Pentru aceasta membrii
comisiei de ştiinţe de la Liceul Tehnologic Baia de Fier au cultivat în rândul elevilor respectul față
de natură în toate formele împreună cu sentimentul datoriei de a proteja mediul prin:
Proiecte educaţionale în parteneriat
L'avenir entre nos mains (Viitorul este în mâinile noastre)
Scopul proiectului îl reprezintă sensibilizarea și responsabilizarea tinerei generații cu privire
la problemele energetice cu care ne confruntăm și la importanța surselor de energie regenerabilă.
În instituția noastră este o tradiție ca, în fiecare an școlar, să derulăm activități în cadrul
proiectelor de parteneriat strategic pe care le implementăm, proiecte finanțate de către Comisia
Europeană prin Programul ERASMUS+.
Astfel Liceul Tehnologic Baia de Fier derulează, în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020,
proiectul L'avenir entre nos mains (Viitorul este în mâinile noastre), având ca partenere unități de
învățământ din Franța, Suedia și Grecia.
Prima mobilitate din cadrul proiectului a avut loc în luna decembrie 2018, unitatea noastră
școlară fiind gazdă acestui eveniment. Au fost prezente delegații din fiecare țară parteneră,
însumând un număr de 30 de elevi și 6 cadre didactice. Tema acestei reuniuni a fost Promovarea și
valorizarea surselor de energie regenerabilă.
 Partenerii au participat la următoarele activități:
 Atelier – Realizarea machetei ”Orașul verde” – construirea unui orașîn care sursele de
energie convenționale au fostînlocuite cu surse de energie regenerabilă;
 Vizitarea stației de tratare a apei din localitatea Polovragi;
 Vizitarea stației meteo din localitatea Polovragi;
 Vizitarea Centralei hidroelectrice Porțile de Fier 1;
 Asistare la orele de curs;
 Atelier – Realizarea de obiecte din materiale reciclabile șir eciclarea selectivă a deșeurilor;
 Concurs pentru a alege LOGO proiectului;
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 Atelier de pictură – Moara de vânt – însușirea părților component ale unei mori de vânt;
 Atelier – schimb de bune practice – valorizarea surselor de energie regenerabilă;
A doua mobilitate a avut loc în luna mai 2019, gazde fiind reprezentanții liceului 1 st
Vocational Lyceum din Heraklion, Creta. Grupul ce a reprezentat Liceul Tehnologic Baia de Fier a
fost format din 9 eleviși 3 cadre didactice. Tema mobilității au reprezentat-o principalele surse de
energie regenerabilă iar activitățile desfășurate au fost următoarele:
 Cursuri despre cum putem să economisim electricitate și apă;
 Cursuri despre reciclare;
 Vizită la Institutul Tehnologic din Creta;
 Crearea unui dicționar cu termeni despre Sursele de energie regenerabilăî n 4 limbi
(franceză, română, greacă, suedeză);
 Vizitarea unei fabrici de lemn din sâmburi de măsline – o sursă de energie regenerabilă;
 Vizitarea unui atelier de olărit – vasele din lut o alternativă ecologică a vaselor din plastic.
 Crearea unui slogan despre obiceiuri de economisire a energiei;
 Vizitarea unei zone cu mori de vânt folosite pentru extragerea apei.
În anulșcolar 2019-2020 în cadrul acestui proiect se vor mai desfășura două mobilități, una
în luna decembrie 2019 în Suedia și una în luna aprilie 2020 în Franța, mobilități la care vor
participa 9 eleviși 4 cadre didactice.
Elevii și profesorii participanți la activitățile din cadrul proiectului au fost deosebit de
încântați de această experiență trăită într-un mediu educațional diferit, dar benefic pentru
verbalizarea emoțiilor și optimizarea comportamentului celor incluși în grupul-țintă.
Plantează un copac pentru sănătatea ta!
Argumentul proiectului:
Natura îşi are legile ei care trebuie respectate cu sfinţenie. A i le încălca, înseamnă a profana
consfinţirea acestora de la începutul începuturilor. Se impune, astfel, ca de la vârste mici, copiii să
fie educaţi în spiritul unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, în vederea formării
ulterioare a conştiinţei şi comportamentului ecologic, favorabil unui stil de viaţă sănătos-mental,
emoţional, fizicşi socio-moral.
Scopul proiectului:
Proiectul urmăreşte conştientizarea importanţei copacilor pentru calitatea mediului în care trăim,
pentru sănătatea fiecaruia dintre noi, precum şi rolul educativşi de responsabilizare pe care îl are
gestul de a sădi un copac.
Obiectivele proiectului:
 Formarea conştiinţei civice;
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 Conştientizarea elevilor şi a locuitorilor comunei cu privire la importanţa calităţii mediului
înconjurător;
 formarea de responsabilităţi, respect şi atitudini pozitive faţă de păstrarea nealterată a
mediului înconjurător;
 formarea comportamentului ecologic prin stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii şi
derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător
 dezvoltarea conştiinţei ecologice teoretice necesară transpunerii ei în practici ecologice
având în vedere faptul că sănătatea populaţiei este direct legată de calitatea mediului
 dezvoltarea cunoştinţelor despre poluanţii specifici factorilor de mediu (pt. aer –arderea
deşeurilor din plastic, cauciuc etc., pentrua pă – aruncarea deşeurilor în cursul de apă,
deversarea canalizărilor);
 formarea deprinderilor de plantare şi ocrotire a unor puieţi şi de îngrijire a spaţiilor verzi din
parcul şcolii.
Prima activitate a proiectului s-a desfăşurat pe valea Galbenului, într-un colţ de rai, lângă
Peştera Muierilor din Baia de Fier. La activitate au participat elevi de la Liceul Tehnologic Baia de
Fierşi a constat în plantarea a 200 puieţi de brad.
A doua activitate şi-a propus să valorifice produse reciclate, în cadrul unui atelier de ECO
creaţie, în care elevii şi-au dovedit potenţialul estetic şi practic. Elevii au realizat diferite obiecte din
materiale reciclate produsele au fost expuse într-o expoziţie la Centrul de Documentare şi Informare
Baia de Fier iar cel mai original a primit un premiu
Beneficiarii proiectului:
 direcţi: elevii participanți, cadre didactice;
 indirecţi: elevii neparticipanți, părinții elevilor, locuitorii comunei Baia de Fier, turiști.
Impactul proiectului:
Acest proiect educativ s-a bucurat de un mare succes în rândul elevilor, având multiple beneficii: şiau însuşit cunoştinte valoroase pentru dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, ocrotire şi protecţie a
mediului înconjurător, dezvoltarea spiritului civic şi a abilităţilor de lucru în echipă şi nu în ultimul
rând –formarea unui comportament ecologic în rândul adolescenților. Pornind de la ideea că
restabilirea armoniei dintre om şi natură este mai mult dacât vitală, am ajuns la concluzia că acest
lucru este practic, viitorul nostru. Totodată, acesta fiind în mâinile noastre, am ajuns la concluzia cu
toţii (profesori, elevi, părinţi), că desfăşurând aceast proiect putem schimba ceva în atitudinea celor
din jurul nostru.
Gândesc verde, gândesc curat
Proiectul a oferit posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care a fost cultivat
interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată a
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urmărit responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea
deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi
sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător.
Let`s Do It, România!, Ziua de Curățenia Națională
Let`s Do It, România! Este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România.
Elevii Liceului Tehnologic Baia de Fier au participat la activităţi de ecologizare în cadrul
proiectului Ziua de Curăţenie Naţională, organizat de Let’s Do It, Romania! În parteneriat cu
Ministerul Mediului şi Consiliul JudețeanGorj.

Bibliografie:
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
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EDUCAȚIA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
ÎN MEDIUL PREUNIVERSITAR
Profesor: Ardeiu Iulica-Daniela
Colegiul Tehnic Motru
Strategia activității educative extraşcolare este proiectată conform următorului set de principii:
 principiul priorităţii educaţiei, ca responsabilitate asumată de Guvernul României;
 principiul accesului egal la educaţie – conform

Constituţiei și Convenţiei ONU a

Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la educaţie;
 principiul interculturalităţii;
Asigurarea calităţii şi eficienţei activităţilor extracurriculare estefundamentată pe respectarea unor
principii de proiectare şi implementare curriculară cese regăsesc în tezele lui Santini:
 Concentrare

pe

ce

se

învaţă

-

Proiectarea,

implementarea

şi evaluarea

activităţilor extracurriculare se centrează pe obiective, dar în limitele celui ce învaţă;
 Simplificare

interzisă

-

Proiectul

activităţii

extracurriculare

nu

este

unul

mecanic sau productiv, ci unul centrat pe dezvoltarea elevului;
 Soluţie exhaustive - proiectarea activităţilor extracurriculare trebuie să ţină cont detoate
interesele, iar proiectul trebuie să satisfacă toate cerinţele participanţilor.
 Transparenţa totală - procesul de proiectare este unul deschis, cunoscut tuturor
celor implicaţi.
Extrașcolar și extracurricular - delimitări conceptuale
 Activităţile extracurriculare sunt cele care nu intră în domeniul curriculumului oficial, dar au
finalităţi menite să susţină în mod direct dezvoltarea competenţelor promovate prin
programele şcolare.


Activităţile extracurriculare 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.
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 Astfel, activităţile extraşcolare au 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.
Funcțiile și obiectivele activităților extracurriculare
Activitățile extracurriculare reprezintă forme de organizare a activității elevilor în afara
orelor cuprinse în orarul școlar, respectiv modalități de petrecere a timpului liber de către elevi prin
parcurgerea unor conținuturi instructiv-educative care completează curriculum-ul național.
Activitățile extracurriculare fac parte din educația nonformală care are următoarele caracteristici:
 Este centrată pe cel care învață, pe procesul de învățare, nu pe cel de predare
 Optimizează funcția de predare și răspunde adecvat necesităților concrete de acțiune
 Le propune participantilor activități diverse și atractive, în funcție de interesele, aptitudinile
speciale și aspirațiile lor
 Contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate
 Creeaza ocazii de petrecere organizată a timpului liber
 Valorifică oportunitățile din diferite domenii
 Este nestresantă, oferind activități plăcute și scutite de evaluări riguroase, în favoarea
strategiilor de apreciere formativă, stimulativă, continua
 Răspunde cerințelor și necesităților educației permanente
Plecând de la funcțiile activităților extracurriculare, precizăm că acestea reprezintă următoarele
valențe:
 Valorifică și dezvoltă interesele și aptitudinile copiilor, aceștia manifestându-si spiritul de
inițiativă
 Contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor
 Lărgesc și completează orizontul de cultură al copiilor, îmbogățindu-le cunoștiințele în
anumite domenii
 Formele de organizare sunt extrem de ingenioase, au caracter recreativ și creează condiții
pentru inițierea intr-o activitate
 Contribuie la recreerea și destinderea participanților, precum și la petrecerea organizată a
timpului liber, conducând astfel, la optimizarea procesului de învățământ
 Asigură cadrul de exersare și cultivare a diferitelor înclinații, aptitudini și capacități de
manifestare a talentelor
Reglementări legislative privind activitățile extracurriculare în sistemul educațional din
Romania - Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
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STRUCTURA SISTEMELOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL
Adam Doina Ioana, Liceul Tehnologic Baia de Fier
CURCUBEUL
Antonie Dumitru, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg. Jiu
EDUCAȚIA ECOLOGICĂ REALIZATĂ PRIN ACTIVITĂȚI ȘCOLARE
ȘI EXTRAȘCOLARE
Băban Elena- Mădălina, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg. Jiu
METODA CUBULUI
Băbeanu Teodora Gabriela, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
METODE MODERNE DE ÎNVĂȚAREFOLOSIND PLATFORMELE
EDUCATIONALE ONLINE
Baltaretu Cerasela, Colegiul Auto Traian Vuia
OBŢINEREA STRATURILOR SUBŢIRI
Baluta Daniela-Carmen, Colegiul Tehnic Nr.2, Tg-Jiu
Enseigner le FLE avec le numérique
Bengescu Otilia, Colegiul Tehnic Nr. 2, Tg-Jiu
MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP LA NIVELUL CLASEI DE ELEVI,
BERCA IONUT-COSMIN, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
COMPETENȚELE NECESARE CARIEREI DIDACTICE
BÎZOCU CODRUȚA NICOLETA, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
CELE 7 BENEFICII MENTALE ALE SPORTULUI
Bursuc Manuel, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu
EXPLOATAREA CREATIVĂ A OPEREI BRÂNCUŞIENE
Calotă Rodica, C.N.T.V. Tȃrgu Jiu
METODE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRII ÎN
JUDEŢUL GORJ
Ileana Cetină, Liceul Tehnologic Baia de Fier
LECȚIA, PRINCIPALA FORMĂ DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII
DIDACTICE
Ciurea Viorica, Școala Gimnazială ”Antoon Pann”, Craiova, județul Dolj
MODERN ȘI TRADIȚIONAL ÎN EVALUARE
COANĂ SORANA, Colegiul Tehnic nr.2, Tg- Jiu
SATELIȚII ARTIFICIALI AI PĂMÂNTULUI
Cuțitoiu Mariana, Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud. Gorj
PRAGMATICA- STIINTA A COMUNICARII
Diaconita Cristina Liliana, Colegiul Tehnic nr.2
ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE PRIN COMUNICARE EFICIENTĂ
Duțescu Mirela Lidia, Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Tg. Jiu
ROLUL PLATFORMELOR DE E-LEARNING ÎN FORMAREA
PROFESORULUI MODERN
Fîcea Elena-Cristina, Colegiul Național ”Spiru Haret” Tg. Jiu
CIUPERCILE MEDICINALE LENTINUS EDODES ȘI
GANODERMA LUCIDUM
Gherghinoiu Adina-Raluca, Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj
EDUCAȚIA ȘI METODELE ONLINE
Iancu Ionuț Marian, Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu” Cugir, jud. Alba
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TRANSFORMARI DE FAZA IN MATERIALE CU MEMORIA
FORMEI
Gabriela Jicmon, Colegiul Tehnic « Carol I », Bucureşti
COMUNICAREA TRANSDISCIPLINARĂ – CERINŢĂ SAU
NECESITATE?
Lupulescu Dănuț, Colegiul „Mihai Viteazul„ Bumbești-Jiu, Gorj
CARTEA - IZVOR NESECAT DE INFORMAŢIE ŞI SATISFACȚIE
PENTRU ORICE VÂRSTĂ
Lupulescu Teodora Georgiana, Colegiul Național „ Tudor Arghezi„ TârguCărbunești, Gorj
APLICAȚII ALE TEOREMELOR DE BAZĂ ALE CALCULUI
DIFERENŢIAL
Lupuleţ Ion, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg.Jiu, jud. Gorj
REZOLVAREA UNOR PROBLEME DE GEOMETRIE FOLOSIND
RELAŢIA LUI VAN AUBEL
Lupuleţ Marinela Denisa, Colegiul Național “Tudor Arghezi”,
Tg.Cărbunesti, jud. Gorj
CURRENT TRENDS IN TEACHING ENGLISH
Manescu Camelia, Colegiul Tehnic Nr.2,Tg. Jiu
UNITATEA BIOCHIMICA A MATERIEI VII
Neguleasa Carmen, Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu
ROLUL DISCIPLINELOR TEHNICE ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ
Pătruţ Felicia, Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu
VALORIFICAREA EDUCAŢIEI INFORMALE ȘI NONFORMALE
ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CHEIE
Pera Ermina Mihaela, Colegiul Național „Tudor Arghezi„ Târgu-Cărbunești
STIMULAREA CREATIVITĂȚII LA ELEVI PRIN PROIECTE
INDIVIDUALE ȘI DE GRUP
Petcu Speranţa, Şc. Gimnazială ,, Alexandru Ştefulescu” Tg-Jiu
INEGALITĂŢI
Popa Elena, Liceul Tehnologic Baia de Fier
ROLUL EVALUARII IN CRESTEREA CALITATII ACTULUI
EDUCATIONAL
Popescu Teodora Ramona, Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu”
PREDAREA MECATRONICII ÎN LICEELE TEHNOLOGICE
Rusu Diana, Colegiul Tehnic „Carol I“, București
METODE DE Instruire Online
Suciu Monica, Colegiul Tehnic Nr. 2, Târgu Jiu
CERINȚELE FORMĂRII ȘI PREGĂTIRII PROFESIONALE A
ELEVILOR, ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Tutunaru Mariana, Colegiul Tehnic Motru
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Voicu Manuela,Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg. Jiu
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44
45
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47
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49

SECȚIUNEA III. Proiecte extracurriculare – referat sau ppt.
ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN
DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR
Dumitru Silvia, Liceul Tehnologic Baia de Fier
ALIMENTE NERECOMANDATE ELEVILOR
Radu Manuela, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu
ACTIVITĂŢI REALIZATE CU ELEVII ÎN VEDEREA PROTEJĂRII
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Turbaceanu Dana Simona, Liceul Tehnologic Baia de Fier
EDUCAȚIA ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
ÎN MEDIUL PREUNIVERSITAR
Ardeiu Iulica-Daniela, Colegiul Tehnic Motru
CUPRINS
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