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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.
„Educaţia este sufletul unei societăţi care se transmite din generaţie
în generaţie”-Gilbert K. Chesterton

„Ştiinţa: o lungă şi sistematică curiozitate” - Andre Maurois

„Schimbarea este numai rezultatul învățării.” - Leo Buscaglia
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ, PREMISĂ
PENTRU EVALUAREA AUTENTICĂ
Prof. ALDEA FLORICICA
Liceul Tehnologic „ASTRA” Piteşti
Moto: "Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a
privi; urechile , nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai
pentru a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". Lonwenfeld
Premisa abordării interdisciplinare a conţinuturilor învăţării este aceea de a asigura unitatea
cunoaşterii şi depăşirea graniţelor disciplinelor de învăţământ. Este unanim acceptat că, în viaţa de
zi cu zi, nu folosim cunoştinţe disparate acumulate la anumite discipline şi nu valorificăm capacităţi
specifice unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoaşterii nu este un element de noutate,
pedagogii subliniind, încă de la vechii greci, importanţa transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar.
Viaţa noastră este una complexă, unitară, prin urmare ar trebui să studiem fenomenele din
perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai mult, din perspectiva valorificării învăţării
nonformale şi informale în context formal.
Literatura pedagogică oferă mai multe soluţii metodologice moderne: pluridisciplinaritatea
sau abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiciplinaritatea sau
abordarea cross-curriculară.
Şi metodele, modelele, componentele sau strategiile de învăţământ îmbătrânesc, ca şi
oamenii. Într-o lume supusă unei singure legi, paradoxal stabile - cea a schimbării - învăţământul
nu poate face excepţie.
O metodă autentică a învăţământului este centrată pe autonomia, inteligenţa, sensibilitatea
şi creativitatea elevului. Elevul trebuie “ascultat” cu răbdare, lăsat să se exprime, să se dezvăluie,
să-şi manifeste opinia, să acţioneze. El trebuie acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi
manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile,
preocupările şi interesele. Evaluarea autentică sprijină învăţarea şi predarea, fără a le "distorsiona",
monitorizează calitatea instruirii şi facilitează dezvoltarea competenţelor de autoevaluare ale
elevilor. Un mod de a conferi deschidere şi viaţă muncii noastre este şi acesta al evaluării autentice.
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Evaluarea autentică propune modalităţi de evaluare, principii care să "provoace" analiza,
integrarea şi valorificarea cunoştinţelor, creativitatea. Denumirea sa subliniază ideea de a solicita
elevului să demonstreze ce poate face în situaţii similare din afara şcolii, rezolvarea de sarcini
complexe, căutare de soluţii, elaborarea unor produse, care le permit să integreze cunoştinţele
dobândite şi să genereze cunoştinţe noi. În loc să rezolve itemi cu alegere multiplă, elevii sunt
angajaţi în experimente ştiinţifice, conduc cercetări sociale, scriu referate şi eseuri, citesc şi
interpretează opere literare, rezolvă probleme de matematică în contexte reale. În concluzie,
caracteristicile definitorii ale evaluării autentice sunt date de:
1. relevanţa sarcinilor de evaluare pentru performanţele elevilor şi punerea elevilor în situaţii
asemănătoare celor din viaţa reală: realizează experimente, nu memorează informaţii; rezolvă
probleme concrete de viaţă, reflectează asupra a ceea ce învaţă şi îşi pot exprima stilul de învăţare,
aptitudinile, interesele, ca sursă de dezvoltare a competenţelor şi ca identificare a punctelor forte;
2. surprinderea aspectelor esenţiale prin criteriile de evaluare şi asigurarea unităţii cunoaşterii,
conform premisei "întregul este mai important decât partea";
3. dezvoltarea capacităţii de autoevaluare: elevii îşi analizează rezultatele, le compară, îşi revizuiesc
strategia de învăţare;
4. sentimentul elevilor că munca lor este importantă, şi nu doar rezultatele finale.
Contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a învăţării se caracterizează
prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină dificil de delimitat de instruire. Scopurile
specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri specifice predării şi învăţării. Evaluarea
devine într-adevăr o modalitate de a sprijini/ transforma procesul de predare-învăţare, de a întări
aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a lacunelor.
Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea
interdiciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. Metodele "alternative",
specifice evaluării autentice - proiectul, portofoliul, investigaţia etc. - sunt în acelaşi timp metode
de predare-învăţare şi metode de evaluare. Ele permit profesorului să analizeze direct activitatea
elevului, să evalueze procesul prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele/
produsele finale.
Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularităţile elevilor necesită o nouă
abordare a activităţii, mai flexibilă şi mai apropiată de experienţele reale ale elevilor.
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Interdisciplinaritatea este, în acest context, o soluţie metodologică adecvată. Ca şi în cazul
altor elemente ale procesului didactic, nu este suficientă o singură intervenţie inovatoare.
Abordarea integrată sau interdisciplinară a conţinuturilor trebuie însoţită de modernizarea
celorlalte aspecte ale procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de organizare a învăţării,
strategiile, metodele şi mijloacele folosite, evaluarea etc. În cele ce urmează, analizând contribuţia
evaluării autentice lavom pune în discuţie câteva dintre metodele alternative de evaluare care au
un potenţial major în acest sens şi care sunt foarte utilizate în sistemul de învăţământ:
Chestionare orală: favorizează dialogul, elevul având posibilitatea să-şi justifice răspunsul,
să participe la confruntarea de idei şi opinii. Această metodă are o serie de deficienţe: întrebările nu
pot avea acelaşi grad de dificultate; personalitatea elevilor poate intervene în formularea
răspunsurilor; este limitată în timp. Deşi acest tip de evaluare prezintă o serie de deficienţe, în
practica pedagogică este folosit pe scară largă din comoditatea profesorilor sau în cazul disciplinelor
cu o oră pe săptămână din lipsa timpului.
Examinarea prin probe şi lucrări scrise: este utilizată sub forma unor lucrări de scurtă durată,
lucrări de una sau două ore şi lucrări scrise de examen. Acest tip de examinare oferă avantaje:
examinarea simultană a unui număr mare de elevi; întrebările au acelaşi grad de dificultate pentru
toţi elevii; favorizează realizarea comparării rezultatelor; asigură un mai mare grad de obiectivare
la notare; permite realizarea feedback-ului.
Această metodă prezintă următoarele limitări: confuziile pe care le fac elevii se corectează
mai greu; există riscul memorării mecanice; există posibilitatea de inspirare de la surse externe. De
aceea este de preferat să se utilizeze o combinaţie între evaluarea orală şi cea scrisă, motivând de
exemplu elevii să participle active la procesul de predare a lecţiei noi.
Examinarea prin probe practice: este specifică disciplinelor care au prevăzute ore de
laborator şi pentru instruirea practică. Sunt verificate şi evaluate prin această metodă cunoştinţele
teoretice necesare lucrărilor respective, gradul de automatizare al deprinderilor şi priceperilor,
precum şi calitatea lucrărilor efectuate, raportată la parametrii propuşi.
Evaluarea prin teste docimologice: testul de cunoştinţe sau deprinderi este o probă complexă
aplicată oral, scris sau practic, cu ajutorul căreia măsurăm şi evaluăm cu o mai mare precizie
performanţele şcolare în raport cu obiectivele propuse şi conţinutul parcurs. Întrebările (itemii) sunt
de mai multe tipuri: itemi care cer răspunsuri deschise, formulaţi sub forma unor propoziţii scurte
ce urmează a fi completate, sub forma unor desene de completat, etc.; întrebări închise cu alegerea
răspunsului corect din mai multe variante date, sau cu alegere de tipul corect-
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greşit. Testele devin eficiente dacă sunt stimulaţi elevii să-şi corecteze ei înşişi greşelile şi să-şi
stabilească singuri nota.
Evaluări sub formă de discuţii orale, libere se realizează pe baza unei tematici stabilite
anterior, oferind posibilitatea elevului de a se exprima degajat, de a fi creativ, dar nu permite o
epreciere şi notare corectă, deoarece este dificil de elaborat un barem de notare obiectiv. Evaluarea
cu ajutorul mijloacelor electronice (calculatoare, simulatoare) permite o evaluare obiectivă prin
egalitatea criteriilor de evaluare pentru toţi participanţii la evaluare, realizându-se astfel o
ierarhizare corectă, dar nu permite diferenţierea evaluării în funcţie de nivelul de cunoştinţe al
elevilor.
Evaluarea de tip ,,Delphi’’ - evaluarea în echipă, se aplică în special pentru evaluările
naţionale de sfârşit de ciclu, se realizează echipe de examinatori sau corectori, care nu au predat la
clasele de elevi examinate (comisia de examen) având drept scop eliminarea subiectivităţii şi
realizarea unei evaluări şi ierarhizări corecte a elevilor utilizând aceleaşi criterii de evaluare pentru
toţi cei examinaţi. Principalul dezavantaj îl constituie faptul că este o metodă care consumă mult
timp, dar prin caracterul său obiectiv este metoda agreată de ministerul educaţiei.
Evaluarea prin verificări de sinteză - se utilizeză metoda proiectelor cu teme impuse sau cu
teme la alegerea elevului, întocmirea de referate şi de lucrări de sinteză cu teme impuse, precum şi
elaborarea de portofolii. Acest tip de evaluare constituie probe de examen pentru examenele
naţionale de certificare a competenţelor profesionale.
Proiectul este o metodă complexă, care necesită o perioadă mare de timp (una sau mai multe
săptămâni). A apărut la începutul secolului XX, datorită nevoii de flexibilitate şi de relevanţă socială
a curriculum-ului, precum şi ca modalitate de egalizare a şanselor. Proiectul solicită elevului să
realizeze planul unor activităţi desfăşurate în şcoală, dar mai ales în afara şcolii, sub coordonarea
profesorului, pornind de la identificarea unei probleme. Particularităţile individuale reclamă
organizarea activităţilor în grupuri mici, unde sarcinile pot fi individualizate şi pot fi mai uşor
măsurate performanţele şi progresul înregistrat.
Portofoliul include rezultatele relevante, obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare
(probe scrise, verificări orale, probe practice, autoevaluare, proiect, observarea sistematică a
comportamentului, caiet de notiţe, orar, fişe de lucru, fişe tehnologice, fişe de
lectură, teste de evaluare, planşe, scheme, desene, fişe de documentare/conspect, referate, fotografii,
mic dicţionar de termeni necunoscuţi, probleme rezolvate, teste de determinare a
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stilului de învăţare, teste de aptitudini, de progres, chestionare aplicate la clasă etc.) sau prin
activităţi extracurriculare.
Structura sau elementele portofoliului sunt, în general, definite de profesor. Elevul are însă
libertatea de a cuprinde în portofoliu materialele pe care le consideră necesare sau care îl reprezintă
cel mai bine.
Din perspectiva proiectării interdisciplinare a învăţării şi a evaluării, proiectul şi portofoliul
prezintă următoarele avantaje:
▪

promovează dezvoltarea globală a personalităţii, prin valorificarea achiziţiilor de la diferite
discipline de studiu, prin integrarea cunoştinţelor, a capacităţilor, deprinderilor şi atitudinilor/
valorilor;

▪

stimulează responsabilitatea elevului, prin libertatea de selectare a temelor şi a mijloacelor de
realizare;

▪

evaluează elevii în acţiune/în procesul de învăţare;

▪

pun accent pe identificarea/formularea problemelor şi apoi pe rezolvarea lor;

▪

angajează elevii în situaţii reale de viaţă; au semnificaţii practice, sociale, economice şi implicaţii
în educaţia morală;

▪

deplasează accentul de la "a învăţa despre", la "a şti cum"; îi promovează învăţarea prin contactul
direct cu lucrurile (şcoala activă);

▪

încurajează autoevaluarea, gândirea, mai degrabă decât memorarea sau recunoaşterea unei
informaţii;

▪

sunt interactive, angajează elevii în înţelegerea evaluării.
Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare stimulează
crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între profesori şi elevi şi între
elevi. Elevul nu se simte "controlat", ci sprijinit. Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator
al situaţiilor de învăţare şi un element de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează
accesul la informaţie. Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile
acestuia: predare-învăţare-evaluare.
Concluzii: Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare încurajează
crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluaţi în mediul obişnuit de învăţare,
prin sarcini contextualizate: realizează experimente, elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii,
acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii să
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înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanţelor
obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres.
Modalităţile alternative de evaluare favorizează identitatea “unicităţii” elevului, cultivarea
aptitudinilor creative, flexibilitatea, elaborarea, originalitatea şi sensibilitatea pentru probleme şi
redefinirea acestora.
Abordarea interdisciplinară reprezintă o cale eficientă pentru modernizarea finalităţilor şi a
conţinuturilor educaţiei. Metodele alternative de evaluare impun proiectarea interdisciplinară a
conţinuturilor, ca premisă pentru evaluarea autentică.
BIBLIOGRAFIE
➢ Ioan Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Editura Didactică, Bucureşti, 1996
➢ Auxiliare curriculare, Metode pentru evaluarea şi testarea elevilor din învăţământul tehnic,
Editura Matrix Rom Bucureşti, 2008
➢ Ion Radu, Liliana Ezechil. DIDACTICA Teoria Instruirii, Colecţia UNIVERSITARIA,
Editura Paralela 45, 2005
➢ Constantin Cucos, Pedagogie, Editura Didactică, Bucureşti, 1996
➢ Cristea Sorin, Pedagogie generală, Editura Didactică, 1996
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ABORDĂRI TEORETICE ALE CONCEPTULUI
DE CERERE ÎN MICROECONOMIE
Prof. CEZAR VASILESCU
Colegiul Economic "ION GHICA" Targoviste
1.Introducere.
Conceptul de cerere, ca multe alte concepte economice polisemantice, a cunoscut o abordare
evolutivă în teoria economică, atât din perspectiva sensului cât și din corelația cu alte concepte
economice pentru explicarea arealului economic existențial.Acest studiu are ca obiectiv o scurtă
sinteză a principalelor abordări teoretice evolutive asupra conceptului economic de cerere, ceea ce
în ansamblul lor constituie teoria cererii, capitol distinct al microeconomiei. Pentru început, vom
prezenta concepțiile economice clasice incipiente despre cerere, ale lui Smith Ricardo și Mill, apoi
abordările neoclasice consacrate - Cournot și Marshall precum și extinderea acestora de către JoanRobinson, Luigi Amoroso și respectiv Robert Triffin.
2.Abordări incipiente ale cererii relizate de economiștii clasici.
Clasicismul economic, perioada de început a științei economice, are ca principali reprezentanți pe
economiștii englezi Adam Smith, David Ricardo și John Stuart Mill.Adam Smith, în lucrarea sa de
baza Avuția natiunilor(1776) nu abordeaza în mod direct conceptul de cerere pe piața ci introduce
noțiunea de valoare a unei mărfi. Astfel, el elaboreaza celebrul paradox al apei și diamantelor
conform căruia: ”apa este un bun cu o valoare de schimb redusă, dar cu o valoare de întrebuințare
ridicată, iar diamantele au o valoare de schimb mare, în schimb posedă o valoare de întrebuințare
redusă.” 1Conceptul de valoare a unei mărfi este intens dezbătut ulterior și utilizat în explicarea
evoluției vânzărilor pe piața diverselor bunuri. David Ricardo, în lucrarea sa Despre principiile
economiei politice si ale impunerii în capitolul 30, Despre influența cererii si veniturilor asupra
pretului preluând opinia lui J.B.Say, este de părere ca prețul unui produs pe piață nu este determinat
de raportul cerere - venit așa cum se concluzionase anterior, ci de costul de producție, care, desigur
evoluează invers proporțional cu prețul produsului.2

Adam Smith Avuția națiunilor traducere în limba română de către Monica Mitarca, editura Publica, 2011, pg.56;
David Ricardo On the Principles of Political Economy and Taxation(1817) Batoche Books, Kitchener, 2011,
pg.279-283;
1
2
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Astfel, Say preciza faptul că: evoluția costului de producție determină cel mai scăzut
preț la care bunurile se pot vinde. Un preț mai redus, nu poate să rămână pentru o cererii și ofertei
pe piață, fenomen care desigur, poate poate absorbi eventualele dezechilibre în planul producției
unui bun. În lucrarea Principii de economie politică afirma că: ”trebuie că oferta și cererea,
cantitatea oferită și cantitatea cerută să fie egale. Dacă se produce o inegalitate ea este acoperită
prin concurența și lucrul se produce prin creșterea sau reducerea valorii. Dacă cererea crește,
valoarea se ridică; dacă cererea se diminuează, ea scade; dacă oferta este insuficientă, valoarea
urcă și scade dacă oferta crește. Creșterea și scăderea au loc până când cererea și oferta devin
egale; valoarea până la care o marfă se ridică pe piața nu este alta decât aceea care, pe această
piața determină o cerere suficientă pentru a absorbi toate cantitățile cerute sau așteptate”3.
3.Consacrarea teoriei cererii de către economiștii neoclasici
Teoria cererii prezentată în Economics-urile moderne este în principal de sorginte
neoclasică. Augustin Cournot în celebra sa lucrare Reserches into the mathematical principles of
theory of wealth (1838) are un capitol distinct intitulat Despre legea cererii în care prezintă pentru
prima dată relația dinte eevoluția prețului unui produs și evoluția cererii pe piața acestuia. El critică
principiul elaborat de către clasici conform căruia prețul bunurilor este invers proporțional cu
cantitatea oferită și direct proporțional cu cantitatea cerută. Dacă ar fi așa, consideră autorul, atunci
când se dublează oferta unui produs pe piață, în mod normal, prețul trebuie să se reducă la jumatate.
Practic, atunci când 100 unități dintr-un produs se vând pe piața la 20 franci/buc., aceasta nu
înseamnă în mod direct ca 200 unități monetare se vând la 10 franci/bucata, ci la un preț fie mai
mare, fie mai mic. Cournot enunță pentru prima dată legea cererii conform căreia cererea crește
în general atunci când prețul descrește termenul general, semnifică faptul că există și excepții de la
aceasta conditie, spre exemplu cazul bunurilor de lux sau al bunurilor rare, asupra cărora prețul
produsului nu exercită nicio influență. Pentru a demonstra acest principiu, Cournot notează cu D
(vânzările /cererea pe piața unui produs) și cu F(P) o funcție a cererii în raport de evoluția
prețului
produsului. Sigur că cererea dintr-un produs nu evoluează doar în funcție de evoluția prețului, ci și
în funcție de numeroși alți factori, precum tipul de utilitate al bunurilor, natura serviciului realizat
obiceiurile clienților, scara de distribuție precum și multiple alte cauze morale. Autorul consideră

3

John Stuart Mill-Principles of Political Economy (1885)-Gutenberg , Ebook, -2017, pg.522;
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că funcția cererii este una continuă în raport de evoluția prețului. Stabilește în schimb următorul
postulat conform căruia : ”variațiile cererii vor fi sensibil reduse la variațiile prețului, chiar dacă
acestea din urmă nu reprezintă decât mici procente din prețul inițial“.4 Însă bazele teoriei cererii
sunt puse de către profesorul Alfred Marshall. În celebra sa lucrare Principiile economiei (1870),
cărțile III Despre dorințe și satisfacerea acestora și respectiv cartea a V-a Relația generală dintre
cerere-venit și valoare analizează pe larg fenomenul cererii pe piață. Acesta sistematizează teoria
elasticității cererii.5
3.Dezvoltarea teoriei cererii în Economics-urile contemporane.
Extindera concepției marshalliene despre cerere este realizat în secolul trecut de către doi
economști celebri Luigi Amoroso și respectiv Joan Robinson. Cunoscută în microeconomie drept
relația Amoroso-Robinson, aceasta exprimă legătura dintre preț - venitul marginal și elasticitatea
directă a cererii. Exprimata formal, aceasta arată în maniera următoare :
∆V/∆xi=pi(1-1/Ecp)
Relația Amoroso-Robinson
•

∆V/∆xi reprezintă variația venitului marginal în funcție de variația cantității consumate din bunul
xi;

•

Pi reprezintă prețul bunului I;

•

Ecp reprezintă coeficientul de elasticitate al cererii din bunul X în funcție de evoluția pretului său.
a)Venitul marginal corespunde prețului, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii (absolute)
este infinită (în cazul concurenței perfecte);
b)Venitul marginal este mai mic decât prețul, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii nu
este perfect elastică (funcția preț-vânzări are înclinație negativă).
c)Venitul marginal este negativ, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii este sub valoarea
1. Nici un ofertant (interesat să câștige) nu oferă ceva în porțiunea inelastică.6
Aprofundând elasticitatea cererii elaborată de Marshall, economistul american Robert
Triffin, profesor la Yale University, descoperă elasticitatea - preț încrucișată. (variația cererii dintrun bun în funcție de evoluția prețului altui bun). Formal, coeficientul lui Triffin se prezintă de
maniera următoare :

4

Augustin Cournot-Reserches into the Mathematical Principles of Theory of Wealth(1838)-MacMillan Company
London, 1897, pg.44-56;
5
Alfred Marshall-Principles of Economics –Mac Millan and Co, London, 1920,pg.264-283.
6
Vezi in acest sens : https://ro.wikipedia.org/wiki/Rela%C8%9Bia_Amoroso-Robinson
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Ecxi/pj=∆xi/∆pj*pj/xi
Elasticiatea cererii încrucișată coeficientul lui Triffin
Sigur că în cazul bunurilor substituibile, elasticitatea încrucișată a cererii este pozitivă, iar în cazul
celor complementare este negativă. Plecând de la calculul acestui coeficient de elasticitate, se
determină gradul de concurență pe piața între diversele categorii de bunuri7.
4.Concluzii. Teoriile moderne ale cererii prezentate exhaustiv în multitudinea Economics-urilor
actuale își au originea în vechile scrieri ale economiștilor clasici și neoclasici. Chiar dacă
economiștii clasici nu au elaborat o teorie ca atare a cererii pe piața ei au prefigurat-o, considerând
că evoluția cantității vândute dintr-un produs depinde în principal de valoarea acestuia, concept pe
care l-au analizat pe larg. Neoclasicii, începând cu A. Cournot și continuând cu A. Marsahll
stabiliesc relația clasică cerere - preț, precum și conceptul de elasticitate, iar economiștii
contemporani de sec. XX extind și aprofundează aceste teorii, stabilind noi valențe ale acestora. În
prezent, teoria cererii, reprezintă un capitol distinct de microeconomie, ce fascinează prin
explicațiile pe care le oferă asupra evolutiei vânzărilor pe piață.
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7

Robert Triffin-Monopolistic competitiotn and general equilibrium theory-Harvard University Press , 1947pg.78
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CONTABILITATEA CREATIVĂ METODĂ DE COSMETIZARE A
REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
Prof. NĂSTASE AURELIA
Liceul Economic ,,Virgil Madgearu” Constanța
Noţiunea de contabilitate creativă a fost invocată pentru prima dată în literatură, în anul 1973
de către cercetătorul britanic J. Argenti. Acesta a stabilit o legătura directă între practicile de
contabilitate creativă, incompetenţa managerilor şi declinul afacerilor, precizând că utilizarea
contabilităţii creative reprezintă un indiciu prevestitor de criză.
Primele sensibilizări ale mediului contabil românesc, privind fenomenele de contabilitate
creativă apar în anul 1996 în lucrarea “Controverse contabile” - N. Feleagă.
În mediile profesionale şi academice, în ceea ce priveşte definirea conceptului de
(creativitate în contabilitate) contabilitatea creativă există multiple controverse; acest concept
reprezintă deci o problemă provocatoare. Unii specialişti remarcă faptul că, nefiind o noţiune
juridică, creativitatea nu poate fi corelată cu un principiu de drept - imaginea fidelă.
Pe fondul comportamentalistic al contabilităţii - nu duce la frontiera între normativism şi
pozitivism, putem constatat că situaţiile financiare sunt fie pentru a-i informa pe utilizatori, fie
pentru a-i induce în eroare. Între cele două verbe se ascund cele două laturi de contare ale
contabilităţii creative:
➢ Creativitate pozitivă care permite proliferarea procedurilor contabile ca urmare a fenomenelor de
financiarizare a economiilor;
➢ Creativitate negativă sau inducerea în eroare prin cosmetizarea imaginii relevate prin conturi;
În acest sens practicile contabile le permit întreprinderilor să prezinte în anumite limite,
rezultatele mai degrabă cu obiectivele lor decât cu realitatea. Unele dintre aceste practici, numite
politici contabile, rezultă din alegerea între diferitele metode de contabilizare şi au dreopt finalitate
fie ameliorarea rezultatului curent şi a rezultatului net, fie modificarea structurii rezultatelor, fără a
influenţa rezultatul net.
În acest sens politica de amortizare reţinută de o întreprindere influenţează evoluţia
rezultatului. Parametrii prin care se exercită această influenţă sunt durata de amortizare şi metoda
de amortizare.
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Precizând că amortizarea reprezintă operaţia de repartizare a costurilor imoblizărilor asupra
cheltuielilor exerciţiului (potrvit principiului independenţei exerciţiilor), iar cheltuiala de
exploatare privind amortizarea înregistrată în fiecare exerciţiu afectează contul de profit şi pierdere
pe perioada în care beneficiile economice ale activului sunt utilizate, propunem în continuare o
analiză comparativă a influenţei amortizării (prin paramentrii amintiţi) asupra rezultatului.
Exemplul: Societăţile A şi B deţin fiecare un mijloc fix achiziţionat cu 120.000 lei. Deşi,
cele două mijloace fixe sunt identice şi sunt utilizate în aceleaşi condiţii, pentru amortizarea lor au
fost reţinute durate diferite: 2 ani la societatea A şi 3 ani la societatea B. În funcţie de durata de
amortizare stabilită, în conturile de profit şi pierdere ale celor două societăţi, situaţia se prezintă
astfel:
- în mii leiSocietatea A

Anul I

Anul II

Anul III

Total

Cifra de afaceri

2.000

2.000

2.000

6.000

Consumuri de la terţi

1.200

1.200

1.200

3.600

Cheltuieli de personal

600

600

600

1.800

Cheltuieli cu amortizarea

60

60

0

120

Rezultatul din exploatare

140

140

200

480

- în mii leiSocietatea B

Anul I

Anul II

Anul III

Total

Cifra de afaceri

2.000

2.000

2.000

6.000

Consumuri de la terţi

1.200

1.200

1.200

3.600

Cheltuieli de personal

600

600

600

1.800

Cheltuieli cu amortizarea

40

40

40

120

Rezultatul din exploatare

160

160

160

480
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Se observă că societatea A, comparativ cu societatea B, alegând o durată de amortizare mai
scurtă, îşi ameliorează rezultatul dând impresia unei societăţi performante. În realitate însă, cele
două societăţi au performanţe identice, deoarece ele utilizează aceleaşi mijloace de producţie şi
acelaşi utilaj, în aceleaşi condiţii. Pentru a evita această capcană, utilizatorii externi interesaţi în
compararea celor două societăţi trebuie să se asigure că duratale de amortizare sunt comparabile.
Se remarcă că, în condiţiile utilizării unor durate prea mici ale imobilizărilor, deşi par
avantajoase pentru societate (plătind în acest context un impozit pe profit mai mic), permiţând,
totodată, o recuperarea mai rapidă a resurselor investite, conduc la creşterea bunurilor şi serviciilor
şi de aici dificultăţile care pot să apară pe piaţa concurenţială.
Concluzionând putem spune că pericolul de denaturare a imaginii fidele rezultată din
situaţiile fianciare, în condiţiile precizate anterior este aproape inexistent; ceea ce este sigur este că,
cel puţin teoretic acestă opţiune (stabilirea duratelor de utilizare a mijloacelor fixe - apanajul
managerilor) prezintă interes din perspectiva influenţei asupra contului de profit şi pierderi.

Bibliografie:
➢ Feleagă N., Controverse contabile, Editura Economică, București,1997
➢ Feleagă N. și L. Malciu, Politici și opțiuni contabile, Editura economică, București, 2002
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BUNĂTĂTI PENTRU MOȘ CRĂCIUN
Prof. STAN ELENA
Colegiul Economic „Ion Ghica„ Târgoviște
„Bunătăți pentru Moș Crăciun” s-a numit activitatea desfășurată în cadrul protocolului de
colaborare încheiat cu Centrul de zi pentru copiilor cu dizabilități din Târgoviște. Protocolul de
colaborare a fost încheiat anul trecut între Colegiul Economic ”Ion Ghica” și Centrul de zi pentru
copii cu dizabilități, activitățile urmând a se desfășura pe parcursul anilor școlari 2018-2019 și 20192020.
Beneficiarii au avut parte de o surpriză plăcută, pusă la cale de clasa de alimentație publică
(clasa a IX-a, școala profesională), coordonată de doamnele profesor Constantin Valentina și Stan
Elena. Deoarece vizita s-a desfășurat în perioada sărbătorilor de Crăciun, perioadă în care cornurile
şi cozonacii sunt „vedetele” gătite de toate gospodinele, elevii au explicat şi i-au făcut părtaşi pe
beneficiari, la modul de preparare al acestora. În timp ce cuptoarele pregăteau cele făcute cu atâta
emoţie de către micuţii beneficiari, iar toți participanții se încălzeau cu un pahar de ceai fierbinte,
participanții

au fost bucuraţi de un program de dansuri populare, oferit de elevii liceului.

Beneficiarii parteneriatului nu s-au lăsat mai prejos şi au mulţumit la rândul lor, cu un colaj de
colinde.
A fost o zi de poveste, pe care cei de la Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte au dorit
să o ofere cu ocazia Sfintelor Sărbători, tuturor copiilor.
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STUDIU DE CAZ:
LANSAREA UNUI PRODUS PE PIAŢA EXTERNĂ
Prof. BATOG MARILENA
Liceul Tehnologic “General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican” Galaţi
Argument. Prin comercializarea pe piața externă a produsului ”Ulei de cătină” doresc să aduc
beneficii atât cumpărătorilor externi cât și cultivatorilor de cătină din România. Susținând
activitatea producătorilor autohtoni vom creşte economia națională, vom limita nivelul importurilor
şi vom promova hrana sănătoasă, românească .
1.Scurtă prezentare a firmei S.C. Hofigal Export-Import S.A.:
Nr. Registrul Comerțului: J40/10817/1991; Forma legală: SA; CUI: RO384530;
Capital social: 2.000.000 RON; Sediul social: BUCUREȘTI, SECTOR 4; Fax +40 21 3343322;
Website: http://www.hofigal.eu; Domeniul de activitate preponderent - Cod CAEN2120;
Obiect de activitate: Fabricarea preparatelor farmaceutice; Misiunea organizației: Produse naturale
de cea mai înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți.
2.Prezentarea produsului lansat ”ULEIUL DE CĂTINĂ”
Produsul este un supliment alimentar care nu înlocuiește un regim alimentar variat și
echilibrat și un mod de viață sănătos. Are beneficii pentru sănătate, pentru întărirea sistemului
imunitar.
Compoziție: ulei din fructe de cătină (Hippophäe oleum).
Mod de administrare:
Adulţi: 20 picături de 3 ori pe zi, timp de o lună, în cure de 2 - 3 ori pe an.
Copii peste vârsta de 3 ani: 5 picături de 3 ori pe zi, timp de o lună, în cure de 2 - 3 ori pe an.
Forma de prezentare (Anexa 1): flacoane cu 20 ml;50 ml; 100 ml. Produsul este disponibil și sub
formă de capsule moi, în următoarele variante: Ulei de cătina 600mg; 900mg-capsule moi.
3.Analiza mediului extern - piața din Italia
A. Micromediul internațional al firmei
Analiza consumatorilor de pe piața din Italia:
Comportamentul de consum - înclinat spre produse de calitate
Nevoile și preferințele - pentru ingrijirea sănătății
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Puterea de cumpărare - ridicată
Comportamentul de cumpărare - exigent
Analiza intermediarilor de pe piața din Italia:
Târguri/expozitii - Expozitia Internațională de produse organice și naturale "Sana'' Bologna, Italia;
Lanțuri de magazine, supermarket-uri
Analiza concurenților de pe piața din Italia:
Concurența directă - produsele similare importate din Germania, Franța, Polonia, Ungaria
Concurența indirectă - produsele comercializate prin intermediul Internetului
B.Macromediul firmei (analiza P.E.S.T)
Mediul politic:Un cadru legislativ favorabil, acordurile dintre state și politica comercială a statului
Italian pot fi factori care să contribuie pozitiv la lansarea produsului
Mediul economic: Economia bazată pe industrie, pe importul de materii prime, pe legea cererii și
ofertei poate reprezenta un avantaj în lansarea produsului care este fabricat din cătină cultivată întrun mediu bio și nu necesită conservațti/aditivi.
Mediul tehnologic: Factorii tehnologici au contribuit la ridicarea nivelului de trai al populației, la
influențarea preferințelor consumatorilor către produse de calitate fără a fi condiționați de factorul
financiar.
Mediul geografic: Aşezarea geografică face ca Italia să aibă aşa numita „climă mediteraneană”,
partea de nord fiind însă mai apropiată de clima specifică zonei temperat-continentale.
Mediul cultural: Se știe că poporul italian este caracterizat prin rafinament , modă, cultură, fapt
care ne indică existența unei categorii de cumpărători care vor ști să aprecieze un produs de calitate
și care să le poată aduce beneficii sănătății .
4. Analiza SWOT
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Stabilitate privind nivelul ridicat al resurselor

1.Consum relativ mic al produselor bio pe

materiale și financiare

piaţa românească

2. Nivel ridicat al calităţii produselor dovedit de

2.Lipsa facilităților fiscale pentru agenții

numeroasele certificări

economici

3. Tehnologie de producţie avansată

3. Populația cu venituri relativ mici
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4. Avantaj competitiv privind deținerea de

4. Putere mică de cumpărare a pieţei

numeroase marci și produse care se adresează

5. Obiceiuri de consum relativ stabile

sănătății consumatorului

6. Lipsa naţionalismului economic prin

5. Deţinerea unei poziţii stabile pe piaţă

orientarea către produsele din import

6. Deţinerea numeroase premii în topurile

7. Lipsa informării cu privire la efectele

naționale de profil

benefice ale cătinei și a altor plante

7. Experiența de nivel ridicat a personalului de

8. Dificultăți în obținerea fondurilor europene

conducere în domeniul cercetării
8. Condițiile prielnice pentru cultivarea cătinei
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

1.Putere de cumpărare mare a consumatorilor

1.Criza economică la nivel mondial

2.Piaţă de mari dimensiuni

2.Concutenţa

3.Nişa de piaţă

Germania

vizată corespunde cerinţelor

produselor

similare

din

noastre

3.Naţionalismul ridicat de care dă dovadă

4.Atât femeile cât și barbații apreciează

populaţia.

produsele noi cu un nivel de calitate ridicat
5. Dimensiunea diasporei

5. Necesități și posibilități de a intra pe piața selectată
Necesităţi
(analiza mediului din piaţa de origine).

Posibilităţi (analiza mediului pieţei vizate).

1.Lipsa facilităților fiscale

1.Cerința mare pentru produsele bio

2.Populația cu venituri mici

2.Aprecierea publicului față de produsele pe bază

3.Cerința/consumul de pe piața româneasca

de cătină

este relativ mică în comparație cu cea de pe

3.Piața mare de desfacere

piața din Italia

4.Posibilitatea plasării produselor la prețuri

4.Înclinația consumatorilor spre produsele din

avantajoase pentru firma

import

5.Populație cu venituri ridicate
6.Clima și zona geografică impune îngrijirea
atenta a pielii și a părului
7.Concurența redusă
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8.Preferințele consumatorilor femei și bărbați
pentru produse de calitate

6. Nișa de piață vizată și alegerea strategiei de intrare pe piața externă vizată
Nișa de piață:
Femei, bărbați în vârstă de 20-60 ani, educați și preocupați pentru îngrijirea timpurie și constantă
a corpului;
Consumatori cu venituri sigure, peste medie şi mari care preferă produsele de o calitate superioară;
Consumatori cu obiceiuri stabile privind consumul de produse bio;
Consumatori cu probleme de sănătate care pot fi tratate/ameliorate prin consumul acestui produs.
Strategia de intrare pe piața externă vizată: Intrarea directă pe piață prin crearea unei sucursale
de distribuție. Avantaje: Apropierea de consumatori si observarea produsului dacă are succes
7. Determinarea obiectivelor urmărite de programul de marketing internațional
Obiective cantitative
1. Creșterea vânzărilor produsului cu 15% în Italia față de România.
2. Creșterea cotei de piață a firmei pe piața internațională cu 5%.
3. Creșterea traficului pe site cu 50% după introducerea accesării în limba italiană și engleză.
4. Reducerea costurilor campaniei de PPC(plata pe clic) cu 5% în primele 6 luni de activitate.
Obiective calitative
1. Crearea unei imagini favorabile în mintea consumatorilor (poziţionare corectă).
2. Crearea de notorietate pentru produs/firmă.
3. Informarea şi educarea consumatorilor cu privire la beneficiile produsului.
4. Accentuarea diferenţelor dintre produsul lansat şi produsele similare a altor firme de pe piață.
8. Fundamentarea strategiei de marketing internațional
Politica de produs: Legat de dimensiunea gamei vom practica o strategie de selecţie deoarece
produsul ales de noi pentru export are un avantaj concurenţial major pe piaţa aleasă.
Legat de nivelul calitativ vom practica o strategie a diferenţierii calitative deoarece produsul nostru
este singurul de acest fel de pe piaţă.
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Politica de preț: Vom practica strategia preţului înalt sau de luare a caimacului deoarece ne
adresăm unei nişe de piaţă care prezintă caracteristicile necesare identificării cu produsul nostru.
Politica de distribuție: Reţeaua de distribţie între ţări este una directă prin crearea unei sucursale
de distribuţie.
Politica de comunicare: Mixul comunicaţional cuprinde publicitate la tv şi în presă; promovarea
vânzărilor cu ajutorul cuponajului, la târguri, expoziții; utilizarea forţei de vânzare proprie şi a
distribuitorilor; publicitate prin intermediul Internetului (crearea unui site)
9. Bugetul de marketing - Firma a optat pentru alocarea unui buget fix
Activităţi

Suma alocată (euro)

1. Cercetarea pieţei externe vizate

30.000

2. Analiza rezultatelor şi prezentarea concluziilor
3. Amenajarea filialei de distribuţie amplasată pe teritoriul ţării gazdă

3.000
25.000

4. Realizarea paginii WEB în italiană şi engleză

4.000

5. Realizarea mesajului publicitar pentru presă şi televiziune

6.000

6. Difuzarea spotului la tv şi tipărirea afişului în presă
7. Cheltuieli cu pregătirea forţei de vânzare a distribuitorilor

150.000
16.000

8. Analiza impactului lansării
9. Cheltuieli cu salariile

4.000
12.000

Total

250.000

10. Evaluarea programului
Indicatorii necesari pentru evaluarea obiectivelor sunt următorii:
➢ cota de piaţă realizată
➢ valoarea profitului realizat efectiv
➢ focus grupuri - pentru cercetarea imaginii formate în rândul consumatorilor, gradului de
notorietate, cu privire la informarea şi educarea consumatorilor şi în legătură cu beneficiile
aduse de produsul nostru comparativ cu alte produse aflate pe piaţă.

BIBLIOGRAFIE
➢ https://ro.wikipedia.org
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➢ http://www.revistahofigal.ro
➢ http://www.capital.ro
➢ http://www.agriculturae.ro
➢ http://expoit.all.biz/ro/sana-expo
➢ http://agrointel.ro
➢ http://www.zf.ro/companii
➢ www.zf.ro
➢ http://www.listafirme.ro
ANEXA 1 Prezentarea comercială a produsului
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PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI PRIVIND ANTREPRENORIATUL
Prof. FURDUI AMALIA
Colegiul Economic Dionisie Pop Martian, Alba Iulia
În perioada ianuarie-martie 2020 în cadrul concursului „Azi virtual mâine real prin firmele
de exercițiu!”, organizat de Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian am aplicat un chestionar
online referitor la educația antreprenorială din liceu. Acest concurs este destinat elevilor din
învăţământul preuniversitar pentru promovarea bunelor practici în predarea şi învăţarea conceptului
firmă de exerciţiu, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie
Antreprenoriatul joacă un rol crucial în stimularea dezvoltării economice și încurajarea
creării de locuri de muncă. Prin acest chestionar am vrut să identific factorii care îi împiedică pe
elevi să înceapă singuri o afacere, precum și să determin factorii care fac din start o afacere o
alternativă viabilă. Acest chestionar a fost aplicat unui număr de 254 de elevi din clasa XI și clasa
XII. Printre obiectivele chestionarului se numără: măsurarea impactului aptitudinilor personale în
alegerea profilului de învățământ, determinarea gradului în care elevii își doresc o carieră în
antreprenoriat, conștientizarea caracteristicilor individuale ale unui antreprenor de către elevi și
influența culturii antreprenoriale deținute din perspectiva înființării unei afaceri.
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Din acest studiu rezultă că aptitudinile, cunoștințele, aspirațiile individuale influențează în
mare măsură succesul unui antreprenor. Aceste date arată faptul că elevii își conștientizează
propriile calități care le pot oferi o carieră în antreprenoriat. Cu toate acestea, 14% dintre elevi
recunosc că nu le place să muncească sau să inoveze, asociind aceste calități cu o posibilă carieră
în antreprenoriat. În acest caz putem presupune că acești elevi își doresc alte profesii. În proporție
de peste 86% elevii pot să ia decizii, să-și asume riscuri și responsabilități. 75% dintre elevi își
doresc să fie independenți (financiar), iar 57% dintre respondenți cred că sunt lideri. Aceste rezultate
au fost obținute prin evaluarea unor afirmații de către fiecare respondent.
În concluzie putem afirma următoarele: elevii se simt motivați să participe în cadrul firmelor
de exercițiu fie de oportunitatea de a dobândi cunoștințe noi și practice, legate de piața muncii, fie
de dorința de a se dezvolta personal. De asemenea pentru a stimula elevii să participe la activitățile
acestea trebuie gândite astfel încât să se stimuleze creativitatea eleviilor, dar și să faciliteze un cadru
de cooperare; iar contactul cu firmele de exercițiu a reușit să alinieze într-o mare măsură concepțiile
elevilor despre antreprenoriat cu ce se întâmplă în realitate. Astfel, aceștia simt că au dobândit mai
mult pragmatism, atât în viziunile lor asupra antreprenoriatului, cât și a vieții profesionale în
general.

BIBLIOGRAFIE
➢ https://www.scribd.com/doc/98728880/Introducere-in-Spss
➢ http://firmaexercitiu.tvet.ro
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ROLUL FIRMEI DE EXERCIȚIU ÎN DEZVOLTAREA SPIRITULUI
ANTREPRENORIAL AL ELEVILOR
Profesor IONESCU MARIA
Colegiul Economic Rm.Vâlcea
Firma de exerciţiu este un concept didactic, bazat pe învăţarea prin practică, un model de
simulare a proceselor interne desfăşurate într-o firmă reală şi a relaţiilor sale cu alte firme şi
instituţii. Aceasta reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o
abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea
practică a competenţelor dobândite de elevi/studenţi în pregătirea profesională.
Obiectivul general al învăţării prin firma de exerciţiu îl reprezintă dezvoltarea spiritului
antreprenorial, prin:
• familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale
• simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri
• perfecţionarea limbajului de afaceri
• dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate,
gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă,
iniţiativă, perseverenţă, autoorganizare şi autoevaluare
a resurselor individuale, flexibilitate.
Principalele competenţe dezvoltate în firma de exerciţiu:
Competenţe specializate:
• Aplică legislaţia privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea unei firme
• Stabileşte viziunea, misiunea, obiectivele şi strategia firmei
• Realizează procesul de recrutare şi selecţie la nivel de firmă
• Planifică necesarul de personal
• Evaluează personalul angajat în firmă şi propune măsuri de dezvoltare profesională
• Analizează profitabilitatea şi competitivitatea firmei pe piaţă
• Analizează mediul de marketing în vederea dezvoltării afacerii
• Organizează firmă din punct de vedere al proceselor şi structurii aferente acestora
• Manageriază resursele umane ale firmei
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OBIECTIVE PEDAGOGICE
• Să dezvolte competenţe personale (eficienţa la locul de muncă, flexibilitatea,
proactivitatea,orientarea spre rezultate, seriozitatea, comportamentul adecvat, dorinţa de a învăţa
continuu, managementul timpului) cu scopul eficientizării activităţii la nivel de firmă.
• Să dezvolte competenţe sociale (comunicare interpersonală, lucru în echipă, rezolvarea de
probleme, leadership) pentru dezvoltarea activităţii profesionale
OBIECTIVE ECONOMICE
• Să anticipeze nevoile clienţilor promovând o ofertă corespunzătoare
• Să dezvolte strategii de marketing adaptate unor segmente specifice de piaţă
• Să identifice propria poziţie în cadrul firmei
• Să gestioneze corespunzător resursele umane ale firmei.
Fiecare firmă de exerciţiu este, ca şi în activitatea practică, structurată pe departamente:
1) departamentul de personal,
2) secretariat,
3) marketing,
4) vânzări,
5) control,
6) contabilitate,
7) logistică ş.a.m.d.
Elevii lucrează la diferite departamente desfăşurând activităţile specifice acestora.
Pe lângă contactul naţional şi internaţional, un alt punct forţe al firmei de exerciţiu este
simularea. Decizii greşite, care în viaţa reală de afaceri pot duce la periclitarea propriei întreprinderi,
nu au în firma de exerciţiu nici o consecinţă economică reală. Ele sunt o parte importantă a
experienţei proprii a elevilor, un factor esenţial al procesului de învăţare. Este indicat să se exerseze
aceste situaţii de eşec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregătiţi pentru soluţionarea şi
preîntâmpinarea lor.
Obiectivul orei de predare-învăţare-evaluare în firma de exerciţiu este transmiterea
interdisciplinară, orientată spre acţiune şi rezolvarea problemelor, centrată pe elevi a cunoştinţelor
despre activităţile care se desfăşoară în cadrul întreprinderii şi despre relaţiile
dintre întreprinderi. De asemenea activităţile finalizate de partenerii de afaceri pun în mişcare
procesele de învăţare la elevi şi determină motivarea acestora. Dobândirea de competenţe cheie (ex.:
capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competenţe lingvistice)
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îl fac capabil pe elev să aibă mobilitate şi flexibilitate ulterior în lumea activă şi profesională. De
exemplu, dacă elevul trebuie să pună în aplicare, în calitate de referent al departamentului de
achiziţii din firma de exerciţiu, cunoştinţele sale de economia întreprinderii din domeniul
achiziţiilor, ţinând seama de situaţia economică a întreprinderii sale, trebuie să ia decizia optimă în
colaborare cu colegii săi pentru achiziţionare, să recunoască efectul pe care îl va avea asupra
succesului întreprinderii şi să reprezinte această decizie în faţa conducerii firmei.
Şi pentru profesor, în calitate de coordonator al firmei de exerciţiu, firma de exerciţiu
reprezintă o provocare deosebită: o modificare a rolului tradiţional de expunere a informaţiilor în
rolul de colaborator în echipă şi de consilier. În firma de exerciţiu, elevului îi aparţine decizia şi
acţiunea. Profesorul poate interveni în deciziile luate doar dacă deţine o funcţie în firma de exerciţiu.
Înfiinţarea unei firme reale are la bază o idee de afaceri, rezultată în urma analizei mediului
de marketing. Firma de exerciţiu se constituie la nivel virtual, dar respectă în mod real uzanţele
legale din domeniul autorizării, constituirii şi funcţionării unei societăţi. Abordarea virtuală a firmei
de exerciţiu permite o exersare creativă nelimitată, cu menţiunea că se exersează regula şi nu
excepţia, iar abordarea determină transpunerea efectivă în practică.
Exersarea înfiinţării firmei de exerciţiu favorizează dezvoltarea unor competenţe
antreprenoriale prin:
• identificarea surselor de documentare pentru înfiinţare;
• alegerea obiectului de activitate
• stabilirea formei juridice;
• analizarea mediului de afaceri pentru a identifica concurenţa;
• conturarea ideii de afaceri ca urmare a analizei mediului concurenţial şi a instituirii
oportunităţii pe piaţă
Firma de exerciţiu este o firmă virtuală, care are un obiect de activitate stabilit pe baza unui
studiu de piaţă încadrat conform clasificării activităţilor din economia naţională (codurile CAEN ).
Forma juridică a firmei de exerciţiu are la baza modelul societăţii comerciale din mediul
real. Societăţile comerciale, în majoritatea cazurilor, se autorizează ca SRL, urmând ca în viitor să
se transforme în SA, pe măsură ce se extinde firma.

În concluzie, implementarea conceptului de "Firmă de exerciţiu" îşi propune crearea tipului
de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou
produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.
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REZULTATELE PRECONIZATE în urma aplicării acestei metode sunt:
• creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor
• reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă
• mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă
• flexibilitate
• asumarea iniţiativei şi a riscului.

BIBLIOGRAFIE
➢ www.firmaexercitiu.tvet.ro
➢ www.roct.ro
➢ www.kulturkontaktaustria.at
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ROLUL CHESTIONARELOR APLICATE ÎN CADRUL
PROIECTELOR INTERNAȚIONALE
Profesor POȘTOVEI CĂTĂLINA ILEANA
Colegiul Economic Buzău
În perioada 2018-2020, Colegiul Economic Buzău derulează un nou proiect Erasmus+: Food
in our Lives/ 2018-1-DE03-KA229-047244_2. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Berufskolleg
Wirtschaft und Verwaltung Ahaus- Ahaus/ Germania; Lycée Jules Mousseron- Denain/ Franța; IES
Nosa Señora dos Ollos Grandes-Lugo/ Spania; Colegiul Economic Buzău/ România.
Obiectivele proiectului sunt ambițioase și putem enumera câteva:
Conștientizarea: valorii sociale și educaționale a patrimoniului comunitar european; pericolelor
prezentate de alimentele nesănătoase;impactului producției de alimente asupra MEDIULUI; risipei
de alimente și a dimensiunii etice a acesteia;importanței dezvoltării de IMM-uri în aria procesului
de producție și marketing al produselor alimentare locale.
Schimbarea comportamentului cu privire la: importanța gătitului acasă și identificarea unor noi
rețete sănătoase; obiceiurile alimentare în scopul reducerii fenomenului de obezitate; interesul legat
de proveniența alimentelor;testarea și consolidarea abilităților antreprenoriale prin dezvoltarea de
concepte de marketing pentru produsele alimentare locale.
Dezvoltarea: abilităților TIC; abilităților de comunicare și lucru în echipă; abilităților de
comunicare în limbi străine; competențelor interculturale; încrederii în sine.
Derularea acestui proiect a prilejuit elevilor Colegiului Economic Buzău să întâlnească
oameni de afaceri care se ocupă cu obținerea și comercializarea de alimente naturale produse prin
metode tradiționale, să participe la mobilități în Franța, Spania, Germania, să fie gazde pentru elevii
și profesorii din celelalte țări partenere, să realizeze prezentări, filmulețe, reviste și să elaboreze, să
prelucreze și să analizeze chestionare tematice.
Una dintre activitățile interesante ale proiectului constă din aplicarea de chestionare cu
diverse topici, elevilor premergător participării la o mobilitate. Chestionarele au întrebări pe o
anumită temă prestabilită, temă ce urmează a fi studiată pe parcursul mobilității. O primă
mobilitatea a avut loc în Franța în perioada 18-23 noiembrie 2013.
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Tema mobilității a fost ”Alimentele parte a culturii noastre”. Elevii au avut de răspuns la
un chestionar: ”EATING HABITS. ITS OUR CULTURE!” care a cuprins întrebări cum ar fi:
1. Preferi mesele pe bază de: legume și fructe; lactate; carne; pește; carbohidrați (cartofi, orez, paste,
etc.); masă echilibrată cu toate aceste componente.
2. Preferi: mâncare tradițională (din țara ta); mâncare modernă; mâncare internațională; fast food.
3. De unde aveți mâncarea, la școală?
4. De câte ori pe săptămână familia ta mănâncă împreună o mâncare gătită acasă?
5. Participi la pregătirea prânzului sau a cinei în familia ta?
6. Când ieși în oraș, ce fel de loc preferi pentru mâncare?
7. Cât timp durează mesele tale în ziua școlii?
8. Cât durează masa tradițională de familie?
9. Unde preferi să mănânci când mănânci acasă?
10. Care este cea mai importantă masă a unei zile școlare?
11. Obișnuiești să mănânci împreună cu familia într-o zi școlară?
12. Care este „masa festivă” preferată?
13. Cu mâncarea, vă asociați mai ales: să mă mențineți în viață; plăcere; sentiment de comunitate;
stres (din cauza alergiilor sau a altor probleme de sănătate sau a unei tulburări)"
A doua întâlnire a avut ca temă ” Alimentele și sănătatea” și a avut loc în Spania, în perioada 24
februarie - 1 martie 2019. Întrebările la care au răspuns elevii noștri:
1. Care este compoziția obișnuită a mesei tale de dimineață?
2. Care este compoziția obișnuită a mesei tale de prânz?
3. Care este compoziția obișnuită a mesei de seară?
4. Ce legumă îți place? Cât de des consumi legume?
5. Ce pește / carne îți place? Cât de des consumi pește / carne?
6. Ce paste și legume boabe vă plac? Cât de des consumi paste sau legume boabe?
7. Ce produse lactate vă plac? Cât de des consumi produse din lactate?
8. Când te speli pe mâini?
9. Când vă spălați pe dinți?
10. Faceți vreun exercițiu fizic în afară de orele de sport?
11. Câte ore pe săptămână faceți exerciții fizice?
12. Cum te duci la școală?
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13. Câte ore petreci vizionând emisiuni TV, jucând jocuri video sau navigând pe Internet/ pe social
media pe zi?
14. Ce mese iau membrii familiei tale împreună?
15. La ce oră mergi la culcare în zilele săptămânii?
16. Câte ore dormi normal?
17. Ce faci pentru a te relaxa după stres?
Următoarea mobilitate a avut loc în România, în perioada 4-8 noiembrie 2019. Pentru a
pregăti mobilitatea care a avut ca temă ”Alimentele și economia”, elevii și profesorii români au
pregătit un chestionar care a fost aplicat unui număr de 100 elevi din cele 4 țări partenere în proiect
și care au răspuns la următoarele întrebări:
1. În ce măsură credeți că alimentele consumate reflectă nivelul de viață?
2. Alimentația este o componentă a stilului tău de viață?
3. Producția alimentară reflectă puterea economică a unui stat?
4. În producția alimentară, marii producători sunt cei mai importanți?
5. În producția alimentară producătorii mici sunt cei mai importanți?
6. Legislația UE în domeniul agriculturii favorizează producătorii mari?
7. Legislația UE în domeniul agriculturii favorizează producătorii mici?
8. Cumpărați produse agricole/alimentare locale?
9. Cumpărați produse agricole/alimentare importate?
10. Autoproducția alimentară reprezintă o sursă pentru familia ta?
11. Reclamele alimentare influențează consumul?
12. Cât reprezintă partea din veniturile lunare ale familiei tale destinată achiziționării de alimente?
13. Familia ta consumă produse de comerț echitabil?
Ultima mobilitate a proiectului a avut loc în Germania și a avut ca temă:”Alimentele și
etica”. Chestionarul on line s-a axat de data aceasta pe întrebări cum ar fi:
1. Când cumpărați mâncare, ce criteriu este cel mai important pentru dvs., pe lângă gust?
2. Cumpărați mâncare regională?
3. Cumpărați produse „bio”?
4. Cumpărați produse de comerț echitabil?
5. În familia ta vorbești despre impactul etic al alimentelor?
6. În gospodăria ta, mâncarea este aruncată?
7. De ce se aruncă mâncarea?
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8. Ce produse sunt aruncate mai des?
9. În gospodăria ta îți produci propria hrană?
10. Consumați o mulțime de produse de tip Fast Food?
11. Care dintre aceste tipuri de alimente au amprenta de carbon mare?
12. Credeți că prețurile la produsele alimentare trebuie să crească pentru a avea produse alimentare care
să corespundă standardelor etice?
13. În țara dvs., aspectele etice ale alimentelor sunt o problemă importantă?
Răspunsurile oferite de elevii noștri ne-au permis să planificăm mai efficient activitățile
derulate pe perioada mobilităților. Pentru elevi considerăm că au constituit un punct de pornire în
procesul de autoreflecție cu privire la stilul de viață pe care îl duc. Cât de sănătos este acesta și ce
schimbări pot realize la nivel personal.

https://twinspace.etwinning.net/75774/home
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METODA ORDONĂRII RANGURILOR
DISCIPLINA MARKETING CLASA a XI-a
Profesor ALEXE NICOLETA MONICA
Colegiul Economic ,,COSTIN C. KIRIŢESCU” Bucureşti
Metoda ordonării rangurilor este o metodă comparativă de scalare prin care i se solicită
subiectului investigat să ierarhizeze toţi stimulii cercetaţi în funcţie de criteriul evaluat.
Exemplu: O firmă producătoare de produse de curăţenie a realizat o cercetare supunând
investigaţiei un număr de 1000 respondenţi, în scopul identificării poziţiei pe care marca proprie A
o deţine între principalele mărci concurente B, C şi D, din perspectiva aprecierilor consumatorilor.
În acest sens respondenţilor li s-a adresat următoarea solicitare:
Vă rugăm să realizaţi un clasament al mărcilor de produse de curăţenie A, B, C, D, indicând pentru
fiecare dintre acestea locul pe care îl deţine din perspectiva aprecierilor d-voastră:
Notă: Vor oferi răspunsuri doar respondenţii care cunosc toate cele 4 mărci evaluate.

Marca

Locul deţinut (se va indica I pentru marca cea mai
apreciată, II pentru cea de a doua ş.a.m.d.)

A
B
C
D

În cazul utilizării acestei scale, pentru a putea realiza ierarhia, respondenţii trebuie să
cunoască toate produsele supuse evaluării. 45 respondenţi au declarat că nu cunosc cel puţin una
dintre mărci, motiv pentru care nu au realizat ierarhia solicitată. Rezultatele centralizate ale celor
955 respondenţi care au ierarhizat mărcile cercetate se prezintă astfel:
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Locul atribuit (scor acordat)

Marca

Total

I (4)

II (3)

III (2) IV (1)

A

245

308

235

167

955

B

366

301

233

55

955

C

142

148

230

435

955

D

202

198

257

298

955

Total

955

955

955

955

X

Pentru prelucrarea informaţiilor fiecărui rang i se atribuie scoruri de la n la 1, unde n –
numărul stimulilor investigaţi. În cazul de faţă fiind 4 stimuli investigaţi / locuri, scorurile atribuite
sunt de la 4 (pentru locul I) la 1 (pentru locul IV).
Prelucrarea datelor presupune determinarea scorurilor medii pentru fiecare stimul investigat
şi ierarhizarea acestora în funcţie de valorile obţinute.
Valorile scorurilor medii aferente fiecărei mărci evaluate, precum şi locul deţinut din
perspectiva aprecierilor consumatorilor se prezintă astfel:

Marca

Scorul mediu calculat pe o scală de la

Locul

evaluată

4 (locul I) la 1 (locul IV)

atribuit

A

2,66

II

B

3,02

I

C

2,00

IV

D

2,32

III

Exemplu de calcul pentru Marca A:

4x245+3x308+2x235+1x167
________________________

= 2,66

955
Interpretare: Se constată că marca B a obţinut cel mai mare scor (3,02) situându-se astfel pe locul I
(între cele 4 mărci evaluate) din perspectiva aprecierilor medii ale consumatorilor şi este urmată de
mărcile: A (locul II), D (locul III) şi C (locul IV).
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APLICAȚII - exemple
Metoda ordonării rangurilor
1.O firmă doreşte să creeze un sortiment nou de îngheţată şi realizează în acest scop o anchetă pe
un eşantion de 100 de persoane, cărora li se solicită să indice atributele după care îşi aleg acest
produs când achiziţionează. Atributele selectate pentru aceasta anchetă sunt: gustul, ambalajul şi
preţul produsului îngheţată, iar rezultatele au fost sistematizate în tabelul următor:

Atribute

I

II

III

Gust

75

20

5

Ambalaj

25

50

25

Preţ

0

30

70

Se cere: să se ierarhizeze cele trei atribute în funcţie de importanţa lor în luarea deciziei de
cumpărare.
Rezolvare:
Locul I – 3 puncte
Locul II – 2 puncte
Locul III – 1 punct
Calculăm scorurile pentru fiecare atribut al produsului îngheţată:
Pentru: Gust S1 =

75x3 + 20x 2 + 5 x1 270
=
= 2,7 => Locul I
100
100

Pentru: Ambalaj S2 =
Pentru: Preţ S3 =

25x3 + 50x 2 + 25x1 200
=
= 2 = > Locul II
100
100

0 x3 + 30 x 2 + 70 x1 130
=
= 1,3 = > Locul III
100
100

Interpretarea rezultatelor:
Atributele cele mai apreciate de cumpărători la produsul îngheţată în momentul luării deciziei de
achiziţionare sunt gustul şi ambalajul acestuia, şi mai puţin important este preţul, de aceea firma
trebuie să acorde o importanţă deosebită acestora în momentul creării produsului.
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Importanţa acodării atributelor
3

2.7

2.5
2

2
1.5

1.3

1
0.5

0
Gust

Ambalaj

Preţ

2.Un hotel situat în staţiunea Sinaia doreşte să afle, printre altele, care sunt principalele motive
pentru care clienţii săi îl vizitează. În acest scop a fost distribuit un chestionar unui eşantion
reprezentativ de 700 de persoane. Una dintre întrebările chestionarului solicită repondenţilor să
întocmească un clasament al motivaţiilor, în ordinea descrescătoare a importanţei. Rezultatele
obţinute au fost următoarele:
Motivaţii

Rangul acordat
I

II

III

Prestigiul hotelului

157

215

328

Preţurile practicate

269

287

144

Locaţia hotelului

274

198

228

Care este ierarhia motivaţiilor clienţilor şi ce importanţă are situaţia respectivă pentru activitatea
hotelului?
Rezolvare:
Calculând scorurile pentru fiecare motivaţie în parte, se obţine următoarea situaţie:
Pentru: Prestigiul hotelului

S1 =

3 x157 + 2 x 215 + 1x328 471 + 430 + 328
=
= 1,76 => Locul III
700
700

Pentru: Preţurile practicate
S2 =

3 x 269 + 2 x 287 + 1x144 807 + 574 + 144
=
= 2,18 => Locul I
700
700
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Pentru: Locaţia hotelului
S3=

3 x 274 + 2 x198 + 1x 228 822 + 396 + 228
=
= 2,06 => Locul II
700
700

Interpretarea rezultatelor:
Principala motivaţie este preţul, urmată de locaţie, iar prestigiul este pe ultimul loc dintre cele trei
criterii menţionate. Convenabilitatea este deci criteriul care corespunde cel mai bine exigenţelor
clienţilor hotelului din Sinaia. În campaniile de informare şi promovare ale hotelului va trebui să se
pună accentul pe această caracteristică. Totuşi, nu trebuie ignorat nici faptul că un număr însemnat
de clienţi au considerat prestigiul ca fiind o motivaţie importantă.

Importanţa acordării motivaţiilor
2.18

2.5
2

2.06

1.76

1.5
1
0.5
0
Prestigiul
hotelului

Preţurile
practicate

Locaţia hotelului
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➢ Boier Leonte, Rodica A. (2001), Cercetări de marketing, Editura Fundaţiei Academice “Gh.
Zane”, Iaşi.
➢ Cătoiu, Iacob, Carmen Bălan, Bogdan Onete, Ioana Cecilia Popescu, Călin Vegheş (1997),
Cercetări de marketing - probleme şi studii de caz, Editura Uranus, Bucureşti.
➢ Pop, Marius D., Adrian G. Pocol, Mihai F. Băcilă, Ovidiu I. Moisescu (2004), Cercetări de
marketing: teste – aplicaţii – studii de caz, Editura Alma Mater, Cluj - Napoca.
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PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ PROFESIONALĂ
Profesor BECA FELICIA
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
MOTO:
“Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta, numai copilul nu! Acum este timpul
când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune: ”AȘTEAPTĂ PÂNĂ
MÂINE! Numele lui este AZI!!!” GABRIELA MISTRAL
I. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE
•

Comunicare eficientă cu elevii, părinţii, rudele de familie, personalul din unitatea școlară şi alte
persoane din comunitate.

•

Facilitarea dezvoltării și implementării unei viziuni comune, sănătoase în familie, pentru viitorul
copilului și pentru comunitatea din care fac parte.

•

Colaborarea cu persoanele abilitate pentru a planifica şi implementa activităţi care promovează
realizarea obiectivelor şcolii în localitatea natală.

•

Susţinerea elementelor de cultură pozitivă, tradiționale zonei în care trăiesc şi promovarea în
activitatea din grădiniță.

•

Participarea la elaborarea de programe de instruire care promovează bunele maniere și respectarea
tradițiilor locului natal.

•

Demonstrarea competenţelor şi aptitudinilor de a conduce sau a fi într-o echipă eficientă sau ca
jucător în cadrul unității școlare unde lucrez şi comunitatea unde trăiesc.

•

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi
autonome şi creative, la formarea unor copii: sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să
se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

•

Acumularea de către elevi a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi
autoinstruirii, pe durata întregii vieţi.

•

Educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului de opinii.

•

Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală
permanentă.
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II. ANALIZA SWOT PERSONALĂ
PUNCTE TARI (Strenghts)

PUNCTE SLABE (Weaknesses)

Dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare continuă

Implicarea simultană în activităţi

dublată de curiozitate;

din domenii diferite;

Dorinţă de autodepăşire, răbdare şi tenacitate în urmărirea

Resurse financiare limitate la

scopurilor propuse;

salariul bugetar;

Capacitate de asimilare a informaţiilor din domenii

Roluri asumate multiple; Resurse

diferite;

de timp limitate comparativ cu

Găndire divergentă;

volumul de achiziţii de informaţii

Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire;

necesar;

Capacitate de analiză a situaţiilor problematice, de

O singură limbă străină cunoscută;

descompunere a problemelor complexe în probleme
simple în vederea rezolvării şi reasamblare într-o viziune
integratoare;
Atitudine pro-activă;
Cunoştinţe IT (hardware şi software) şi de tehnoredactare
computerizată, EDCL PROFILE CERTIFICATE/ ECDL
START Computer Essentials, Online Essentials, Word
Processing, Spreadsheets ;
Cunoaşterea limbii engleze îmi permite accesul la
informaţii din surse externe;
Capacitate de comunicare şi relaţionare;
Dispoziţie de lucru în program prelungit;
Contacte în cadrul factorilor de decizie din cadrul
administraţiei publice locale;
Capacitate empatică;
Experienţă la catedră de peste 15 de ani;
Achiziţii dobândite prin acumularea de credite
transferabile în ultimii 5 ani: - Certificat EXPERT
CONSILIERE, Certificat EVALUATOR ÎN SISTEMUL
FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE, Atestat de
formare continuă a personalului didactic Profesor -
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evaluator de competențe profesionale, Certificat CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA
Certificat - MENTOR, ş.a.
Responsabilitate asumată;
Membru în echipa de proiect „FIRME DE EXERCIȚIU”
al şcolii noastre;
OPORTUNITĂȚI (Opportunities)

RESTRICȚII (Threats)

Cursuri de formare, formator și expert prin programe

Expunere la radiaţia

POSDRU;

electromagnetică (lucrul la

Participarea la proiecte „FIRMA DE EXERCIȚIU”;

calculator peste 8 ore/zi);

Valorificarea experienţei prin implicarea activă în proiecte

Diminuarea acuităţii vizuale;

şcoală-comunitate;

Reducerea numărului de clase;

Acces la informaţii din domenii diverse, complementare;

Predictibilitate scăzută datorită

Valorificarea cunostinţelor/ achiziţiilor dobândite şi

schimbărilor legislative.

comunicarea prin intermediul internetului;
Autorul unor discipline opţionale în cadrul C.D.L.;
Familia care acordă sprijin pentru dezvoltare;
Comunitatea care este un bun mediu de dezvoltare;
Programele adresate gurpurilor vulnerabile, economia
socială;

III. ROLURI PERSONALE
✓ Profesor învăţământ liceal, specialitatea turism - servicii, la Colegiul Economic ``Dionisie Pop
Marțian” Alba Iulia.
✓ Membru al echipei de proiect „FIRMA DE EXERCIȚIU”.
✓ Responsabil Comisie metodică Tehnologii.
✓ Formator, mentor, consilier orientare privind cariera, metodist.
✓ Diriginte, membru în conisia de inventariere a școlii
IV. MISIUNEA PERSONALĂ
Între fenomenele descrise de diferite ştiinte există o strânsă interdependenţă. Înţelegerea
lumii trebuie abordată din perspectiva unităţii cunoaşterii în dinamica ei stidiată la nivel
multidisciplinar şi transdisciplinar.
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Urmăresc în întrega activitate pe care o desfăşor pregătirea omului pentru viaţă, formarea
capacităţii de adaptare continuă la o dinamic a pieţei muncii în care omul să îşi poată îmbunătăţi
calitatea vieţii în armonie cu mediul natural care îl susţine.
Pregătirea postuniversitară a specialistului în educaţie trebuie să fie mai mult decât o simplă
extensie cantitativă a cunoştinţelor existente, în condiţiile în care se dovedeşte că nu mai este
suficient să fii bun într-un anumit domeniu.
Profesorului, căruia îi revine misiunea de a conduce destine, i se cere să fie capabil să
restructureze şi să adapteze cunoştinţe din domenii/aspectele diverse ale realităţii astfel încât să
ofere o viziune de ansamblu asupra vieţii precum şi persepective care să permită integrarea şi
valorizarea individului în cadrul societăţii dar şi ca cetăţean al Terrei.
Este de dorit să înţelegem cât mai repede că: trebuie să dezvoltăm mintea la nivelul
complexităţii naturii, nu să simplificăm natura la nivelul minţii şi cunoştinţelor avute la un moment
dat.
Modalităţi de

Nevoi
profesionale

Obiective

identificate

apreda în mod interactiv
şi centrat pe elev
• Cunoaşterea şi folosirea
Predare
interactivă şi
centrată pe
elev

metodelor de stimulare a
gândirii independente a
elevilor
• Îmbunătăţirea capacităţii
de a adapta predarea în
funcţie de nivelurile
diferite și stilurile de
învățare ale elevilor

2.
Competenţe de

realizare

Timp alocat

evaluare a nivelului
de realizare a
obiectivelor

• Creşterea capacităţii de

1.

Strategii şi mijloace de

• Predare interactivă şi

Rezultatele muncii

centrată pe elev

elevilor ,

• Cursuri de formare

performanţele lor

continuă

materializate în

• Studiu individual

rezolvarea

• Rezolvarea de

Permanent

independentă a

probleme

problemelor,

• Participarea la

găsirea soluţiilor şi

concursuri şcolare

modalităţilor de

• Realizarea de activităţi

rezolvare a

în grupuri mici

problemelor.

• Utilizarea unei game

• Cursuri de formare

variate de instrumente

• Gamă variată de

• Identificarea elevilor

instrumente de
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evaluare
continuă la
clasă

care au nevoie de atenţie

evaluare pentru a

Materiale didactice

suplimentară

identifica diferenţele

îmbunătăţite

• Ajustarea materialelor

în progresul elevilor

didactice şi metodelor în

• Studiu individual

cazul neatingerii
• Formare continuă prin

3.

intermediul CCD:

Perfecţionarea
cunoştinţelor

• Valorificarea

„Abilitarea corpului

Februarie

Obţinerea

în domeniul

oportunităţilor de

de profesorilor

martie

certificatului de

resurselor

dezvoltare a carierei

metodițti pentru

2017

absolvire

umane

învățământul
preuniversitar”

4.
Abordări

• Valorificarea

multi şi

competenţelor prin

transdisciplina

propuneri de opţionale

re în cadrul

în cadrul unităţilor de

C.D.L.

invăţământ (C.D.L.)

• Propuneri în cadrul

Februarie

C.D.L.

2017

Aprobarea CDL –
urilor propuse de
către ISJ

Realizarea

5.
Participarea la
viaţa
comunităţii

• Îmbunătăţirea imaginii

• Participarea ca

şcolii prin implicarea în

membru în colectivul

proiecte şcoală-

de redacţie a

comunitate; Alba

publicaţiei locale

Carolina FOOD FEST • Participarea la proiecte
2016

proiectului cu
finanţare de la
Conform

bugetul local

calendarului

Participarea la

de acţiuni

activităţile de
ecologizare şi la

pe teme de mediu

concursuri pe teme
de mediu

6.
Comunicare în
mediul virtual

Menţinerea unui rol activ

• Actualizarea datelor

în societatea civilă

de pe site-ul școlii

Extinderea comunicării în

• Publicarea

afara instituţiei

materialelor de
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specialitate de
www.didactic.ro
http://www.roct.ro/pers
on/robert-beschea/
7.

• Lecturi, participări la

Informarea
permanentă şi

seminarii, urmărirea

formarea

programelor în

viziunii de
ansamblu

Lărgirea universului
cunoaşterii în domeniul

asupra

ştiintei

domeniu
• Structurarea unor
informaţii la nivelul de

evenimentelor

înţelegere al

globale

partenerilor de discuţii

Documentarea
permanentă,
abordarea
Permanent

problemelor
actuale din
perspective
multiple
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➢ Buckingham, M., Clifton D.O. ; Descoperă-ți punctele forte cu testul Clifton (Strenghtsfinder),
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➢ Deac, V., Servicii de consiliere a carierei adaptate nevoilor comunității, Craiova, MJM, 2008;
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MIJLOACE DE COMUNICARE
Profesor IONEȘTI CARMEN MIHAELA
Colegiul Economic Costin C Kirițescu, București
Școala: Colegiul Economic Costin C Kiritescu, Bucuresti
Propunător: Prof. Ionești Carmen Mihaela
Clasa: a X-a E
Modul: Comunicare și etică profesională
Subiectul lectiei: Mijloace de comunicare
Obiectiv fundamental: Oferirea de informaţii privind mijloacele de comunicare utilizate în
Obiective operationale: La sfârșitul activității didactice toți elevii ar trebui sa fie capabili:
▪

O1 Să defineasca mijloacele de comunicare

▪

O2 Să clasifice mijloacele de comunicare

▪

O3 Să identifice mijloacele de comunicare scrisă și cele orale

▪

O4 Să explice principiile unei comunicări eficiente
Strategia didactică
Metode si procedeee

▪

M1 Conversatia euristica

▪

M2 Explicația

▪

M3 Dezbaterea

▪

M4 Exercițiul
Mijoace de învățământ:

▪

m1 platforma Classroom, PPT, video

▪

m2 manual digital https://online.fliphtml5.com/ujopf/wvde/

▪

m3 calculator și internet (Meet)
Forme de organizare a activității elevilor:

▪

Fo1 Frontală

▪

Fo2 Individuală
Evaluare:

▪

Chestionare orală
Durata: 40 minute
Locul de desfășurare: online, platforma Classroom, prin Google Meet
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SCENARIUL DIDACTIC
Nr.

Evenimentele

crt.

instruirii

1

Moment

Activitatea profesorului

Notează absențele

organizatoric Verifică
2 min

Strategia

Activități ale lecției

didactică

Activitatea

M

elevului

m

Obiective

Fo

Răspund la apel

existenta Verifică

și M1 m3 Fo1

condițiilor de desfășurare a optimizează
lecției online

condițiile

de

lucru
2

3 min

Prezentarea titlului lecței

Notează în caiete M1 m1 Fo1

Prezentareaobiectivelor

titlul lecției

m3

operaționale
3

20 min

Recapitualrea
legate

de

noțiunilor Urmăresc
comunicare prezentarea

verbală

profesorului

M1 m1 Fo1

O1

M2 m2
M3

tipurilor Notează în caiete

Prezentarea

rețelelor de comunicare

ideile principale

Enumerarea principalelor

O2

mijoace de comunicare
scrisă și orale
Explicarea

principiilor

O3

unei comuncicări eficiente

O4

Prezentare PPT
4

10 min

Profesorul

propune Individual,

vizionarea

filmului: online

Modern

means

M4 m1 Fo1

O3

m3 Fo2

of

communication
5

și

analizează Elevii comunică M1 m1 Fo1

Fixarea

Întreabă

noilor

răspunsurile elevilor

ideile și opiniile,

cunoștințe

Răspunde la întrebările formulează

dobândite

adresate de elevi

O1 - O4

m3

întrebări

3 min
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Prezintă

pe

ecran

întrebările
6

Feedback
2 min

Profesorul

evidențiază

M1 m3 Fo1

elevii implicați în lecție
Temă

SCHIŢA LECŢIEI
Recapitularea cunoştinţelor dobândite anterior: Ce înseamnă comunicare? Principalele forme de
comunicare: verbală și nonverbală.
Comunicarea:
▪

Este formă particulară a relației de schimb între două sau mai multe persoane, între două sau mai
multe grupuri, care are ca elemente esențiale relația dintre indivizi sau dintre grupuri

▪

Este ca o umbrelă sub care se află toate problemele lumii

▪

Este ca un meci de tenis

▪

Este ca un drum cu dublu sens
Rețelele de comunicare:

▪

formale (ședințe, analize, rapoarte);

▪

informale (discuții libere).
Mijloace de comunicare:

▪

Mass-media (presă, radio, TV)

▪

Mijloace de comunicare orală: (telefonul și audioconferința)

▪

Mijloace de comunicare scrisă

▪

Mijloace de comunicare vizuală

▪

Mijloace de comunicare audiovizuală

▪

Internet
Principiile unei comunicări eficiente:
1. O persoană trebuie să fie pregătită atât pentru rolul de emițător, cât și pentru cel de receptor.
Emițătorul trebuie să aibă în vedere următoarele:

▪

să pregătească atent mesajul;

▪

să folosească o tonalitate adecvată vocii;

▪

să verifice dacă s-a înțeles mesajul.
Receptorul trebuie:

▪

să clarifice sensul mesajului;
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▪

să cunoască ce dorește emițătorul de la el;

▪

să identifice părțile utile din mesaj.
2. Realizarea de către emițător și de către receptor a unui feedback eficient.
Prezentatre film “Modern means of communication”

1. De ce comunicăm? Să împărtășim idei, gânduri, informații.
2. Care sunt principalele mijloacele de comunicare?
Scrisorile: le scriem, introducem foaia în plic, scriem adresa destinatarului și expeditorului,
scrisoarea punem timbru, o ducem la Poștă, poștașul ia și o sortează, o expediază, o aduce
destinatarului, celui căruia i-ai scris.
3. Mobilul: Vorbim, trimitem texte, filmăm, poze, e-mailuri, ascultăm muzică, GPS, cel mai rapid
mijloc de comunicare
4. Faxul: trimitem copii ale materialelor prin formarea unui număr de telefon către alt fax.
5. Computerele: comunicăm cu oamenii din toate colțurile țările, cu ajutorul internetului trimitem
mesaje instant, e-mail.
6. TV: aflăm știri, programe Tv, documentare;
7. Ziare: ne transmit ceea ce se întâmplă în jurul nostru în lume;
8. Radioul: ascultăm muzică, programe, știri;
9. Telex: un sistem internațional de telegrafiere prin mesaje printate transmise și primite prin telescrin,
utilizat rețelele de internet informațiile trimise se pot descărca orice display.
Temă: Vizionarea filmului “Tehnologii și mijloace de comunicare intergenerații”
Elevii sunt rugați să vizioneze filmul și să identifice mijoacele de comunicare specific fiecărei
generații.
Surse informaționale și referențiale. Bibliografia de specialitate:
➢ Dorin Viorica Bella - Etică și comunicare profesională manual pentru clasa a X-a ed. CD
Press, Bucureşti, 2017
➢ Bibliografia pedagogică: Pâinișoară Ion Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom,
2004
➢ Ionești Carmen - Suport curs Etică și comunicare profesională
➢ https://youtu.be/--OC8hw2bj8
➢ V. Marcu, L. Filimon (coord.) Psihopedagogie pentru formarea profesorilor, Ed.
Universității din Oradea, 2009
➢ Documente normative: Curriculum de specialitate, orarul școlii
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COMUNICAREA EFICIENTĂ
Profesor POPESCU CONSTANTIN ADRIAN
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „GHEORGHE AIRINEI” București
An şcolar: 2019-2020
Clasa: a X-a
Profesor: Popescu Constantin Adrian
Modulul: Etică și comunicare profesională
Titlul lecţiei: Comunicarea eficientă
Tipul lecţiei: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe - mixtă
Durata: 50 min
Locul de desfăşurare: Sala de clasă/laborator
Scopul lecţiei: Dezvoltarea competenţelor de comunicare eficientă - o cale reală de formare a
personalităţii elevului.
Rezultatul învăţării: Consolidarea actului de comunicare
Competenţe specifice:
C1 Utilizează tehnici de comunicare interpersonală adecvate situațiilor și contextelor profesionale
și dezvoltării personale în scopul obținerii performanței
Obiective operaţionale. După parcurgerea acestei unităţi de competenţă elevii vor fi capabili:
O1 - să definească conceptul de comunicare;
O2 - să identifice calităţile unui comunicator eficient;
O3 - să evoce importanţa comunicării eficiente;
O4 - să enumere elementele unei comunicări eficiente;
O5 - sa cunoască regulile de bază pentru o comunicare eficientă
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Strategii didactice:
❖ Principii didactice principiul legării teoriei de practică; principiul însuşirii conştiente
şi active a cunoştinţelor acumulate anterior;
❖ Metode şi procedee: dialogul, explicaţia, expunerea, conversaţia euristică,
exerciţiul, problematizarea, observaţia dirijată, învăţarea prin descoperire;
❖ Mijloace şi materiale: caiete, coli A4, chestionare; tabla, videoproiector.
Forma de organizare a activităţii: frontală; individuală; pe grupe.
Evaluare: formativă prin chestionare orală și aprecierea verbală și prin fișă de feed-back
SCENARIUL DIDACTIC/DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele
lecţiei

Competenţe
specifice/
obiective
operaţíonale

2’

face prezenţa, asigură condiţiile de ordine
şi disciplină, pregăteşte materialele
didactice necesare lecţiei;

organizatoric

Instructaj
verbal

Elevii îşi pregătesc caietele.

Explicaţia

Elevii au avut tema pentru acasă care se

Explicaţia

verifică;

2.
a noţiunilor

Forme de
evaluare/ de
organizare a
activităţii

Profesorul intră în clasă, salută elevii,

1. Moment

Reactualizare

Conţinutul lecţiei

Dozare

Strategia
didactică/
Resurse

-

Frontală/
Individuală

Profesorul subliniază principalele idei din
C1

10’

anterioare

lecţiile anterioare, comunicând cu elevii,

Expunerea

punându-le acestora întrebări; Elevii

Conversaţia

formulează răspunsuri.

prin

Comunicarea nonverbală (concept,

verificarea
temei

importanta, tipuri de comunicare
nonverbală și componentele comunicării
nonverbal
Limbajul tăcerii
-

Dialogul
Conversaţia
euristică

Limbajul timpului
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-

Limbajul corpului

-

Gestica

-

Tonalitatea vocii

-

Aspectul fizic/prezența personală

-

Limbajul spațiului)
Profesorul stabilește o atmosferă propice

3. Captarea
atenţiei

2’

activității didactice prin spargerea gheții

Expunerea

(joc didactic): exercițiu de energizare și

Individuală

captarea atenției. Elevi vor primi câte o
coală de hârtie. Vor primi instrucțiuni,

Frontală/

Explicaţia

Stimularea

fără să comunice între ei sau să pună

interesului

întrebări:

elevilor pt.

"Îndoiți coala de hârtie în două!";

participarea

"Rupeți colțul din stânga sus";

activă la

"Îndoiti din nou coala de hârtie";

noua lecţie

"Acum rupeți colțul din dreapta jos";
"Îndoiți înca o data foaia".
"Rupeți colțul din dreapta jos."
Acum fiecare dintre voi desfaceți coala
de hârtie. Arătați-o celorlalți.
Ce constatați?
Discuțiile care vor urma vor duce la
concluzia că desi toți au auzit aceleași
instrucțiuni fiecare le-a aplicat diferit,
obținând rezultate diferite.
Concluzia: toți trebuie sa comunicăm,
pentru ca toți trăim laolaltă, dar fiecare o
facem în mod diferit.
(Se face trecerea spre noua activitate
educațională din cadrul lecției, respectiv
descoperirea de către elevi a titlului
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lecției: “COMUNICAREA
EFICIENTĂ”
4. Anunţarea

2’

subiectului

Profesorul prezintă titlul lecţiei şi

Comunicarea

obiectivele operaţionale

Conversaţia

Frontal/

euristică

formativă

lecţiei

5. Dirijarea

O1

20’

invăţării

Profesorul transmite lecţia în PPT;

Prezentarea

Elevii notează lecţia în caiete:

PPT

“COMUNICAREA EFICIENTA”
(ce reprezintă comunicarea?, ce sunt
informațiile?, ce rol au cuvintele?)

Frontal/

Expunerea
Explicaţia

formativă,
continuă

Informațiile sunt date prelucrate și Dialogul

O2

furnizează răspunsuri la întrebarile de Conversaţia
genul: “cine?”, “unde?”, “când?”, euristică
“cum?” comunicăm.

O3

Caiete
- cum transmitem mesaje clare,
inteligibile? (sarcinile emițătorului);

O4

-cum să primim și să înțelegem cu
acuratețe mesajele (sarcinile
receptorului);

O5

-elementele unei comunicări eficiente;
- reguli de bază pentru o comunicare
eficientă;

O6

-cum sa încheiem o conversație eficientă;
-concluzii.

C1

Profesorul subliniază aspectele cele mai

6. Fixarea

O1

importante din lecţia predată; distribuie

cunoştinţelor

O2
O3

elevilor un chestionar de autocontrol şi
10’

fixează cunoştinţele dobândite de aceştia
prin itemi tip grilă şi de completare;

Chestionarul

de
autocontrol
Exerciţiul

Orală,
formativă,
continuă/
individuală

O4

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680

54

„CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”
Numărul 2, iunie 2020
O5

Elevii completează răspunsurile care sunt

O6

verificate la final împreună cu profesorul.
Profesorul apreciază contribuţia tuturor
2’

7. Aprecieri
generale

elevilor la oră, scoate în evidenţă pe cei
merituoşi pe parcursul desfăşurării
activităţilor didactice; aceştia pot primi

Finală
Observaţia
Comunicarea

chiar note sau puncte in plus.

note/puncte
în caietul
profesorului/
Frontal

Elevii îşi notează pe caiete tema pe care
2’

8. Tema

trebuie să o rezolve acasă.
Reflectați și comentați afirmația:

pentru

Comunicarea

Frontal

Explicaţia

“Omul învață trei ani să vorbească și o

acasă

viață întreagă să asculte”
Andre Malraux

Bibliografie:
➢ Ghid de Comunicare profesională, autori Valentina Capotă s.a., Editura Akademos ART,
Bucureşti, 2012.
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SUPRADIMENSIONAREA CLASELOR DE ELEVI ÎN ROMÂNIA
O PROBLEMĂ DE CALITATE ÎN EDUCAȚIE
Profesor ILE FLORENȚA LARISA
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” București
Evoluțiile demografice din ultimele trei decenii se reflectă atât în rata redusă a natalității, cât
și modificarea echilibrului structurii pupulației UE - proporția celor cu vârsta sub 30 de ani scade
în majoritatea statelor membre ale UE. Aceste schimbări pot avea un impact semnificativ asupra
resurselor umane și materiale necesare funcționării solide a sistemelor de învățământ - cum ar fi
dimensiunile medii ale claselor de elevi, sau strategiile de recrutare a cadrelor didactice. Chiar dacă
statisticile ultimilor ani demonstrează că numărul elevilor scade de la un an la altul, România
rămâne totuși în topul clasamentului european privind numărul de elevi ce revine unui profesor,
fapt ce conduce la reducerea calității actului educativ.
Din experiența profesorilor, clasele cu un număr mai mic de elevi sunt benefice învățării,
profesorii susținând adesea că dimensiunea unei clase influențează foarte mult calitatea procesului
didactic. Într-adevăr, cercetările au arătat că clasele mai mici duc la rezultate îmbunătățite ale
elevilor, în special pentru elevii cu venituri mici sau minorități din clasele elementare.
Există reglementări în vigoare care impun limite numărului de elevi dintr-o clasă. Cu toate
acestea, aceste limite devin din ce în ce mai greu de menținut în condiții de constrângeri bugetare,
când reducerea dimensiunilor clasei necesită angajarea mai multor profesori și construirea de noi
săli de clasă.
Conform statisticilor Eurostat, numărul mediu de elevi pe profesor la nivelul primar în 2016
în țările UE, a fost de 14,7, deși cifrele variază mult de la stat la stat. Țările din UE cu cei mai mulți
elevi arondați unui profesor la clasele I-IV sunt Franța (19.6), România (19.4) și Cehia (19.1).
Raportul elev-profesor din învățământul secundar inferior și superior a fost în mare măsură similar
cu cel observat pentru învățământul primar. Raportul pentru învățământul liceal superior a fost mai
mare decât cel pentru învățământul secundar liceal, cu o atenționare în privința României (67,1 elevi
pe profesor) și raporturi relativ ridicate și în Letonia și Slovacia (peste 20,0 elevi pe profesor) . O
analiză a numărului mediu de elevi pe
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clase, în mediul urban și rural, în România demonstrează supradimensionarea claselor în special în
mediul urban (Fig.1).

Figura -1 Numărul mediu de elevi pe clasă
Sursa https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici
Conform statisticilor oficiale, la nivelul României, numărul mediu de elevi pe clasă în
mediul urban variază, la nivel de liceu, între 23 și aproximativ 25 de elevi într-o clasă, iar în mediul
rural, între 21 și aproximativ 27 elevi, la liceu.

Figura-2 Numărul mediu de elevi pe clasă în București
Sursa https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici
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La nivelul municipiului București, numărul mediu de elevi într-o clasă, la nivel de liceu, variază
între 25 și 27 de elevi (Fig.2), cu o medie de 2 elevi suplimentar pe fiecare nivel.
Efortul suplimentar depus de cadrul didactic din mediul urban - învățământ liceal, nu se
rezumă doar la acoperirea nevoilor numărului suplimentar al beneficiarilor educației, ci se regăsește
și în calitatea demersului didactic ce se presupune că trebuie să corespundă unor cerințe superioare
induse de mediul urban competitiv al capitalei.
Cadrul strategic actualizat pentru cooperarea europeană în educație și formare (cunoscut sub numele
de ET 2020) stabilește patru obiective strategice pentru educație și formare în UE:
o realizarea învățării permanente și a mobilității o realitate;
o îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării;
o promovarea egalității, coeziunii sociale și a cetățeniei active; și
o sporirea creativității și inovării (inclusiv antreprenoriatului) la toate nivelurile de educație și formare
profesională.
Chiar dacă Europa se preocupă de îmbunătățirea calității educației, multe state, printre care
și România, nu reușesc să reducă discrepanțele și nu găsesc soluții de flexilibilzare a sistemului de
învățământ, încă tributar formării din perioada comunistă, puternic ancorat în vechiul sistem rigid
atât prin profesorii care au fost formați, în majoritate, în perioada anilor 1980-1990, cât și prin baza
materială moștenită.
O modernizare prin introducerea în masă a informatizării și digitalizării în educație poate
veni în întâmpinarea rezolvării problemelor de calitate legate de supradimensionarea claselor sau
de lipsa personalului didactic titular din școli, cu atât mai mult acum, când restricțiile impuse de
pandemia COVID 19 forțează accesarea tuturor nivelurilor de învățământ în format online.

BIBLIOGRAFIE
➢ https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici (2020)
➢ https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Secondary_education_sta
tistics (2020)
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ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
Profesor POPESCU COSTINELA
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „GHEORGHE AIRINEI” București

MODUL:ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ
PROF. POPESCU COSTINELA
NUME SI PRENUME ELEV………………………………………….
DATA: ……………..
CLASA a X-a
I. Completaţi spaţiile libere: (5x0,2p=1p)
1.Comunicarea se poate realiza atât din perspectiva mediului ................al organizaţiei cât şi din
perspectiva mediului .............. al firmei.
2.Bariere.............. care ţin de emiţător şi ..............
3.Feedbackul reprezintă partea din răspuns ce se întoarce la ..................
II. Realizaţi asocierea elementelor din coloanele de mai jos: (5x0,2p=1p)
1.Atingerea
2.Comunicarea
intrapersonală

a) Totalitatea cuvintelor transmise de emiţător către receptor
b) Rostire angajată cu prilejul unor evenimete deosebite

3.Mesajul

c) Aspect nonverbal

4.Mass-media

d) Nivel de comunicare foarte important pentru echilibrul psihic

5.Toastul

e) Presa, radio,TV
f) Comunicarea cu cei din jurul nostru

III. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii: (5x0,2p=1p)
.......1. Povestirea este forma cea mai restrânsă a comunicării din care imaginaţia şi sentimentele
lipsesc.
.......2. Un factor important care duce la blocarea comunicării este efectul de statut.
.......3. Monologul este o formă a comunicării în care emitentul nu implică receptorul.
.......4. Comunicarea interpersonală presupune că receptorul şi emiţătorul sunt aceeaşi persoană.
.......5. Cea mai întâlnită modalitate de comunicare este comunicarea orală.
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IV. Răspundeţi la următoarele întrebări: (5x0,4p=2p)
1.Ce este reformularea cu subînţeles?..........................................................................................
2. Ce este decodificarea? .............................................................................................................
3. Prin ce se caracterizează comunicarea de masă? .....................................................................
4. Ce este feedback?.....................................................................................................................
5. Definiţi canalul de comunicare personal: ................................................................................
V. Găsiţi cele 6 forme ale monologului: (6x0.25=1,5p)
c

o

m

u

n

i

c

a

r

e

f

e

w

e

e

f

a

f

d

d

u

f

e

f

g

s

n

g

s

g

d

m

e

s

a

j

a

d

d

f

f

y

t

f

h

g

l

f

g

d

d

e

t

r

a

s

p

u

n

s

a

t

e

x

t

e

r

n

e

d

g

y

r

v

n

j

v

n

n

m

j

i

n

t

e

r

n

e

f

h

h

t

y

f

g

h

e

t

r

t

R: 1..................., 2...................., 3........................., 4.........................., 5............................,
6...............................
VI. Găsiți răspunsul corect: (10x0,25p=2,5p)
1. Mesajul reprezintă:
a. Totalitatea cuvintelor destinate emiţătorului;
b. Totalitatea cuvintelor, imaginilor destinate receptorului;
c. Totalitatea cuvintelor aşezate la un loc;
d. Partea din răspuns.
R:
2. Nivelurile de comunicare sunt:
a. Periodică;
b. Unidirecţională;
c. De masă;
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d. De afaceri.
R:
3. Recepţionarea corectă a mesajului înseamnă:
a. A fi acceptaţi;
b. A fi înţeleşi;
c. Să fim convingători;
d. A fi recepţionaţi corect.
R:
4. Comunicarea de masa presupune:
a. Mai mult de 2 participanţi;
b. Mai mult de 3 participanţi;
c. Peste 10 participanţi;
d. Doar 1 participant.
R:
5. Comunicarea nonverbală presupune:
a. Ţinută, caracteristici fizice;
b. Intonaţie, accent;
c. Ritm, mimică;
d. Modul de folosire a timpului, pauză.
R:

6. Pledoaria:
a. Este asemănătoare cu alocuţiunea;
b. Presupune posibilitatea de contraargumentare;
c. Este cea mai restrânsă formă a comunicării;
d. Face apel la imaginaţie, sentimente şi la cunoştinţele anterioare.
R:
7. Comunicarea verbala:
a. mimică;
b. Are loc într-un cadru intim;
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c. Scrisă;
d. Implică un emiţător unic şi un public numeros.
R:
8. Canalele de comunicare impersonale:
a. Oamenii pot comunica direct;
b. Nu există contact direct între emiţător şi receptor;
c. Nu există;
d. Canale prin care se modifică mesajul.
R:
9. Scopul comunicării este:
a. Să atenţionăm pe alţii;
b. Să acceptăm mesajul;
c. Să provocăm reacţii;
d. Să înţelegem mesajul.
R:
10. Receptorul:
a. Destinatarul mesajului;
b. Cel care transmite mesajul;
c. Reacţiile receptorului;
d. O formă a monologului.
R:
Punctaj final: 9p+1p oficiu=10p

Succes!

BAREM DE CORECTARE TEST DE EVALUARE
I.

1. Extern(0,2p), intern(0,2p).
2. Interne(0,2p), receptor(0,2p).
3. Emiţător(0,2p).

II.

1. C (0,2p);
2. D (0,2p);
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3. A (0,2p);
4. E (0,2p);
5. B (0,2p).

III.

1. Fals (0,2p);
2. Adevărat (0,2p);
3. Adevărat (0,2p);
4. Fals (0,2p);
5. Adevărat (0,2p).

IV.

1. Reformularea cu subînţeles exprimă explicit ceea ce cuvintele lasă să se subînţeleagă (0,4p);
2. Interpretarea de către receptor a simbolurilor codificate de emiţător (0,4p);
3. Printr-o slabă frecvenţă a feedbackului (0,4p);
4. Partea din răspuns ce ajunge la receptor (0,4p);
5. Doi sau mai mulţi oameni pot comunica direct, faţă în faţă, etc. (0,4p).

V.

comunicare(0,25p), canalul(0,25p), mesaj(0,25p), externe(0,25p), interne(0,25p),
răspunsul(0,25p).

VI.

1. B (0,25p);
2. C (0,25p);
3. D (0,25p);
4. C (0,25p);
5. A (0,25p);
6. A (0,25p);
7. C (0,25p);
8. B (0,25p);
9. A (0,25p);
10. A(0,25p).

Punctaj final: 9p+1p oficiu=10p
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TEST DE EVALUARE
DISCIPLINA - LIMBA FRANCEZĂ CLASA a XI-a L2, NIVEL B1
Profesor VĂSII ALINA – LOREDANA
Colegiul Economic ,, Costin C. Kiriţescu,, Bucureşti
•

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90
de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

•

Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

•

PARTEA I

( 50 de puncte)

Lisez attentivement le texte ci-dessus:
Déconfinement et masques : l'astuce d'une opticienne de Toulouse pour éviter la buée sur
ses lunettes
Avec le déconfinement et la nouvelle obligation de porter un masque pour prendre les transports en
commun, 7 Français sur 10 se trouvent face à une nouvelle problématique. Comment éviter la
formation de buée sur ses lunettes quand on porte un masque ? Conseils d'une spécialiste des
lunettes.
"Le plus important, c'est de plaquer le masque sur le visage, ce qui n'est pas possible quand les
masques n'ont pas de fil métallique". En effet, le masque doit être bien plaqué sur la peau, et
positionné relativement haut sur le visage, sous les yeux afin que l'air expiré parte sur les côtés au
lieu d'aller vers les yeux.
"Depuis quelques jours j'ai testé cette astuce, qui consiste à faire un noeud sur chacun des élastiques
à environ 1 à 2 cm de la partie tissée. Et ça marche !" C'est le conseil que donne Stéphanie
Lasmolles, opticienne à Toulouse, à ses clients.
Bien sûr, on n’oublie pas de bien se laver les mains avant de toucher le masque.
(Emanuelle Gayet, publié le 15/05/2020 france 3 - regions. francetvinfo.fr)

1. Choissez la bonne réponse: (10 points)
Ce texte est extrait :
a) d’un article de presse;
b) d’une page de roman;
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c) d’une récueil de poésies;
d) d’une émission à la radio.
2. Vrai ou Faux ? Cochez (X) dans la case correspondante, en justifiant avec une phrase ou
une expression du texte : (40 points)
Vrai

Faux

1. 6 Français sur 10 ont une nouvelle problématique.
Justification :
2. La question est comment éviter la formation de buée sur ses lunettes.
Justification :
3. Le masque doit être positionné sur les yeux.
Justification :
4. La solution trouvée est celle de faire un nœud sur chacun des élastiques.
Justification :

PARTEA a II- a

(40 de puncte)

Le confinement prolongé à cause de la pandemie de COVID 19 a provoqué des changements dans
nos vies. Expliquez comment cette chose vous a influencé votre vie scolaire. (150 - 180 mots).

BAREM DE CORECTARE
•

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor

•

Nu se acordă puncte intermediare, altele decât cele precizate prin barem. Nu se acordă fracţiuni de
punct.

Partea I

50 de puncte

Subiectul 1 a

1 răspuns x 10 pct. = 10 pct.

Subiectul 2

4 răspunsuri x 10 pct. = 40 pct.

1. Faux
2. Vrai
3. Faux
4. Vrai

Partea a II-a

40 de puncte
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Conţinut

24 de puncte

•

Scrie un text adecvat situaţiei tipului de text propus

8 puncte

•

Respectă limita legată de numărul de cuvinte indicat

8 puncte

•

Argumentează opiniile prezentate

8 puncte

Organizarea textului

10 puncte

•

Utilizează o gamă variată de conectori

5 puncte

•

Foloseşte corect paragrafele

5 puncte

Corectitudine gramaticală

10 puncte

•

Foloseşte corect structurile gramaticale

5 puncte

•

Foloseşte o gamă variată de structuri gramaticale

5 puncte

Vocabular

6 puncte

•

Foloseşte vocabularul în mod corect

3 puncte

•

Foloseşte un vocabular variat şi adecvat temei

3 puncte

BIBLIOGRAFIE:
➢ https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/hautegaronne/toulouse/occitanie/deconfinement-masques-astuce-opticienne-toulouse-eviterbuee-ses-lunettes-18286
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APLICAȚII PROPUSE PENTRU MODULUL MARKETING
Profesor VASILE AURELIANA
Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Pitești, Argeș
I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Unul din următoarele atribute poate fi considerat punct slab al firmei:
a. dispune de resurse financiare, umane, de amplasare;
b. direcţia strategică este neclară;
c. politici guvernamentale nefavorabile;
d. deţine strategii funcţionale bine concepute;
2. Primul pas în realizarea unei analize SWOT este:
a. identificarea concurenţilor;
b. selectarea ofertelor optime ale furnizorilor;
c. definirea obiectivelor urmărite;
d. determinarea strategiilor concurenţilor;
3. Selecţia furnizorilor se face pe baza:
a. cifrei de afaceri;
b. diversităţii ofertei;
c. performanţelor personalului;
d. listei clienţilor;
4. Gradul de rivalitate este dat de:
a. barierele la părăsirea pieţei;
b. concentrarea puterii de negociere a consumatorilor;
c. numărul alternativelor;
d. sensibilitatea la preţ a clienţilor;
5. Reprezintă punct tare în analiza SWOT a unei firme:
a. lipsa de viziune şi talent managerial;
b. posibilitatea apariţiei unor noi concurenţi;
c. recesiunea economică;
d. servicii oferite clienţilor;
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II.Transcrieţi litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că
enunţul este adevărat şi F, dacă consideraţi că enunţul este fals:

a)

Oportunitățile sunt atribute interne, specifice firmei care contribuie la
realizarea obiectivelor.

b)

Politicile guvernamentale reprezintă o barieră la intrarea pe piaţă.

c)

Puterea cumpărătorilor este dată de ameninţările reprezentate de integrarea în aval.

d)

Există cinci forțe care acționează asupra concurenței pe o piață.

e)

Un bun întreprinzător nu este întotdeauna și un bun negociator.
III. Transcrieţi cifrele corespunzătoare şi menţionaţi în dreptul lor cuvintele care completează
enunțurile.
.............1...........firmei trebuie să fie percepută de clienți ca fiind cea mai .............2............., cea mai
.............3.............,
cea mai .............4............., prin raportare la oferta ...................5................. .
IV. Răspundeţi pe scurt la următoarele întrebări:
a. Numiţi politicile de aprovizionare prin întărirea puterii de negociere cu furnizorii.
b. Enumeraţi minim cinci criterii de apreciere a credibilităţii furnizorilor.
RĂSPUNSURI:
I.1-b, 2 – c, 3 – d, 4 – a , 5 – d
II. a-F; b-A; c-F; d-A; e-F
III.1-oferta; 2-atractivă; 3-credibilă; 4-diferită; 5-concurenţilor
IV.a. Politicile de aprovizionare prin întărirea puterii de negociere cu furnizorii sunt:
- alegerea furnizorilor care sunt competitivi unul față de altul;
- creșterea puterii de negociere prin menținerea unui număr de surse suficient de mare pentru a
asigura concurența, dar și îndeajuns de mic încât firma să reprezinte un cumpărător important pentru
fiecare sursă;
- modificarea în timp a valorii contractelor acordate furnizorilor pentru a avea garanţia că nu se
consideră îndreptăţiţi la o anumită proporţie de comenzi de aprovizionare;
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- solicitarea, din când în când, de oferte de la furnizori noi, atât pentru a testa preţurile de pe piaţă,
cât şi pentru a obţine date informative de natură tehnologică;
- urmărirea dezvoltării tehnologiei
b.Criterii de apreciere a credibilităţii furnizorilor sunt: cifra de afaceri, cota de piaţă, rentabilitatea,
cash-flow-ul, programele de investiţii, capacitatea tehnică şi de producţie, siguranţa livrării,
serviciile de reparaţii.
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PARTENERIATUL “ȘCOALĂ - FAMILIE”
PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR

Profesor VIORICA DORIN
Colegiul Economic “VIILOR” București

Motto: ”Atunci când şcoala, familia şi comunitatea colaborează ca parteneri, beneficiarii
acestei colaborări au un succes garantat”.
Școala este instituția unde tânărul membru al societății este pregătit și educat în vederea
socializării. Școala este locul unde copilul deschide ochii către universul cunoașterii, al lumii în
care trăiește. Ea are rolul de a-i dezvolta cunoştinţele, abilităţile și atitudinile în activitățile sale
din societate. În același timp, școala se ocupă de educația tinerilor formându-le buna conduită în
relațiile cu lumea înconjurătoare: mediu, grupuri de oameni, responsabilități, obligații și drepturi
în societate.
Alături de școală, familia este unul din factorii care se preocupă de educația elevilor. De
educația oamenilor se ocupă alte instituții, organizații sau persoane, dar influențele educative
exercitate de acestea au pondere mult mai mică decât cele ale familiei și școlii. Familia are o
influență deosebită asupra copiilor. O mare parte dintre cunoștintele despre natură, societate,
deprinderile igienice, obișnuințele de comportament, elevul le datorează educației primite în
familie.
Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune informarea reciprocă cu privire la tot ceea ce
ţine de orientarea copilului şi înarmarea profesorilor şi părinţilor cu toate problemele pe care le
comportă această acţiune.
Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi colegi din clasă fiind
consultată cu privire la activităţile educative( extracurriculare) şi cu privire la activităţile opţionale
pe care doresc să le desfăşoare copiii. Cauzele care determină şi favorizează abandonul şcolar al
copilului sunt prezentate cu ajutorul diagramei Ishikawa.
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Familia poate contribui la prevenirea abandonului școlar prin:
✓ asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului
cu mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului,
a materialelor educaționale necesare);
✓ asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat;
✓ crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu
scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să
le urmeze;
✓ schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la
mediul înconjurător al copilului;
✓ atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia;
✓ control parental direct și activ în viața copiilor;
✓ limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia;
✓ control asupra activităţii copiilor în timpul liber;
✓ acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare;
prezența părintelui/părinților în viața copilului
Școala are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură
economică, socială, culturală, medicală, riscă la un moment dat să abandoneze școala.
Școala nu poate influența factorii de natură individuală sau familială, însă poate găsi
o serie de soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. Dintre factorii principali care ar putea
duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar amintim:

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680

71

„CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”
Numărul 2, iunie 2020
✓ să evite supraîncarcarea școlară;
✓ să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare;
✓ să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii;
✓ să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de
probleme;
✓ să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev;
✓ să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați;
✓ oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor;
✓ exigențele școlare să fie rezonabile;
✓ sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al
copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului;
✓ să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor;
✓ disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă;
✓ să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante;
✓ sistemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale;
✓ să existe o dotare materială adecvată în școală;
✓ programe de consiliere pentru părinți;
✓ colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri
Colaborarea dintre şcoală şi familie trebuie să se realizeze în toate aspectele concrete ale
procesului instructiv-educativ: învăţătură, frecvenţă, comportament, ţinută sau în mod facultativ
(cercuri pe specialităţi, echipe artistice, competiţii sportive). Sub orice formă s-ar manifesta elevul,
profesorii şi părinţii trebuie să acţioneze permanent , fără compromisuri şi abandonări în faţa
greutăţilor întâmpinate, când este cazul.

BIBLIOGRAFIE
➢ Băran-Pescaru, Adina, “Familia azi. O perspectivă sociopedagogică”, Editura Aramis,
Bucureşti,2004;
➢ Băran-Pescaru, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004
➢ Bătrânu Emilia, “Educația în familie” - Editura Politică, București, 1980
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➢ Cerghit Ioan, Neacşu Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura
Polirom, Iaşi, 2001;
➢ Moisin, Anton, “Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;
➢ Nicola Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
2000;
➢ Robu Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
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CALCULAȚIA. PROCEDEU COMUN DISCIPLINELOR ECONOMICE
Prof. NEGOIANU NICOLETA
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”București

Repere generale:
➢ Modul:Contabilitate generală
➢ Plan de învăţământ aprobat prinAnexa 6 OMENCS
➢ SPP Anexa 2 OMENCS 4021/13.06.2016
➢ Clasa: a X- a A
➢ Data: 24.11.2020
➢ Profesor:Negoianu Nicoleta
➢ Unitatea de învățare: Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității
➢ Tema: Calculația - Procedeu comun disciplinelor economice
➢ Tipul lecţiei: Lecţie de priceperi și deprinderi
➢ Varianta lecției: Lecție mixtă
➢ Locul de desfăsurare: Platforma Meet
➢ Durata lecţiei: 40 minute
➢ Cunoștințe: 3.1.1. Prezentarea elementelor definitorii ale procedeelor comune disciplinelor
economice: evaluare, calculație, inventariere
➢ Abilități: 3.2.1 Interpretarea conceptelor și trăsăturilor specifice procedeelor comune disciplinelor
economice
➢ Atitudini: 3.3.1 Manifestarea receptivității în asilimarea conceptelor și trăsăturilor specifice
procedeelor comune disciplinelor economice: evaluare, calculație, inventariere
➢ Obiective operaționale:
✓ O1- să identifice modele/formule de calcul ale salariilor
✓ O2 - să calculeze salariile nete pe baza modelului
✓ O3 - să diferențieze terminologia de specialitate
Strategii didactice :
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➢ Principii didactice:
•

Principiul legării teoriei de practică

•

Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor

➢ Metode de învăţământ:
•

Metode de comunicare orală: conversația și explicaţia

•

Metode de acţiune: problematizarea

➢ Forme de organizare a activităţii instructive: frontal și individual
Forme de dirijare a activităţii: dirijată de profesor şi materiale didactice
Desfăşurarea lecţiei:
•

Moment organizatoric: 3 minute - metodă de învăţământ: conversaţia

•

Informarea obiectivelor de atins: 2 minute - metodă de învăţământ: conversaţia -utilizare Tablă al
platformei Meet

•

Pezentarea elementelor de conţinut: 20 minute - metodă de învăţământ: conversaţia prezentare
PPTX și notarea principalelor elemente din structura activelor pe tabla platformei Meet

•

Consolidarea cunoștințelor: 10 minute - metodă de învăţământ: conversația, explicația,
demonstrația – utilizare tabla Jamboard a platformei G-suites - Să vedem ce am retinut? - prin
folosirea NOTEI FIXE - profesorul va nota întrebarea și elevii vor răspunde

•

Concluzii și transmiterea temei: 5 minute
Fișă de lucru Model calcul salarial 2020
Salariul brut minim brut pe economie 2230 - SB
Salariul brut minim brut pe economie 2350 – SB
Rețineri sociale
CAS - contribuția la asigurări sociale = SB*25%
CASS - contribuția la asigurări sociale de sănătate = SB*10%
Venit net (VN) = SB-CAS-CASS
Salariu bază de calcul (SBC) = VN- DP
Deducere personală DP
Impozitul pe salariu (IS) = SBC*10%
Salariul net = SB-CAS-CASS-IS
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▪

Deducere personală Odata cu cresterea cu cate 50 de lei a salariului brut, deducerea personală
scade cu câte 15 lei pentru fiecare categorie. Un angajat plătit cu salariul minim pe economie, de
2.230 de lei, va beneficia de una dintre următoarele deduceri:
420 lei salariatilor fara persoane in intretinere

▪

580 de lei salariatilor cu o persoana in intretinere

▪

740 de lei salariatilor cu 2 persoane in intretinere

▪

900 de lei salariatilor cu 3 persoane in intretinere

▪

1.220 lei salariatilor cu cel putin 4 persoane in intretinere

▪

Pentru veniturile salariale care depasesc suma de 3.600 lei, beneficiarii de venit nu mai
beneficiaza de deducerea personală
Aplicație. Să se calculeze Salariile nete pentru doi angajati care sunt încadrați conform contractului
individual de muncă astfel:

-

Salariatul Ionescu – salariul brut – 3500 lei, 1 persoană întreținere;

-

Salariatul Popescu – salariul brut – 5800 lei, 2 persoane întreținere.
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PROGRESII ARITMETICE. PROGRESII GEOMETRICE
Prof. RUSEN GEORGIANA FLORENTINA
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, București
”Învățând matematica, înveti să gândești” Grigore Moisil

TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR PROGRESII
Clasa a IX-a, filiera tehnologică, profil servicii, 3h/săptămână

Exercițiul 1 (20p)
a) Să se determine al şaselea termen al şirului 1,5,9,13,....
b) Să se determine al şaselea termen al şirului 1,5, 25,125,....
Exercițiul 2 (20p)
Se consideră progresia aritmetică (a n ) n1 în care se cunosc: a1 = 2 și a1 + a2 + a3 + a4 = 14
a) Calculați raţia progresiei aritmetice (a n ) n1
b) Determinaţi suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice (a n ) n1
Exercițiul 3 (20p)
Se consideră progresia geometrică (bn ) n1 în care se cunosc: b1 = −3 și q = 2
a) Să se calculeze termenul b5
b) Determinaţi suma primilor 5 de termeni ai progresiei geometrică (bn ) n1
Exercițiul 4 (20p)
a) Să se calculeze suma S = 1 + 4 + 7 +10 + ... +148
2
3
4
5
11
b) Să se calculeze suma S = 2 − 2 + 2 − 2 + 2 − .... + 2
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BAREM DE NOTARE ȘI EVALUARE
Exercițiul 1 (20p)
a) (5p) ( an )n1 progresie aritmetică r = 5 −1 = 9 − 5 = 13 − 9  r = 4
(5p) a6 = a1 + 5r  a6 = 1 + 5  4  a6 = 21
b) (5p) ( bn )n1 progresie geometrcă

q=

5 25 125
=
=
q=5
1 5
25

(5p) b6 = b1  q5  b6 = 1 55  b6 = 3125
Exercițiul 2 (20p)
a) (5p) a1 + a2 + a3 + a4 = 14  a1 + a1 + r + a1 + 2r + a1 + 3r = 14  4a1 + 6r = 14
(5p) 4  2 + 6r = 14  6r = 6  r = 1
b) (5p) S20 =

( a1 + a20 )  20 =
2

( a1 + a20 ) 10 = ( 2 + 21)  10 = 230

(5p) a20 = a1 + 19r  a20 = 2 + 19  1  a20 = 21
Exercițiul 3 (20p)
a) (5p) b5 = b1  q 4  b5 = ( −3)  24
b) (5p) S5 = ( −3) 

(5p) b5 = −3  16  b5 = −48

25 − 1
25 − 1
 S5 = ( −3) 
2 −1
2 −1

(5p) S5 = ( −3)  31  S5 = −93

Exercițiul 4 (20p)
a) S = 1 + 4 + 7 + 10 + ... + 148 =

(1 + 148)  50 = 149  25 = 3725
2

r = 4 −1 = 7 − 4 = 10 − 7  r = 3

n=

(148 − 1) + 1 = 49 + 1 = 50
3

( −2)
= 2

11

b) S = 2 − 2 + 2 − 2 + 2 − .... + 2
2

q=

3

4

5

11

−1

−2 − 1

= 2

−2049
= 2  683 = 1366
−3

−22
23
−24
= 2 = 3  q = −2
2
−2
2

Bibliografie: www.didactic.ro
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TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
DISCIPLINA MATEMATICĂ, CLASA a X-a
Profesor MÜLLER GINA
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, București
Clasa a X-a, filiera tehnologică, profil servicii, 3h/săptămână
•

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10
puncte. Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

Subiectul I (30 de puncte)

1 22020
−
=0
(10p) 1) Să se arate că 1, 75 −
16 22019
(10p) 2) Se consideră o progresie aritmetică care are primul termen egal cu 6 şi raţia 3. Să se calculeze
al cincilea termen al progresiei.
(10p) 3) Calculati suma: 1 + 2 + 2 2 + ... + 2 9

Subiectul II (30 de puncte)
(10p) 1) Se consideră funcţia f :

→ , f ( x) = 2 x 2 − 3mx + m, m  . Determinaţi numărul real m astfel

încât punctul A(0,-5) să fie situat pe graficul funcţiei f.





(10p) 2) Să se determine cel mai mare element al mulțimii A = x  , x 2 − 3  2 x
(10p) 3) Să se determine

coordonatele

vârfului

parabolei

asociate funcţiei f :

→ ,

f ( x) = x 2 − 2 x .

Subiectul III (30 de puncte)
o
(10p) 1) Determinați valoarea numărului sin150 + cos

2
3

5
 
 astfel încât sin x = . Calculaţi cos x
13
 2

(10p) 2) Se consideră x   0,

(10p) 3) Să se calculeze aria triunghiului ABC ştiind că AB = 5, AC = 12, BC = 13.
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COMPETENŢELE DE EVALUARE ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIŢIALĂ
PENTRU CLASA a X-a
C1.Identificarea unor funcţii sau a unor elemente de geometrie vectorială în diverse contexte matematice
C2.Descrierea unor proprietaţi ale funcţiior de gradul I şi de gradul al II lea; caracterizarea sintetică şi/ sau
vectorială a unei configuraţii geometrice date.
C3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului algebric/ trigonometric/ vectorial în rezolvarea de probleme
C4.Utilizarea unor metode algebrice şi / sau grafice pentru rezolvarea ecuatiilor /inecuatiilor, folosirea
relaţiilor lui Viete pentru caracterizarea soluţiilor unei ecuaţii de gradul al II lea.
C5.Studierea unor situaţii-problemă din punct de vedere cantitativ şi/ sau calitativ utilizand proprietaţile
algebrice şi/ sau de ordine ale mulţimii numerelor reale.
C6.Optimizarea rezolvarii unor probleme sau situaţii problemă prin alegerea unor strategii şi metode
adecvate.
Competenţe de
evaluat
Conţinuturi

C1

C2

Mulţimea numerelor
reale; inducţia
matematică

C3

C4

I.1 (5p)

C5

I.1 (5p)

Şiruri

I.3(10p)

Funcţia de gradul I,
funcţia de gradul al IIlea; proprietăţi, ecuaţii

II.1(5p)

II.2(5p)
II.3(5p)

C6

II.2(5p)

Total

10p
I.2(10p)

II.1(5p)
II.3(5p)

20p
30p
0p

Vectori în plan
Elemente de
trigonometrie; aplicaţii
în geometria plană

III.1(5p)
III.2(5p)
5p

Total

10p

15p

III.1(5p)
5p

30p

III.2(5p)
30(p)
III.3(10p)
25p

90p

BAREM DE EVALUARE
Subiectul I (30 de puncte)
1.(10p) 1, 75 −

1 22020 9 1
−
= − −2 = 2−2 = 0
16 22019 4 4

2. (5p) an = a1 + ( n − 1) r  a5 = a1 + 4r
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(5p) a5 = 6 + 4  3  a5 = 18

1 − qn
1 − 210
2
9
= 1023
; b1 = 1; q = 2; n = 10 (5p) 1 + 2 + 2 + ... + 2 = 1 
3. (5p) Sn = b1 
1− 2
1− q
Subiectul II (30 de puncte)
1. (5p) A(0; −5)  G f  f ( 0 ) = −5
(5p) f ( 0 ) = −5; f (0) = m; m = −5
2. (5p) x 2 − 3  2 x  x 2 − 2 x − 3  0  x  ( −1;3)


 b
3. (5p) V  − ; −  ;
 2a 4a 

(5p) −

(5p) x  , deci x = 2

b

= 1; −
= −1
2a
4a

Subiectul III (30 de puncte)
1) (5p) sin150o = sin 30o =
(5p) cos

1
2

2
1
 cos120 = − cos 60 = −
3
2

2) (5p) sin 2 x + cos2 x = 1  cos x =  1 − sin 2 x

25
12
12
 
 cos x =  , x   0,   cos x =
169
13
13
 2
2
2
2
3) (5p) AB = 5, AC = 12, BC = 13  5 + 12 = 13  ABC dreptunghic
(5p) cos x =  1 −

(5p) AABC =

5 12
= 30
2

Bibliografie:
www.didactic.ro;
http://subiecte.edu.ro/
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SCHIMBAREA DEMERSULUI DIDACTIC ÎN VIZIUNEA
NOILOR PROGRAME ȘCOLARE
Profesor BADEA EUFRUSINA
Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, București
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie.
Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă un ritm din ce în
ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii
înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent.
Copiii noştri trebuie să fie formaţi pentru a face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării.
Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi sugerează nevoia realizării într-o
nouă manieră a activităţilor educaţionale. De aceea vorbim de avantajele noilor programe - necesare
procesului de învăţământ şi eficienţa utilizării acestora cu succes în procesul instructiv-educativ.
Abordarea integrată în care profesorii conlucrează este foarte utilă elevilor noştri şi trebuie
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ. Trebuie folosită astfel
încât să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie.
Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu teamă. Dacă
elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine
pentru a face faţă noilor tipuri de profesii.
Deci, introducerea noilor programe duce la schimbări importante în procesul de învăţământ.
Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele competenţe cheie :
1. Comunicarea în limba maternă
2. Sensibilizarea şi exprimarea culturală
Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului
impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel.
Intenţia este aceea de formare a unor competenţe care vizează exprimarea unor opinii, idei,
dezvoltarea gândirii critice, stimularea interacţiunii între colegi. Se dezvoltă astfel creativitatea
elevilor.
Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme care le pot afecta propria
viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social.
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Pentru realizarea compenţelor complexe al studierii limbii şi literaturii române, consider
binevenită o astfel de abordare care poate stimula în mai mare măsură creativitatea elevilor, cultivândule interesul pentru cultură şi literatură.
Un rol considerabil în formarea elevilor ca cititori de literatură, îi revine şcolii, profesorului de
literatură, răspunderea pe care o are acesta pentru formarea omului epocii modeme, capabil să se
instruiască şi să selecteze din multitudinea de mesaje de care este asaltat, pe cele care-i sunt necesare
pentru conturarea personalităţii sub aspectul profesional şi spiritual, pe cele care-i deschid accesul la
cultura umanităţii.
Tot atât de importantă este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes
şi cunoaştere, însuşirea şi aplicarea unor norme de conduită în planul social, aducând în discuţie
valori ca - empatia, solidaritatea umană, bunătatea. Se poate spune că integrarea competenţelor în
educaţie este benefică şi duce la o creştere a performanţelor şcolare, care trebuie să ducă la
modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă, preocuparea pentru personalitatea şi
pentru posibilităţile elevului,contribuind la dezvoltarea personalităţii complexe.
În viziunea noilor programe şcolare rolurile profesorului se redimensionează şi capătă noi
valenţe, depăşind optica tradiţională prin care el era doar un furnizor de informaţii. El devine un
coparticipant, alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează elevul pe drumul
către cunoaştere. Dimensiunile procesului de învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea) capătă,
valenţe formative şi formatoare, încurajând progresul individual şi colectiv, personal şi social.
Activitatea profesorului de limba şi literatura română, se construieşte în funcţie de două
repere importante - curriculum (programa şcolară) şi clasa / grupul de elevi. Programa trebuie să-i
indice profesorului sensul / direcţia drumului pe care îl are de parcurs împreună cu elevii, iar clasele
sau elevii impun trasee diferite pe care profesorul le poate alege pentru a atinge ţintele stabilite.
Trecerea de la centrarea pe conţinuturi la centrarea pe elev – care presupune deplasarea
accentului de la aspectele teoretice (să ştie că) la cele practice (să ştie cum).
Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a
avea păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care
apoi descoperă cunoştinţele noi. Ne străduim ca învăţarea să se realizeze se realizează prin
cooperare şi să ajut elevii să înţeleagă şi să explice punctele de vedere. Uneori întâmplă să punem
accent pe conţinuturi şi să abordăm mult mai puţin formarea de competențe. Iar domeniul
comunicării orale, nu prea este abordat.
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Întâmpinam probleme şi la evaluare care ar

trebui să vizeze măsurarea şi aprecierea

competenţelor (ce ştie să facă elevul cu ceea ce ştie). Schimbarea în activitatea didactică oferă
profesorului posibilitatea organizării instruirii, adaptând obiectivele Programei la opţiunile şi
interesele elevilor.
Rolurile profesorului se redimensionează şi capătă noi valenţe, depăşind optica tradiţională
prin care el era doar un furnizor de informaţii. În organizarea învăţării prin cooperare el devine un
coparticipant, alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează elevul pe drumul
către cunoaştere. Dimensiunile procesului de învăţământ (predarea-învăţarea-evaluarea) capătă, în
cazul strategiilor de lucru în echipă, valenţe formative şi formatoare, încurajând progresul individual
şi colectiv, personal şi social.
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ROLUL LITERATURII ÎN PERIOADA PAȘOPTISTĂ
Profesor PLATON OLIMPIA
Colegiul Economic „COSTIN C. KIRIŢESCU”, București
Termenul pașoptism, care desemnează o perioadă importantă din istoria literaturii române,
provine de la denumirea anului revoluționar 1848. În literatura română, “Momentul 1848”
reprezintă momentul fundamentării literaturii naționale prin orientarea oferită de revista “Dacia
literară”, care a lansat un curent de idei și a format generația cunoscută sub numele de “generația
scriitorilor pașoptiști”. Perioada premergătoare Revoluției de la 1848 a însemnat începutul poeziei
noastre romantice și moderne.
Pașoptismul cuprinde perioada literară dintre 1840 și 1860, perioadă care, pentru literatura
română, înseamnă o epocă de modernizare, de afirmare a romantismului și de fundamentare a
majorității speciilor literare. Reprezentanți:Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Alecu Russo,
Costache Negruzzi, Ion Heliade Rădulescu, V. Cârlova, D. Bolintineanu, Nicolae Bălcescu.
În perioada pașoptistă se afirmă primii noștri scriitori moderni în cadrul curentului național
popular de la "Dacia literară". M. Kogălniceanu, în articolul - program al acestei reviste, subliniază
clar ideile care vor sta la baza orientării literaturii: combaterea imitației și a traducerilor mediocre,
necesitatea creării unei literaturi naționale prin stimularea scrierilor originale, inspirate din istoria
patriei, din frumusețile ei, din pitorescul obiceiurilor populare; realizarea unei limbi unitare și a
unei literaturi cu specific național.
Apărând ideea de originalitate în literatură, mentorul creației pașoptiste dezvoltă în același
timp și spiritul critic, exercitând, în acest fel, o influență hotărâtoare asupra fizionomiei culturii
românești de la mijlocul secolului trecut. ,,Critica noastră, spunea M.Kogălniceanu, va fi
nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana."
Programul Daciei literare, devenit programul romantismului românesc, demonstrează cât
se poate de clar spiritul creator al pașoptismului, care are revelația “duhului național”, a
specificității, ajungând adică - prin filiera romantic - să redescopere rădăcinile culturii noastre
și să contribuie în mod esențial la constituirea literaturii române originale, ale cărei linii de
forță se organizează polarizat.
Articolul ,,Introducție”. Constituirea deplină a romantismului pașoptist a fost marcată de
programul teoretic Introducție, redactat de Mihail Kogălniceanu. Publicat în primul număr al
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revistei, articolul program reprezintă manifestul literar al romantismului românesc. Cele patru
puncte ale articolului - program sunt:
➢ Întemeierea spiritului critic în literatura română pe principiul estetic: ,Critica noastră va fi
nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana.
➢ Afirmarea idealului de realizare a unității limbii și a literaturii române: ,,țălul nostru este
realizarea dorinții ca românii să aibă o limbă și o literatură comună pentru toți".
➢ Combaterea imitațiilor și a traducerilor mediocre: ,,Dorul imitației s-a făcut la noi o manie
primejdioasă, pentru ca omoară în noi duhul național. Această manie este mai ales
covârșitoare în literatură. [...] Traducțiile însă nu fac o literatură."
➢ Promovarea unei literaturi originale, prin indicarea unor surse de inspirație în conformitate
cu specificul național și cu estetica romantică: ,,Istoria noastră are destule fapte eroice,
frumoasele noastre țări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitorești și de
poetice pentru ca să putem găsi și la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta
trebuință să ne împrumutăm de la alte nații."
Mihail Kogălniceanu (n. 6 septembrie 1817, Iaşi; d. 20 iunie 1891, Paris) a fost un om politic
de primă mărime din România. Personalitate fascinantă a epocii moderne, spirit pasionat şi
comprehensiv, Mihail Kogălniceanu se situează în fruntea celor mai talentaţi reprezentanţi ai
generaţiei paşoptiste. În mai 1840, a anunţat apariţia a 6 tomuri din Letopisețele Valahiei şi
Moldaviei şi, în acelaşi an, a pregătit apariția unei publicații de documentație istorică, intitulată
„Arhiva românească”. Publicaţia a apărut în 1841.
Mihail Kogălniceanu a avut o însemnată contribuţie la orientarea vieţii culturale şi ştiinţifice
româneşti, iar în literatură a abordat diverse genuri: corespondența, însemnările de călătorie, schița
de moravuri, nuvela, pamfletul, romanul (fragmentar), teatrul. A tipărit operele a o serie întreagă de
scriitori ai epocii, între care Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Alecu Donici, Constantin
Stamati, Vasile Alecsandri ș.a. Împreună cu Vasile Alecsandri și Costache Negruzzi, a fost numit,
în 1840, la conducerea Teatrului Național din
Iași, unde rolul lui de organizator rămâne de prim ordin în ceea ce privește fixarea repertoriului ce
trebuia jucat în limba română, constituirea trupelor de actori, costumele, decorurile etc.
Kogălniceanu a acordat o deosebită importanță învățământului.

Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821, Bacău; d. 22 august 1890, Mirceşti, judeţul Iaşi) a fost
poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, academician român, membru fondator la
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Academiei Române, creator al teatrului românesc şi al literaturii dramatice în România,
personalitate marcantă a Moldovei și apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. A
fost unul dintre fruntaşii mișcării revoluționare din Moldova, redactând împreună cu Kogălniceanu
și C. Negri Dorințele partidei naționale din Moldova, principalul manifest al revoluționarilor
moldoveni. Personalitate marcantă a epocii de la 1848, prin "totalitatea acţiunii sale literare"(Titu
Maiorescu), Vasile Alecsandri a contribuit la fondarea şi dezvoltarea a numeroase specii literare şi
a publicat prima mare culegere de poezie populară românească.
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EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Profesor OPRESCU EUGENIA
Profesor OPRESCU MIRCEA ADI
Liceul Tehnologic “VIRGIL MADGEARU“ Roșiori de Vede
Privită ca proces, educaţia antreprenorială se orientează la o diversitate de abordări, toate
însă conexe principiului învăţarea prin acţiune. La nivel de şcoală primară şi gimnaziu nu există,
cel puţin, manuale în sens clasic, activităţile fiind colectate doar în caiete de lucru, cu sarcini
practice. Frustrările iniţiale se diminuează pe măsura familiarizării cu alte resurse: ghidul
profesorului, plicul cu auxiliare didactice etc.
Ca set de acţiuni, dezvoltarea educaţiei antreprenoriale nu presupune o multiplicare
mecanicistă a numărului de companii şcolare la nivel de ţară, deşi această abordare este recomandată
ca una dintre bunele practici de pe continentul european şi constituie un criteriu cantitativ al
succesului. Minifirmele şcolare, instituite în scopuri educaţionale, generează un efect complex
asupra generaţiei în creştere: Într-o situaţie de formare, în care miza cea mare nu este nota, ci soarta
propriilor investiţii (, tinerii manifestă mai multă implicare şi responsabilitate.
Obiectivul principal al formării antreprenoriale ar putea fi oarecum divergent tradiţiei
clasiciste în educaţie: succesul depinde nu atât de cunoştinţe şi nici chiar de abilităţi, ci de
configuraţia mentală a individului, de determinarea acestuia de a face ceva inedit, ieşit din tipare.În
cadrul orelor de economie şi antreprenoriat contează nu atât numărul de formule şi noţiuni însuşite,
ci, mai curând, dorinţa de a activa pe cont propriu, de a risca şi a învăţa din propriile erori şi reuşite.
Fără a renunţa la propriile coordonate de funcţionare, şcoala poate deveni un promotor
important al mentalităţii de întreprinzător pentru tineri. Dezvoltarea modului de gândire pro-activ
în mediul şcolii ne ocroteşte de eventuale extreme şi denaturări: ne dorim noi generaţii de oameni
siguri de sine, gata să acţioneze, însă nu aroganţi şi lipsiţi de bună creştere. De fapt, şi mediile de
afaceri, chiar şi în ţările cu pieţe emergente, pun preţ din ce în ce mai mare pe probitatea oamenilor
de afaceri ñ succesul fi nanciar nu este sufi cient pentru recunoaştere generală. Mult mai valoros
este modul corect de funcţionare şi receptivitate la nevoile celor din jur, care contribuie la formarea
succesului.
10 argumente în favoarea participării elevilor la exerciţii de natură economică:
1. Orice simulare economică permite aplicarea cunoştinţelor obţinute la orele de economie.
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2. Într-un Joc economic sunt cultivate competenţe de antreprenori, de lideri - calităţi indispensabile
şi pentru desfăşurarea altor activităţi extracurriculare, precum şi pentru afirmare în viitor.
3. Învață să elaboreze şi să prezinte corect un proiect economic, ceea ce va fi de folos şi în realizarea
altor tipuri de proiecte.
4. Activitatea antreprenorială dezvoltă capacităţile intelectuale şi creativitatea.
5. Capătă abilităţi de a lucra în echipă (prin parteneriate cu alte clase) şi de a gestiona cât mai raţional
resursele materiale, de capital şi umane.
6. Devin mai responsabili pentru acţiunile lor, fiind conştienţi de importanţa maximizării profitului
concomitent cu reducerea cheltuielilor.
7. Înţeleg, în baza propriei afaceri, cum se stabileşte preţul de echilibru în raport cu oferta şi cererea.
8. Învață să fie mai eficienţi, mai productivi pentru a spori calitatea produselor oferite şi a stimula
cererea.
9. Descifrează cum funcţionează mecanismul concurenţei pe piaţă, în diversele ei manifestări - de
la concurenţa perfectă la situaţia de monopol - şi acţionează în funcţie de condiţiile concrete, pentru
a-și asigura succesul.
10. Trăiesc din plin viaţa de liceeni, participând într-o mare varietate de activităţi care le oferă
argumente în favoarea unei abordări serioase a antreprenoriatului în anii de şcoală şi îi ajută să
determine, fiecare în parte, propriile perspective în acest domeniu de afirmare.
Educaţia antreprenorială contribuie direct la formarea competenţelor necesare pentru afi
rmare, le cultivă tinerilor spiritul de iniţiativă şi îi pregăteşte pentru integrarea în societate, le educă
cultura şi etica economică, și ajută în orientarea profesională

ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680

89

„CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE”
Numărul 2, iunie 2020
STUDIEREA GEOGRAFIEI LOCALE ÎN CLASA a III-a, FUNDAMENT ÎN
ÎNSUŞIREA TEMEINICĂ
A GEOGRAFIEI ROMÂNIEI LA CLASA a IV-a
Profesor ŢENDEA CAMELIA FLORINA
Şcoala Gimnazială „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”
Brad, jud. Hunedoara
Cunoaşterea îndeaproape a pământului pe care s-a plămădit poporul român, a teritoriului pe
care se desfăşoară viaţa şi activitatea naţiunii noastre, este o datorie firească a oricărui cetăţean al
patriei nostre.
A cerceta amănunţit şi a înţelege toate frumuseţile oferite de spaţiul geografic, vestigiile
strămoşilor precum şi înfăptuirile întregului nostru popor, din fiecare colţ al ţării, presupune mai
presus de orice instruirea tinerei generaţii încă de la vârste fragede, pentru a o face să tresară la
frumuseţea şi diversitatea spaţiului românesc, tonificând în acelaşi timp sentimentul de mândrie
naţională.
Oricine trebuie să fie dornic a cunoaşte cât mai multe despre judeţul său, despre colţul său
de ţară, de aceea prin tema abordată, am încercat să răspund tocmai acelor înalte meniri pe care le
are învăţarea geografiei în această perioadă de mari schimbări, generând sentimente de preţuire faţă
de înaintaşii de la care am moştenit - ŢARA.
Noile planuri - cadru de învăţământ stimulează prin curriculum – ul la decizia şcolii
inovaţia curriculară locală oferind fiecărui cadru didactic abordarea unor teme de opţional care oferă
elevilor ancorarea la nevoile şi solicitările societăţii, asigurând cunoaşterea valorilor naţionale întro diversitate europeană.
Pentru ca elevii învăţământului primar să poată înţelege complexitatea spaţiului
românesc, este esenţial să facă mai întâi cunoştinţă cu primele noţiuni de geografie prin intermediul
spaţiului geografic local. Cunoaşterea orizontului local înseamnă pentru elevi contactul direct cu
natura, cu locurile de joacă, cu dealurile sau câmpiile care înconjoară localitatea, cu drumul ce duce
la şcoală sau la bunici - locuri dragi care mai târziu le vor trezi frumoase amintiri.
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Consider că familiarizarea elevilor cu noţiunile de bază ale geografiei, forme de relief, ape
curgătoare şi stătătoare trebuie să se realizeze mult mai devreme de clasa a IV-a, debutând chiar din
clasa a II-a. Este un moment prielnic pentru a ieşi cu elevii în scurte excursii în împrejurimile
localităţii, şi a percepe direct relieful şi apele din localitatea natală.
Includerea în programele pentru clasele primare a studiului orizontului local este motivată
de necesitatea formării la elevi a unui alfabet primar al spaţiului şi a unor reprezentări şi noţiuni
geografice ce îl vor coordona în asimilarea ulterioară a informaţiilor textuale şi cartografice. În clasa
a III-a, prin studiul geografiei judeţului, sfera şi conţinutul acestor noţiuni se îmbogăţesc.
Deşi elevii se găsesc în clasa a III-a, este esenţial să se realizeze legătura cu marile unităţi
geografice ale ţării, ce se găsesc pe teritoriul judeţului natal. Astfel, pe baza comparaţiilor şi a
materialului ilustrativ (ilustrate, reviste, diapozitive, imagini media) se vor prezenta alte aspecte ale
reliefului.
Spre exemplu, pentru locuitorii judeţului Hunedoara, folosind imaginile se va prezenta în
paralel înălţimea Muntelui Găina şi a Muntelui Retezat, iar prin prezentarea Vârfului Peleaga
(2509m), se va sesiza aspectul mult mai înalt al Munţilor Retezat.

Vârful GĂINA 1467m/M-ţii Bihor

Vârful PELEAGA 2509m/M-ţii Retezat
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După observările directe ale împrejurimilor, dar şi în urma activităţilor din clasă, este
necesar a stabili caracteristicile formelor de relief, iar pe baza desenelor schematice, se vor dezvălui
reprezentările schematice ale acestora, precum şi semne convenţionale
Revenind la Programa de geografie din Curriculm, la punctul 2.3 din Conţinuturi se cere
prezentarea localităţii natale, a reşedinţei de judeţ şi a judeţului. Abordând aceste teme doar în clasa
a IV-a, în condiţiile în care în anii precedenţi, dascălul optează în cadrul Curriculuului la Decizia
Şcolii (CDS) la un opţional ce nu are legătură cu Geografia, temele se vor realiza superficial,
neexistând posibilitatea de explorare a oraşului natal, a reşedinţei de judeţ sau a altor oraşe din
cadrul judeţului, prin vizite, excursii sau alte activităţi destinate special studiului orizontului local.
Se impune deci, un studiu cât mai riguros a oraşului sau satului, ce se poate derula încă din
clasa a II-a, lărgind astfel orizontul geografic prin cunoaşterea localităţilor din punct de vedere fizico
- geografic, economico - geografic şi politico - geografic, pregătind elevii pentru înţelegerea
geografiei judeţului şi patriei.
Respectând principiul didactic al accesibilităţii, formarea noţiunilor de geografie începe prin
cunoaşterea mediului înconjurător. Aşa cum am arătat, elevii iau mai întâi, pe bază intuitivă, contact
cu şcoala, oraşul (satul), împrejurimile, trecând apoi la studierea sistematică a judeţului în clasa a
III-a, iar în clasa a IV-a la studierea geografiei patriei.
Pentru însuşirea temeinică a cunoştinţelor despre geografia patriei, consider că propunerea
de familiarizare a elevilor cu aspectele geografice din orizontul apropiat (sat / oraş, judeţ) începând
cu clasa a II-a, respectiv a III-a, prin introducerea acestuia în programele şcolare este pe deplin
motivată şi poate fi justificată astfel:
-

formarea noţiunilor porneşte de la cunoaşterea realităţilor din cadrul natural în care
trăieşte elevul, realizând transferul de cunoştinţe de la apropiat la îndepărtat;

-

formarea eşalonată a unui alfabet primar al spaţiului şi a unor reprezentări şi noţiuni
geografice ce îl vor coordona pe elev în asimilarea ulterioară a informaţiilor textuale şi
cartografice din clasa a IV-a;

-

oferă posibilitatea de explorare directă a ţinutului natal;

-

dezvoltă din timp concepte de geografie fizică şi regională, de geografie umană şi
economică, accesibilizând studierea geografiei în clasele ulterioare;
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-

trezeşte sentimentul de apartenenţă la spaţiul local şi naţional, de respectare a valorilor
materiale şi spirituale ale acestuia.

Prin elaborarea programelor de opţional, cuprinse în Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) şi
prin utilizarea lor la clasă am creat suficiente situaţii de a mijloci cunoaşterea practică a orizontului
local, rezultând astfel:
-

formarea de percepţii şi reprezentări clare şi corecte ;

-

atitudine activă şi conştientă;

-

accesibilizarea cunoştinţelor şi înţelegerea lor;

-

fixarea temeinică a cunoştinţelor şi consolidarea priceperilor şi deprinderilor.

Dintre activităţile concrete ce au vizat cunoaşterea localităţii şi a judeţului, desfăşurate în
clasa a II-a, respectiv a III-a, şi care au contribuit în mare măsură la însuşirea cunoştinţelor esenţiale
şi necesare însuşirii geografiei patriei din clasa a IV-a, amintesc doar câteva: observarea străzii,
a casei, a şcolii; participarea la excursii în împrejurimile localităţii, identificarea formelor de relief,
colecţionarea unor

plante din zonă; observarea

reţelei hidrografice în funcţie de anotimp;

identificarea surselor de poluare; - orientarea după repere naturale; orizontul, linia de orizont;
stabilirea / fixarea punctelor cardinale; realizarea planului clasei, al şcolii; observarea planului
oraşului, a hărţii judeţului; orientarea pe harta judeţului; stabilirea vecinilor judeţului, excursii în
sate şi oraşe din judeţ ( diferenţa dintre rural şi urban); indicarea pe hartă a formelor de relief;
studierea unor legende pentru aflarea denumirii unor forme de relief; vizite la grădina zoologică /
botanică, parcuri/ rezervaţii ale judeţului; realizare de albume; documentare (vizionare- discuţii).
Conform alternativei curriculare prpuse, prin studiul geografiei mediului apropiat începând din
clasa a II-a, respectiv a III-a, însuşirea cunoştinţelor se realizează în mod gradat, asigurând astfel
trinomul geografic ORAŞ - JUDEŢ – ŢARĂ.
În situaţia în care cadrul didactic nu optează în cadrul CDS la o alternativă curriculară
ce vizează studiul orizontului local, în clasa a II-a, respectiv a III-a,studierea geografiei doar în
clasa a IV-a, nu se asigură condiţiile esenţiale şi necesare pentru însuşirea temeinică a Geografiei
României.
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