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„Schimbarea este numai rezultatul învățării.” Leo Buscaglia 

 

REVISTĂ ELECTRONICĂ ANUALĂ 

„CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

 Resursă educaţională deschisă, publicată în format electronic, revista 

„CONFLUENŢE  DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” asigură 

gratuit accesul elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor la materiale educaţionale de 

calitate. Este postată pe site-ul Colegiului Economic „Costin C. Kiriţescu” 

http://kiritescu.ro  şi apare anual . 

ARGUMENT 

                 Prin educaţie omul evoluează, asimilând cultura şi uneori fiind capabil să 

o creeze. De aceea, educaţia reprezintă o funcţie esenţială şi permanentă a societăţii, 

care asigură transmiterea eredităţii sociale a culturii şi civilizaţiei, fiind în acelaşi 

timp un instrument fundamental  pentru formarea individului ca personalitate.   

                Colaboratorii acestei reviste pot să realizeze un schimb util de informaţii, 

să-şi perfecţioneze stilul de muncă la catedră, oferind modele diverse de abordare a 

disciplinelor şcolare, în vederea desfăşurării unor activităţi interactive, eficiente şi 

atractive. 

 

 

                   

              

                 „Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate” Andre Maurois 

 

 

 

 

 

 

„Educaţia este sufletul unei societăţi care se transmite din generaţie 

în generaţie” Gilbert K. Chesterton 
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DEMERS DIDACTIC CARE VIZEAZĂ O METODOLOGIE 

CENTRATĂ PE COMPETENȚE CHEIE 

 

Prof. ALEXE NICOLETA-MONICA 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, București 

 

Un exemplu de realizare a demersului didactic pentru lecția Profesii şi meserii. Termeni şi 

noţiuni specifice. astfel încât să contribuie la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor din 

clasa a VIII-a. 

Capitolul 3: Orientare școlară.Trasee de educație și formare profesională. 

Unități de învățare: Domenii profesionale 

Competenţe specifice:1.2. Identificarea unor domenii de activitate în funcţie de profesii şi 

meserii; 

Lectia : “Profesii şi meserii.Termeni şi noţiuni specifce.“ 

Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, 

abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți. Acestea sunt: 

➢ Comunicare în limba maternă; 

➢ Competenţa digitală; 

➢ A învăţa să înveţi; 

➢ Competenţe sociale şi civice ; 

➢ Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; 

➢ Sensibilizare şi exprimare culturală. 

 

1.Competența cheie: Comunicare în limba maternă 

După lecturarea textului din fișa de lucru, elevii vor rezolva cerințele sub îndrumarea cadrului 

didactic. 

C: Receptarea şi interpretarea unor idei/informaţii în contexte previzibile. 

2. Competența cheie: Competenţă digitală 
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Elevii vor utiliza internetul / reviste  pentru a căuta imagini cu oameni care fac ceva interesant și 

pentru a afla mai multe informaţii despre cuvintele noi /necunoscute întâlnite în contextul lecției. 

C: Utilizarea unor metode si tehnici specifice de căutare, selecţie, colectare si organizare a 

resurselor informaţionale, educaţionale în format digital în limba română şi în cel puţin o 

limbă modernă, disponibile pe internet. 

3. Competența cheie: A învăţa să înveţi 

Elevii vor achiziționa și procesa noi cunoștințe: despre substantive, verbe sau adjective care să 

descrie activitatea aleasă de ei,  elemente care nu se văd în fotografii, dar care totuşi, au legătură 

cu aceasta. 

C: Manifestarea unei atitudini centrate pe achiziționare de cunoștințe în  procesul învăţării 

(automotivare, încrederea în propriul potenţial de reuşită, disponibilitatea pentru efort fizic şi 

intelectual). 

4. Competența cheie: Competenţe sociale şi civice 

Elevii vor lucra în perechi pentru a realiza cele două teme din fișa de lucru. 

C: Implicarea pentru rezolvarea unei probleme. Participarea la interacţiuni verbale, pe teme 

cunoscute. 

C: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, contextual prin diverse metode 

5. Competența cheie: Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

Formularea de către elevi a propriului comentariu privind munca sau timpul liber, gândindu-se la 

valorile şi experiențele personale,opiniile, pericolele, oportunitățile, posibilităţile, etc. 

C: Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme 

care presupun schimb de opinii, organizare, obţinerea unor rezultate, evaluare. 

6. Competența cheie: Sensibilizare şi exprimare culturală 

Ca temă pentru acasă elevii vor avea de realizat un colaj privind ocupațiile oamenilor din 

comunitatea lor. 

C: Identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în societate și a relaţiei 

 dintre artă şi societate la nivel naţional şi internațional 
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FIȘĂ DE LUCRU 

“Gândește-te la muncă şi la ce înseamnă aceasta pentru tine?” 

Sarcină de lucru: Muncă sau timp liber? Gândeşte-te la valorile şi experiențele tale şi decide.  

Organizarea clasei:  Muncă în perechi.  

Procedură:  

1)      Citeşte textul următor. 

“Cunoşti ce înseamnă viaţa şcolară şi viaţa de familie. Poate, dacă aveţi o afacere sau o fermă, 

cunoşti ce înseamnă familia şi în contextul muncii.  

În timpul liber, poate ai experimentat şi tu ce înseamnă să munceşti (ajutându-țí părinții, îngrijind 

frații mai mici, lucrând la fermă, etc.)  

În multe ţări sunt tineri care trebuie să muncească pentru a-şi ajuta familiile şi pentru a-şi asigura 

supravieţuirea. Ei sunt implicaţi de mici în procese economice şi au foarte puţine şanse să 

primească o instruire şi o educație bună.”  

Fotografiile pe care le-ai ales te ajută să formulezi propriul tău punct de vedere: Care sunt 

activităţile pe care le consideri activităţi de timp liber? Când începe munca serioasă?  

2)      Intră pe Internet sau uită-te în reviste. 

Alege 2 fotografii cu oameni care fac ceva interesant din punctul tău de vedere. 

 

a. Dă fotografiilor titluri interesante. 

b. Pe o scară de la 1 la 10, decide SINGUR dacă activitatea din fotografie este mai mult una de 

timp liber sau reprezintă o muncă? 

c. Găseşte substantive, verbe sau adjective care să descrie activitatea. Gândeşte-te, de asemenea, 

la elemente care nu se văd în fotografie, dar care totuşi, au legătură cu aceasta. 

d. Formulează propriul comentariu (experienţă, opinii, pericole, oportunități, posibilităţi, etc.).  

Fotografia 1 | Titlul meu: _______________________ 

Lipeşte aici fotografia:  

 ___________________________________________________________ 

Muncă     1__ 2__3__ 4__5__6__7 __8__9__10     Timp liber  
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Substantive Verbe Adjective 

  

  

    

 

Comentariul meu:______________________________________________________________ 

EXEMPLU DE FIȘĂ COMPLETATĂ DE CĂTRE ELEVI: 
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CODUL BUNELOR MANIERE ÎN ŞCOALA ON-LINE 

 

                                                           Profesor ȘTEFĂNESCU IOANA CODRUȚA  

Colegiul Economic Viilor, București 

 

Şcoala on-line ne-a oferit tuturor oportunitatea de a ne confrunta cu o serie de provocări, 

de a învăţa să ne reorganizăm întreg procesul educativ (atât elevii, cât şi profesorii), având în 

vedere mediul on line, respectiv interacţiunea mijlocită de tehnologie. 

De asemenea,  şcoala în sistemul online  ne-a determinat să reconsiderăm o serie de 

aspecte privind nu doar domeniul tehnic şi tehnologic (competenţele digitale ale elevilor şi 

profesorilor, dotarea cu dispozitive IT, accesul la Internet), ci şi aspecte ce ţin de latura etică, 

legislativă, economică, capacitatea şi viteza de adaptare la un nou mod de aţi desfăşura activitatea 

şi, implicit flexibilitatea individuală a fiecăruia, viteza de reacţie si rezistenţa la stres.  

Astfel, fiecare participant din cadrul procesului instructiv educativ (elev, student, profesor) 

a fost nevoit să găseasca soluţii la noile cerinţe impuse de activitatea on line: organizarea spaţiului  

de lucru în care îşi va desfăşura activitatea, astfel încât să nu se suprapună cu ceilalti membri ai 

familiei, asigurând izolarea fonică şi chiar vizuală, diferenţierea dintre cele două perioade de timp, 

cel alocat activităţilor şcolare, profesionale şi timpul personal, chiar dacă ambele se desfăşoară în 

spaţiul privat,  identificarea zonelor de risc, a punctelor slabe care ne pot vulnerabiliza. Referitor 

la aceste zone de risc, am în vedere incidentele care pot apărea datorită faptului că, elevul, 

studentul, profesorul sau membri ai familiei acestora, fiind în mediul lor familial, privat,  pot 

apărea, din neatenţie, intr-o ipostază prea relaxată în faţa celorlalţi (ţinută neadecvată, limbaj 

“colorat”,  diverse activităţi domestice şi alţi factori perturbatori), nerespectându-se atmosfera 

unui cadru formal, instituţional. Desigur că este mai dificil de realizat un astfel de cadru formal de 

către un elev sau profesor care se confruntă cu probleme ce ţin de spaţiul locativ (cazul familiilor 

compuse din mai multe persoane,generaţii ce locuiesc în garsoniere sau apartamente mici, 

neizolate fonic). Adeseori, şi ceilalţi membri din familiile cu spaţiu locativ mai puţin generos sunt 

nevoiţi să îşi adapteze activităţile domestice astfel încât să îi înlesnească celui ce desfăşoară ore 

online, condiţiile necesare. Conduita în mediul online, cunoscută şi sub denumirea de netichetă, 

poate fi definitorie pentru imaginea unei persoane, în condiţiile în care comunicarea virtuală este 

astăzi omniprezentă; comportamentul din mediul on line are un impact covârşitor asupra 
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interlocutorilor și contribuie la crearea imaginii de ansamblu, în aceeaşi măsură ca gesturile și 

limbajul exprimate în întâlnirile față în față. 

Din aceste noi perspective, suntem nevoiţi să adaptăm, actualizăm “codul bunelor 

maniere”, adică a ansamblului de reguli privitoare la buna purtare în societate, a principiilor ce 

stau la baza comportamentului civilizat. 

           Pentru a respecta principalele reguli de conduită precum cele privind: 

 punctualitatea (conectarea în timp util la oră),  

 salutul (care nu trebuie să fie un factor perturbator în cazul în care elevul nu a putut fi 

punctual),  

 ţinuta decentă, similară celei din sala de clasă  (mediul privat de lucru nu scuză apariţia 

în articole de îmbrăcăminte precum lenjerie de corp, pijamale, capoate, haine extrem 

de uzate, îmbrăcăminte doar în partea superioară a corpului) 

 utilizarea chat - ului pentru a nu întrerupe expunerea profesorului, 

 luarea cuvântului doar atunci când predecesorul şi-a încheiat expunerea,  

 utilizarea tuturor formulelor de politeţe din off-line (valabile deopotrivă şi în mediul on 

line) etc., elevii, ca şi cadrele didactice trebuie să se pregătească din timp şi în mod 

adecvat, rezistând  tentaţiei principale: multitaskingul, respectiv rezolvarea în paralel şi 

al altor aspecte precum luarea mesei, realizarea unor mici cumpărături, activităţi de 

îngrijire personală, îngrijirea şi plimbarea animalului de companie, purtatea unor 

discuţii cu ceilalţi locatari etc. 

Un alt aspect specific orelor on line este acela că pot participa (de obicei în mod pasiv, 

fiind doar prezenţi în încăperea respectivă) şi alte persoane la ora de curs (membri ai familiei 

precum părinţi casnici, bunici pensionari, prieteni de - ai elevilor,vecini care se află în vizită la 

aceştia), persoane pe care nu le întâlneai în sala de clasă. Acest aspect impune un plus de 

responsabilitate din partea cadrului didactic, îndeosebi a acelui tip de profesor extrem de autoritar, 

de critic, de exigent sau cu temperament coleric, exploziv care riscă să îşi aducă prejudicii de 

imagine şi să genereze relaţii conflictuale. Posibilitatea înregistrării de către unii elevi a unor 

expuneri ale profesorilor sau chiar fotografierea acestora este mult mai uşor de realizat în ora on 

line, ceea ce reprezintă un element din zona de particularitate a şcolii on line. Foarte multe astfel 

de noi aspecte ne atrag atenţia şi ne determină să reflectăm asupra lor cu atenţie, responsabilitate 

şi evident, să găsim soluţii optime, în pas cu “vremurile”, pentru a ne eficientiza activitatea, 

pentru a ne îndeplini menirea. 
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În concluzie, putem afirma că acest  cod al bunelor maniere în şcoala on line are la bază 

codul clasic, al bunelor maniere din off line dar, totodată, el se dezvoltă şi se nuanţează 

concomitent  cu dinamica lumii virtuale şi a noilor necesităţi generate de acesta. 
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DISEMINAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROIECTELOR ERASMUS + VET 

DERULATE ÎN CADRUL COLEGIULUI ECONOMIC COSTIN C. KIRIȚESCU 

 

Profesor NEGOIANU NICOLETA 

Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu”, București 

         

Proiectul „Mobilități Erasmus+-practici europene pentru formare profesională la 

standarde înalte”, 2018 - 2019 s-a adresat unui grup de 48 de elevi clasa a X-a și 6 profesori 

însoțitori de la Colegiul Economic Costin C. Kiritescu și răspunde următoarei nevoi - crearea  

unor oportunități de învățare prin care elevii să beneficieze de o pregătire de specialitate cât mai 

apropiată de economia reală, dar în același timp să aibă și posibilitatea dezvoltării personale care 

să le faciliteze găsirea unui loc de muncă și formarea unei cariere. 

Pentru a răspunde la aceste nevoi participanții au efectuat mobilități de formare 

profesională VET la parteneri din spațiul europen: 

 fluxul 1 Portugalia, 16 elevi calificarea tehnician în activități economice; 

 fluxul 2 Cipru, 16 elevi calificarea tehnician în turism; 

 fluxul 3 Portugalia, 16 elevi calificarea tehnician în activități economice. 

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de pregătire a elevilor, prin 

desfășurarea de activități în cadrul unei companii reale, cu rolul de a apropia viitorii absolvenți de 

economia reală prin oferirea acelor competențe profesionale practice care sunt cerute de 

angajatori. 

Obiective specifice proiectului: 

1. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale ale elevilor din domeniul activităților 

economice și turismului într-un context internațional și integrarea lor în parcursul propriu de 

formare prin utilizarea instrumentelor europene de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării 

pentru o mobilitate sporită și integrare rapidă pe piața muncii; 

2.  Dezvoltarea competențelor culturale, sociale, lingvistice și creșterea motivației în activiatea de 

zi cu zi pentru elevii/profesorii din VET în scopul îmbunătățirii șanselor de angajare și dezvoltare 

a unei cariere profesionale; 

3.Creșterea capacității profesorilor și elevilor din VET de a declanșa schimbări la nivelul școlii în 

termeni de modernizare și deschidere internațională prin consolidarea dimensiunii europene a 

procesului de educație și formare profesională. 
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Partenerii noștri în cadrul proiectului au fost: 

 St. George Hotel Enterprises Paphos - Cipru,  Martins Seguros, Ás de Contas-Gabinete 

Contabilidade Lda, Accive Barcelos - Pluriganho, Lda. Barcelos - Portugalia, 

organizații de primire pentru stagiarii VET; 

 Rivensco Consulting Paphos - Cipru și Amigos de Mobilidade, Barcelos Portugalia - 

organizații intermediare pentru stagiarii VET. 

Proiectul ”Stagii Practice Europene - Cheia Turismului Competitive” 2019-2021 a 

vizat dezvoltarea formării profesionale a elevilor, prin desfășurarea de activității în cadrul 

parteneriatelor cu companii reale, cu rolul de a promova învățarea bazată pe muncă sau activități 

practice, în scopul apropierii viitorilor absolvenți de piața muncii și dobândirii acelor competente, 

abilități și atitudini profesionale practice care sunt cerute de angajatori. 

Obiectivele proiectului: 

1.Dezvoltarea formarii profesionale a unui număr de 48 de elevi, din care 32 de elevi clasa 

a X-a si 16 de elevi clasa a XI-a și 6 profesori însoțitori, care să dobândească experiențe pe baza 

activităților practice de muncă într-un mediu de lucru european conectat la domeniul lor de 

pregătire profesională din turism și industrie hotelieră. Aceasta se realizează prin parcurgea unor 

module de pregătire practică din cadrul Stagiilor de pregătire practica în unități hoteliere și agenții 

de turism din Spania, în scopul integrării profesionale pe piața muncii. 

2.Dezvoltarea competențelor profesionale și a competențelor cheie: de sensibilizare și de 

expresie culturală, de îndeplinire a sarcinilor de lucru și responsabilitate la locul de muncă, de 

cooperare în relații de muncă, de comunicare într-o limbă străină, sociale și civice, de formare și 

cultivare a spiritului antreprenorial. Acestea determină creșterea motivației în activitatea de zi cu 

zi pentru elevii din VET în scopul îmbunătățirii șanselor de angajare și dezvoltare a unei cariere 

profesionale pe plan de succes. 

3. Îmbunătățirea parteneriatelor școală - operatori economici europeni, care să contribuie 

la creșterea capacității organizației de învățământ VET românesc de a furniza și forma calificări 

relevante pentru piața muncii europene și pentru a schimba percepția asupra forței de muncă 

românească. 

Proiectul se înscrie în prioritatea domeniului VET deoarece dezvoltă parteneriate care au 

ca scop promovarea învățării bazate pe muncă/activitate practică în toate formele sale, prin 

implicarea unor agenți economici de pe piața muncii din domeniul turismului din Granada, care 

oferă formare profesională elevilor noștri pentru a produce rezultate concrete la bază. 
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Proiectul a fost câștigat pentru a fi derulat pe o perioada de 14 luni, iar calendarul de 

implementare a activităților proiectului au fost respectate doar pentru primele două fluxuri, al 

treilea flux  a fost reprogramat ca urmare a prelungirii duratei proiectului cu încă 7 luni, din cauza 

crizei sanitare COVID-19 la nivel mondial. Astfel fluxurile au fost realizate ca urmare a 

renegocierilor astfel: 

 Flux1, noiembrie 2019, în organizațiile de primire La Tienda del Viaje și Viajes Lauxa din 

Granada, 16 elevi clasa a XI-a, calificarea tehnician în turism, câte 8 în fiecare organizație. 

Activități practice:analizează oferta agențiilor și a concurenței, identifică serviciile prestate 

la nivelul departamentelor, realizează oferte turistice, colaborează cu turiștii pentru 

selectarea serviciilor, utilizează platforme de rezervare turistica, exersează completarea 

unor documente specifice, calculații de preț, promovează oferte pe diverse canale. 

 Flux 2, martie 2020 în organizațiile de primire Hotel Abba și Hotel Las Nleves, 16 elevi 

de clasa a X-a, calificarea tehnician în turism, câte 8 în fiecare organizație. Activități 

practice: utilizează echipamente multimedia și softuri specifice, completează formulare de 

rezervare, identifică nevoile și dorințele clientului, realizează activități legate de 

plecarea/sosirea clientului. 

 Fluxul 3, martie 2021 în oranizația de primire Happyguay Tour, Granada, organizație care 

a intrat în proiect ca urmare a situației economice provocată de criza sanitară COVID-19. 

Astfel echipa de gestiunea proiectului a trebuit să renegocieze acordurile de învățare 

pentru cei 16 elevii care au fost selectați în clasa a X-a și au efectuat mobilitatea în proiect 

în clasa a XI-a, pe programul de formarea  agreat pentru calificarea technician în turism cu 

următoarele activități practice: analizează oferta agențiilor și a concurenței, identifică 

serviciile prestate la nivelul departamentelor, realizează oferte turistice, colaborează cu 

turiștii pentru selectarea serviciilor, utilizează platforme de rezervare turistica, exersează 

completarea unor documente specifice, calculații de preț, promovează oferte pe diverse 

canale. Acestă mobilitate s-a realizat  în condiții de securitate impuse de normele țării 

gazde și cu aprobarea și supravegherea tuturor autorităților din țară. 

Rezultate  celor 2 proiecte: 

 96 de elevi cu abilități, atitudini și cunoștințe tehnice îmbunătățite,  în domeniul economic 

și turism; 

 96 de elevi care au utilizat limba engleză într-un mediu de muncă real şi în contexte 

sociale nefamiliare; 
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 96 de  elevi și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare, relaționare și comportamentale 

devenind mai ,,europeni”; 

 96 de  elevi care au acumulat experienţe practice deosebite, într-un mediu de muncă 

european și au obținut certificate care îi va susține într-un mediu concurențial; 

 96 de elevi mai motivați să obțină Certificatul de calificare în domeniul de pregătire; 

 96 de  elevi care au dobândit minime cunoștințe practice de antreprenoriat; 

 96 de elevi care și-au lărgit orizontul cultural și au luat contact cu valorile europene; 

 Tranziția mai ușoară spre ciclul superior liceal și îmbunătățirea șanselor de acces pe piața 

muncii; 

 Realizarea unor firme de exercițiu în domeniul de activitate al partenerilor din proiect; 

 Portofolii de stagiu ale elevilor; 

 Broșură cu informații despre proiect;  

 Panou de prezentare a proiectului la nivelul școlii;  

 Diseminarea activităților din proiecte pe FB și Instagram 

http://fb.me/ERASMUSVETCCK ERASMUS+VET-Colegiul Economic ”Costin C. 

Kirițescu”; 

 prezentare multiculturală-tradiții și obiceiuri portugheze, cipriote și spaniole. 
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SPUNEM STOP  BULLYINGULUI! 

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE RED 

 

Profesor IONEȘTI CARMEN MIHAELA 

Colegiul Economic „Costin C Kirițescu”, București 

 

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală 

Clasa a VI-a 

Tema: Spunem stop  bullyingului! 

Activitatea își propune: 

 să identifice comportamentele care susțin discriminarea, dominarea, bullying-ul 

 să identifice modalități adecvate de a reacționa și de a interveni în situații de bullying și 

discriminare 

 identificarea  situațiilor  în care apar elementele de bullying, prevenirea acestuia și 

măsurile pentru a depăși bullingul. 

Competența specifică vizată 

1.2 Identificarea alternativelor de soluționare a unor situaţii de stres pentru asigurarea stării de 

bine. 

Metode: dezbaterea, lucrul în echipă, explicația, brainstorming-ul , problematizare, experiment 

frontal. 

Activitatea 1 

„Foaia de hârtie!/ ”Hârtia mototolită” (https://youtu.be/Zhwe48Qb4hA) 

Elevii sunt rugaţi să scoată o  foaie de hârtie din caiet să o  mototolească , să calce pe 

ea,  dar să nu o rupă. 

După ce elevii mototolesc hărtia, profesorul îi roagă să încerce să o întindă cât mai bine, să 

fie ca la început.  Să o aducă cât mai aproape de forma inițială. Netedă, lucioasă, fără nici un fel 

de cută. Este foarte dificil  să întinzi o foaie și s-o faci iarăși netedă. E imposibil, oricât de mult 

am încerca, foaia rămâne cu urme şi îndoituri. Nu o să mai fie niciodată ca la început. Elevii 

realizează și ei acest lucru, pe măsură ce încearcă să  readucă foaia la forma inițială. 

Foaia  rămâne tot cu  urme și cute. În cazul BULLYING-ului este același lucru.  Urmele unei 

violențe rămân pe tot parcursul vieții. Indiferent dacă încercăm să reparăm, să ne cerem scuze,  să 

vrem să ne schimbă, să reparăm, chiar uneori să plătim persoanele pe care le jignim. 
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Victimele BULLYING-ului nu vor uita niciodată, undeva acolo, rămân ascunse în minte 

acele evenimente triste, care pot ieși la suprafață atunci când nu te aștepți, cu effect devastator. 

Alteori, aceste evenimente, frământări se atenuează cu foarte mult efort din partea 

persoanei care a suferit de bullying, dar cu sprijin foarte important din partea părinților, 

psihopedagogului, prin consiliere. 

Activitatea nr. 2 

După ce elevii realizează  activitatea  practică și după  vizionarea  filmului, profesorul, împreună 

cu elevii vor discuta. 

Întrebări posibile din partea profesorului 

 Ce părere   aveți despre film? Dar despre activitatea cu hârtia? 

 Vă regăsiți în vreuna dintre situații? 

 Se folosesc cuvinte jignitoare specifice fetelor sau specifice băieților ? 

 Există expresii, cuvinte legate despre aspectul fizic, etnie, gen, personalitate? 

 Care sunt cauzele? 

 Ce soluții putem găsi? 

Activitatea nr. 3 

În momentele următoare lecției, are loc o dezbatere privind bullying-ul,  manifestările acestuia: 

etichetarea, tachinarea, batjocorirea, caracteristicile sale: intenționate, repetate, dezechilibrul de 

forţe, tipurile de bullying : fizic, verbal, psihic, social, cyberbullying  şi cauzele 

acestuia/acestora.    

 Care credeți ca a fost scopul acestei activități? 

 De ce folosesc oamenii, uneori, cuvinte jignitoare? 

 S-a întâmplat vreodată să vi se adreseze astfel de cuvinte? Cum v-ați simțit? 

 Considerați că ați putea interveni dacă ați fi martorii unei jigniri? Dar în cazul în care ați fi 

voi jigniți? Ce ați face dacă un coleg, prieten jignit/umilit v-ar cere ajutorul? 

 Ați discutat acasă despre situații în care sora, fratele, părinții au fost în situații de jignire? 

 (Au jignit sau au fost jigniți) Cum au reacționat?  

Activitate pe grupe 

Elevii sunt împărțiți  pe grupe unde vor lucra, încercând să  evidențieze  cauzele apariției 

building-lui, cât și  măsurile  ce pot contracara acest fenomen. 

Îi invităm pe elevi să reflecteze la felul în care s-au simțit atunci când au adresat și/sau au primit 

cuvinte de laudă. 

Resurse utilizate: laptop, videoproiector, flipchart, markere, cartoane colorate  
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Modalități de evaluare:  jurnalul personal, autoevaluarea, inter-evaluare  

Feedback: În colaborare cu colegii, profesorii de limbă română, sau de limbă străină se pot 

propune elevilor o lecție despre emoții pozitive și emoții negative, calitățile și defectele 

oamenilor, cu invitați din partea organizațiilor, partenerilor, părinți, consilieri școlari, managerul 

unității școlare,  sau chiar consilieri din cadrul ministerului sau al primăriei. 

Reflexie: 

Diferențele dintre noi ne  completează, ne  apropie, sau ne depărtează. Întotdeauna este important 

să găsim soluții, să identificăm calități în persoanele cu care interacționăm.  Aceste lucruri  ne 

ajută să-i înțelegem mai bine (să ne înțelegem pe noi înșine ), să comunicăm cu cei din jur, să 

transmitem emoții, să ne maturizăm. 

  

BIBLIOGRAFIE 

1. Strategii pentru o clasă fără bullying. Manual pentru profesori și personalul școlar, 

Organizația Salvați Copiii,  2016  

2. ”Hârtia mototolită”  

3. https://www.salvaticopiii.ro 

4. https://childhub.org 
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POLITICA DE PROMOVARE A FIRMEI 

PROIECTAREA CURRICULARĂ A LECȚIEI 

 

Profesor ȘERBAN IULIANA 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, București 

 

Repere generale:  

 Modul: Politici de marketing  Firma de exercițiu 

 Plan de învățământ aprobat prin OMEN nr. 3500 din 29.03.2018 corelat cu OMEN nr. 3207 

din 22.02.2019 

 Clasa: a XII- a B 

 Data: 20.04.2021 

 Profesor: ȘERBAN IULIANA 

 Unitatea de învățare: Firma de Exercițiu 

 Tema: Politica de promovare 

 Tipul lecţiei: Lecție de formare de priceperi și deprinderi 

 Locul de desfășurare: Online pe platforma GOOGLE MEET 

 Durata lecţiei: 40 minute  

 Cunoștințe:  

9.1.12. Descrierea metodelor şi tehnicilor de promovare 

9.1.13.Precizarea oportunităţilor oferite de utilizarea Internetului în promovarea produselor 

 Abilități:  

9.2.11 Aplicarea tehnicilor de promovare  

9.2.12 Dezvoltarea creativităţii şi aplicarea ei în diverse contexte profesionale 

9.2.13 Utilizarea de instrumente digitale pentru a produce, prezenta şi înţelege informaţii legate de 

întreprindere 

9.2.14 Proiectarea unei acţiuni promoţionale la nivelul întreprinderii 

 Atitudini:  

9.3.6 Argumentarea raţională a utilizării cu responsabilitate a mijloacelor  media interactive 

9.3.7 Raportarea creativă şi expresivă a propriilor puncte de vedere la opiniile altor 

persoane(clienţii) 
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Obiective operaționale: 

 Să identifice formele promovării 

 Să exemplifice tipurile de materiale promoționale 

 Să creeze strategia de promovare a produselor 

Strategii didactice  

 Principii didactice: Principiul legării teoriei de practică 

 Metode de comunicare orală: conversația și explicația 

 Metode de acţiune: problematizarea, instruire programată, aplicații digitale 

 Forme de organizare a activităţii instructive: frontală - utilizarea GOOGLE MEET 

 Forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi materiale didactice 

 Desfăşurarea lecţiei: 

 Moment organizatoric: 2 minute -  metodă de învăţământ: conversaţia  

 Reactualizarea cunoștințelor - 5 minute - metodă de învățământ: conversația și explicația - 

prezentare PPTX (*1) inclusă în aplicația digitală ro.padlet.com  - 

https://ro.padlet.com/Iuliana_Serban/Politica_de_promovare (*2) 

Definirea termenului de promovare si care sunt metodele, instrumentele și strategiile de 

promovare  

 Dirijarea învăţării: 25  minute - metodă de învăţământ: problematizarea, observația, 

expunerea, conversația  

Parcurgerea secțiunilor de informare, exersare, aplicabilitate, informație nouă și feedback 

din aplicația digitală a lecției - ro.padlet.com   

https://ro.padlet.com/Iuliana_Serban/Politica_de_promovare  

Aplicația digitală Worldwall   

Aplicația 1 - https://wordwall.net/ro/resource/8033359/recapitul%C4%83m-%C8%99i-

%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m-politica-de-produs   

Aplicația 2 -   https://wordwall.net/ro/resource/7613286/ciclul-de-via%C8%9B%C4%83-

al-produsului  

Aplicația 3 -  https://wordwall.net/ro/resource/8034617/exercitii  

Feed-back: 8 minute - utilizarea aplicației digitale Answergarden,  

https://answergarden.ch/1903525 (*3) 

 

Bibliografie 

1. Manual, Politici de marketing, autori: Viorica Dorin, Iuliana Bechet, Ed. CD Press                 

2. Politici de marketig, studii de caz, autori: Alexandru Mircea Nedelea, Marinela Oana 

Nedelea, Ed. Economică, 2018;  

3. https://smarters.ro/grow/ ; 

4. https://www.plandeafacere.ro/cum-sa/cum-sa-scrii-un-plan-de-afacere/planul-de-marketing/  
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https://wordwall.net/ro/resource/8034617/exercitii
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MODEL DE PROIECTARE CURRICULARĂ CU UTILIZAREA 

SOFTULUI CONTABIL SAGA C 

Profesor ANA-MARIA PETRE-BOCEANU 

Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” București 

 

Repere generale:  

 Modul:Utilzarea Calculatorului în Contabilitate 

 Plan de învățământ aprobat prin Anexa 1 la OMEN 3500/29.03.2018 

 SPP Anexa 2 OMENCS 4021/13.06.2016 

 Clasa: a XI-a 

 Unitatea de învățare: Descrierea și analizarea structurii softului de specialitate 

 Tema: Utilizarea  submeniului ”Intrări” din  programul de contabilitate  Saga C 

 Tipul lecţiei: Lecție mixtă 

 Varianta lecției: Comunicare de noi cunoștiințe și sistematizare a noului conținut 

 Locul de desfăsurare: Laboratorul de informatică 

 Durata lecţiei: 40 minute  

 Cunoștiințe:13.1.2. Descrierea structurii softului de contabilitate  

 Abilități:13.2.2. Analizarea structurii softului  

 Atitudini:13.3.2. Conștientizarea capacității de a înțelege structura softului de contabilitate 

Obiective operaționale: 

 Să identifice meniul ”Fișiere” 

 Să cunoască utilizarea submeniului ”Furnizori” 

 Să identifice meniul ”Operații” 

 Să cunoască utilizarea submeniului ”Intrări” 

Strategii didactice  

 Principii didactice: 

 Principiul legării teoriei de practică 

 Metode de învăţământ: 

 Metode de comunicare orală: conversația și explicația 

 Metode de acţiune: problematizarea și studiul de caz 

 Forme de organizare a activităţii instructive: frontală şi individuală 

 Forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor  

 Mijloace de învățare: calculatorul, videoproiectorul 

Desfăşurarea lecţiei: 

 Moment organizatoric: 2 minute -  metodă de învăţământ: conversaţia – prezența elevilor 

la curs și anunțarea temei 
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 Reactualizarea cunoștiințelor - 5 minute - metodă de învățământ: conversația și explicația - 

prezentarea  meniurilor și a submeniurilor din programul de contabilitate SAGA C 

descrise în orele de curs anterior 

 Prezentarea obiectivelor - 2 minute - metodă de învăţământ: conversaţia  

 Dirijarea învăţării: 20  minute - metodă de învăţământ: problematizarea și studiu de caz – 

Profesorul explică elevilor utilizarea submeniului ”Furnizori” și a submeniului ”Intrări” 

din meniul ”Operații” al programului de contabilitate SAGA C 

 

 Accesarea  meniului ”FIȘIERE” 

 Apariția submeniului ”Fișiere” - furnizori și clienți, plan de conturi, gestiuni, grupe și salariați 

 Accesarea submeniului ”Furnizori”  

 Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt: 

 Cod 

 Denumire 

 CUI 

 Cont analitic 

 Zile scadenţă 

 Cont bancar 

 Banca 

 Alegerea meniului ”OPERAȚII” -  submeniu ”INTRĂRI”  

 Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând ecranele 

funcţionale pentru intrări.  Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două 

tabele (zone) pentru introducerea datelor: 

1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor 

2. tabelul pentru detaliile documentelor 

Adăugarea unei facturi (operaţie de cumpărare) se face în 2 paşi: 

Pasul 1 - Introducerea antetului 

 Tipul documentul înregistrat - factură fiscală, avid de însoțire a mărfii, bon fiscal, etc 

 Denumirea Furnizorului 

 Data facturii fiscale 

 Data scadentă a facturii fiscale 

Pasul 2 - Introducerea detaliilor 

 Tipul articolului înregistrat 

 Gestiunea 

 Denumirea bunurilor și a serviciilor achiziționate 

 Unitatea de măsură 

 Cota de TVA 

 Cantitatea 

 Cost achiziție 

 Valoarea totală a facturii inclusiv TVA 

 Valoarea TVA 

 Contul în care se va înregistra bunul sau serviciul achiziționat 
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 Descrierea butoanelor funţionale 

 Validez - închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a 

acestuia. Generează nota contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele 

utilizate în ecranul de intrări. 

 Plată - devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei plăţi 

integrale sau parţiale pentru documentul de intrare curent. 

 Stornez - generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). 

Va genera o înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera 

"s" adăugată la numărul de document. Datele pot fi modificate de utilizator. 

 N.C. - afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare. 

 Tipărire - tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită 

perioadă de timp, caz în care se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a 

documentelor. 

 Devalidez - redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de 

modificare/ştergere a acestuia. Şterge nota contabilă generată la validarea documentului. În 

cazul în care s-a înregistrat plată pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona 

asupra acestui fapt, programul propunând şi ştergerea acesteia. 

 

 Feed-back: 10 minute - utilizarea softului Saga de către elevi prin introducerea a 2 facturii 

fiscale privind achiziționarea unor bunuri de la furnizor 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Manualul de utilizare a softului contabil SAGA C 

2. Documente normative: Curriculum de specialitate 
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ECUAȚII IRAȚIONALE, EXPONENȚIALE, LOGARITMICE 

 

 

Profesor RUSEN GEORGIANA FLORENTINA 

Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” București 

                        

 

TEST DE EVALUARE, CLASA a X-a, filiera tehnologică, profil servicii 

Unitatea de învățare Funcții și ecuații 

Titlul lecției: Ecuații iraționale, exponențiale, logaritmice 

Tipul lecției: Evaluare scrisă 

 

1. (1,5p) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 3 1 2 2x    

2. (1,5p) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 2 2x x    

3.  (1,5p) Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei 
5

1
125 x . 

4. (1,5p) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația 19222 41   xxx  

5.  (1,5p) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația .0)3(log 2 x  

6. (1,5p) Să se rezolve ecuaţia ).33(log)52(log 2

22  xxx  

Punctaj  maxim 1p 

Se acordă din oficiu 1p 

Timp de lucru efectiv 50 minute 
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Bibliografie www.subiecte.edu.ro 

 

 

Barem de evaluare și de notare 

Ex. Rezolvare Punctaj 

1 Rezolvarea condiţiilor de existenţă:3 1 0,x    
1

,
3

x
 

 
 

 0,5p 

 Eliminarea radicalului prin ridicare la pătrat: 3 1 8x    0,25p 

 Scrierea ecuaţiei de gr I: 3 1 8x   , 3x   0,25p 

 Verificare soluție 0,5p 

 Scrierea soluţiei: {3}S    

2 Rezolvarea condiţiilor de existenţă: 2 0,x     2,x    0,5p 

 Eliminarea radicalului prin ridicare la pătrat: 
22 4 4x x x     0,25p 

 Scrierea ecuaţiei de gr II: 
2 3 2 0x x    

0,25p 
 Rezolvarea ecuaţiei: 1;   ;11 x   2 2x    

 Verificare soluțiilor 0,5p 

 Scrierea soluţiei: { 2, 1}S      

3 Scrierea ecuaţiei exponenţiale cu puteri cu aceeaşi bază: 
3 15 5x   0,5p 

 Scrierea ecuaţiei reduse: 3 1x    0,5p 

 Determinarea valorii lui x : 
1

3
x    0,5p 

 Scrierea soluţiei: 
1

3
S

 
  
 

  

4 Aplicarea regulii de calcul cu puteri:     
42 2 2 2 2 19x x x      0,5p 

 Scoaterea factorului comun: 2 (1 2 16) 19x     
0,5p 

 Obţinerea ecuaţiei: 2 19 19x    

 Determinarea valorii lui :x  2 1 0x x    0,5p 

 Scrierea soluţiei: {0}S    

5 Scrierea şi rezolvarea condiţiilor de existenţă:  3 0 3,x x      0,5p 

 Scrierea ecuaţiei de gr I: 3 1x   , 4x   0,5p 

 Verificarea soluției 0,5p 

 Scrierea soluţiei: {4}S    

6 
Scrierea şi rezolvarea condiţiilor de existenţă 

5
2 5 0 ,

2
x x

 
      

 
 

2 3 3 0x x x      

0,5p 

 Scrierea ecuaţiei de gr II:
2 2 0x x    

1p  Calculul discriminantului: 9 3      

 Determinarea rădăcinilor: 1 22; 1x x    

 Verificarea soluțiilor 0,5p 

 Scrierea soluţiei: { 2, 1}S     
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EXCURSIA CA ACTIVITATE INTERDISCIPLINARĂ 

Profesor ŢENDEA CAMELIA FLORINA 

                                       Şc.Gimn. „Horea, Cloşca şi Crişan” Brad, jud. Hunedoara 

 

Tratarea interdisciplinară este o cerinţă modernă şi necesară învăţământului din zilele 

noastre, a cărui schimbare fundamentală constă în trecerea de pe lista informaţională pe cea 

formaţională. Interdisciplinaritatea este promovată şi exploatată de învăţământul actual, prin 

utilizarea informaţiilor din cadrul mai multor discipline, facilitând înţelegerea acestora şi 

perceperea lor ca un întreg. 

Intoducerea acestui principiu a interdisciplinarităţii, în predarea geografiei, am observat că 

deschide numeroase orizonturi, care îi ajută pe elevi să-şi formeze o privire de ansamblu asupra 

vieţii. 

Studierea geografiei beneficiază de conexiunile cu celelalte discipline de învăţământ, ca şi 

de activităţile extraşcolare. Totodată, cunoştinţele de geografie le vor completa pe cele de la alte 

discipline: istorie, literatură, muzică etc. 

Avantajul abordării interdisciplinare este acela de a favoriza transferul, de a 

decompartimenta şi de a reduce tentaţia integralismului în ceea ce priveşte formarea noţiunilor şi 

reprezentărilor geografice. Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe 

cunoştinţele şi depriderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stimulându-le interesul şi ajutându-i să 

depăşească anumite bariere emoţionale existente între ei şi restul clasei. 

Timpul şi spaţiul orei sunt îngrădite de diferite  ”praguri” (pragul clasei, al celor cincizeci 

de minute). Între aceste “hotare” spaţiale şi temporale se desfăşoară lecţia  obişnuită, în care încap 

numeroase informaţii din diferite domenii. O activitate didactică bazată pe interdisciplinaritate şi 

munca în echipă este excursia. Acest fel de activitate le oferă elevilor şi posibilitatea de a fi liberi 

spaţial sau temporal.  

Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decît al lecţiilor din 

clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel 

orizontul de cunoştinţe, prin contactul direct cu realitatea. Ochii atenţi ai copiilor devin strălucitori 

de curiozitate şi bucurie când estre propusă o excursie sau altă  activitate care le oferă posibilitatea 

de a fi liberi spaţial sau temporal.”Unde mergem?” este prima întrebare pe care o pun copiii. 

Elevii pot surprinde relaţii între elementele specifice cadrului geografico-fizic şi ale celui 
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geografico-uman, pot stabili cauzele lor, pot propune soluţii în cazul anumitor situaţii critice 

apărute etc. Excursia şcolară poate induce un comportament pozitiv al elevilor şi în alte situaţii 

decât cele strict şcolare. 

Voi prezenta în continuare proiectul unei excursii şcolare, multiplele valenţe 

interdisciplinare ale acesteia, dar şi punerea în valoare a inteligenţelor individuale prin activităţile 

desfăşurate şi finalizarea acestora. Din perspectiva inteligenţelor multiple excuria se poate 

organiza conform Anexei 1. 

PROGRAMUL EXCURSIEI: 

Excursia a fost organizată cu elevii claselor a IV-a C de la Şcoala Generală „Horea, Cloşca 

şi Crişan” Brad având următorul itinerar:  Brad - Buceş - Câmpeni - Vidra de Sus (Avram Iancu).  

S-au anunţat data şi ora plecării, elevii au fost instruiţi şi şi-au pregătit echipamentul necesar. 

Scopul didactic: dezvoltarea abilităţii, din perspective multiple, de a analiza probleme şi de 

a identifica soluţii variate, dezvoltarea capacităţilor şi deprinderilor de a elabora planuri de acţiune 

utilizând informaţia dobândită în cadrul mai multor discipline: geografie, ştiinţele naturii, istorie, 

literatură, dezvoltarea unei atitudini active. 

Tipul de lecţie: practic-aplicativă 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, învăţarea prin descoperire  

Material didactic: fişe de lucru corespunzătoare sarcinilor stabilite pe arii curriculare, 

materiale adunate de pe traseu, ghiduri ale obiectivelor studiate 

           Obiectivele educative ale excursiei au fost următoarele: formarea şi dezvoltarea unei 

atitudini de preţuire faţă de frumuseţile patriei; cunoaşterea unor zone ale ţării şi a specificului lor 

local; recunoaşterea formelor de relief; observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul 

vara; aprecierea trecutului istoric al neamului românesc; aprecierea obiectelor de artă, a 

tablourilor; formarea şi dezvoltarea unor sentimente şi atitudini ecologice, în paralel cu 

dezvoltarea unor comportamente de protecţie a mediului înconjurător. 

MODUL DE LUCRU: 

I. Clasa a fost împărţită în grupe, în funcţie de aptitudinile şi opţiunile lor, pe arii 

curriculare. În timpul excursiei fiecare elev şi-a întocmit fişe de observare, utilizate apoi la 

întocmirea proiectului echipei. 

a) Echipa ştiinţe - geografie « NATURALIŞTII »a avut rolul: 

 - să consemneze localităţiile importante prin care au trecut, profilul lor economic şi 

ocupaţiile locuitorilor; 

 - să observe formele de relief străbătute; 
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 - să consemneze apele curgătoare întâlnite; 

 - să observe flora şi fauna, plantele de cultură din aceste zone; 

 - să observe orizontul şi linia orizontului; 

 - să semnaleze locuri invadate de deşeuri toxice, menajere sau de altă natură; 

 - să observe tipurile de gospodării întâlnite şi materialele folosite în construcţia lor 

b) Echipa istorie - limba română  « CERCETĂTORII- SCRIITORII »a avut rolul: 

 - să consemneze localităţiile cu trecut istoric deosebit; 

 - să observe monumentele istorice, statuile din aceste localităţi; 

 - să semnaleze localităţi a căror denumire este un nume istoric; 

 - să semnaleze localităţi în care au trăit ori s-au născut istorici sau scriitori români; 

 - să oserve bisericile şi muzeele vizitate. 

           -  să noteze cuvintele (regionalisme, arhaisme) văzute sau auzite în muzeul vizitat 

c) Echipa arte   “ARTIŞTII” a avut rolul: 

 - să observe arhitectura localităţilor vizitate; 

 - să observe arhitectura bisericilor vizitate, obiectele de artă întâlnite; 

 - să observe stilurile mobilierului din Casa Memorială „Avram Iancu”; 

 - să colecţioneze ilustrate; 

           - să  fotografieze obiectivele şi locurile vizitate. 

Pe tot parcursul excursiei  i-am îndrumat pe elevi să-şi întocmească fişele de lucru, să aibă 

un comportament decent în locurile publice sau în aer liber.  

II. Pe baza observaţiilor făcute de fiecare elev, prin prelucrarea lor şi prin folosirea 

materialelor colecţionate, fiecare echipă a avut la dispoziţie două săptămâni pentru alcătuirea unui 

proiect.  

Evaluarea s-a realizat prin  analiza produselor realizate: portofoliul (desene, creaţii, 

fotografii); colecţiile de materiale din natură ; mulaje (forme de relief); harta itinerarului. 

Excursia, ca activitate interdisciplinară, le oferă elevilor posibilitatea de a utiliza informaţiile 

dobândite în cadrul mai multor discipline: geografie, ştiinţe, istorie, limba română, educaţie 

plastică, educaţie muzicală, abilităţi practice, educaţie moral-civică, dar şi de a achiziţiona noi 

informaţii, în cadrul acţiunilor întreprinse.  

 Munca în echipă dovedeşte că fiecare membru al grupului este important, îi face pe elevi 

să se apropie şi să colaboreze, contribuind la sudarea colectivului de elevi şi la stabilirea unor 

sentimente pozitive între ei: respect, ajutor, altruism, satisfacţie. 
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 Consider că tradiţia unor astfel de activităţi extraşcolare trebuie continuată şi dezvoltată, 

deoarece aduc o contribuţie însemnată la desfăşurarea cu succes a procesului instructiv-educativ. 
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PROVOCĂRILE ON - LINE ÎN EVALUAREA ELEVILOR 

 

STUDIU DE CAZ 

 

Profesor DINU MONICA - GABRIELA 

Colegiul Economic Viilor, București 

 

Provocările, pe care le-au adus activitățile online în perioada pandemiei, s-au resimțit în 

mod special în momentul evaluării. Alegerea unei variante cât mai obiective pentru notare a fost 

determinantă pentru evaluarea progresului elevilor.  

Este știut că există mai multe criterii de clasificare a formelor evaluării: 

După cantitatea de informație verificată: 

 evaluare parțială şi globală; 

 după criteriul obiectivității în notare: 

 evaluare obiectivă şi subiectivă; 

După sistemul de referință privind emiterea judecăților de 

 valoare asupra rezultatelor evaluate; 

 evaluarea criterială şi evaluarea normativă; 

După agenții evaluării: 

 evaluarea internă  

 evaluarea externă 

După momentul în care se realizează se pot distinge trei forme de evaluarea:  

 evaluarea inițială;  

 evaluarea continuă (formativă);  

 evaluarea finală (sumativă, de bilanț). 

În practica obișnuită profesorul predă lecția, fixează o temă, o notează, indică ce este 

incorect, dar nu verifică dacă elevul și-a îndreptat deficiențele și trece la următoarea lecție. În 

acest caz evaluarea este sumativă. Este cunoscut faptul că atât calitatea cât și cantitatea învățării 

depind de aptitudine, iar rolul evaluării este acela de a măsura această aptitudine. Dacă învățarea 

are deficiențe se datorează lipsei de aptitudine. 

În mediul online situația este puțin mai sensibilă. În studiul meu de caz, am folosit 

platforma Googles Forms și Adservio. Google forms este o aplicație Google Drive care permite 

realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și 
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laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în 

ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 

răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets, fiind ușor de urmărit. 

Pentru crearea unui test am intrat in contul google și am accesat o foaie de lucru. După 

finalizarea testului elevii au primit pe email sau whatsapp linkul testului, care, așa cum se vede în 

figura 1, este personalizat pentru disciplina ce urmează a fi evaluate. Elevii trebuie să se identifice 

cu adresa de email. 

 

Figura 1 Începutul testului 

Urmează parcurgerea itemilor așa cum se pot vedea ca exemplu în figurile 2 si 3. 

 

Figura 2 Itemi cu alegere duală 

 

Foaia de lucru permite inserarea itemilor cu răspuns scurt, așa cum se poate vedea în figura 3.  



 

      „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 3, iunie 2021 
        

 

 

 

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680 

 

Figura 3 Itemi cu răspuns scurt 

După parcurgerea testului, elevii trimit testul prin tastarea tastei TRIMITE. În situația în 

care profesorul setează opțiunea ca elevul să primească feedback-ul imediat, acesta va afla 

imediat punctajul.  

La finalul colectării testelor, foilor de testare, profesorul poate apela la statisticile pe care 

Google le crează automat. Va ști câte răspunsuri a primit, situația clasei pe itemi, și unde s-a greșit 

frecvent, așa cum reiese din figura 4, de mai jos. 

 

 

 

Figura 4 

În concluzie, metodele de evaluare online, pot fi atractive și diversificate, chiar dacă nu pot 

asigura în totalitate siguranța împotriva fraudării răspunsurilor. Totuși cred că se pot aplica cu 

succes și offline, în clasă, în prezența profesorului. Se va trimite linkul pe divice-ul folosit de elev, 

iar la expirarea timpului, profesorul va bloca accesul la link. 

Ca întotdeauna, orice metodă de evaluare are avantaje și dezavantaje.  
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ABANDONUL  ŞCOLAR O PROBLEMĂ SOCIALĂ 

  

                                                         Profesor COCOCI MARIA ADRIA 

                                   Școala Gimnazială  Nr. 1, Slatina  

 

                                              

Abandonul şcolar este o problemă de actualitate ce afectează nu numai individul şi 

familia, ci întreaga societate în ansamblul ei (Wilkins şi Bost 2016; Townsend et al. 2007).    

         Deși școala este în teorie gratuită, există un număr foarte mare de părinți care fie nu își 

pot permite să trimită copiii la școală, fie nu înțeleg utilitatea  acesteia. Statul nu a găsit încă 

forma prin care să rezolve aceste probleme. Transformările intervenite în dezvoltarea societății 

afectează într-o mare măsură şi viaţa şcolii.            

         Cererea crescândă de educaţie, educaţie permanentă, integrarea învăţământului cu 

cercetarea şi producţia, obligă şcoala să-şi revizuiască principiile, obiectivele, structura, 

metodologia şi stilul de lucru, pentru a răspunde adecvat exigenţelor tot mai mari ale societăţii. 

        Dacă înainte de 1989 rata abandonului școlar era foarte scăzută, după schimbarea 

regimului politic și economic, numărul copiilor cu tendințe de părăsire a sistemului de 

învățământ este în continuă creștere. Comparativ cu țările din Uniunea Europeană,  România   

ocupă locul 3, alături de alte țări precum  Malta, Spania sau Italia . 

       Desi toate guvernele de pană acum, au propus măsuri de eficientizare a învățământului, 

foarte multe dintre ele au rămas de domeniul trecutului.  

      La nivel național au fost derulate foarte  multe programe sociale menite de a diminua  

rata abandonului și de a încuraja elevii să vin la școală , totuși rata abandonului nu a scăzut foarte 

mult, dar a avut  un impact pozitiv. 

       O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară 

cu copiii poate constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la 

nivelul factorilor de risc - individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial 

delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. Cadrul didactic deține în acest sens, un rol deosebit de 

important, activitatea sa influențând, fără dar și poate evoluția și integrarea elevului. 

        Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unor programe care să urmărească 

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a unor stategii 

menite să identifice factorii care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii,  

pentru prevenirea şi în ultimă instant pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon 
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şcolar.  

Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi 

soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. Prin folosirea metodelor moderne de învățare, 

activitățile devin mult mai atrăgătoare pentru elevi. Încurajarea elevilor în a se implica în 

procesul de învăţare este una dintre principalele soluţii menite şi facă şcoala un loc distractiv, 

activ şi propice dezvoltării elevului (Einat şi Einat 2015, 38–42). 

Cadrul didactic trebuie să ofere în permanenţă un feed-back pozitiv şi constructiv menit 

să încurajeze şi să motiveze participarea elevului. De asemenea, activitățile extrașcolare atrag 

elevii spre școală. Prin programele de consiliere pentru părinți și prin colaborarea cu comunitatea 

locală, școala încearcă să țină aproape actorii principali ai educației. S-a observant că cea mai 

mare rată a abandonului școlar este în rândul copiilor romi, și a celor care au părinții plecați în 

străinătate, deoarece copiii fie sunt nevoiți să-și urmeze părinții în stăinătate, fie sunt lăsaţi în 

grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia lor şcolară. 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil 

poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar 

trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil înscris în sistemul de educaţie fie el de 

religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Fiecare cadru didactic trebuie să  încerce să cunoască foarte bine fiecare elev şi mediul 

din care provine. Realizarea unei anchete sociale familiei, ne poate ajuta la cunoașterea cât mai 

bine a familie. Prin intermediul diverselor chestionare, prin discuţii la orele de dirigenţie, vom 

afla dacă elevul este motivat să înveţe, cu ce obstacole se confruntă în evoluţia cognitiv-afectivă. 

De asemenea, pentru fiecare elev în parte este necesar să se identifice acele activităţi care să-l 

motiveze, să-l implice în viaţa colectivului şi să-l ajute să se integreze şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar trebuie avute în 

vedere: 

 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului de zi; 

implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de 

abandon şcolar; 

 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon 

sau risc; de abandon şcolar 

 un plan de investiții pentru dezvoltarea profesională continuă a liderilor școlari, a 

cadrelor didactice cu accent pe conștientizarea proceselor de abandon școlar timpuriu; 
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 un curriculum relevant împreună cu un personalul didactic inspirat și dedicat; 

 implicarea mediatorului școlar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor 

faţă de şcoală.  

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre, cuprinde ansamblul acțiunilor, 

activităților desfășurate pentru formarea, dezvoltarea și  modelarea personalității umane pentru 

integrarea sa în societate. Depinde de reponsabilitatea şi implicarea fiecărui cadru didactic pentru  

ca educația să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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IMPORTANȚA INSTRUMENTELOR DIGITALE  

 

ÎN REALIZAREA LECȚIILOR ON - LINE 

 

Profesor COMAN ELENA ALINA 

Profesor GEORGESCU OTILIA 

Colegiul Tehnic PTc. ”Gh. Airinei”, București 

 

Revoluția digitală reprezintă un fenomen care transformă școala, iar adaptarea la noile 

tehnologii informaționale  este esențială și nu poate fi evitată.  

Este importantă utilizarea tehnologiilor educaționale într-o manieră flexibilă, prin 

adaptarea acestora la necesitățile elevilor. Contextul educativ actual  înseamnă mai mult timp 

de pregătire și un efort mai mare de organizare și coordonare  pentru profesori.  

Cadrul didactic  trebuie să utilizeze materiale special concepute pentru predarea  digitală, 

astfel încât să creeze acea interactivitate, să ofere și să primească feedback.  Utilizarea e-

tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor atenția elevilor.  

Aplicații și instrumente digitale utilizate în procesul instructiv-educativ online  

1. Zoom 

 Este modalitatea prin care poți efectua conferințe video, poți trimite mesaje, expedia fișiere 

și poți participa, în grup, la diferite lecții în format digital. Aplicația ne ajută să creăm o sală de 

cursuri virtuală, unde profesorii și elevii pot interacționa online, iar în felul acesta pot colabora 

pentru a-și duce acțiunile la bun sfârșit.    

 Platforma aplicației permite efectuarea de apeluri video de grup de pe PC, laptop, 

smartphone sau tabletă, prin folosirea chat-ului, care împarte ecranul între fereastra profesorului și 

utilizarea unei table virtuale interactive. 

2. GoogleMeet  

 Este o aplicație din suita Google for Education. Meet este aplicația Google similară cu 

Skype de la Microsoft - platformă de comunicare instant prin video și chat, unde se poate crea un 

link de întâlnire, iar participanții trebuie doar să-l acceseze, fără să aibă  cont, pentru a putea 

intra în sesiunea online. 

3. eTwinningTwinspace   

Accesul la platformă este gratuit și nelimitat, motiv pentru care Twinning și Twinspace 

sunt perfect accesibile pentru oricine allege să-și creeze un cont de utilizator conectat cu e-mail 
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 -ul personal. Dintre aplicațiile disponibile pe TwinSpace, unele vizează cu prioritate 

managementul de proiect, altele fiind special concepute pentru a facilita comunicarea. 

 

4. Hărțile digitale  

Printre cele mai cunoscute tipuri de aplicaţii digitale se numără şi hărţile. Google 

Maps,Tripline şi Zeemaps sunt  instrumente colaborative care se pot utiliza cu succes. 

 

5. PADLET  

Este o aplicaţie care permite utilizatorilor să afişeze materialele în acest perete virtual. 

Peretele este o pagină web care permite utilizatorilor încărcarea diferitelor materiale pe o 

temă dată, materiale de tipul documentelor, prezentărilor, legăturilor spre diferite site-uri 

web. Aplicația este  gratuită, dar necesită crearea unui cont.  

Exemplu:  

 

Fig. 1 Padlet – Cabluri cu conductoare  metalice 

 

6. Jocurile didactice  sunt instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul 

conferințelor on-line.  

 

Exemple de instrumente:  

 Worldwall este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece se pot crea jocuri 

interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile mai multe modele, (cuvântul lipsă, 

anagrame, puzzle, rebus, adevărat sau fals, sortează, chestionare, spânzurătoare, deschide 

cutia etc.). 
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Aplicație: ”Labirint”  

 

Fig. 2 Joc ”Labirint”- Parametrii semnalelor sinusoidale 

 Learningapps este o platformă care oferă modele de aplicații, (rebus, uneşte perechile, 

puzzle, completează cuvântul lipsă etc.) precum şi posibilitatea creării de conținut.  

Materialele se pot partaja ușor, (link, cod de încorporare) sau pot fi  folosite drept 

material de învățare pe platforma LearningApps. 

Aplicația 1 Ordonarea în perechi - Tema: Tranzistoare bipolare 

 

Fig. 3 Ordonarea în perechi - Tranzistorul bipolar 

 

Aplicația 2: ”Milionarii” Tema : Amplificatoare  

 

Fig. 4  ”Milionarii” - Amplificatoare 
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Aplicația 3  ”Cursa de cai” , Tema: Amplifcatoare operaționale  

 

Fig. 5  ”Cursa de cai ” -  Amplificatoare  operaționale 

 

7. Aplicațiile feed-back sunt instrumente de  măsurare a impactului învățării, de sondaj și 

de evaluare. Printre cele mai cunoscute sunt: Quizizz, Kahoot, Mentimeter etc. Kahoot 

este un instrument on-line pentru feed-back, cu ajutorul căruia se creează teste  

interactive pentru elevi; profesorul creează testul, apoi trimite codul de access (PIN) 

elevilor care accesează testul într-un timp limitat. 

Aplicație: Test interactiv – Tema: Amplificatoare operaționale 

 

Fig.6 - Test interactiv Kahoot 

  

În contextul actual, școala trebuie să rămână un reper de siguranță și predictibilitate cu 

profesori creativi care trebuie să inspire încredere și protecție, școala online reprezentând o nouă 

fereastră către educație.  
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   SĂ APĂRĂM DREPTURILE COPIILOR !  

PROIECT  DE  PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Profesor BOZEANU MARIANA 

Liceul Tehnologic “Nicolae Bălcescu” Alexandria 

 

ARGUMENT: 

Copiii reprezintă sensul vieţii pe acest pământ, bucuria fiecărei zile în viaţa oricărei 

familii sau, cel puţin, aşa ar trebui să se întâmple. 

Din păcate, uneori, lucrurile stau cu totul altfel, iar de la statutul de centru al existenţei şi 

atenţiei familiei şi societăţii, copilul trece la cel de victimă. De câte ori nu am auzit despre astfel 

de cazuri nefericite: abandon încă de la naştere, violenţă fizică şi verbală faţă de copii, familii 

dezmembrate în care părinţii consideră că  un copil este o jucărie pentru cei mari? 

Trebuie să luăm atitudine! Cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai instituţiilor abilitate, 

să ne unim forţele pentru salvarea copiilor victimizaţi! 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

☺familiarizarea elevilor şi părinţilor cu drepturile lor fundamentale, conform Declaraţiei 

Drepturilor Copilului şi Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului; 

☺realizarea unui centru de informare pentru copii si părinţi privind drepturile copilului; 

☺rezolvarea unor cazuri privind copiii privaţi de drepturile lor; 

☺implicarea eficientă şi permanentă a şcolii şi a altor parteneri  în acţiuni ce au ca finalitate 

protecţia copilului şi eliminarea cazurilor de victime în rândul copiilor (întâlniri cu profesori 

consilieri , jurişti, reprezentanţi ai Protecţiei Copilului, Poliţiei etc.); 

 ☺elaborarea unei reviste “Să apărăm  drepturile copiilor!”. 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI: 

Elevii trebuie : 

☺să cunoască  drepturile lor conform legislaţiei în vigoare; 

☺să realizeze diferite materiale pe această temă (desene, pliante, postere, afişe, materiale 

Powerpoint, eseuri, poezii, articole etc.);  

☺să contribuie la elaborarea revistei “Să apărăm  drepturile copiilor!”; 

☺să amenajeze în şcoală,  lucrând în echipă, un centru de informare pe probleme de apărarea 

drepturilor copilului; 
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☺să vizioneze şi sa dezbată filmuleţe pe această temă; 

☺să aibă o atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

☺sa fie toleranţi şi sensibili faţă de eventualele cazuri-problemă întâlnite în rândul colegilor, 

prietenilor, fraţilor lor etc; 

☺sa cunoască modul şi condiţiile de utilizare a apelului de urgenţă 112. 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor  I - a X-a 

DURATA PROIECTULUI: semestrul al II-lea 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

Şcoala iniţiatoare a proiectului, Liceul Tehnologic, şi partenerii, respectiv şcolile din comunele 

învecinate,  vor  derula împreună activităţi cu temele: 

1.Dreptul copilului la identitate şi la o familie  

2.Dreptul la educaţie, la opinie şi la informare 

3.Dreptul copilului de a fi protejat 

Activităţile vor fi realizate în colaborare cu un psiholog, un consilier scolar, un jurist şi un 

poliţist. Proiectul va fi popularizat cu o lună înainte de termenul derulării, pentru ca între 

partenerii proiectului să aibă loc dezbateri şi mese rotunde. 

PARTENERI : 

*Liceele tehnologice din localitate 

*Şcoli gimnaziale din oraş şi din împrejurimi 

*Cabinetul Judeţean de Consiliere şi Asistenţă Psihopedagogică  

*Primăria  şi  Poliţia localităţilor de care aparţin şcolile 

*Părinţii elevilor 

EVALUAREA  PROIECTULUI : 

*Expoziţii cu materialele realizate de elevi 

*CD  cu momente din timpul desfăşurării activităţilor  

*Albume cu fotografii 

*Revista  “ Să apărăm  drepturile copiilor!” 
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INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT - PITEȘTI, 1939 

                                                            Profesor IULIANA BURCEA 

Colegiul.Național  „Zinca Golescu”, Pitești 

 

Educaţia copiilor şi tinerilor este una dintre preocupările prefecturii Argeșului şi 

primăriei oraşului Pitești, precum şi a locuitorilor săi, care fie donează bani, fie lasă testamente, 

pentru a fi infiinţate şcoli, fie subvenţionează cantinele pentru elevi. 

În 1938, în Piteşti erau 27 de unităţi şcolare şi preşcolare cu un număr de 5305 elevi şi 

434 de cadre didactice, unităţi de stat dar şi particulare. În 1924 a fost adoptată legea privind 

învăţământul primar, care preciza că acesta este obligatoriu şi gratuit, durata fiind de 7 ani. Este 

adevărat că în ceea ce priveşte obligativitatea, nu prea se aplica, fie din vina învăţătorilor, fie din 

vina părinţilor, deşi frecventarea cursurilor era foarte necesară, mai ales că multe familii erau 

sărace şi nu puteau să se ocupe de educaţia copiiilor lor. Cei care nu-şi trimiteau copiii la şcoală 

erau amendaţi şi puteau fi trimişi în judecată! Este adevărat că pentru cei săraci era dificil din 

punct de vedere material să-şi îmbrace copiii îngrijit, să le cumpere cărţi, caiete, să le pună un 

pachet cu mâncare, era foarte costisitor, de aceea un rol important îl au autorităţile şi asociaţiile 

care-i ajută în anumite situaţii, pe aceşti copii. Un comitet de funcţionari ai primăriei a luat 

iniţiativa, ca începând de la 16 ianuarie 1939, pe lângă Şcolile de băieţi nr.3 şi de fete nr.2, să 

funcţioneze câte o cantină pentru a veni în ajutorul elevilor săraci, cu câte un ceai sau lapte în 

timpul recreaţiei. Conform legii, învăţământul primar cade în sarcina primăriei, astfel că ea va 

închiria pentru perioada 23 aprilie 1939 -23 aprilie 1940, un apartament de la Societatea Preoţilor 

„Frăţia”, din oraş, apartament situat în strada Brătianu nr. 17, în care funcţionează Şcoala 

Grădina de copii „Frăţia” şi în care este cazată şi directoarea şcolii. De menţionat că acelor cadre 

didactice care nu aveau locuinţă în oraş, primăria le plătea chiria, ca în cazul directoarei Şcolii 

Primare de Fete nr. 2! Şi pentru Scoala de copii mici „Îndrumarea”, care este de fapt o grădiniţă, 

primăria a închiriat un imobil în strada Craiovei, pe perioada 1 septembrie 1939 - 1 septembrie 

1940. 

 Comitetul Şcolar Comunal primeşte din partea primăriei 287 de cărţi pentru distribuirea 

ca premii elevilor şi elevelor şcolilor primare şi grădiniţelor, o bună modalitate de a-i 

recompensa pentru rezultatele foarte bune obţinute la învăţătură. La 9 noiembrie 1939, oraşul 

avea 6 şcoli primare: Şcoala primară de fete nr.1, nr.2 şi nr.3; Şcoala primară de băieţi nr.1, nr.2, 

nr.3; o şcoală mixtă, în cartierul Gării, şi cele două grădiniţe, toate cerând fonduri pentru 
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împrejmuire sau repararea construcţiilor, pentru construirea unor magazii pentru lemne, sau 

pentru întreţinerea cantinelor şcolare. Venirea iernii determină primăria să comande 

confecţionarea a 54 de ghete pentru copiii săraci din şcolile primare.Pe 1 decembrie 1939, a luat 

fiinţă în strada Justiţiei, Cantina Şcolară unde se dă masa la 200 de elevi şi eleve, din şcolile 

primare din oraş, lipsiţi de mijloace materiale. „Prin intermediul Rezidentului Regal, M.S. 

Regele Carol al II-lea a dăruit suma de 10 000 de lei”, în bugetul primăriei sunt prevăzuţi 30 000 

de lei, şi se colectează benevol bani şi alimente necesare. Astfel, măcelarul Mişu Predescu va 

oferi carne sub preţul maximal, cu un rabat de 1% ; Brutăria Populară oferă pâinea cu un rabat de 

0,30 la bucată. Primăria a angajat o bucătăreasă şi un ajutor, „Ţesătoria Română” donează 51,1 

m aţă pentru confecţionarea feţelor de masă. 

  Învăţământul secundar era organizat în baza legii din 1898, în două cicluri: inferior cu 

durata de patru ani şi superior, cu durata tot de patru ani. Cursul inferior sau gimnaziul, era  

promovat prin notele obţinute la toate obiectele. Absolvenţii se puteau înscrie în clasa a V-a a  

liceului sau a şcolii secundare de fete gradul al II-lea, numai în urma susţinerii unui examen de  

admitere. După promovarea ultimei clase a liceelor sau a şcolilor secundare de fete de gradul  

al II-lea, elevii susţineau examenul de Bacalaureat.Cea mai de seamă instituţie de învăţământ 

secundar din Piteşti este Liceul de Băieţi „I.C.Brătianu”, care avea cursul superior organizat 

astfel: primele două clase comune pentru toţi elevii, iar ultimele două împărţite pe secţii, secţia 

literară şi secţia ştiinţifică. Liceul s-a bucurat de un corp profesoral deosebit, cum ar fi: 

profesorul Haralambie Ciocan de la catedra de fizică şi chimie, profesorul de limba română 

Nicolae Iordache, ce ne este cunoscut sub numele de Vladimir Streinu, precum şi de o bibliotecă 

ce reprezenta un adevărat focar de cultură şi singura bibliotecă publică din oraş! În ceea ce 

priveşte activităţile extraşcolare ale elevilor, demne de menţionat sunt societăţile de lectură 

„Junimea” şi „Doina”, dar şi orchestra şcolii.  

 O altă instituţie care a făcut istorie în învăţământul piteştean, este Liceul de fete „Mihail  

şi Sevastiţa Vasilescu”, înființat în 1921, numele acestuia, venind de la numele celor care şi-au 

donat averea pentru înființarea Şcolii Secundare de fete gradul II și în scopul construirii unui 

local propriu. Un rol important pentru constituirea bazei materiale îl are Comitetul Şcolar 

compus din circa 280 de persoane, al cărui director era I. Boierescu, profesor de matematică, 

sufletul comitetului, cum este numit în rapoartele directoarelor şcolii. Pe lângă adeziunea la acest 

comitet, membrii săi veneau şi cu o cotizaţie anuală, astfel în 1938, această sumă s-a ridicat la 28 

000 de lei. Comitetul şcolar a funcţionat până în 4 noiembrie 1939, când prin Legea 

Învăţământului secundar din acel an, art. 49, comitetelor şcolare li s-a atribuit o nouă denumire, 
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cea de Eforie Şcolară, denumire ce se menţine până în 1948. Lucrările noii aripi a localului, ale 

cărei planuri întocmite în 1935, revăzute şi completate în 1938 de arhitectul N. Stănescu, se 

ridicau la peste 4 milioane de lei. Comitetul Şcolar nu dispunea de acești bani, de aceea se va 

cere Prefecturii anumite sume care să fie cuprinse în buget, dar se cer şi împrumuturi de la Casa 

de Economii din Bucureşti, garantând cu suma ce va rezulta din taxe. Se face apel în 1938 şi la 

Rezidenţa regală, precum şi la vicepreşedintele Consiliului de Miniştri Armand Călinescu. La 

data de 24 aprilie 1939 va avea loc licitaţia lucrărilor construcţiei, adjudecate în favoarea 

cooperativei „Agenco” din Bucureşti, inginer Athanasie D. Nicolescu, iar ca îndrumător şi 

supraveghetor al lucrărilor, a fost angajat arhitectul Eugen Ivanov. Efectivul de eleve este în anul 

şcolar 1938/1939 de 426, respectiv 11 clase. Elevele plăteau taxe şcolare, dar printre ele se aflau 

şi bursiere, cele mai multe erau fiice de intelectuali, cam o treime, dar sunt şi fiice de 

comercianţi, de meseriaşi, de plugari. 

  De o atenţie deosebită din partea prefecturii se bucurau şcolile industriale, deoarece era o  

mare nevoie de muncitori calificaţi în diverse meserii. Liceul Industrial de băieţi avea nevoie și  

el de un local, ca şi Liceul de fete Mihail şi Sevastiţa Vasilescu, astfel că printr-o adresă trimisă  

Rezidentului Regal, la 27 aprilie 1939, prefectul făcea următoarele propuneri, în ceea ce priveşte 

repartizarea sumei de bani, pe care acesta dorea să o pună la dispoziţia şcolilor: 

 Liceul Industrial de fete Teiuleanu -400 000 lei; Liceul Industrial de Băieţi - 300 000 lei; 

 Liceul de fete Mihail şi Sevastiţa Vasilescu - 200 000 lei;  

 Gimnaziul Industrial casnic - 50 000 lei; 

Aceste propuneri au fost acceptate, şi banii au fost primiţi. În septembrie se acordă şi 

Şcolii Normale de Învăţătoare suma 300 000 lei, necesară continuării construcţiei localului 

acesteia. Începutul celui de-al doilea război mondial, concentrarea părinţilor elevilor, vor duce la 

deteriorarea situaţiei financiare a şcolilor, toate vor fi nevoite să ceară ajutor primăriei şi 

prefecturii. 

Liceul Industrial de fete „Teiuleanu” avea 481 de eleve, 38 de dascăli, iar bugetul cultural  

era de 405 000 lei, 400000 de la prefectură şi 5000 lei de la primărie, demn de menţionat este 

faptul că personalul didactic şi întreţinerea şcolii erau subvenţionate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale.La Liceul Industrial de băieţi erau înscriși 374 de elevi şi 25 de profesori, iar practica 

de specialitate se făcea la o uzină. De exemplu, cei de la secţia de Electricitate aveau contract cu 

Uzinele Malaxa din Bucureşti; unul dintre elevii acestui liceu cere şi primeşte o sumă de 2000 de 

lei de la Prefectură, pentru a se întreţine pe perioada practicii, fiind orfan.  

Există o strânsă colaborare între acest liceu şi Secţia  de  Pompieri  din  Piteşti, elevii 



 

      „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 3, iunie 2021 
        

 

 

 

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680 

demontând maşinile pompierilor, pentru reparaţie. Un alt liceu este cel Comercial de băieţi, care 

este o şcoală de stat.  

De asemeni, mai există şi o şcoală de ucenici, cursurile ei fiind frecventate de ucenicii din 

comerţ şi industrie care nu împliniseră vârsta de 18 ani, construcţia localului acestei şcoli a 

început în 1938. Pe lângă Şcolile publice secundare funcţionează şi şcolile particulare, 

institutele: Apostolescu, Lăzărescu, Elena Batist şi Tomescu. 

 Am ales să public aceste informații pentru a vedea precuparea statului român interbelic, a 

instituțiilor locale, dar și a societății, în ceea ce privește învățământul. Articolul meu este dedicat 

și Colegiului Național „Zinca Golescu” din Pitești, unde îmi desfășor activitatea de 23 de ani, 

colegiu care a fost înființat în 1921 ca Școala Secundară de fete „Mihail și Sevastița Vasilescu” 

și care împlinește anul acesta 100 de ani! Pentru cei care au trecut prin „Zinca”-profesori, elevi- 

acest colegiu reprezintă trecutul, pentru alții reprezintă viitorul, dar pentru învățământul 

românesc, „Zinca Golescu” reprezintă prezentul continuu. Urez acestui Colegiu zile însorite și 

minți strălucite! Să umple cu lumina cărții și alte suflete, așa cum a făcut-o cu atâtea generații! 
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EUGEN IONESCU - SAU TEATRUL CARE PUNE ÎN DISCUȚIE DESTINUL UMAN 

STUDIU DE SPECIALITATE 

 

Profesor  IOANA CODRINA ANGHEL 

 

Ajuns la dramaturgie târziu, după ce poposise pe tărâmurile poeziei și ale criticii, Eugen 

Ionescu stârnește și aici o avalanșă de comentarii, controverse sau aplauze, dovedind încă o dată, 

dacă  mai era  nevoie, că  unica,  permanenta  constantă a creației sale este de a se dezminți, de a 

scăpa mereu considerațiilor prea strâmte ale unui singur punct de vedere. 

Spirit combatant și neliniștit, funciar avangardist, mușcat de îndoială, dar mereu în 

căutarea luminii, Eugen Ionescu a încercat să zguduie încremenirea ierarhiilor de valori devenite 

clasice, aproape tabu, repunându-le  în  discuție, declanșând dispute, reacții, argumente. 

Dincolo de plăcerea contestatară, care nu e câtuși de puțin expresia unei mentalități 

disprețuitoare, ,,ci forma adâncă a unui fel de a fi  ce se iubește și totodată se neagă pe sine 

mereu", după cum afirma Gelu Ionescu, dincolo de teribilismul juvenil capabil să ridiculizeze, 

pentru a ridica în slăvi mai apoi, se impun, atât în ceea ce privește critica, cât și în ceea ce 

privește teatrul, unele idei pertinente, care dovedesc profunzimea gândirii ionesciene. 

Iritat de prudența criticii literare, el vrea să instaureze un nou climat critic opus 

impresionismului, propunând un  neojunimism  în abordarea operei literare. Chiar dacă se preface 

a  juca neserios, eseistul afișează idei precise despre poezie, se dovedește lovinescian în adoptarea 

teoriei mutației valorilor estetice și foarte modern când incriminează retorica în poezie: ,,Orice 

element retoric, în intuiția lirică, anarhic, constituie încălcarea nefericită a două tehnici: 

raționamentul abstracție și poezia, imagine." 

Aceeași vehemență împotriva locurilor comune manifestă Ionescu dramaturgul, dovedind 

o continuitate de esență în gândire. Demolează fără să pună nimic în loc, s-a spus. Ionescu, ca un 

veritabil avangardist, nici nu năzuiește la a instaura ceva, care e imediat depășit prin adoptare de 

către opinia publică; el este ,,opozantul față de sistemul actual", cum însuși se definește omul de 

avangardă.  

Obiectul pasiunii sale este în același timp și  obiectul deriziunii sale; critic, vorbește 

despre imposibilitatea teatrului, dramaturg, scrie anti-teatru, anti-piese, pendulând mereu între 

polul pozitiv și cel negativ. 

În privinta literaturii, după ce o socotește ,,o ocupație socială", iar pe ,,literatori" - o 
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,,breaslă” ca oricare alta, dar ,,o breaslă fudulă, pentru că are pretenții metafizice", obiecții pe care 

le aduce în eseul intitulat ,,Contra literaturii", revine totuși la ea ca la un rău necesar, ca la o 

formă de a exprima chiar incapacitatea de exprimare, pentru a mărturisi mai apoi, uimitor de 

sincer, că face literatură pentru a regăsi puritatea și prospețimea cu care vedea lumea în copilărie: 

"fac literatură ca să regăsesc această frumusețe intactă în noroi. Toate cărțile mele teatrale sunt o 

chemare, o expresie a unei nostalgii. Caut o comoară căzută în ocean, pierdută în tragedia istoriei. 

Sau, dacă vreți, caut lumina - aceea pe care câteodată mi se întâmplă să o și regăsesc. Aceasta e 

cauza pentru care nu numai că mă ocup de literatură, dar e și cauza pentru care m-am hrănit cu 

literatură." 

După uimirea primară urmează un alt fel de stupoare: ,,Constatarea că deocamdată răul 

există, că e în mijlocul nostru, că ne corodează, că ne distruge. Răul ne împiedică să ajungem să 

ne trezim la conștinta miracolului ... Vreau să spun, în calitate de scriitor, că răul universal mă 

privește personal, în străfund. Faptul că este inexplicabil face absurd întregul nostru mers înainte, 

toate actele noastre. Asta simt ca artist." 

Eugen Ionescu mărturisește mai apoi sensul scrisului sau, acela de a se interoga asupra 

acestui mister al răului pe care oamenii și-1 fac reciproc, sub diferite pretexte, dar lipsiți de 

rațiuni. Absurdul cuprinde astfel oamenii și faptele lor, limbajul golindu-se la rându-i de sens și 

de esență; în privința creației însă, dramaturgul notează: ,,bogăția creațiunii e infinită. Dacă 

universul are o finalitate, individul trebuie să aibă și el una și tot astfel orice particulă de materie." 

În căutarea adevărului, a cunoașterii, a conștintei de sine, Ionescu abandonează însă tonul 

ușor încrezător, lăsându-se copleșit de neliniște. Teatrul ar putea avea misiunea de a-l ajuta pe om 

în această căutare: "teatrul nostru e unul ce pune în discuție totalitatea destinului uman, ce pune în 

cauză condiția  noastră existentială, spre deosebire de teatrul ușor care nu pune probleme și nici 

întrebări." 

Menținând-se ferm pe poziție, împotriva unui teatru care își  propune să prezinte o 

realitate convențională, deci care abordează problemele doar  din exterior, Ionescu crede într-un 

teatru căruia cuvântul dus până la paroxism îi dă ,,adevarata măsură; verbul însuși trebuie aproape 

să explodeze sau să se distrugă în imposibilitatea de a conține imagini". ,,Totul este permis în 

teatru: să încarnezi personaje, dar să și materializezi angoase interioare. Este, deci, nu doar 

permis, ci recomandat să bagi în joc accesoriile, să faci să trăiască obiectele, să dai viață 

decorurilor, să concretizezi simbolurile", continuă Ionescu într-un ton atât de rar programatic. 

În același timp, Eugen Ionescu condamnă caracterul convențional al actului teatral. În 

,,Note și contranote" el își exprimă foarte ferm poziția avangardistă, protestul său fiind o reacție 
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împotriva realismului, ca expresia cea mai obișnuită și mai abuzivă a vieții teatrale: ,,De ce 

realitatea teatrală nu mi se impunea? De ce adevărul său mi se părea fals? Si de ce falsul mi se 

părea că vrea să se dea drept adevărat, să se substituie adevărului? Era greșeala actorilor, a 

textului, a mea? Acum cred că înțeleg ce mă supăra la teatru: era prezența personajelor pe scenă 

în came și oase. Prezența lor materială distrugea ficțiunea. Era ca și cum ar fi fost două planuri 

ale realității, realitatea concretă, materială, sărăcită, golită, limitată a acestor oameni vii, obișnuiți, 

mișcându-se și vorbind pe scenă și  realitatea imaginației, amândouă față în față, ireductibile una 

la cealaltă, două universuri antagoniste, neajungând să se unifice, să se confunde". 

Este ceea ce va face în piesele sale, începând cu ,,Cântăreața cheală": respinge sistematic 

anecdoticul și intriga în încercarea de a ajunge la esența lucrurilor și mai ales la rădăcina răului. 

,,Totul se întoarce împotriva noastră... Trebuie să ajungi să eliberezi tensiunea dramatică fără 

ajutorul niciunei veritabile intrigi.", spune dramaturgul în încercarea de a redescoperi un teatru 

liber de prejudecăți. ,,Rinocerii", ,,Scaunele", ,,Ucigași fără simbrie", ,,Lecția" sunt piese care, 

încărcate cu zbaterea sufletească a autorului lor,  fac  să  vibreze  multe  dintre neliniștile omului, 

sfâșiat între neputința  de a  trăi în ignoranță  și  dorința, setea greu de stins, de a-și răspunde la 

întrebări chinuitoare.  

Ionescu însuți a căutat răspunsuri care să-i stingă foamea și setea sufletului, dar, așa cum 

mărturisea înaintea morții sale, într-un interviu acordat lui Gabriel Liiceanu la Paris, nu le-a găsit 

niciodată. 

Obsesiv apare în scrierile sale tema lumii ca teatru de păpuși în mâinile atotputernice ale 

unui Dumnezeu ascuns căutărilor disperate ale omului doritor de dovezi: ,,Totul e o cutie, cineva 

o ține în mână. Noi suntem soldați de plumb." E pusă astfel în  prim - plan neputința omului de a-

și exercita libertatea, ,,strâns ca-n clește între viață și moarte." 

De aceea personajelor sale le lipsește viața lăuntrică; structura lor se deteriorează pe 

parcursul piesei  și  devin ,,marionete, ființe fără chip" ; nu mai  știu să vorbească pentru că nu 

mai știu să  gândească.  Comoditatea  spirituală, pasivitatea conduc inevitabil la depersonalizare, 

iar ignoranța și inconștiența le plasează definitiv sub semnul tragicului. 

Așa cum spunea Eugen Ionescu: ,,problema unui autor este de a descoperi adevăruri și de 

a le rosti. Iar  modul de a spune este, firește, neașteptat deoarece această rostire este pentru el 

adevărul", pe care spunându-l mai întâi pentru sine îl spune mai apoi și pentru altii  și nu invers: 

,,când  vrei să  le vorbești tuturor,  nu vorbești în realitate nimănui", afirma dramaturgul, 

considerând opera de artă ,, o intuiție originală". 

,,Ce se poate reproșa autorilor de teatru?" - se mai întreabă dramaturgul în volumul ,,Note și 
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contranote" - ,,Sforile, îmi spuneam, adică procedeele prea evidente. Teatrul poate să pară un gen 

inferior, un gen minor. Întotdeauna el are ceva puțin gros. Nu se poate elibera de aceasta și din 

cauza asta e învinuit. Este fără îndoială o artă de efecte. Efectele nu pot fi decât groase. Acolo ai 

impresia că lucrurile se îngreuiază. Nuanțele textelor de literatură dispar." 

Percepția sa personală nu a fost una singulară, ci, dimpotrivă, a intrat în rezonanță cu 

neliniștea resimțită de oameni și mai ales cu revolta împotriva mecanismelor absurde care ne 

strivesc personalitatea, umanitatea. Acest fapt a determinat hotărâtor revenirea constantă a 

montărilor după piesele ionesciene pe afișele teatrelor din toată lumea. Provocând la a fi 

interpretate și reinterpretate, textele sale au atras mereu atenția, incitând regizori, actori și 

spectatori. 
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SERVICII INTERNET 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR 

Profesor ENACHE GABRIELA 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, București 

TEST DE EVALUARE,  CLASA A IX-A 

SUBIECTUL I - 4 puncte 

1. Precizați documentul de bază ce poate fi accesat în sistemul World Wide Web. 

2. Enumerați trei aplicații cunoscute care pot fi utilizate pentru navigarea pe web (browser). 

3. Enumerați trei facilități ale utilizării chatului, ca serviciu de comunicare prin internet. 

4. Explicați din punct de vedere informatic, termenul Intranet. 

5. Menționați, din punct de vedere informatic, rolul unui Firewall. 

6. Dați un exemplu de adresă de poștă electronică (e-mail) cu numele de utilizator abc2015. 

7. Precizați două facilități ale unei aplicații de gestiune (client) a serviciului de e-mail. 

8. Enumerați trei servicii care permit conversația în timp real prin Internet. 

9. Menționați o modalitate de transmitere a virușilor informatici. 

10. Menționați necesitatea actualizării periodice a unui program antivirus. 

11. Precizați rolul unui motor de căutare pe Internet. 

12. Enumerați trei motoare de căutare pe Internet. 

13. Enumerați și descrieți trei părți componente diferite din adresa URL următoare: 

http://www.edu.ro   

14. Scrieți adresa URL a site-ului care furnizează serviciul de poștă electronică pentru adresa 

de e-mail  abc@rocnee.eu  

15. Precizați, din punct de vedere informatic, diferența dintre semnificațiile termenilor 

Intranet și Internet. 

16. Enumerați trei caracteristici ale comerțului electronic (e-commerce). 

 

SUBIECTUL II – 5 puncte 

Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: 

 

1.Un exemplu de adresă de e-mail este: 

a. Google 

b. Mozilla Firefox 

http://www.edu.ro/
mailto:abc@rocnee.eu
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c. http://www.yahoo.ro  

d. profesor@yahoo.com  

2.Pentru vizualizarea paginii web de la adresa http://www.edu.ro se utilizează o aplicație de tip: 

a. antivirus 

b. arhivator 

c. compilator 

d. navigator 

3.Cutia poștală în care se primesc mesajele electronică este denumită: 

a. Trash 

b. Outbox 

c. Draft 

d. Inbox 

4.Care dintre următoarele NU este un motor de căutare: 

a. Google 

b. Windows Vista 

c. Alta Vista 

d. Yahoo 

5.Un serviciu al rețelei Internet este: 

a. HTML 

b. poșta electronică (e-mail) 

c. navigator (browser) 

d. protecție antivirus 

6.În orice rețea de calculatoare fiecare echipament are: 

a. a adresă IP comună cu a celorlalte echipamente de același tip 

b. o adresă IP unică în rețea 

c. o adresă logică (MAC) comună cu a celorlalte echipamente din rețea 

d. un număr de inventar unic al echipamentului în rețea 

7.Indicați particula din adresa URL http://www.edu.ro ce reprezintă un protocol de comunicații. 

a. edu 

b. http 

c. ro 

d. www 

 

 

http://www.yahoo.ro/
mailto:profesor@yahoo.com
http://www.edu.ro/
http://www.edu.ro/
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8.O acțiune realizată prin serviciul de comerț electronic (e-commerce) poate fi: 

a. cumpărarea online a unei biciclete 

b. plata online a impozitelor 

c. primirea unui e-mail 

d. traducerea online a unui text 

9.Un mesaj electronic nesolicitat (spam) NU are scopul de a determina destinatarul să: 

a. raporteze mesajul la un serviciu online 

b. cumpere anumite servicii sau produse (Spam Alert) 

c. ofere informații cu caracter personal 

d. viziteze anumite site-uri 

10.Indicați partea din adresa URL http://www.edu.ro ce reprezintă domeniul de cel mai înalt nivel. 

a. edu 

b. http 

c. ro 

d. www 

11.Dacă la compunerea unui mesaj electronic s-a completat câmpul Către (To) cu adresa A, 

câmpul Copie Carbon (Carbon Copy) cu adresa B, iar câmpul Copie Carbon Invizibilă (Blind 

Carbon Copy) cu adresa C, atunci la recepția mesajului, destinatarul de la adresa: 

a. A vede adresele A, B și C 

b. B vede numai adresele A și B 

c. A vede numai adresele A și C 

d. C vede numai adresele B și C 

12.Rețeaua privată de calculatoare a unei companii aeriene este desemnată prin denumirea generală 

de: 

a. Extranet 

b. Internet 

c. Intranet 

d. www 

13.Dintre următoarele, NU este un tip de virus:  

a. cal troian (trojan horse) 

b. navigator (browser) 

c. rezident (resident) 

d. vierme (worm) 

http://www.edu.ro/
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14.Un protocol de comunicații utilizat pentru transferul de date criptate prin intermediul www 

este:  

a. ftp  

b. http  

c. https  

d. html 

15.Un mesaj electronic (e-mail) se caracterizează prin faptul că:  

a. destinatarii pot fi preluați numai din liste de distribuție 

b. se șterge automat, imediat după expediere 

c. se tipărește automat la expediere  

d. se transmite către utilizatori de postă electronică 

16.Notația www este un acronim pentru: 

a. World Wade Web 

b. World Wide Web 

c. World White Web 

d. World With Web 

17.Un dezavantaj al comunicării prin poștă electronică (e-mail) este că permite transmiterea unui 

mesaj: 

a. cu fișiere atașate virusate 

b. aproape instantaneu 

c. fără costuri suplimentare 

d. la mai multe adrese 

18.Conținutul recomandat pentru o parolă de acces la contul de e-mail este: 

a. cel mult 4 caractere 

b. cel puțin 8 caractere (litere, cifre, caractere speciale)  

c. data nașterii utilizatorului 

d. numele și prenumele utilizatorului 

19.Căutarea unui cuvânt în cadrul unei pagini web deschise cu o aplicație de navigare pe web 

(browser) se poate face cu combinația implicită de taste: 

a. ALT și F4 

b. CTRL și F 
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c. CTRL și S 

d. SHIFT și F1 

20.www este: 

a. o rețea globală de calculatoare interconectate 

b. un ansamblu de rețele care comunică între ele 

c. un sistem de documente referitoare la date despre funcționarea unui calculator 

d. un sistem de documente și informații de tip hypertext 

 

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE 

Se acordă 1 punct din oficiu. 

 

SUBIECTUL I - 4 puncte 

Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

16 întrebări x 0,25 = 4 puncte 

 

SUBIECTUL II - 5 puncte 

 Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

20 întrebări x 0,25 = 5 puncte 

 

Nr. item Răspuns corect Nr. item Răspuns corect 

1.  d 11. b 

2.  d 12. c 

3.  d 13. b 

4.  b 14. c 

5.  d 15. d 

6.  b 16. b 

7.  b 17. a 

8.  a 18. b 

9.  b 19. b 

10.  c 20. d 
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ENSEIGNER EN LIGNE: LES HABILETES DE COMMUNICATION DE L’ENSEIGNANT. 

ETUDE DE SPECIALITE 

 

Profesor IUHASZ ADELINA MARIA 

Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Arad 

 

Comment développer ses habiletés de communication ? Les opinions des experts en 

communication sont diverses. Chaque jour on se trouve en interaction avec des personnes qui ont 

des opinions, des sentiments, des convictions différents et qui ont des attentes différentes. La 

capacité d’une personne de réaliser des échanges d’idées et opinions avec d’autres personnes, de 

comprendre leur point de vue, de résoudre des problèmes apparus dépend de l’efficacité de sa 

communication. Une communication efficace est très importante dans tous les aspects de la vie : à 

la maison, à l’école, au travail, avec les amis. 

Une communication faible à l’école, pour un enseignant, c’est vraiment un grand obstacle 

pour la réalisation, l’accomplissement des objectifs, s’exprimer de manière inefficace mène aux 

actions inefficaces. Si on pense à la didactique du FLE on ne peut arriver qu’à une conclusion 

claire : elle ne pourrait jamais être considérée une discipline autonome, elle se trouve au carrefour 

d’un ensemble de disciplines considérées de référence d’où cette didactique reprend et utilise des 

théories, des concepts, des modèles, des idées. 

La conscientisation du propre style de communication et du style des autres c’est un 

excellent point de départ pour le développement des habiletés de communication, chaque 

personne a une modalité unique de communiquer. 

Il y a plusieurs styles de communication : le style de communication actif, le style basé sur 

l’établissement des connexions, le style basé sur la théorie, le style de communication 

méthodique.  Les individus qui ont un style de communication actif se caractérisent par l’énergie, 

la spontanéité, sont directs et ouverts, ils tendent à prendre des décisions rapides. Ils utilisent les 

gestes larges, les expressions faciales vivaces, beaucoup de mouvement et d’implication. Ceux qui 

préfèrent les connexions sont aimables, empathiques, appréciatifs, subjectifs. Les personnes qui 

préfèrent la théorie aiment analyser les informations, ils préfèrent s’exprimer en utilisant des 

formules comme «je pense que» et pas «je sens que». Ceux qui ont un style de communication 

méthodique aiment discuter les idées et les problèmes dans un ordre logique, le discours contient 

des termes extrêmes tels «toujours», «jamais», «il faut», «il faudra», «il est impossible de.. 
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Une autre modalité de compréhension des styles de communication se réfère à la mesure 

où le style de communiquer d’une personne est orienté vers l’intérieur ou l’extérieur. 

L’extraversion et l’introversion sont considérées d’habitude comme faisant partie d’un continuum.  

Il y a une liaison entre les sens et la communication. Les personnes qui se basent sur l’ouïe 

aiment parler, aiment aussi écouter, ils interprètent les sens implicites d’un discours en écoutant le 

ton, l’intensité de la voix, le rythme, les nuances. Les personnes qui se basent sur la vue traduisent 

en images ce qu’ils disent, ce qu’ils entendent, ce qu’ils lisent, ils sont attentifs aux discussions et 

aux présentations si elles contiennent des illustrations. 

Si on parle des attitudes en communication on doit remarquer que toute personne 

communique ayant une certaine attitude, une certaine modalité de penser, de se comporter. On 

doit souligner la diversité des attitudes, il y a la communication assertive, la communication 

agressive, la communication passive, la communication passive-agressive. Etre assertif signifie 

savoir exprimer les propres sentiments, besoins, opinions, d’une manière ouverte et opportune. 

Une communication assertive comporte la conviction qu’on peut choisir de dire ou ne pas dire aux 

autres ce qu’on pense et sent, on n’essaye pas de critiquer ou dominer les autres. Une 

communication agressive suppose l’expression des sentiments, opinions, besoins d’une façon qui 

menace, rejette, manipule d’autres personnes. Ne pas dire ce que tu penses, ce que tu sens, c’est la 

communication passive, elle n’implique pas l’expression des pensées, des sentiments. La 

personne qui préfère ce type de communication laisse l’autre parler pour elle. L’expression 

indirecte et qui n’est pas sincère des sentiments, opinions, besoins, c’est la communication 

passive-agressive. Elle suppose fréquemment la répression de la rage, de la frustration. 

Les obstacles pour la communication sont divers, il y a les obstacles linguistiques, les 

différences cognitives, les différences comportementales, les différences émotionnelles. 

La confiance en soi-même détermine la qualité d’un expert  en communication. La 

communication efficace ne signifie pas seulement savoir ce que l’on veut dire et comment le dire, 

elle signifie souvent savoir quand le dire.  

On rencontre beaucoup de situations difficiles dans la communication, quand elle 

fonctionne bien les mots, les sentiments, les pensées apparaissent sans effort, quand les choses ne 

fonctionnent pas la communication devient extrêmement difficile. Il y a quelques instructions 

valables pour toutes les situations difficiles dans le processus de communication. On doit écouter 

parce qu’il est possible d’avoir ignoré des informations utiles, on doit être ouvert aux idées et aux  

faits nouveaux qui pourraient changer la manière dont on sent ou on pense ; on doit poser des 

questions, identifier des sentiments et des émotions.  
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METODE DE ABORDARE CREATIVĂ A TEXTULUI LIRIC 

 

Profesor  MARILENA LUCIU 

Clubul Copiilor Medgidia, Constanţa 

 

Textul liric nu este ușor de receptat și interpretat, chiar dacă se numără printre primele cu 

care copilul se familiarizează încă de la grădiniță și apoi, ca cititor, în clasele primare. 

Muzicalitatea dată de ritm și rimă, la care se adaugă tematica și exprimarea pe gustul său 

(prezentând aspecte din universul natural sau din activitățile și relațiile umane în notă ludică, 

amuzantă, ironică sau, dimpotrivă, sensibilă, înduioșătoare) facilitează drumul spre inima micului 

receptor. Caracteristicile discursului liric sunt afectivitatea, autoreflexivitatea și expresivitatea, în 

scopul creării de imagini noi, neobișnuite, reveria poetică provocând deschiderea spre 

exuberanțele spiritului și spre adâncimile sufletului. Metaforizare și sublimare atât la nivelul 

plăsmuirii cât și la nivelul logosului, textul liric vorbește și se vorbește, cultivă emoția și sugestia, 

se adresează simțirii și nu rațiunii, într-un limbaj care se distanțează voit de cel uzual, „pune în 

mișcare întreaga activitate lingvistică“ și „ne situează la originea fiinţei vorbitoare“, pentru că „tot 

ceea ce este specific uman în om este logos“ (G. Bachelard, p. 16). Obiectul operei lirice este 

sentimentul intim, iar autorul liric autentic nu exprimă numai eul individual, ci stări sufletești 

general-umane. De multe ori, frumusețea unei poezii și talentul remarcabil al unui poet sunt 

alterate prin memorare, prin disecare și schematizare, prin terminologie prolixă și prea 

specializată (îndeosebi la ciclul liceal), pierzându-se astfel din vedere contactul direct și personal 

al elevilor cu textul. În programă și manuale, studierea textelor lirice este plasată după a celor 

epice și înaintea celor dramatice, dat fiind că solicită mai mult competențele de comunicare și de 

lectură. „Este știut că, în general, elevii nu gustă textele descriptive“ (C. Crăciun, p. 109), cărora 

le lipseşte „ritmul dinamic al narațiunii, vioiciunea dialogurilor“ şi prezintă „structuri metaforice, 

greu de deslușit de către elevi fără îndrumarea adultului sau fără un exercițiu îndelungat“.  

În ciclul primar și în primele clase ale ciclului gimnazial sunt încă în stadiu de formare 

abilitățile de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte literare, de 

argumentare a unor opinii, ca și gustul estetic în domeniul literaturii, gândirea reflexivă și critică, 

reprezentarea culturală privind evoluția și valorile literaturii române. Este destul de dificil, deci, 

pentru elev să înțeleagă și să interpreteze imaginarul poetic, adică acea viziune unificatoare a  

conștientului și a inconștientului în raportarea ființei umane la mediul înconjurător, reprezentabilă 
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printr-o sumă de imagini fundamentale, în reperele cărora se înscriu existența omului și istoria 

psiho-culturală a umanității. Din acest punct de vedere, este utilă și chiar necesară stăpânirea 

anumitor concepte operaționale (temă, eventual și motive, figuri de stil, genuri și specii literare, 

chiar și curente literare, studiate abia în ciclul liceal). Analiza poeziei „se axează pe argumentarea 

existenţei ei în şi prin limbajul poetic, în sensul că textul este un organism stratificat, cu multiple 

sensuri şi relaţii“, presupunând „studiul simultan și succesiv al straturilor operei: lexical, fonetic, 

morfologic, sintactic, stilistic, topică și versificație“ (V. Goia, p. 179-180). Receptarea poeziei nu 

trebuie să înceapă cu explicarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute, recomandându-se ca 

această operaţie să se facă pe parcurs, prin reluarea valorii lor stilistice, în contexte date. 

Receptarea constituie, în esenţă, un proces de re-creare a poeziei, în care profesorul are rolul de a 

ajuta elevii să trăiască ceea ce textul conţine, adică „să vadă, să audă, să simtă, să creadă în 

conformitate cu solicitările poeziei“. V. Goia propune următorul algoritm al receptării: 

conversaţia pregătitoare şi orientativă privind geneza/elaborarea şi apariţia poeziei, furnizarea 

unor informaţii care să faciliteze înţelegerea ei; momentele esenţiale ale receptării (nu totdeauna 

în această ordine): contactul direct cu textul prin citirea lui expresivă, explicarea titului (care se 

poate face şi la final), încadrarea în specia literară, identificarea temelor şi motivelor, ipostazele 

eului liric, descoperirea şi comentarea „cuvintelor-cheie“, a câmpurilor semantice în care apar, 

identificarea sistemului de imagini (vizuale, auditive, motorii), particularităţilor stilistice, analiza 

topicii şi versificaţiei; discuţii conclusive privind valoarea literară şi formativă.  

De mare utilitate în studierea textului liric se dovedesc (pe lângă procedee ca metoda 

cadranelor, cvintetul, ciorchinele, cubul, interviul, metoda pălăriilor gânditoare, selectate și 

adaptate în funcție de specificitatea textului), atelierele de scriere, ca tehnici de redactare scrisă 

abordată la clasă, precum și activitățile desfășurate în cadrul cercurilor de lectură și de creație 

literară. Din ipostaza de autor de poezie, începând cu joaca de-a rimele și redactarea unor catrene 

sau acrostihuri, elevul are ocazia să abordeze textul pur imaginativ ca mijloc de cunoaştere 

„dinăuntru“ şi de exercitare a literaturii, dar şi de sondare şi exprimare a sinelui, facilitându-se în 

acest fel înțelegerea și studierea diferitelor opere. Depăşind concepţia că scriitorul e un ales şi 

scrisul e o formă de har, că limba lumească poate fi învăţată dar limba îngerească (în terminologie 

stănesciană) nu, căci este nativă, nu trebuie făcută diferenţa între elevii „talentaţi“ şi cei 

„obişnuiţi“, demersul didactic în cercul de creație literară mizând pe interdependenţa proceselor 

de lectură şi scriere, potrivit căreia „creaţia de text literar poate fi considerată o cale directă spre 

lectura competentă a literaturii“ (A. Pamfil, p. 83). Orice elev poate scrie lucruri minunate, dacă  

se ia în considerare conţinutul, experienţa descrisă, mai puţin corectitudinea exprimării. 
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Comunicarea scrisă şi verbală dezvoltă tendinţa spre sistematizare şi spiritul de observaţie 

al elevilor, cultivat „în strânsă legătură cu deprinderea de a verbaliza informaţiile culese, 

parcurgându-se triada: a observa, a asocia, a exprima“ (V. Goia, p. 228-229). Dezvoltând gândirea 

critică, scrisul conferă o viziune mai profundă asupra unui concept sau aspect al realităţii, căci 

prin scris omul exprimă ceva şi în egală măsură se exprimă pe sine. Redactarea de text, îndeosebi 

imaginativ, ajută la fixarea şi conturarea unei opinii şi prin extensie a unei concepţii despre lume 

şi viaţă, ajută la sporirea cunoştinţelor şi dezvoltarea înţelegerii reciproce. Din nefericire, timpul 

scurt, destinat în general parcurgerii unităților de învățare din programă, face ca exersarea 

redactării de text să se rezume la compuneri descriptive/narative, eseuri argumentative, 

„demonstrații“ de apartenență la gen/specie/ curent literar, alocându-se prea puțin spre deloc 

spațiu în cadrul lecțiilor sau măcar ca temă pentru acasă scrierii de versuri. Se pot face jocuri 

simple de creativitate implicând înlocuirea unor expresii/ versuri din textul abordat („poezii cu 

puncte puncte“, cum le numesc elevii mei, în care li se dau anumite versuri cu spații punctate între  

ele, pe care să le completeze, sau li se dau primele două versuri, pe care să le continue). Li se pot 

da patru cuvinte rimate pe care să le așeze cum vor în catrene (poezia fără rimă recomandându-se 

la vârste mai mari). Se mai pot face, individual sau pe echipe, colaje pe model dadaist, desene pe 

marginea/în locul unor versuri (ca la cărțile pentru copiii care învață să citească), sau tehnica 

blackout poetry, oricare dintre ele implicând participarea activă și creativă a elevilor, dar și o 

atmosferă de lucru destinsă, chiar amuzată, de cooperare și apreciere.    

Iată, de pildă, veritabile discursuri lirice realizate (ca reactualizare sau evaluare a 

cunoştinţelor) de elevii de la finalul ciclului gimnazial prin metoda cvintetului, sintetizând 

trăsăturile genului liric: 

1. sentiment               1. cuvânt 

2. profund, înălţător              2. frumos, misterios 

3. emoţionând, visând, iubind          3. mângâind, încălzind, îndulcind 

4. face lumea mai bună         4. trezeşte în suflet speranţe 

5. poezie           5. vibrează 

Experienţa mi-a demonstrat că şi poeziile „grele“ sau cele inedite, ale unor autori 

contemporani, nu neapărat canonici, pot constitui un pretext de a pătrunde în imaginarul liric şi de 

a-şi exprima un punct de vedere personal sau de a-şi exploata creativitatea nu doar la ciclul liceal, 

mai ales în cazul elevilor care frecventează cercul de ani de zile, deci nu mai sunt în stadiul de 

începători. Utilizarea metodei cadranelor în receptarea poeziei „Lecţia despre zbor“ de Nichita 

Stănescu (folosind ca mijloace şi materiale fie un volum de poezii stănesciene sau fişe cu textul 
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poeziei, fie accesând paginile de internet https://www.youtube.com/watch?v=UZ2GBnFYesQ cu 

versurile recitate chiar de autor sau https://www.youtube.com/watch?v=FD-TsC0_SIA – 

prezentarea versurilor însoțită de imagini) a dus la interpretări sensibile şi surprinzătoare: 

I. sunete, imagini auditive desprinse din text: şoapte (vorbe către sine), behăit de capre, fâlfâit de 

aripi 

II. sentimente generate de text: libertate, reverie, curiozitate, efort 

III. legături între conţinutul textului, pe de o parte, şi cunoştinţele şi experienţa lor de viaţă, pe de 

altă parte: Nu poţi zbura ca păsările, decât în imaginaţie, iar o lecţie despre zbor nu poate fi decât 

una despre viaţă, despre visare şi frumuseţe 

IV. morala, învăţătura, mesajul transmis: Timpul zboară, gândul zboară, visurile zboară, trebuie 

să nu uităm să visăm şi să ne înălţăm, ca să ne putem transforma oricând în păsări 

Exerciţiu creativ: Pornind de la enunţul „Am visat că-mi crescuseră aripi şi zburam“, modificat în 

funcţie de intenţie şi originalitate, elevii au avut de realizat un text liric, indiferent de lungimea 

versurilor sau strofelor, cu sau fără rimă, nu neapărat pe tema zborului. Câteva din textele 

rezultate: 

           Zbor                                  Vis de toamnă 

Am visat că-mi creşteau aripi                 Am visat că-mi crescuseră aripi 

Şi zburam spre bolţi de-argint,                    Şi zburam peste nesfârşirea albastră, 

Încercând să ajung la tine,     Zburam împreună cu pescăruşii, 

Pe o scară de speranţe.      Purtat de briza mării şi 

Tu erai o stea a cărei iubire     Lovit de picături grele. 

Îmi lumina drumul,      Pluteam peste marea zglobie, 

Eu eram  o floare mică,     Am ajuns peste o pădure arămie, 

Visând să poată zbura              Ai cărei copaci se aplecau parcă 

Cu aripi din petale      Să-şi strângă frunzele căzute, 

Şi să se scufunde apoi            Căci zborul lor s-a frânt în toamnă. (A.I.) 

În râul iubirii veşnice.  (L.C.)       Vis  

Aripi          Am visat că-mi creşteau aripi   

Am visat că-mi creşteau aripi        Şi zburam în bătaia vântului, 

Şi zburam peste iubirea noastră,       Speranţele prinseseră viaţă,  

Care ne învăluia în şoapte dulci.       Învăluindu-mă în albastru,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ2GBnFYesQ
https://www.youtube.com/watch?v=FD-TsC0_SIA
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Ne îmbrăţişăm, nu ne dăm drumul,       Iar tu rămăseseşi în visul meu,  

Mâinile se încleştează în dorinţe,       Luminând cerul ca un astru.  

Genele-mi zâmbesc sub picături de rouă,      M-am regăsit stingheră, apoi,  

Căci tu eşti lângă mine.        În privirea ta, aici, pe pământ,  

Am visat că-mi creşteau aripi        Mi-am strâns aripile albe şi moi   

Şi zburam peste marea de sentimente                 Şi mi-am acoperit cu ele  

Care ne îneca în cuvinte mângâietoare,      Inima pustie şi visul de înalt. (I.C.)  

Lacrimile îmi topesc acum tristeţea,     

Inima îmi bate în ritmul tău,     

Zbor 

Dansez cu picăturile de ploaie,  Am visat că-mi crescuseră aripi   

Alături de zâmbetul tău. (L.F.)  Şi pluteam, priveam, speram, 

       Spre zarea infinită mă-ndreptam. 

       Am întâlnit păsări călătoare 

     Ce zburau grăbite 

       Spre inimi deschise, 

       Purtând pe aripile lor vise, 

       Cântece mângâietoare  

            Şi a clipelor cărare. (E.O.)    
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STUDIU ASUPRA UTILIZĂRII APLICAȚEI QUIZIZZ  

LA ORELE DE LIMBA FRANCEZĂ 

 

Profesor ORODEL LILIANA 

Liceul Tehnologic Virgil Madgearu,  Roșiorii de Vede 

 

Testul scurt cunoscut și sub denumirea de „quiz” este o formă de joc sau sport al minții, o 

încercare de a răspunde corect la întrebări. Este un joc ce testează cunoștințele despre un anumit 

subiect. În anumite țări, un astfel de test este și o evaluare scurtă folosită în educație și în domenii 

similare, pentru a măsura acumularea cunoștințelor, abilităților și/ sau competențelor.  

Quizizz este un  instrument gratuit de evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să 

învețe împreună. Este foarte ușor să creezi teste și să te distrezi!  

Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică, memuri și multe altele, de 

asemeneaconține o bază de date cu milioane de teste create de profesori. 

Acest instrument ne permite:  

- să sprijinim elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;  

- să organizăm concursuri;  

-  să programăm testări (ora, data, luna etc. desfășurării);  

- să efectuăm testare (nu neapărat în clasă);  

-  să efectuăm testarea într-un tempou individual;  

-  să gestionăm timpul destinat testării;  

- să urmărim rezultatele fiecărui elev;  

- să oferim feedback-ul imediat.  

Testele create cu această aplicaţie pot fi accesate de către elevi de pe telefoanele mobile, 

tablete, laptop sau calculatoare conectate la Internet.  

Deschideţi un browser şi introduceţi în bara de adrese https://quizizz.com Conectarea se 

poate realiza destul de uşor cu un cont Google sau se poate crea un nou cont. 

În partea stângă a ferestrei este meniul aplicaţiei care conţine teste, rapoarte, colecţii ale 

celui care le-a creat sau care pot fi preluate dintr-o bibliotecă de teste clasificate pe diferite 

discipline şi domenii. Crearea unui nou test: permite crearea unui test nou cu itemi care pot fi 

preluaţi din teste existente în biblioteca aplicaţiei sau cu itemi creaţi de utilizator. 
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În caseta Name this quiz se completează numele testului. În caseta Add a title image se 

poate adăuga o imagine lângă titlu şi în caseta Language se permite selectarea limbii în care va fi 

creat testul. După completarea acestor opţiuni se apasă butonul Create quiz. 

În continuare se adaugă itemi testului creat fie prin creare a unui item, fie prin găsirea unor 

itemi în teste deja existente. 

Crearea unui nou item Create a new question permite crearea unui item cu un singur 

răspuns corect sau mai multe răspunsuri corecte. 

În casetele de text se completează conţinutul întrebării Write your question here apoi se 

adaugă, pe rând, posibilele răspunsuri. Răspunsurile pot fi sub formă de text sau sub formă de 

imagini. Se bifează raspunsul corect şi se setează timpul acordat rezolvării apoi se salvează Save.  

Numărul de întrebări pe care trebuie să le aibă un test este minim 6.  

Se adaugă, pe rând, toate întrebările testului şi se apasă butonul FINISH QUIZ 

În continuare se adaugă informaţii suplimentare testului:  

- Se setează nivelul (clasa) pentru care a fost creat testul 

- Se setează domeniul şi categoria la care poate fi asociat testul creat apoi se salvează Save 

quiz info  

După finalizarea acestor paşi testul poate fi rezolvat de elevi: Live Game (în timp 

real, în clasă, cu toţi elevii), Homework (temă),Solo Game (fiecare independent de ceilalţi). 

Opţiunea Live game permite asocierea unui cod testului. Acest cod este distribuit elevilor. 

 Pe măsură ce elevii se conectează cu codul primit acestia vor apărea în lista testului. Când 

toţi elevii sunt conectaţi se apasă butonul START şi elevii primesc testul pentru a-l rezolva.  

Rezultatele se pot vedea în timp ce elevii rezolvă în secţiunea Reports prezentată mai jos.  

La finalizarea testului se apasă butonul END GAME.  

Secţiunea Find a Quiz permite căutarea unui anumit tip de test din biblioteca aplicaţiei  

Secţiunea Collection permite gruparea testelor în colecţii în funcţie de diferite criterii 

(clasă, nivel, unitate de învăţare):  

Secţiunea My quizezz conţine toate testele create de un utilizator 

Secţiunea Reports conţine rezultatele obţinute de fiecare elev care a susţinut testul 

Datele conţinute în secţiunea Reports pot fi printate direct din aplicaţie Print, pot fi 

descărcate Download într-un fişier Excel, pot fi trimise prin email tuturor părinţilor Email all 

parents. 
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Practica utilizării aplicației Quizizz a scos în evidență unele avantaje:  

• marea majoritate a elevilor sunt familiarizați cu TIC;  

• accesibilitatea utilizării atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi;  

• upgradare constantă;  

• este gratuit;  

• permite colaborarea (împărtășirea de informație);  

• setări de confidențialitate;  

• suport tehnic online.  

 Un mare avantaj este faptul ca poți importa clasele de pe classroom, de pe contul de la 

școală.  Testele se pot da și în timpul orei și se poate urmări în timp real modul în care elevii 

rezolvă exercițiile.Elevii sunt atrași de aceste teste și rezultatele obținute sunt mai bune decât la 

testele clasice. 

Aceste avantaje ar putea contribui la soluționarea unor probleme care apar în fața 

profesorilor cu privire la implementarea TIC în educație: multiplele tehnologii nu sunt integrate (e 

necesar a reține mai multe conturi de utilizatori, parole); lipsa suportului tehnic instituțional; 

probleme privind drepturile de autor – materialele utilizate cu mențiunea „pentru uz didactic” s-ar 

putea să nu respecte drepturile de autori în aceste sisteme; marea majoritate a elevilor dețin 

telefoane moderne fără a conștientiza și/sau aplica beneficiul educațional al acestora. 
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DIGITAL TOOLS FOR ONLINE LEARNING 

Profesor POROJAN NICOLETA LOREDANA 

Școala Gimnazială Vulcana Pandele Vulcana Pandele, Dâmboviţa 

 

The concept of traditional education has changed radically within the last year and a half.  

Being physically present in a classroom isn’t the only learning option anymore. Online learning 

has become a big part of today’s education. 

In a space as vast and wide as the Internet teachers have access to countless tools, 

resources and materials to be used in online learning. They contain features such as whiteboards, 

polls, chat rooms, quizzes, surveys and discussion forums that allow teachers and students to 

communicate online and share content. Teachers can find collaborative digital tools (Padlet, Lino, 

Netboard, MindMeister), assessment tools (Quizizz, Socrative, Google forms, Kahhot! Edpuzzle), 

learner-centered tools (Genial.ly, Powtoon, Animaker, StoryJumper), worksheet/game maker 

(Wordwall, liveworksheets, mes-english, Educaplay) and more in the virtual world. It remains a 

matter of choosing and putting together a toolkit that works for them. 

Lino is a free online web canvas that can be used to post memos, to-do lists, ideas, upload 

files, photos and YouTube/Vimeo videos. Only registered users can create canvases. The Create a 

new canvas button allows registered users to create a new online wall. Each canvas will be given 

a title and can be customized (colours and background, access to canvas). As Lino canvas 

creators, teachers can choose from three levels of privacy: private, public with limited access and 

public with unlimited access. Once a new canvas is created, teachers can copy the URL and send 

it to the students. Students can post on the canvas without being registered users. The virtual Lino 

board can be used for displaying, brainstorming, mind mapping, sharing ideas, interactive 

storytelling, answering questions, collaborative projects, poster presentations, submit comments 

on a given topic, upload homework, feedback etc in or out of school. Students can also customize 

their comments by choosing the colour of the sticky note, text colour and font or add an icon.  

Registered users can create as many canvases as they want. Virtual Lino canvases have links 

which allow teachers to embed them in a blog or website.  

MindMeister is an online mind mapping tool that teachers can use to help students 

understand and make connections between concepts, ideas and information. This collaborative 

tool is a space where teachers collect ideas and facts based on a given topic. Texts, images, videos 
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and icons can be incorporated into mind maps. Teachers log in to www.mindmeister.com, choose 

the template they need to create a new mind map, type the topic in the middle and click on + icon 

to create subtopics. A small board on the right allows users to change text color, background or 

add icons, images, videos.  Teachers can invite students to collaborate by sharing a link or typing 

their email addresses.  

EdPuzzle allows teachers to create interactive online videos and formative assessments. 

This online tool requires log in. The easiest way to add content is to upload original videos or 

select online videos (YouTube, Vimeo, National Geographic). Then, edit the video adding open-

ended questions, multiple-choice questions or audio/written notes. Teachers can use the voice-

over feature to support students by introducing vocabulary: pronunciation, synonyms, meaning. 

Teachers can assign the video to a class which enables them to keep track of how many students 

watched the video, what percentage of the video students watched, when they watched it, what 

questions in the video students answered right or wrong. Edpuzzle videos can be played 

synchronously during online classes as well. If teachers send the link for the video to students to 

watch as homework, they cannot keep track of the students who watched the video or the answers 

they submitted. Edpuzzle videos can be made public or kept private. 

Powtoon is a visual communication platform for creating videos. Powtoon gives anyone 

the ability to create professional and customized videos and presentations. Registered users have 

the possibility to choose from a library of video and presentation templates in various styles that 

can be edited, to import a PowerPoint presentation or start a blank Powtoon. Powtoons are created 

using the platform’s various features: scenes, background, text, characters, props, shapes, images, 

videos, sound, special themes or personal visual content and voiceover.  

Powtoon can be used by students to create quality animated video presentations or by 

teachers as an alternative approach to teaching. 

Storyjumper is a storytelling tool for which teachers need an account. The Add class 

button allows teachers to create a virtual classroom and add students by giving them a username 

and password. Students can work individually or in groups to develop a story using engaging 

graphics. StoryJumper has background scenes and props (props can be re-sized, rotated, and 

copied) that students can use in their story. They can also add personal photos as props and 

scenes. There are several options for text boxes. Students’ books can be shared with the class, 

with the public, with family or friends or embedded on websites. 

Liveworksheets is a platform that allows teachers to transform traditional printable 

worksheets (pdf, jpg or png) into interactive online exercises with self-correction. Teachers need 
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to create an account, prepare a printable worksheet, select Make interactive worksheets-Get 

started, upload the document (pdf, jpg or png) and it will be converted into an image. Then, 

teachers just have to draw boxes on the worksheet and enter the right answers. These interactive 

worksheets may include sounds, videos, drag and drop exercises, join with arrows, multiple 

choice, listening activities and even speaking exercises. There are a few commands for these 

kinds of exercises, but a short tutorial can easily explain them. Once the interactive worksheet is 

finished teachers can choose between private or share it with other teachers. Each worksheet has a 

customized link that teachers will use to send the task to their students. Students can do the 

worksheets online and send their answers to the teacher. Students open the worksheet, do the 

exercises and click "Finish". Then, they choose "Send my answers to the teacher" and enter 

his/her name, group/level, school subject and the teacher’s email. A notification will be sent to the 

teacher’s email and he/she can check the students' answers in My mail box or in the Notifications 

section in his/her account. Students can also check their answers after they finished the worksheet.  

Educaplay is an interactive platform with sixteen types of games that can be played 

online: crossword puzzle, word search puzzle, ABC game, memory game, quiz, matching 

columns game, fill in the blanks game, matching game, riddle, video quiz, map quiz, unscramble 

letters game, unscramble words game, slideshow, dictation game and dialogue game. Teachers 

can create their own games or search among the thousands of games that other Educaplay users 

have created. Students do not need to have an account to play Educaplay games. Teachers share 

the link of the activity or a game pin and check students’ results in the Reports section of their 

Educaplay account.  

I think online learning helps ensure remote learning. It is manageable and students can 

access teachers and teaching materials. Online education has many advantages and can be an 

option when physical learning activities are impossible. It is time efficient, environmental-

friendly, develop students’ autonomy and participants’ (teachers and students) computer literacy. 

There are also weaknesses of online learning, such as the impossibility of some students to 

access the online learning environment, the Internet connection could fail, students’ lack of 

interest, some teachers and students lack the ability of using the computer or are not comfortable 

navigating on the World Wide Web.  

The online environment provides the necessary tools and information for involving 

students in a meaningful learning experience. But online learning is a two-way activity, so 

teachers and students need to demonstrate self-motivation as they prepare themselves to function  
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in the virtual classroom. Using a variety of digital tools is one way of keeping students interested 

and active and setting up an effective learning environment.  
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CORECTAREA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ LA COPIII DE  

VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ STUDIU 

Prof. înv. preșcolar ANA-AURELIA ROTARU 

Liceul   ,,Miron Cristea” Subcetate, Jud. Harghita 

 Pentru depistarea problemelor legate de disfuncțiile de limbaj la copiii de vârstă 

preșcolară, educatoarele trebuie să aibă în vedere activități care să contribuie la formarea unei 

vorbiri corecte, la înlăturarea carențelor cu care unii copii vin în grădiniță. Mulți dintre copii 

prezintă forme de dislalie datorată imitației, alții au formate deprinderi greșite din perioada 

antepreșcolară. Alți copii pronunță o serie de sunete ca: ț, t, s, z, cu limba așezată între dinți, alții 

înlocuiesc sunetul r cu sunetul l. Am întâlnit cazuri în care din cauză că nu puteau pronunța 

anumite sunete, pur și simplu acestea erau omise din vorbire. 

 Pentru a putea corecta aceste defecte trebuie să avem în vedere următoarele etape distincte: 

 etapa de depistare și de cunoaștere a tulburărilor; 

 etapa de formare și consolidare a unor deprinderi articulatorii corecte și de formare a 

auzului fonematic; 

 etapa de muncă individuală sau colectivă pentru corectarea, fixarea și consolidarea 

sunetelor. 

 I. ETAPA DE DEPISTARE A TULBURĂRILOR DE LIMBAJ 

 În această etapă se depistează toți copiii din grupă care prezintă aceste tulburări de vorbire 

și cuprinde următoarele faze:  

 a. Am cerut copilului să spună câteva versuri dintr-o poezie știută de el sau să povestească 

pe scurt o poveste, pentru a constata dacă există dificultăți de pronunție a unor sunete sau de 

exprimare.  

 b. Am aplicat câteva probe orale de depistare a defectelor de vorbire. Voi prezenta pe scurt 

materialul utilizat pentru aceste probe orale: ( am procedat așa pentru toate literele alfabetului): 

VOCALE: 

A.  Alina bea lapte. 

O. Coca face foc. 

E.  Elena fuge repede. 

I. Ilie bate un cui. 

Î. Într-un coș este pâine. 
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U. Ursul urcă în copac. 

CONSOANE: 

P. Pe pat este o pernă. 

B. Bunicul are un balon albastru. 

T. Tata face sport.  

D. Dănuț adună dovleci. 

F. Florina șterge praful. 

V. Valentin a văzut un vapor. 

L. Lucia bea lapte. 

R. Rareș are patru ani.  

Exemplu: Am luat sunetul S și am procedat astfel: am citit rar copilului o propoziție 

simplă. L-am rugat să o repete. Am urmărit foarte atent dacă copilul a omis, a înlocuit sau a 

pronunțat greșit sunetul S; am urmărit cu mare atenție cum și-a poziționat limba și buzele în 

timpul pronunției, dacă pronunță tapă în loc de sapă, sau pală în loc de spală. Am procedat la fel 

și cu celelalte sunete și am constatat că sunetele defecte sunt înlocuite astfel: f cu p, v cu f, l cu i, 

sau i cu l, t cu d, ț cu s, ș cu l, ce cu se, te, țe, ce cu se, te, țe, ci cu si, ge cu ze, șe, je, gi cu zi, si 

sau ji. 

 Pentru copiii care au o pronunție corectă și inteligibilă controlul a fost redus la doar câteva 

sunete: Mama stropește florile (pentru ș, s, și grupul fl), Pe stradă trece un tractor ( pentru 

sunetul r, ) etc. 

 II. ETAPA DE FORMARE/FIXARE ȘI CONSOLIDARE A UNOR DEPRINDERI 

ARTICULATORII CORECTE 

 Prin exercițiile pe care le-am desfășurat în această etapă am urmărit formarea unor 

deprinderi care să faciliteze dezvoltarea ulterioară a limbajului, îndeosebi sub aspect  calitativ. 

Acestea au fost exerciții de respirație corectă, de dezvoltare a capacității toracice și pulmonare în 

vederea realizării unei mobilități sporite a organelor fonoarticulatorii și dezvoltării auzului 

fonematic. Am realizat aceste lucruri astfel: 

 exerciții senzoriale pentru dezvoltarea auzului fonematic; 

 exerciții de dicție. 

 Aceste deprinderi le-am exersat în timpul activităților desfășurate în cadrul Domeniului 

Psihomotric. Copiii învață în cadrul acestor exerciții cum să respire corect. Au exersat executarea 

corectă a inspirației și a expirației. Pentru formarea acestor deprinderi am jucat jocurile: ,,Mirosim 
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florile din grădină” ,,Suflăm păpădii”. Aceste exerciții pot fi introduse zilnic la  întâlnirea de 

dimineață când avem și momentul de mișcare. Putem folosi următoarele exerciții: 

Exerciții de mobilitate pentru maxilare 

 jocul ,,Mic-mare”: copiii se ghemuiesc, apoi la ridicare, inspiră pe gură și cu voce puternică și 

gura larg deschisă rostesc tare cuvântul ,,Uraaaaaa!” 

 execută cu maxilarul mișcări stânga-dreapta. 

Exerciții de mobilitate a buzelor 

 exerciții de pronunțare a vocalelor: ai, au, oi, ui, ia, iu, io, ie, ei, eu. 

 exerciții de umflare a obrajilor cu limba, apoi exerciții de umflare a buzei de sus, apoi a celei 

de jos; 

 exerciții ritmice însoțite de silaba la ( lo-la, la-la). 

Exerciții de corectare a auzului fonematic: 

 exerciții de reproducere corectă a onomatopeelor: telefonul: țârrr, țârrr, țârrr; 

 zborul albinei: bâzzz, bâzzz, bâzzz; 

 suflă vântul: vâjjj, vâjjj, vâjjj; 

 facem liniște: șșșșt, șșșt, șșșt; 

 scârțâie ușa: scârrrț, scârrrț, scârrrț. 

Exemple de cuvinte care au primul sunet schimbat: F cu V: fată-vată, far-var, fin-vin, fiu-viu; 

P cu B: pune-bune, paie-baie, pară-bară; 

T cu D: lată-ladă, pături-păduri, roate-roade, etc 

 După ce copiii reușesc pentru prima dată să pronunțe corect aceste sunete, sunt rugați să 

mai repete de câteva ori. Tot timpul se pune accent pe poziția corectă a dinților, a buzelor pe 

respirație, felul cum copilul își atinge dinții cu limba. Tot timpul limba trebuie să fie în spatele 

dinților.  

 După obținerea pronunției corecte a sunetului se trece la munca pentru fixarea lui: 

 am introdus sunetul în silabe, plasându-l pe rând, la începutul, la mijlocul și la sfârșitul 

cuvântului; 

 am introdus sunetul în cuvinte: 

 am pronunțat sunetul în diferite grupuri de sunete. 

 Se pot organiza ulterior alte exerciții de consolidare a sunetului prin reproducerea de 

poezii, povești sau alte texte. Copilul poate crea o poveste pe baza unor imagini puse la dispoziție 

de educatoare.  
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 Înlăturarea acestor defecte de vorbire necesită nu numai cunoștințe, mai necesită timp și 

răbdare, perseverență atât din partea dascălului că și al copiilor. Eu îi încurajez în permanență pe 

copii, iar reușita din partea lor determină un debut de succes în înscrierea în învățământul primar. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Revista Învățământul Preșcolar, nr. 3-4/ 2003: 

2. Perfecționarea activităților instructiv-educative în grădiniță, Culegere Metodică editată de 

,,Revista de pedagogie”, București, 1975: 

3. Pufan Constantin, Corectarea tulburărilor de vorbire la preșcolari, Suplimentul pentru 

învățământul preșcolar, editat de ,,Revista de pedagogie”. 
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PLAN DE ACȚIUNE PENTRU INTEGRAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

                                                                            Prof. MULLER GINA 

                                                        Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu”  București 

 

În decursul programului de formare CRED, am întâlnit una dintre activitățile pe care 

trebuia să o abordez, cea cu privire la un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare 

incluziv, în vederea integrării în școala de masă a copiilor cu CES. 

A trebuit să ținem cont de partea legislativă, documente relevante pentru integrarea 

copiilor cu CES în școala de masă: 

 Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar 

elevilor cu tulburări de învățare.  

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-

134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru 

 Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția 

integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării 

școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării 

copiilor cu dizabilități și/sau CES.  

https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-

aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-

copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1 

De asemenea, acest plan de acțiune a fost realizat în funcție de specificul dizabilităților 

cognitive, emoționale, motrice, deficitului de atenție, hiperactivității, dificultăților de învățare, 

comportamentale, relaționare etc. În toate proiectele cu privire la educația elevilor se discută 

despre educația incluzivă. 

Educaţia incluzivă este adeseori asociată cu elevi care au dizabilităţi sau care au „nevoi 

educaţionale speciale”.  De fapt, incluziunea se referă la educaţia şcolară a tuturor copiilor şi 

tinerilor, conform conceptului „şcolii pentru toţi”. 

Ce este educaţia incluzivă? Incluziunea este un proces care poate creşte practic la nesfârşit 

nivelul învăţării şi al participării pentru toţi elevii. De fapt incluziunea are loc concomitent cu 

creşterea gradului de participare. O şcoală incluzivă este o şcoală în mişcare. 

https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1
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Educaţia incluzivă presupune: 

• Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului 

• Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor 

excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă 

• Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoli, astfel încât ele să răspundă 

diversităţii elevilor din localitate 

• Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, nu doar pentru cei cu 

dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale” 

• Însușirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a 

şcolii şi de participare din partea unor elevi 

• Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o 

problemă ce trebuie depăşită 

• Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie în propria lor localitate 

• Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa 

elevilor 

• Creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în 

creşterea performanţelor. 

• Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi. 

• Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în societate. 

Participarea şcolară înseamnă învăţarea alături de ceilalţi copii şi colaborarea cu ei, prin 

împărtăşirea experienţelor de învăţare. Ea presupune implicarea activă în învăţare şi dreptul la 

opinie în ceea ce priveşte modul în care educaţia este trăită de către fiecare copil. Mai mult, 

participarea înseamnă recunoaşterea, acceptarea şi valorizarea ca personalitate. 

Experiența proprie nu m-a facut să lucrez cu astfel de elevi, dar dacă aș avea un copil cu 

CES, prima dată m-aș informa cu privire la dizabilitatea pe care o manifestă elevul meu.Trebuie 

să cunoști cât mai multe aspecte pentru a aborda în mod corect o astfel de situație. Profesorul 

trebuie să aibă capacitatea de a-l face pe acel copil să nu simtă  discriminare între el și ceilalți 

elevi. Poate discuta cu ceilalți elevi pentru a le explica situația și cel mai relevant fapt este acela 

că trebuie o bună colaborare între professor, diriginte și părinții copilului cu CES. 
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Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități  

Elevi 

Idei de activități: activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia 

ocupațională); jocuri pentru dezvoltarea abilităților sociale(de cunoaștere și intercunoaștere) și de 

comunicare; sarcini practice simple(șters tabla,adunat caiete, împărțit materiale de lucru) 

Strategii de învățare: tratarea diferențiată; învățarea individualizată sau individualizarea unor 

secvențe de învățare; învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; metode activ-participative şi 

practice adaptate 

Resurse: mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv; 

cărți/reviste cu imagini; 

Evaluare: observarea sistematică a comportamentului; evaluări formative şi sumative 

personalizate, prin itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin raportare 

la cerinţele din curriculum; orice comportament pozitiv / adecvat va fi recompensat social: un 

gest, un cuvânt, o privire; feedback precis și imediat pentru reacții și comportamente precise; 

Beneficii pentru elevii din clasele cu copii cu CES 

Oportunitatea de a-ţi  face prieteni -  una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe 

copii să se simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi. 

Dezvoltarea abilităţilor sociale -  devin conştienţi de nevoile celorlalţi, îşi dezvoltă  empatia, 

abilităţi pentru  a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu CES. 

Creşterea stimei de sine -  devin conştienţi de propriile capacităţi şi abilităţi. 

Dezvoltarea toleranţei şi a răbdării  - învaţă să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu colegii lor cu un 

ritm mai lent de învăţare. 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale. 

Dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice - învaţă să ia atitudine atunci când cineva îl 

tachinează sau îl abuzează pe un coleg cu CES. 

Ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu CES. 

Elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu CES învaţă conţinutul predat în mai mare 

măsură şi profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, 

Schumaker, & Deshler, 1995). 

Părinți 

Idei de activități: activități comune părinți-elevi-învățător cu/fără invitați de specalitate; 

comunicarea deschisă, sinceră, empatică; prezentarea și aprecierea celui mai mic progres al 

elevului; stabilirea unui plan comun de acțiune cadru didactic(școală) - părinte(acasă); 

Strategii de învățare: lectorate, dezbateri 
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Resurse: pliante/reviste/afișe informative; umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri 

școlari, profesori de sprijin 

Evaluare: chestionare 

Cadre didactice 

Idei de activități: plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; activități comune părinți-

profesori-elevi (Împreună vom reuși!); colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP 

sau Plan de remediere, după caz); cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES 

(Integrarea copiilor cu CES); ateliere de lucru în cadrul Comisiilor Metodice; 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi):   interasistențe; lucrul în echipă; 

Resurse: materiale didactice adecvate ; lucrări de specialitate ; pliante/reviste/afișe informative ; 

cadru normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea 

suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități 

în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea 

abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau CES. 

Evaluare: chestionare ;  portofolii cu produsele activităților ;  caietul profesorului, resurse RED 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Cursul CRED ,,Curriculum relevant educație deschisă pentru toți” 

2. ,,Copil, comunitate, familie” Moldova Hope and homes for children 
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RESTAURAREA PICTURILOR MURALE 

 

Profesor STĂNESCU JUSTINA - LUMINIȚA 

Colegiul Național ,,Zinca  Golescu”, județul Argeș 

 

Pictura murală reprezintă cea mai veche formă de artă, care a evoluat de-a lungul timpului 

odată cu dezvoltarea civilizaţiei umane. 

Prin pictură murală se înțelege o pictură pe un perete, tavan, zid sau pe orice suprafață 

permanentă a unei clădiri sau structuri, iar datorită tehnicii folosite (frescă, tempera etc.) aderă 

perfect la zidul pe care este executată. 

Pictura murală poate fi: ,, a fresco” și ,,al secco”. 

Pictura ,,a fresco”, vine din limba italiană ,,affresco” și derivă din 

adjectivul  ,,fresco ”care înseamnă "proaspătă" care descrie o metodă de lucru în care vopseaua se 

aplică pe tencuială sau pereți cât și pe tavane. 

Tehnica ,,buon fresco” constă în vopsirea unui pigment  amestecat cu apă pe un strat 

subțire de mortar umed, proaspăt, mortar de var sau tencuială. Pigmentul este absorbit de 

tencuiala umedă iar după câteva ore, tencuiala se usucă și reacționează odată cu aerul: această 

reacție chimică constă în fixarea particulelor de pigment în tencuială. După aceasta, pictura 

rămâne pe o perioadă îndelungată, până chiar și secole, în culori proaspete și strălucitoare. 

Prin pictura ,,al secco” se înțelege un gen de pictură murală, cu caracter monumental și se 

execută pe suprafață uscată. Ea este și o tehnica de pictură pe perete în care pigmenții sunt 

amestecați cu liant organic și / sau var apoi sunt aplicate pe o tencuială uscată. 

Vopselele utilizate pot fi sub formă de vopsea de cazeină, tempera, vopsea de ulei, vopsea 

silicat mineral. 

În cazul în care pigmenții sunt amestecați cu apă de var sau lapte de var și aplicat pe o 

tencuială uscată tehnica se numește pictura ,,al secco” var. 

Tehnica ,, al secco” contrastează cu tehnica al fresco, în cazul în care pictura este 

executată pe un strat de tencuială umedă.Suportul reprezintă zidul din piatră sau cărămizi, care 

trebuie să fie uscat și să nu prezinte denivelări.Suportul poate fi:  

1. suportul natural, precum pereții peșterilor sau al construcțiilor săpate ȋn stȃncă; 

2. suportul artificial, - fiind zidul construcțiilor realizate de om cu diverse materiale folosite, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cl%C4%83dire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Structur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mortar
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ipsos
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poate fi ȋmpărțit ȋn: zid realizat atȃt din piatră natural cȃt și din cărămidă. 

Tencuiala este elementul purtător al frescei, fiind compusă dintr-o pastă alcătuită din nisip 

fin, pulbere de marmoră, var și apă. Tencuiala, caracteristică tehnicii al secco, este formată din 

două straturi: fresca neagră, primul strat și fresca albă, care se așează peste primul strat intonaco, 

lăsat să se usuce, iar materialele componente ale acestuia nu interacționează cu pigmenții stratului 

de culoare. 

Pentru pictura al secco, stratul de intonaco poate fi realizat fie dintr-un amestec de var și 

nisip, var și câlți tocați, sau var și praf de marmură, lucrul începând după uscarea acestora 

Culoarea se aplică direct pe tencuiala uscată, fiind o vopsea minerală rezistentă la var. Se 

pot folosi diverse tehnici de lucru în pictura murală: 

 Pentru pictura murală în tehnica ulei se vor folosi pigmenți care sunt legați printr-un liant 

de ulei care tinde să se usuce, de regulă, ulei de in și diverse uleiuri utilizate ocazional care 

includ uleiul de nucă, mac sau șofrănel 

 Pentru pictura murală în tehnica tempera se va folosi un liant, în care albușul, gălbenușul 

de ou, cazeina sau guma arabică, mai rar menționat și laptele de smochină este amestecat 

cu ulei vegetal sau clei, având capacități adezive exceptionale. Tempera grasă vernisată 

poate fi ușor confundată cu pictura de ulei.  

Principalele materiale tradiționale folosite în pictură sunt: suportul, preparația, elemente 

de culoare (pigmenți, lianți, uleiuri, cazeinatul de calciu, gălbenuș de ou, cleiurile, grundurile, 

solvenții și diluanții). 

Apar diverse tehnici de execuție a picturii clasice unde materiale cum s-a arătat mai sus, 

procedeele tehnice ale temperei nu sunt chiar toate identice, ci variază atât în funcție de liant sau 

de emulsie cât și de felul cum se aștern culorile. 

Folosirea albului pe suport se apropie de acuarela, iar dacă albul se amestecă în culori ca 

de obicei, tempera se apropie de aspectul mat al picturii în ulei care poate fi chiar confundată după 

care i se dă un verniu.Apare prima problemă cu care se confruntă pictorii in tempera este alegerea 

materialului pentru panoul sau, suportul grundului de gesso pe care vor fi efectuate poleirea si 

pictura. 

Pentru controlul deformărilor panourilor de lemn se utilizeaza metoda parchetajului. 

Pentru aceasta pe spatele panoului sunt lipite în direcția fibrei, stinghi lungi sau tăiate locașuri în 

imediata apropiere a panoului, iar ele sunt potrivite, fără să fie lipite stinghii transversale de lemn. 
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SOLVENȚI ȘI DILUANȚI 

Procesele de elaborare sau de restaurare a unor picturi, necesită folosirea unor substanțe lichide 

pentru rezolvarea diverselor probleme apărute, cum sunt eliminarea verniurilor 

necorespunzătoare, a repictărilor, a murdăriei, sau în scopuri preparative, pentru prepararea 

culorilor, a verniurilor, a soluțiilor de curățare, a fixativilor, etc. 

Un solvent este, după L’AFNOR
1
, un constituent lichid folosit ca atare sau în amestec, 

volatil în condiții normale de uscare, nefilmogen, utilizat pentru dispersarea lianților, verniurilor, 

vopselelor. După o altă definiție, un solvent este un lichid simplu sau amestec, ce permite 

transferarea unei substanțe solide dintr-un loc în altul, într-o formă convenabilă.
2
 

Uleiurile polimerizate, care de regulă sunt mai vâscoase, spre a putea fi întinse cu mai 

mare ușurința într-un strat subțire, transparent și uniform vor fi subțiate cu diverși diluanți.
3
După 

atingerea scopului, solventul se îndepărtează cât mai repede și cât mai complet. 

Solvenții sunt constituenți lichizi folosiți ca atare sau în amestecuri volatile, nefilmogeni, 

utilizați pentru dispersarea lianților, verniurilor, vopselelor. Când un solvent dizolvă singur o 

substanță este un solvent adeziv, iar când un solvent adăugat celor adevărați provoacă un sinergis, 

mărind capacitatea de dizolvare, fiind un solvent latent.
4
 

Uneori doi nesolvenți în amestec pot constitui un singur solvent. Diluanții sunt 

hidrocarburi alifatice și acromatice care servesc la reglarea vâscozității. 

Clasificarea solvenților după volatilitatea lor este următoarea: 

 Solvenți ușori punct de fierbere sub 100  C; 

 Solvenți medii cu punct de fiebere sub 150  C 

 Solvenți grei cu punct de fierbere peste 150  C. 

Acestia au volatilitatea mare și provoacă o răcire marcantă în vecinătatea suprafeței. 

Solvenții grei, în mici cantități dau efecte de strălucire ridicată, iar în cantități mari se poate 

ajunge la formarea unor filme noi. 

                                                           
1
 L’AFNOR, Asociația Franceză de Normalitate 

2
 I. Istudor, Noțiuni de chimia…, op.cit.., p. 261 

3
 C. Săndulescu Verna,op. cit., p. 148. 

4
 I. Istudor, Noțiuni de chimia…, op..cit., p. 170. 
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Presiunea de vapori este presiunea pe care o au vaporii solventului în echilibru cu propiul 

lichid, la o anumită temperatură. 

Viteza de evaporare a unui solvent este o valoare relativă, deoarece se raportează la viteza 

de evaporare a eterului etilic, considerată 1. 

Punctul de inflamabilitate reprezintă temperatura cea mai joasă la care proba de solvent 

încălzită în anumite condiții, dă naștere unei cantități de vapori, care în contact cu o flacără se 

aprind pentru prima oară. 

Punctul de aprindere reprezintă temperatura la care vaporii se aprind și solventul emite 

vapori astfel încât flacăra să se mențină. 

Limitele de aprindere. Pentru ca gazele sau vaporii combustibili în amestec cu aerul se 

aprindă, trebuie ca ele să se găsească într-o concentrație cuprinsă între o limită inferioară și o 

limită superioară. În afara acestor limite, gazul sau vaporii nu se aprind. Limita superioară de 

aprindere corespunde dozei letale a solventului respective. Limitele de aprindere a unor gaze și 

vapori în amestec cu aerul sunt date în diverse valori: amoniac (15,5/27,0), acetat de etil 

(2,2/14.5), etc. 

Toxicitatea solvenților. Prima caracteristică se referă la acțiunea nocivă asupra 

organismului uman, a doua la acțiunea fiziologică a solvenților.
5
 

În pictură se folosesc doar câțiva solvenți,
6
 precum: terebentina, benzina, petrolul lampant, 

benzenul, alcoolul etilic, alcoolul metilic, acetone, eterul, sulfura de carbon, camforul și alți 

solvenți (cloroformul, nitrobenzenul, tetraclorura de carbon, terpinolul și tetralina).
7
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6
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EFICACITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

 

Profesor TOADER DIANA 

Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu, Focșani, Vrancea 

Modelul conducerii relative autonome la nivelul bazal al sistemului de învǎţǎmânt s-a 

dovedit viabil din perspectiva creşterii eficacitǎţii instituţiei şcolare . 

Eficacitatea educaţionalǎ - reprezintǎ mǎsura în care activitatea din domeniul educaţional 

şi-a realizat toate finalitǎţile propuse , mǎsura în care a îndeplinit standardele de formare sau 

standardele instituţionale corelate cu obiectivele specifice formulate pe niveluri de acţiune . 

Eficacitatea şcolarǎ - se raporteazǎ la nivelul instituţional şi reprezintǎ mǎsura în care 

activitatea şcolii şi-a realizat finalitǎţile propuse. 

Eficienţa educaţionalǎ - reprezintǎ obţinerea unor rezultate aşteptate la nivelul celui 

edicat (în corelaţie cu finalitǎţile educaţionale fixate) în condiţiile unui consum mic de resurse.  

Eficienţa şcolarǎ  - poate fi definitǎ din perspectiva elevului ca obţinerea succesului 

şcolar cu un minim de resurse consummate ; poate fi definitǎ şi din perspectiva instituţiei şcolare 

în sensul realizǎrii acesteia cu un consum mic de resurse materiale, umane , financiare . Definirea 

conceptului de eficacitate şcolarǎ este dificilǎ . S-a ajuns la un consens privind necesitatea ca 

accentul sǎ cadǎ pe rezultatele la nivelul elevilor şi în special privind conceptul de valoare 

adǎugatǎ de cǎtre şcoalǎ ( o şcoalǎ eficace adaugǎ un plus de valoare în formarea elevilor ei în 

comparaţie cu alte şcoli servind aceloraşi finalitǎţi generale ) . 

Mǎsurarea eficacitǎţii presupune stabilirea unor parametri clari, printre care consistenţa şi 

consecvenţa influenţei şcolii asupra rezultatelor elevilor. 

Un manager este eficace dacǎ are o viziune clarǎ asupra a ceea ce înseamnǎ o şcoalǎ 

eficace , este capabil sǎ determine personalul  instituţiei şcolare sǎ împǎrtǎşeascǎ viziunea lui , îşi 

organizeazǎ timpul de aşa manierǎ încât sǎ- şi poatǎ duce la bun sfârşit misiunea ce decurge din 

aceastǎ viziune. 

Cele trei componente fundamentale ale unui proces educaţional eficace şi eficient sunt : 

1.Unele aspecte legate de curriculum - deschidere spre managementul curriculum-ului ca 

atribuţie a managerului şcolar ( conducǎtorul instituţiei şcoliare ) şi a managerului educaţional 

(profesorul / educatorul ); modul în care se implementeazǎ curriculum-ul naţional în instituţia 

şcolarǎ şi modul în care se concepe, se elaboreazǎ, se implementeazǎ,  se elaboreazǎ, se evaluaeză 
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se implementeazǎ şi se dezvoltǎ curriculum-ul la nivelul şcolii . 

În abordarea procesului educaţional, dacǎ se ia în considerare sensul larg al conceptului de 

curriculum, trebuie avute în vedere mai multe niveluri: elevii, clasa, şcoala şi contextul  

educaţional. Ideea de bazǎ este aceea cǎ eficacitatea actului de învǎţare la nivelul elevului este 

determinatǎ de : 

 timpul acordat învǎţǎrii ; 

 oportunitǎţile de învǎţare oferite ; 

 calitatea procesului educaţional în ansamblul lui ; 

 influenţa unor factori de mediu specifici fiecǎrui elev . 

Întreaga activitate şcolarǎ , condusǎ de managerul şcolar , face ca elevul , cu personalitatea 

lui distinctǎ , aflatǎ la un anumit nivel de evoluţie ,sǎ se dezvolte prin învǎţare , aceasta 

însemnând pentru fiecare ciclu managerial ( an şcolar sau ciclu şcolar): 

 un plus de cunoştinţe funcţionale  zona  lui’’a şti’’; 

 un plus de deprinderi de muncǎ intelectualǎ zona  lui’’a şti sǎ faci ceva cu ceea ce ştii’’; 

 un plus de abilitǎţi , capacitǎţi ,un nivel superior dc dezvoltare a aptitudinilor - zona  lui’’a şti 

sǎ fii’’; 

 un nivel superior de elaborare a trǎsǎturilor de personalitate zona  lui’’a şti sǎ fii şi sǎ devii’’. 

2.Modalitǎţi de grupare a actorilor procesului educaţional- deschidere spre managementul 

organizaţiei . Sunt implicate aici douǎ planuri ale grupǎrii care sunt mai evidente în sistemele de 

învǎţǎmânt în care ponderea curriculum-ului naţional este mare :  

 gruparea pe clase (activitatea didacticǎ pe clase şi pe lecţii), clasa ca grup constant de 

învǎţare cǎruia elevul îi aparţine o perioadǎ constantǎ de timp - de obicei un ciclu şcolar. 

Apartenenţa elevului la o clasǎ, nivelul real şi nivelul de preg ǎtire al clasei respective, 

raportarea profesorilor la grupul clasei şi raportarea clasei la profesori sunt factori de 

influenţǎ asupra eficacitǎţii şcolare. Prin introducerea disciplinelor opţionale se determinǎ 

desfiinţarea grupului clasei, cel puţin pentru unele secvenţe ale timpului de învǎţare şi 

reunirea elevilor din mai multe clase în alte grupuri de învǎţare fiecare, la rândul sǎu, cu 

sintalitatea sa, cu un anumit specific relaţional cu profesorii şi cu aceleaşi influenţe asupra  

elevilor, luaţi individual,influenţeazǎ eficacitatea  şcolare în ansamblul ei . 

 planul grupǎrii la nivelul actului de învǎţare- derulat fie în clasǎ , fie în  grupul constituit 

prin opţiuni faţǎ de o arie curricularǎ anume.Activitatea pe microgrupuri se dovedeşte a fi  

o manierǎ de apropiere a procesului educaţional de nevoile fiecǎrui individ, de specificul    

sǎu personal, mǎrind randamentul de învǎţare . 
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3.Comportamentul în predare al cadrelor didactice - deschidere spre managementul 

personalului; abordǎrile metodologice, organizarea învǎţǎrii, sunt aspecte ce ţin de profesor . La 

clasǎ ,profesorul nu realizeazǎ numai predarea -  învǎţarea - evaluarea , ci şi relaţioneazǎ cu elevii, 

influenţându-le comportamentul de învǎţare, intervine în direcţionarea evoluţiei lor generale; fiind 

figura centralǎ pentru elevi, profesorul capǎtǎ şi alte roluri de influienţare educativǎ, adǎugându-şi  

noi comportamente în activitatea cu clasa : 

 planificǎ activitǎţile , determinǎ sarcinile pe variate niveluri , îsi structureazǎ conţinuturile, 

îsi programeazǎ acţiunile; 

 organizeazǎ activitǎţile clasei, determinǎ climatul specific de muncǎ; 

 comunicǎ informaţii variate; 

 conduce activitatea desfǎşuratǎ în clasǎ, dupǎ normativitatea specificǎ ; 

 coordoneazǎ activitǎţile, sincronizeazǎ realizarea obiectivelor, armonizeazǎ stilurile şi 

ritmurile, încheagǎ colectivul, previne influenţele negative ; 

 îndrumǎ elevii în cunoaştere , în activitate; 

 motiveazǎ elevii prin echilibrul stimulare - sancţionare ; 

 consiliazǎ elevii pe problemele specifice vârstei şi individuale ‚ 

 controleazǎ evoluţia elevilor în raport cu obiectivele procesului didactic ; 

 apreciazǎ, evalueazǎ atingerea performanţelor, a standardelor date, formuleazǎ judecǎţi de 

valoare . 

Prin aceste comportamente, profesorul influenţeazǎ managerial activitatea instructiv-

educativǎ, cu efecte directe asupra calitǎţii, eficienţei şi eficacitǎţii actului didactic, fǎrǎ a 

confunda cele douǎ planuri de acţiune. Profesorul-manager îsi crează condiţiile necesare pentru 

reuşita activitǎţilor în clasǎ, nu numai sub aspectul precizǎrii clare a obiectivelor, prelucrǎrii 

conţinutului tematic, alegerii strategiilor etc., ci şi a celorlalte condiţii care faciliteazǎ desfǎşurarea 

optimǎ a acestor activitǎţi în plan pedagogic: condiţii ergonomice, psihologice, sociale, 

operaţionale, inovatoare, normative . 

Un profesor trebuie sǎ fie format pentru a avea un comportament eficace la clasǎ, atât în 

timpul pregǎtirii sale iniţiale, cât şi prin stagii de pregǎtire continuǎ/perfecţonare . 

Cele trei categorii de aspecte: curriculum, structurile organizatorice ale formǎrii şi 

comportamentul profesorului cu particularitǎţile lor, au un rol incontestabil în influenţarea 

eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi.Existǎ o interacţiune dinamicǎ între aceste aspecte, iar rezultatul final 

din perspectiva eficacitǎţii învǎţǎrii la elevi este dependent de aceastǎ interacţiune. 

 



 

         „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 3, iunie 2021 
        

 

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680 

 

  

BIBLIOGRAFIE  

1. Gherguţ Alois,  Management general şi strategic în educaţie,  Editura POLIROM  2007 ; 

2. Iucu Romiţǎ B. , Managementul clasei de elevi , Editura POLIROM  2006 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 3, iunie 2021 
        

 

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680 

 

 

COMPARAȚIE ÎNTRE BEHAVIORISM ȘI CONSTRUCTIVISMUL EDUCAȚIONAL 

Profesor  BECA FELICIA 

Colegiul Economic Dionisie Pop Martian, Alba Iulia 

 

,,Cei mai buni discipoli ai unui profesor nu sunt acei care repetă lecțiile după el, ci cei 

cărora el le-a trezit entuziasmul, le-a fertilizat neliniştea, le-a dezvoltat forțele pentru a-i face să 

meargă singuri pe drumurile proprii.’’  

Gaston Berger, Omul modern şi educația sa 

 

În condițiile actuale majoritatea elevilor au experimentat atât cursurile face-to-face, cât și 

cele on-line. Cercetătorii din domeniul educației au început să examineze caracteristicile 

cursurilor online care le fac la fel de eficiente din punct de vedere pedagogic cu cele face-to-face. 

Creșterea diversității si a popularității cursurilor on-line a schimbat mediul de învățare 

tradițional, cel al unei săli de clasă, cu cel virtual. Această schimbare de mediu a provocat 

pedagogii să privească mai în profunzime la cum se poate îmbunătăți experiența de învațare a 

elevilor în secolul XXI. Behaviorismul și constructivismul sunt teorii care provin de la două școli 

filosofice de gândire care au influențat perspectiva pedagogilor asupra învățarii. Skinner și 

Watson, cei doi mari susținători ai behaviorismului, au studiat modul în care învățarea este 

afectată de schimbările din mediu și au încercat să dovedească că un comportament poate fi prezis 

și controlat. Piaget și Vygotsky, cei mai puternici doi susținătorii ai constructivismului, văd 

învățarea ca pe o căutare a sensului și descriu elemente care ajută la prezicerea nivelurilor de 

înțelegere al elevilor în diferite etape de dezvoltare. 

Detalii despre ambele teorii vor fi evidențiate în legătură cu instruirea atât în mediul 

tradițional de învățare, cat și în cel on-line. 

Behavioristii credeau că "numai un comportament observabil, măsurabil, exterior este 

demn de cercetare științifică. Prin urmare, accentul lor a fost pe învățarea evidențiata prin 

schimbările în comportament. Ei au ajuns la concluzia că, în anumite condiții de mediu date, toți 

cursanții vor dobândi o înțelegere identică și că toți elevii pot învăța. În contrast cu credințele 

behavioriste, constructiviștii văd în învățare o căutare a sensului. Ei credeau despre cunoaștere ca 

este construită de către cursant și că acesta dezvoltă propria lui înțelegere prin experiență. În timp 

ce un behaviorist să va concentra la conținutul care urmează să fie învățat și influența mediului  
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asupra procesului de învățare, un constructivist ar fi mai interesat de încercările cursantului de a 

construi un sens. Având în vedere diferitele puncte de vedere exprimate de psihologi și pedagogi 

care pledează pentru teoriile de învățare aplicate în procesul lor de instruire, pedagogii au sarcina 

dificila de a stabili cum să proiecteze predarea si cum să dezvolte curriculum pentru a crește 

rezultatele elevilor într-o societate digitală si atât de diversă din punct de vedere cultural și 

lingvistic. 

Pentru analiza comparativă a behaviorismului și constructivismului educațional se pot 

analiza pucntele tari și punctele salbe celor două concepte. 

Behaviorismul 

Behaviorismul s-a născut în anii 1880 și continuă să evolueze în secolul XXI și mai 

departe. Deși behaviorismul a fost intens studiat, susținatorii continuă să aibă dificultăți de acord 

asupra unei definiții pentru behaviorism și asupra identificării adevăraților behavioriși. 

Puncte tari: prevede exact obiectivele şi rezultatele aşteptate după care se desfăşoară 

efectiv lecția; atrage atenția asupra aceea ce trebuie învățat, ce să facă elevul, într-o ordine 

prescrisă, din care rezultă succesul instruirii; este focalizat pe abilitățile de a învăța eficient; 

modul de prezentare a informațiilor este o condiție a învățării; elevul cunoaşte şi foloseşte 

instrumentele de evaluare, bazate pe descrierea obiectivelor; prin creativitatea profesorului se pot 

prevedea şi procese individuale de formarea a abilităților mai înalte; profesorul îşi asumă 

responsabilitatea modului de proiectare, a rezultatelor realizării obiectivelor; evaluarea este clară, 

standardizată, pe criterii, pe obiective, scări de notare, necesare şi în orientarea vocațională. 

Puncte slabe: utilizează obiective centrate pe determinarea comportamentului exterior, nu 

pe înțelegere; are ca obiectiv şi direcție afirmarea rolului tipic al profesorului de a transmite 

informații; adoptă situații unice, pentru toți elevii, în context comun de învățare; oferă contextul 

creat în clasă, iar nu este luat din realitate, nu oferă experiențe variate, ci context unic pentru toți; 

prezintă informațiile organizate în sisteme, pentru a fi mai uşor de mânuit; aceeaşi proiectare 

pentru orice activitate, fără raportare la varietatea situațiilor reale; prevede reacțiile elevilor la 

acțiunile profesorului, bine structurate, iar nu la realitatea autentică; pot avea o atitudine critică 

limitată; curriculumul şi instruirea sunt centrate pe conținutul prefigurat. 

În cazul mediului de învățare on-line, mediul extern nu este un spațiu concret, cum ar fi 

sală de clasă, dar și acesta necesita intervenția unor instructori (on-line). Mulți profesori nu cred 

că un mediu on-line poate oferi același grad de impact în învățarea elevului, precum sala de clasă. 

Din punctul de vedere al behaviorismului, spațiul virtual nu permite instructorului să dezvolte o 

relație suficient de profundă cu elevul, în comparatie cu mediul clasic, tangibil. Cu toate acestea,  
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există tehnologii noi, care sunt permit o mai bună comunicare sincronă. Aceste tehnologii permit 

instructorilor să ofere recompense și feedback în timp real. Instructori și studenți, care 

experimentează comunicarea on-line, pot constata că acest tip de comunicare ajută la eliminarea 

acestor limitări. 

Constructivismul 

Teoria învățării în constructivism s-a dezvoltat începând cu studiul extins al dezvoltării 

cognitive (de exemplu, modul în care gândirea și cunoștințele se dezvolta odată cu vârsta) al 

psihologului elvețian Jean Piaget și al psihologul rus Lev Vygotsky. Studiul lor asupra dezvoltării 

cognitive a  oferit baza pentru teoria psihologică a constructivismului. Constructiviștii cred ca 

elevii dezvoltă cunoștințele prin participarea activă în procesul de învățare.  

Puncte tari: fiecare elev îşi construieşte propriu înțelegerea, la nivel mental; învățarea şi 

dezvoltarea sunt sociale, colaborative în activități; construirea noilor cunoştințe este facilitată de 

profesorul-ghid, mentor; profesorul proiectează situații autentice, mijloace accesibile, pentru o 

învățare optimă; cere existența unei mari provizii, varietăți de informații, diferit prezentate; nu 

există elev-tip, ci indivizi care cer altă interpretare, prelucrare mentală şi îndrumare personalizată. 

Puncte slabe: se desfăşoară fără ordinea paşilor învățării, fără prescrierea rezultatelor, 

liber, fără restricții; nu este un model strict de învățare, nu sunt abilități anume, ci principii de 

rezolvare, interpretare; nu sunt clar precizate obiectivele, nu sunt nici standarde de evaluare, nu 

pot fi prevăzute limite pentru învățare; profesorul nu are responsabilitatea organizării 

evenimentelor instruirii, învățării; elevii nu se simt în siguranță, nu au confortul învățării. 

 Constructivismul este filosofia, sau convingerea, că elevii creaza propria lor cunoaștere 

bazat pe interacțiunile cu mediul, inclusiv pe interacțiunile lor cu alte persoane. Constructiviștii 

înțeleg învățarea ca pe un proces interpretativ, recursiv, continuu, prin care cursanții activi 

interrelaționeaza cu lumea fizică și socială 

Profesorii care folosesc teoria constructivistă a învățării în on-line pot oferi atât 

oportunitatea invățării prin descoperire, precum și activități de gândire critică prin discuții și 

proiecte de învățare pornind de la o problemă. Acestea sunt activități care se pot face individual, 

dar poate fi o experiență de învățare mai puternica atunci când este conutinuata cu o activitate de 

colaborare cu alți elevi și/ sau instructor. Aceste tipuri de activitate necesită instructori pentru ca 

instruirea sa fie eficientă în mediul virtual. 

 În învățământul de astăzi, continuă să existe dezbateri considerabile cu privire la 

influențele behavioriste: distribuirea informațiilor sub forma de instrucțiuni directe sau cele 

constructiviste:  rolul profesorilor de facilitatori ai învățării.   Constructivismul  are  un  punct  de  



 

         „CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE” 

      Numărul 3, iunie 2021 
        

 

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680 

 

vedere care este considerat în prezent mai popular printre politicile, modelele si practicile în 

educație. 

Fără îndoială, cei mai mulți educatori ar fi de acord că nicio teorie a învățării nu este 

impecabilă în percepția ei supra modului în care elevii învața și în care profesorii ar trebui să 

predea. Există două diferențele semnificative între teoriile privind rolul profesorului în clasă. Într-

o clasă unde profesorul are rolul central, acesta își asumă responsabilitatea pentru informațiile 

predate. Într-o clasă unde învățarea are rolul principal, elevul acceptă responsabilitatea pentru 

procesul de învățare. Perspectiva tradițională asupra educației este înrădăcinată în cercetarea 

efectuată de Piaget, care concluzionează că elevii se dezvoltă în conformitate cu maturizarea 

abilităților lor în continuă dezvoltare. Prin urmare, setul de structuri cognitive deținute în fiecare 

etapă de dezvoltare definește ceea ce elevii pot și ce nu se pot face.  

Deși teoreticieni și educatori vor continua sa dezbată punctele forte și punctele slabe ale 

ambelor teorii, este important să ne amintim că schimbările în promovarea teoriilor educaționale 

sunt mereu în curs de desfășurare. 
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PREISTORIA 

PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE 

 

Profesor MIHAELA STOENESCU 

Școala Gimnazială ”Maria Rosetti” 

Disciplina ISTORIE 

Clasa a V-a 

Unitatea  PREISTORIA 

Timp alocat  4 ore 

Conținuturi 
Competențe 

specifice 
Activități de învățare Resurse Evaluare 

1.Preistoria 

 

Primii oameni 

 

Revoluția neolitică 

- viața oamenilor, 

sedentarizare, 

economie 

 

 

Inventarea 

metalurgiei -  

tehnologie și 

consecințe asupra 

vieții oamenilor 

 

1.3 

4.1 

Localizarea pe hartă a 

zonelor locuite de oameni în 

preistorie 

Elevii identifică pe hărți/ale 

continentelor zonele locuite și 

realizează harta 

lumii/planiglob cu zonele 

locuite 

Hărți istorice 

Surse istorice (jurnale de 

călătorie, fragmente din 

surse istorice academice, 

filme documentare, 

imagini, model 3D) 

Rechizite diverse 

Ora 1 

Fișe de evaluare 

1.3 

2.1 

3.1 

4.2 

Prezentarea realizărilor 

artistice ale oamenilor din 

preistorie  Picturile 

rupestre 

Documentarea cu privire la 

picturile rupestre în Europa 

Franța, Spania, România 

Activitate individuale 

Redactarea unor scurte texte 

Hărți istorice 

Surse istorice (jurnale de 

călătorie, fragmente din 

surse istorice academice, 

filme documentare, 

imagini) 

Ora 2 

Fișe de 

autoevaluare 

individuală 

2.1 

3.1 

4.1 

Comparația modului de 

viață în epoca pietrei și in 

epoca metalelor 

Prezentarea imaginilor, 

formelor grafice care 

descriu/prezintă modul de 

viață din cele două epoci ale 

preistoriei 

Hărți istorice 

Surse istorice (jurnale de 

călătorie, fragmente din 

surse istorice academice, 

filme documentare, 

imagini) 

Ora 3 

Evaluarea 

fiecărei 

prezentări în 

conformitate cu 

grila de evaluare 

de produs 

 
Test de evaluare 

Evaluare individuală 
Ora 4 

Test de evaluare 

În conformitate 

cu criteriile de 

evaluare care 

rezultă din 

competențele 

specifice propuse 

și din derularea 

activităților de 

învățare propuse 
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AMBALAREA MĂRFURILOR ÎN RELAȚIE CU PROTECȚIA CONSUMATORILOR 

 

Profesor GHERGHE MARIA ADELINA 

                                                        Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, București 

 

Fișă de lucru 

Modul: Protecţia consumatorului și a mediului 

1.Definiți ambalajul 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.În care dintre cele trei imagini de mai jos se regăsește un ambalaj fix?  

Notați litera. 

  

3.În care dintre cele trei imagini de mai jos se regăsește un ambalaj de prezentare? Notați litera 

aferentă imaginii care reprezintă răspunsul vostru.  

 

 

 

 

 

 

4.În care dintre cele trei imagini de mai jos se regăsește un ambalaj pentru produse colective? 

Notați litera aferentă imaginii care reprezintă răspunsul vostru.  

  

 

A B C 

A B C 

A 
B C 
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5.În care dintre cele trei imagini de mai jos se regăsește un ambalaj rigid? Notați cifra aferentă 

imaginii care reprezintă răspunsul vostru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Care sunt sunt funcțiile ambalajelor? 

 

7.Care sunt elementele de promovare ale ambalajului din imaginea de mai jos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru: 7 minute 

BIBLIOGRAFIE 

1. Protecția consumatorului clasa a X-a, Viorica Bella Dorin, Iuliana Bechet, 2018, CD Press, 

București. 

2. https://anpc.ro/. 

 

 

 

 

 

A B 
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CONSECINȚE  NEGATIVE  ALE GLOBALIZĂRII  

O SCURTA SINTEZĂ 

 

                Profesor CEZAR VASILESCU 

Colegiul Economic “Ion Ghica“ Târgoviște 

Introducere  

In pofida faptului ca studiul globalizării  este de data recentă globalizarea  este un   

fenomen destul de vechi  care a marcat evoluția economico-socială odată cu perioada modernă. 

Multitudinea de studii de specialitate asupra globalizării începând cu perioada postbelică  și 

abordarea  acesteia  în maniera diferită și interdisciplinară sunt doua tendințe care denotă 

preocupările specialiștilor pentru studierea unui fenomen de maximă importanță pentru  evoluția 

omenirii în sec.XXI. Chiar dacă  nu  există o definiție unanim acceptată a fenomenului (de multe 

ori punându-se un semn de egalitate între globalizare și mondializare), se poate afirma faptul că 

prin globalizare se înțelege stricto-senso extinderea unui fenomen/proces la scara planetară. 

Referindu-ne strict la coordonata economică, globalizarea semnifică extinderea interdependenta a 

principalelor fluxuri economice (bunuri, servicii, investiții și persoane)  la nivel global.  

Începuturile globalizării economice se regăsesc odată cu epoca modernă. Descoperirile 

geografice  și dezvoltarea schimburilor comerciale (prin dezvoltarea transportului maritim și 

ulterior feroviar), industria în permanență dezvoltare și politicile de liberalizare marchează 

extinderea fluxurilor de mărfuri la scară planetară. Sistemul capitalist în plină ascensiune bazat pe 

producția industrială de masă a constituit timp de câteva secole  un stadiu superior al dezvoltării 

societății umane față de cel al civilizației agricole, ceea ce renumitul sociolog Alvin Toffler  

numea sugestiv valul doi al civilizației umane.
8
Secolul XX, unic în istorie prin faptul ca atât 

știința cât și cultura au cunoscut într-o perioadă de timp un progres echivalent cu cel realizat  în 

câteva milenii de existența anterioară, conform profesorului A, Roth dar și prin trei mari 

fenomene interdependente în plan economic: integrarea europeană, liberalizarea comercială și 

progresul fără precedent al tehnologiei, marchează trecerea omenirii spre un al treilea val în care 

ramura economica de bază este sectorul terțiar.
9
Schimbările fără precedent le cunoaștem cu toții: 

progresul tehnologic, care are drept efecte imediate dezvoltarea comunicatiilor, automatizarea,  

                                                           
8
  Alvin Toffler  –Al treilea val –Editura Politica , Bucuresti ,1980.pag.36; 

 
9
 Andrei  Roth –Individ si societate –Editura Polirom 2002,pag.45;  
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digitalizarea și rapiditatea desfășurării activităților economice sunt însoțite și de fenomene 

negative care afectează întreaga societate. În acest sens se pot menționa: schimbările climatice  

determinate de poluare și încălzirea globală, fenomenul migrației și amploarea terorismului 

internațional, inegalitățile  de venituri (sărăcia), dar și fenomene mai profunde care afectează  

societatea precum excluziuena socială, omogenizarea culturală și pierderea specificului național. 

În cele ce urmează, vom analiza pe scurt într-o manieră generală și sintetică aceste fenomene care 

marchează existente societății în acest nou mileniu. 

1.Poluarea și încălzirea globală versus dezvoltarea durabilă 

Într-o  carte  relativ  recentă Cald, plat și aglomerat  renumitul editorialist de la The New York 

Times, Thomas L.Friedman analiza cele trei consecinte majore: încalzirea globală, migrația și 

respectiv  creșterea  populației  care afectează  economia și societatea americană, dar și restul 

economiilor emergente în special economía chineză. În părțile I (Unde suntem) și II ( Cum am 

ajuns aici) atrage atenția asupra pericolelor și oporunităților unei lumi cu tot mai puține resurse. 

Pământul devine din ce în ce mai cald și aglomerat, iar numărul tot mai mare de computere și de 

oameni în continuă mișcare înseamnă o competiție sporită pentru resurse, deci și emisii sporite de 

gaze cu efect de seră
10

. Prin definiție încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă 

a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei  în imediata apropiere a solului, precum și a 

apei oceanelor, constatată  în ultimele decenii. În ultimul secol, temperatura medie a aerului în 

apropierea suprafeței Pământului a crescut cu 0,74 ± 0,18 °C. Cauzele procesului de încălzire 

globală sunt: eliberarea de dioxid de carbon în atmosferă prin arderea de combustibili fosili, 

creșterea gazelor cu efect de será de proveniență antropică. Încălzirea globală are efecte profunde 

în cele mai diferite domenii. Ea determină sau va determina ridicarea nivelului mării, schimbari 

climatice extreme(topirea ghetarilor sau uraganele frecvente), extincția a numeroase specii și 

schimbări privind sănătatea oamenilor
11

.Industrializarea în plină ascensiune (în special 

dezvoltarea ramurilor industriei grele, poluante) în ultimele doua secole și jumătate au generat un 

fenomen de poluare fără precedent. Acesta corelat cu fenomennul încălzirii globale care s-a 

intensificat, a atras atenția specialiștilor din diverse domenii de activitate, generând viziunea 

unilaterală asupra dezvoltării durabile (dezvoltare economică în corelație cu mediul 

natural).Discuțiile prin care s-a ajuns în final la viziunea asupra dezvoltarii durabile au început 

încă din deceniul 7 al secolului trecut. În 1972, Conferința privind Mediul Ambiant care a avut loc  

                                                           
10

 Friedman Thomas – Cald , plat si aglomerat – Editura Polirom 2010, pag.33-166. 
11

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Incalzirea _globala ; 
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la Stockholm a pus pentru prima dată în mod serios problema deteriorării mediului înconjurător în 

urma activităților umane care pune în pericol însuși viitorul omenirii. În 1983, își începe 

activitatea Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare , condusă de Gro Brundland, după o 

rezoluție adoptată de ONU. In 1985 este descoperită gaura din stratul de ozon de 

deasupra Antarcticii și, prin Convenția de la Viena se încearcă găsirea unor soluții pentru 

reducerea consumului de substanțe care dăunează stratului protector de ozon care înconjoară 

planeta. Un an mai tarziu  după catastrofa de la Cernobîl, apare așa-numitul Raport Brundtland, , 

cu titlul „Viitorul nostru comun” care dă și cea mai citată definiție a dezvoltării durabile 

(„sustainable development”, tradus direct: dezvoltare sustenabilă): “Dezvoltarea durabilă este cea 

care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 

satisface nevoile lor”. Raportul Brundtland admitea că dezvoltarea economică nu poate fi oprită, 

dar că strategiile trebuie schimbate astfel încât să se potrivească cu limitele ecologice oferite de 

mediul înconjurător și de resursele planetei. În finalul raportului, comisia susținea necesitatea 

organizării unei conferințe internaționale asupra dezvoltării durabile.
12

 Astfel, în 1992, are loc la 

Rio de Janeiro „Summit-ul Pamântului”, la care au participat reprezentanți din aproximativ 170 de 

state. În urma întâlnirii, au fost adoptate mai multe convenții, referitoare la schimbările de climă 

(reducerea emisiilor de metan și dioxid de carbon), diversitatea biologică (conservarea speciilor) 

și stoparea defrișărilor masive. De asemenea, s-a stabilit un plan de susținere a dezvoltării 

durabile, Agenda 21.La 10 ani de la Conferința de la Rio, în 2002, a avut loc, la Johannesburg, 

Summitul privind dezvoltarea durabilă.Preocuparile privind dezvoltarea durabila s-au extins, în 

prezent existând numeroase studii și rapoarte pe aceasta tema dar și preocupări în acest sens. De 

data recentă trebuie remarcate identificate consumul tot mai redus de energie prin orice metoda, 

identificarea de surse de energie alternative  si nepoluante ( green economy) 

2. Prosperitate versus globalizarea saraciei  

Secolul XX, unic în istoria umanității se caracterizează și prin ascensiunea fără precedent a 

multinaționalizării companiilor. Dezvoltate inițial în domeniul industriei, acestea își extind sfera 

de activitate și în sectorul tertiar, mai ales în domeniul noilor tehnologii ale informațiilor și 

comunicațiilor, dar și în domenii conexe precum cel bancar sau al piețelor de capital. Prosperiatea 

fără precedent cauzată de efectele pieței libere și de politicile macroeconomice  puse în practică 

de mainstream economics( delocalizare, dereglementare, liberalizare, etc) este însă însoțită și de o 

globalizare a saraciei .Cauzele fenomenului  sunt numeroase și interdependente. Într-o analiză în 

dinamica acestea par sa fie proliferarea somajului atât în economiile dezvoltate cât și în cele 

                                                           
12
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 emergente alocarea ineficientă a resurselor și criza datoriilor din ultimele decenii care 

subminează  nivelul de trai și dezvoltarea economiilor naționale. Somajul în plină ascensiune este 

determinat tocmai de restructurarea companiilor și delocalizarea acestora în zonele în care forța de 

muncă este ieftină, ca exemplu se estimează că în China există un excedent de 200 mil locuitori. 

Procesul în sine afectează atât muncitorii urbani și cei din domeniul agricol sau industrial în țările 

dezvoltate (inclusiv muncitorii cu înaltă calificare și diverșii lucrători cu specializare științifică) 

iar veniturile sub medie pentru muncitorii din economiile lumii a treia nu le oferă acestora un trai 

decent. Consecință  este o reducere a nivelului de trai și o creștere a profiturilor companiilor 

multinaționale, iar concurența pentru locurile de muncă favorizează diviziunile sociale bazate pe 

clasă, etnie, sex și vîrstă. Se produce un efect de supraabundență (oversupply), mai concret 

producția din abundența obținută prin forța de muncă ieftină nu este absorbită de o cerere bazată 

pe venituri reduse. Supraabundența globală de produse are loc prin prin eliminarea capacităților 

productive nefolosite aflate la concurență, adică prin falimentarea și lichidarea întreprinderilor 

necompetitive. Acestea din urmă sunt închise în favoarea producției tehnologice celei mai 

avansate. Multe  ramuri industriale se restructurează și  economia unor regiuni întregi e afectată 

numai o parte a potențialului agricol al lumii e utilizată. La rândul ei, supraabundența contribuie la 

scăderi și mai accentuate ale cîștigurilor producătorilor direcți prin desființarea capacităților 

productive excedendare. Contrar legii piețelor a lui J.B Say, aclamată de știința economică 

dominantă, oferta nu-și creează cererea. In opinia lui Michael Chossudovsky, marile companii 

multinaționale mai ales cele de origine nord-americana  au preluat controlul asupra piețelor de 

nivel local (cu precădere în economia serviciilor) prin sistemul producției-vânzării sub licență (the 

system of corporate franchising). Acest proces îi permite  capitalului  corporatist (the franchiser) 

să obțină controlul asupra capitalului uman, asupra muncii ieftine și să preia inițiativa economică . 

O mare parte a cîștigurilor firmelor mici și/sau din vînzările cu amănuntul sînt astfel însușite de 

multinationale, în timp ce marea parte a cheltuielilor de investiție le revin producătorilor 

independenți (the franchise)
13

. O altă cauza posibilă a expansiunii sărăciei este reprezentata de 

criza datoriilor la nivel global. Prăbușirea în 1971 a ratelor  de schimb fixe stabilite prin 

Conferința de la Bretton Woods din 1944 determinate de crizele petroliere și generalizarea 

inflației în Occident este insoțită de o criză a datoriilor statelor lumii prin balanțe de plăți 

deficitare. Recuperarea acestora determină costuri mai mari suportate de întreaga populație și 

implicit o reducere a nivelului de trai. Statisticile de ansamblu asupra sărăciei constituie semnale  

                                                           
13 Michael Chossudovsky-Saracia globala la sfarsitul  secolului .XX-traducere aparuta in revista Idea arta+societate , 

nr.18 /2004 , 
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de alarmă Celebrul Raport asupra dezvoltării globale publicat anual de Banca Mondială arată 

de mult timp ca jumătate din populația lumii trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi
14

. Deși 

statisticile ultimilor ani arată că procentul populației cu grad de vulnerabilitate și excludere socială 

este în scădere, totuși valorile rămân ridicate. Astfel, conform Eurostat, dacă în 2010  media 

UE27 era de 23,9% , in 2018  a scăzut la 21,6%. Sub această medie se constată valori mai mici 

pentru state precum Elveția 17,2%  în 2010 și respectiv 17,4 % în 2018 și Suedia 17.7% în 2010  

cu o creștere la 18% în 2018. Pentru România valorile sunt peste medie 41,5% în 2010, scăzând la 

31,5 % in 2018
15

. 

3.Concluzie Globalizarea ca fenomen este destul de vechi. Intensificarea sa în ultimul secol a 

adus schimbări profunde în economie și societate. Politicile macroeconomice de ansamblu bazate 

pe mainstream economics aduc progres și prosperitate pentru companii și economiile dezvoltate, 

în schimb generează consecințe negative pe măsura precum poluare și încălzire globală  cu efecte 

catastofale asupra schimbărilor climatice și biodiversității. Consecințele nefaste se manifestă și în 

plan cotidian prin lipsa unei culturi a consumului și acces la produse care pot pune în pericol 

nivelul de trai. Sărăcia și excluziunea socială sunt fenomene care proliferează odată cu noile  

tendințe macroeconomice. La acestea se pot adauga și alte aspecte  negative de ordin social 

precum amplorarea  terorismului internațional (determinată în special de circulația liberă, dar și de 

politicile naționaliste)  precum și o pierdere a suveranității statelor naționale. Aceasta  din urmă se 

poate explica printr-o pierdere a tradițiilor și obiceiurilor generate de un nou stil de consum si de 

viata. Împreună, toate acestea, reprezintă semne de întrebare legate și puncte de reflecție asupra   

progresului umanității în perioada următoare . 
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ZÂNA MUNȚILOR, BASM CULES DE PETRE ISPIRESCU 

ACȚIUNE, TIMP ȘI SPAȚIU ÎN BASM 

 

                                                                                                               Profesor  SZIN DIANA 

                                                                                                                                                                      Şcoala Gimnazială „ Maria Rosetti”, Bucureşti 

           PROIECT DIDACTIC 

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială „ Maria Rosetti”, Bucureşti, Sector 2 

Data: 22.03.2021 

Clasa: a V-a A 

Profesor: Szin Diana 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Obiectul: Limba și literatura română 

Unitatea de învăţare: Unitatea V Călătoresc prin basme 

Subiectul: Zâna Munților, basm cules de Petre Ispirescu   

Acțiune, timp și spațiu în basm  

Tipul lecţiei: mixtă 

Competenţe generale: 

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și producerea textului oral 

2. Receptarea textului scris de 

diverse tipuri Competenţe specifice: 

1.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, a intențiilor de comunicare explicite și /sau a comportamentelor care 

exprimă emoții din texte narative, monologate sau dialogate 

2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale 
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                 Obiective operaționale: 

                 La sfârșitul orei elevii vor fi capabili: 

 cognitive O1- să diferențieze întâmplările reale de cele fantastice din textul studiat, dar și din alte secvențe extrase din diferite basme; 

O2- să recunoască reperele spațio-temporale din textul dat, dar și din alte secvențe extrase din diferite basme; 

O3- să extragă informațiile esențiale și de detaliu din textul citit; 

O4- să asocieze anumite întâmplări cu etapele potrivite secvenței narative din basmul studiat; 

 afective O5 -să participe activ la activitățile desfășurate. 

STRATEGIA DIDACTICӐ: 

RESURSE: 

 Procedurale: conversaţia, exerciţiul, jocul -puzzle online, învățarea prin descoperire, explicaţia, harta mentală, jocul didactic. 

 Materiale: pc, laptop, telefon, caiet, manual, tablă, marker. 

 Digitale: PPT, Aplicația I am puzzle, Jumbord, Wordwall. 

 Umane  forme organizare: elevii ( frontal, individual). 

 Temporale: 45 de minute  

FORMA DE ACTIVITATE frontal, individual 

            EVALUARE: 

 evaluare continuă 

 observare sistematică 

 evaluare orală 

 autoevaluare 

    LOCUL DESFӐŞURӐRII  platforma Google, Classroom 
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Momentele 

lecţiei 

CS  Activitatea profesorului Activitatea elevului 

Resurse Timp  Evaluare  

    

Procedurale Materiale Umane   

1.Moment 

organizatoric 

 Se pregătesc cele necesare pentru desfăşurarea orei 

online şi se asigură că elevii sunt conectați. De 

asemenea se face prezenţa şi se notează absenţii.în 

catalogul personal. 

Elevii îşi deschid caietele şi 

pregătesc cele necesare lecţiei 

(logarea pe contul de                       elev, 

deschiderea chatului  etc). 

    

Conversaţia 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

PC 

 
1 

min 
 

2. Verificarea 

temei şi 

reactualizarea 

cunoştinţelor 

2.1. Se verifică tema atât cantitativ, cât şi calitativ. Aceasta stă 

la baza reactualizării cunoștințelor în urma lecturii                                

textului. 

Elevii au avut de rezolvat exercițiul 4 din manual de la 

pagina 148 în care trebuie să aranjeze în ordinea 

cronologică întâmplările exprimate de ideile principale ale 

textului. 

Elevii vor citi exercițiul avut ca temă 

corectând  eventualele greșeli. 

 
Conversaţia 

      Laptop, 

tabletă, 

telefon 

Frontal 
4 

min 

Orală 

Continuă 

3.Captarea 

atenţiei 

2.1. Li se va trimte elevilor pe Classroom un link către 

aplicația I am puzzle.   https://im-a-

puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_3tk7pyxp7.puzzle

?st= wh 

Vor avea de rezolvat cât mai repede un puzzle dat. 

Elevul care va termina va prezenta imaginea obținută. 

Profesorul va adresa apoi următoarele întrebări: 

 Ce ați descoperit în imagine ? 

 Sunt obiecte / personaje reale? 

Elevii vor rezolva puzzle-ul propus, 

iar primul elev va da prezentare 

pentru ca toți elevii să aibă acces la 

imaginea obținută. 
   Jocul - puzzle 

 

 

 
 

Conversaţia 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

PC 

 
Aplicația 

I’m a puzzle 

Individual 

 
    Frontal 

3 min  

4. Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

 Profesorul anunță titlul lecției și prezintă obiectivele 

pentru elevi. 

Elevii notează titlul  lecţiei în 

caiet. 
Explicaţia 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

PPT 

Frontal 1 min  

https://im-a-puzzle.com/look_i_m_a_puzzle_3
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5.Dirijarea 

învăţării 

1.1 

2.1 

Ce adjectiv considerați potrivit pentru a descrie aceste 

întâmplări uimitoare, ieșite din comun care se petrec în 

textul Zâna Munților? Puteți alege din lista următoare! 

miraculos, înșelător, supranatural, minunat, fabulos, 

extraordinar 

Profesorul le solicită elevilor să răspundă oral la 

exercițiile care vizează identificarea reperelor spațio- 

temporale din basmul studiat.( Anexă - exerciții1e 

3,4,5, 6) 

Ce vă sugerează formula cu care începe textul 

” A fost odată...”? 

Unde credeți că merge fiul împăratului la vânătoare? 

Există în realitate un loc unde păsările sunt zâne 

preschimbate? 

Precizați dacă elementele de mai jos se referă la timpul 

sau spațiul întâmplărilor surprinse în textul studiat. 

” odată ca niciodată”, ” la curtea împăratului”, ” într-

una din zile”, ” ( locul de) vânătoare”, ” peste câteva 

zile”, ” în ziua aceea”, ” din casă în casă”, ” ( și ) 

astăzi”. 

Puteți stabili cu precizie locul, timpul, durata sau spatial 

desfășurării evenimentelor povestite în text?           

Ce observați? 

Pe baza exercițiilor profesorul va conchide, împreună cu 

elevii, că basmul înfățisează o lume ireală, cu întâmplări 

supranaturale, personaje fabuloase și obiecte magice, 

plasate într-un cadru spațio-temporal imprecis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elevii vor rezolva exerciţiile 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elevii vor nota aspectele 

semnalate. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 
 

 

 
 

 

 

PPT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PPT 

 

 

 
 

 

 
 

 

Frontal 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Individual 
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Profesorul le va prezenta elevilor structura narativă 

specifică basmelor. ( Anexă ) 

6.Fixarea 

cunoştinţelor 

2.1. Pentru fixarea cunoștințelor li se va propune elevilor să 

realizeze o hartă mentală privind Structura narativă în 

basmul Zâna Munților. 

Profesorul a pregătit în Jambord un ciorchine, dar și 

diferite bilețele care conțin întămplări specifice fiecărei 

etape din structura narativă a basmului Zâna Munților. 

Elevii ascultă cerința profesorului. 

Vor intra în fișa trimisă și vor atașa 

bilețelele ce cuprind întâmplări 

etapei potrivite pentru a realiza o 

hartă mentală a structurii narative a 

basmului Zâna Munților. 

Conversația  

Harta    

mentală 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

pc 

Jambord 

Frontal   10 min 

Continuă 

Observare 

sistematică 

7.Asigurarea 

feed-back-ului 

1.1 

2.1 

Să intrăm în lumea basmului! 

Pentru a se asigura că aspectele discutate pe parcursul 

orei au fost reținute de către elevi, profesorul le va 

solicita să intre în aplicația Wordwall pentru a participa la 

un joc. 

https://wordwall.net/ro/resource/11071854/%c3%aen- 

lumea-basmului 

Elevii vor intra prin intermediul 

aplicației Wordwall în jocul propus 

de profesor. 
Conversaţia 

Jocul 

didactic 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

pc 

Aplicația 

Wordwa

ll 

Frontal   10 min 

Continuă 

Orală  

Auto- 

evaluar e 

8.Încheierea 

activităţii 

stabilirea temei 

 Profesorul le comunică elevilor tema - exercițiile de la 

pagina 149(Deschideri și Provocări ). 

Elevii îşi vor nota tema. 

 Caiet Frontal   1 min  

 BIBLIOGRAFIE: 
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PIAȚA - LOC DE ÎNTÂLNIRE AL AGENȚILOR ECONOMICI 

RELAȚIA CERERE - OFERTĂ - PREȚ 

 

                                                                                                          Profesor  SZIN EMIL ADRIAN 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, București                                    

 

PROIECT DIDACTIC 

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu” 

Profesor: Szin Emil Adrian 

Data: 12.02.2021 

Clasa: a XI-a C 

Disciplina:Economie 

Unitatea de învăţare: Piața - loc de întâlnire al agenților economici 

Subiectul lecţiei: Relația cerere-ofertă-preț 

Tipul lecţiei: mixtă 

Durata lecţiei: 40 minute 

Locul de desfăşurare: platforma Google classroom 

Scopul lecţiei: consolidarea  cunoştinţelor privitoare la tranzacții de pe piață pornind de la cerere și ofertă 

Competenţe specifice: 

2.4. Compararea unor fenomene şi procese specifice dinamicii economice 

3.1. Utilizarea cunoştinţelor economice în rezolvarea unor sarcini de lucru prin cooperare cu ceilalţi 

 

Obiective cognitiv operaţionale 

1 să definească piața 

2 să identifice prețul de echilibru 

3 să descrie relația dintre cerere, ofertă și preț 

4 să-şi exprime o părere personală cu privire la tranzacțiile de pe piață 

 

Obiectiv psihoafectiv - atudinal - să demonstreze comportamente atitudine pozitivă, cooperare şi 

comunicare în ceea ce priveşte lucrul în echipă sau perechi 
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Resurse: 

 Procedurale: explicaţia, dialogul, discuţia, învăţarea prin descoperire, brainstorming,

problematizare, învăţare prin cooperare, studiul de caz

 Materiale: pc, laptop, telefon, caiet

 Umane forme organizare: elevii, formă de organizare frontală, individuală, pe echipe, pe grupe

 Digitale: wheel of names, gooogle slides



Modalităţi de evaluare: 

 evaluare continuă

 observare sistematică

 evaluare orală
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Momentele 

lecţiei 
CS Activitatea profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Resurse 
Timp Evaluare 

Procedurale Materiale Umane 

1.Moment 

organizatoric 
 

Se pregătesc cele necesare pentru desfăşurare orei online şi se 

asigură că elevii sunt conectați. De asemenea se face prezenţa 

şi se notează absenţii în catalogul personal 

Elevii îşi deschid 

caietele şi pregătesc 

cele necesare lecţiei 

(logarea pe contul de 

elev, deschiderea 

chatului, etc) 

Dialogul 

Laptop, 

tabletă, 

telefon,  

PC 

 1 min  

2.Captarea  

atenţiei 
 

Pentru a capta atenția elevilor le voi prezenta un material 

video de pe youtube cu privire la întâlnirea dintre cerere și 

ofertă 

Elevii vizionează 

materiualul video și 

vor răspunde 

întrebărilor adresate 

de 

profesor 

Dialogul Discuţia 

Laptop, 

tabletă, 

telefon,  

PC 

 3 min 

Formativă 

Autoevaluare 

Interevaluare 

3.Reactualizarea 

cunoştinţelor şi 

verificarea temei 

 
Ne reamintim care sunt tipurile de cerere, tipurile  

de ofertă, coeficientul de elasticitate 

Elevii participă la 

reactualizarea 

cunoştintelor cu 

ajutorul aplicației  

wheel of names 

Discuţia Dialogul 

Explicaţia 

Laptop, 

tabletă, 

telefon, 

PC 

Frontal 

Individual 
4 min Formativă 

4.Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

 

 

Anunţ tema lecţiei 

Relația cerere-ofertă-preț 

Obiectivele lecţiei: să definească piața, să identifice                      prețul de 

echilibru, să descrie                             relația dintre cerere, ofertă și preț, să-şi 

exprime o părere personală cu privire la tranzacțiile de pe 

piață 

Elevii îşi notează 

titlul 
Explicaţia 

Laptop, 

tabletă 
Frontal 2 min  
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5.Dirijare 

învăţării 

3.1 

 

2.4 

Caracteristicile pieței 

• este un patiu                       economic 

• este considerate locul de întalnire a agentilor economici, 

cumpărători si vânzători 

• pe piață se exprima si se întalnesc cererea și oferta 

• pe piață se formează prețul 

• pe piata se dezvoltă relații de concurență între agenții 

ecomonomici 

Piața poate îmbraca forma unui târg, hală, expoziție, bursă de 

mărfuri. 

Interdependența preț-cerere- oferta. Prețul ca si piața se află la 

mijloc și în principiu se formează liber. Pe piață orice bun 

produs devine marfar deoarece este supus schimbului. 

Prețul este aprecierea sau evaluarea în bani a unui bun 

economic marfar și este suportat de consumator. 

Echilibrul din cerere și oferta se realizează prin  prețul de 

echilibru.  

Prețul de echilibru (Pe) este prețul la care se realizează cel 

mai mare volum de tranzacții pe piață și căruia îi corespunde 

cantitatea  de echilibru. 

Importanța prețului de echilibru relevă  condițiile economice 

pentru producție și consum minimizează riscul în momentul 

echilibrului  

La acest nivel Pe și Oe sunt apropiate sau chiar egale 

Interesele producatorului  și consumatorului  sunt     

satisfăcute 

Tipuri de prețuri în comerț  

Prețuri de momeală 13 lei 900 de grame, 14 lei un kg 

Elevii vor nota     

ideile principale 

 

Discuţia 

Dialogul 

Explicaţia 

 

Laptop 

tabletă 

telefon 

PC 

Caiet 

Note 

book 

 

 

Frontal 

 

 

8 

min 

 

 

Formativă 
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Preț de ancoră ex:reducere de la 400 de lei la 200 

Prețul magic 3,88 

Prețul impar 3,99 Prețul precis 289,64 lei 

6.Fixarea                                                  

cunoştinţelor 

2.4 

3.1 

Le voi cere elevilor să numească modalități de apărare în fața 

prețurilor  psihologice 

 

Elevii vor dezbate  

și vor analiza 

asemănările și 

deosebirile ce reies  

din discuție 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

problematizare 

 

Laptop

tabletă 

telefon 

PC 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

7 

min 

 

Continuă Orală 

Interevaluare 

7.Asigurarea 

feed-back-ului 

2.4 

3.1 

Voi înmâna elevilor o fişă de lucru de tip google slide 

presentation cu invitație la editare. 

Elevii vor numi diferențele dintre oferta dintre oferta unui 

supermarket, site online de vânzări și a unei piețe obișnuite, a 

unui mall, a unui duty free, vânzători ambulanți 

Elevii vor lucra pe 

grupe. 

fiecare va avea 

sarcina de a 

completa cu 

informații slide-ul  

în care lucrează 

colegii de grupă. 

Explicaţia 

Dialogul Discuţia 

Învăţarea prin 

cooperare 

Laptop 

Tablet 

 Telefon 

PC 

Pe grupe 
15 

min 

Observare 

sistematică 

Autoevaluare 

Interevaluare 

8.Încheierea 

activităţii, 

stabilirea temei 

2.4 

 

Căutați pe internet avantajele   shoppingului online 
 

Explicaţia 

Dialogul Discuţia 
Caietul  

1 
min 
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