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„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, 

în timp ce descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată 

transforma în floare.“  Thomas Carlyle 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carlyle
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Cuvânt înaninte 

 

Motto: 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în 

timp ce descurajarea o înăbuşă adesea, chiar înainte ca ea să se poată transforma 

în floare.“ Thomas Carlyle 

 

 
În contextul socio-economic actual, în care o mare parte din resurse se 

epuizează într-un ritm alert, creativitatea reprezintă, practic, o resursă 

inepuizabilă. Amplificarea, educarea şi valorificarea creativităţii, încă de pe 

băncile şcolii, constituie, nu numai o necesitate de ordin personal, ci şi o 

imperioasă nevoie socială, menirea ei fiind să asigure rezolvarea problemelor, mai 

mari sau mai mici, cu care se confruntă lumea contemporană. 

Creativitatea este o formă superioară a activităţii umane, fiind un fenomen 

extrem de complex cu numeroase aspecte, faţade sau dimensiuni. Unii autori 

definesc creativitatea ca fiind aptitudinea sau capacitatea de a produce ceva nou 

şi de valoare. Pentru alţii creativitatea nu este aptitudine sau capacitate, ci proces, 

prin care se realizează produsul. Sunt unii autori pentru care creativitatea este 

orice rezolvare de probleme noi. Pentru alţii, pentru tot mai mulţi, creativitatea 

implică realizarea unui produs nou şi de valoare pentru societate. 

Pentru a pune în valoare capitalul creativ  al elevilor şi al cadrelor 

didactice din învăţământul tehnic preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale,  

lansează tuturor şcolilor invitaţia de a participa la Festivalul INOVAFEST, ediţia 

a XI-a, organizat la Tg. Neamț, 23 martie 2019. 

Festivalul oferă tuturor elevilor şi profesorilor ocazia de a-şi testa 

potenţialul creativ şi inovativ, de a interacţiona cu oameni cu aceleaşi pasiuni, şi, 

totodată, de a învăţa metodic, prin exerciţiu constant. Acest concurs este inclus în 

CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE – 2019,  FĂRĂ 

FINANȚARE M.E.N. , pagina 7 , poziția 58. 

Din partea Ministerului Educaţiei Naţionale a participat inspectorul 

general Dragoş Ionel Cozma, din mediul universitar au participat prof. Marius 

Ciprian Brânzilă, de la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, prof. Laurenţiu 

Milici, de la „Univ. Ştefan cel Mare” din Suceava, prof. Gabriel Puiu, de la Univ. 

„Vasile Alecsandri” Bacău şi prof. Cosmin Iaţeşen, de la Universitatea de Arte 

„George Enescu” din Iaşi. Din partea ISJ Neamţ au participat inspectorul general 

adjunct prof. Ioan Milea, inspectorii prof. Mircea Corlăţeanu, prof. Rodica Ciuchi 

şi prof. Romeo Roman. La eveniment a participat şi Vasile Asandei, 

directorul  Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est. 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Thomas+Carlyle
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S1.Sesiune de comunicări cu tema:  
“Strategii cross-curriculare în sprijinul dezvoltării și reformării 
învățământului tehnic preuniversitar prin parteneriatul 
educațional elevi, părinți, cadre didactice, agenți economici, 
administrație publică. Exemple de bună practică privind 
dezvoltarea culturii antreprenoriale a elevilor  în scopul 
facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.” 
- prezentare de cărţi / auxiliare curriculare. 
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Funcțiile marketingului educaţional în unitățile de 

învățământ specializate în activități extrașcolare 

           

prof. dr. Ioan-Romeo ROMAN, 

Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț 
 

Abstract: Unul dintre scopurile cele mai importante ale marketingului este de a-

i face pe clienții potențiali să înțeleagă tipurile de servicii și produse care urmează 

să fie cumpărate, convingându-i să cumpere un anumit brand. Funcțiile 

marketingului includ atât educarea clientului cât și vânzările. Din această 

perspectivă, unitățile de învățământ specializate în activități extrașcolare pot să 

explice ce oportunități au preșcolarii și elevii care le calcă pragul, incluzând 

informații cu privire la ce și cum învață. Pregătirea și promovarea misiunii unei 

instituții, utilizarea unui logo, activitățile de relații publice îi sprijină pe părinți și 

elevi în identificarea serviciilor oferite.  

 

Cuvinte cheie:  activitate extrașcolară; competențe; consiliere școlară și 

profesională; educație formală, nonformală şi informală; funcția de marketing; 

marketing educațional; motivație. 

 

Educarea copiilor ca viitori cetăţeni într-o societate dinamică, racordată 

unui sistem profesional puţin previzibil, caracterizat prin profesii complexe ce se 

definesc prin competenţe multi- şi transdisciplinare, impune modelarea acestora, 

socială şi profesională, într-un sistem de educaţie capabil să răspundă acestor 

exigenţe. Educaţia le va facilita adaptarea la schimbările vieţii economice şi 

sociale, dezvoltându-le capacitatea de a utiliza la maximum oportunităţile 

potenţiale. Practic, educaţia nu va viza doar modificarea naturii individului, ci îi 

va dezvolta și „sistemul de avertizare şi adaptare” personală, ajutându-l să 

evolueze armonios în mediul său.  

Pe fondul scăderii rolului familiei în educarea copiilor, de cele mai multe 

ori la vârsta pre-adolescenţei, atunci când nevoia de sprijin ar trebui să fie foarte 

mare, şcolii îi revine o sarcină deosebită, aceea de a intui și de a contribui decisiv 

la stimularea dezvoltării sociale şi profesionale cât mai apropiate de valențele 

individuale. Vorbim de o formă de personalizare a educației școlare.  

Așadar, roluri bine definite, diferenţe de statut vizibile, piramidă ierarhică 

în concordanţă cu valoarea individului, educaţie personalizată pot fi câteva dintre 

caracteristicile pe care şcoala de la mijlocul celui de-al doilea deceniu al celui de-

al treilea mileniu trebuie să și le însuşească. Astfel, se dovedeşte utilă o schimbare 

în procesualitatea intervenţiei educaţionale, iar un rol determinant îl au şcoala şi 

educaţia realizată prin toate formele sale: formală, nonformală şi informală.  
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„Puterea şcolii prin alianţă cu tineretul, decât prin ostilitate faţă de el”1 

trebuie să reprezinte principala caracteristică a acestui început de mileniu. Iar 

„teoreticianul Frederick J.Mc.Donald a propus o educaţie mobilă, care să-l scoată 

pe elev din clasă, nu numai pentru a observa, dar şi pentru a participa la activităţi 

importante din comunitate”2, cele care îl pregătesc, de fapt, pentru evoluţia sa 

viitoare. Societatea bazată pe cunoaştere adoptă ca principală sursă de progres 

creativitatea, manifestată prin capacitatea membrilor săi de a prelucra informaţiile 

şi de a le modifica, ca dimensiune atât cantitativă, cât şi calitativă. 

Pornim demersul nostru cu art. 1 din Ordinul MECS nr. 4624/2015 

”palatele și cluburile copiilor sunt unități de învățământ de stat, cu personalitate 

juridică, specializate în activități extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară 

acțiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează și se diversifică 

cunoștințe, se formează, se dezvoltă și se exersează competențe potrivit vocației 

și opțiunii copiilor și se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în 

proiecte educative”. În Legea 1 a educației naționale, palatele și cluburile copiilor 

sunt incluse în categoria unităților conexe ale învățământului preuniversitar, 

palatele copiilor având și rol un metodologic. 

În acest context, unitățile de învățământ specializate în activități 

extrașcolare se află, în prezent, într-un proces de armonizare a programelor 

educaționale pe care le oferă elevilor, în primul rând pentru a crește atractivitatea 

demersurilor propuse și pentru a diminua efectele concurenței de pe piața 

serviciilor de educație nonformală, în al doilea rând.  Din experienţa pozitivă pe 

care a demonstrat-o în practică, în domenii ale vieţii economice şi sociale diverse, 

inclusiv în educație, marketingul poate răspunde eficient provocărilor la care 

trebuie să facă față aceste instituții de învățământ prin elaborarea și implementarea 

unor decizii corente, logice și clare privind oferta de programe, resursele 

disponibile, programele de investiții și plasamentul serviciilor furnizate.  

Marketingul educaţional este o funcţie de conducere, fără de care şcoala 

nu ar putea supravieţui în mediul său concurenţial actual, un proces care vizează 

îmbunătăţirea eficienţei tuturor activităților realizate, prin satisfacerea nevoilor şi 

dorinţelor clienților săi.   

Orientarea spre client, ca etapă a dezvoltării în prezent a marketingului 

educaţional în învăţământul preuniversitar, pune accent pe identificarea şi analiza 

continuă a aşteptărilor clienţilor (elevi, părinţi, comunitate, piaţa muncii, mediul 

universitar etc.), pe transpunerea acestora în programe și produse compatibile şi 

aşteptate pentru asigurarea unei relaţii durabile şi avantajoase pentru aceştia. 

Raţionalitatea ofertei educaţionale realizate de unităţile de învăţământ specializate 

în activități extrașcolare porneşte de la nevoile elevilor, de la analiza mediului 

intern și extern. 

Pentru deplina realizare a scopului său, marketingul educaţional în 

unităţile de învăţământ specializate în activități extrașcolare îndeplineşte o serie 

                                                           
1 A. Toffler  – Şocul viitorului, Bucureşti, Editura Politică, 1973,  p. 392. 
2 A. Toffler  – Previziuni şi premise, București, Editura Antet,1996, p. 237. 
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de funcţii care, păstrând caracterul general şi logica marketingului, îmbracă 

trăsături distincte, specifice acestui domeniu de activitate: 

 

1.Cercetarea cerinţelor economice şi sociale 

 

  Identificarea meseriilor care se vor dezvolta în următorii ani, a tendinţelor 

esenţiale în dinamica profesiilor este strâns legată de studierea principalilor factori 

care determină nevoia socială de muncă, mutaţiile ce vor interveni în structura 

economiei naţionale şi europene, mobilitatea profesională etc., în contextul 

globalizării şi integrării României pe piaţa mondială a educaţiei.  

 Admiţând ideea că prin fluxul său de ieşire sistemul de învăţământ este 

principalul furnizor de forţă de muncă necesară societăţii, precum şi faptul că nu-

şi orientează întotdeauna în mod corespunzător ieşirile sale potrivit cerinţelor 

social-economice, trebuie acordată atenţie găsirii celor mai eficiente soluţii de 

adaptare a producţiei educaţionale la dinamica necesităţilor naţionale şi europene. 

Nimic şi nimeni nu împiedică oferta de servicii educative să se facă potrivit legilor 

pieţei.  

Statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a 

procesului de învăţare permanentă și pentru dezvoltarea sistemelor de cunoştinţe, 

abilităţi şi competenţe, precum și ca mijloc complementar de integrare socială şi 

participare activă a tinerilor în comunitate, conferă o perspectivă nouă, care 

consolidează rolul unităților de învățământ specializate în activități extrașcolare. 

În acest sens, recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca 

dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în domeniul educației 

permanente deschide noi oportunități pentru managementul acestor instituții. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 

permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor 

dobândite în educația formală. Prin formele sale specifice, activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea copiilor 

în actul decizional și în  asumarea de responsabilităţi sociale. Dimensiunile 

tehnico-științifice, cultural-artistice și sportive contribuie, prin participarea 

elevilor la cercurile aplicative, la consolidarea competențelor într-un spațiu 

nonformal, atractiv, plăcut și lipsit de constrângeri.  

Măsura în care oferta instituțiilor de învățământ furnizoare de activități 

extrașcolare răspunde cerințelor economice și sociale ale comunității sau ale 

societății, în ansamblul său, poate fi analizată din perspectiva proiectării 

documentelor manageriale ale palatelor și cluburilor elevilor. Dincolo de utilitatea 

socială a activităților pe care elevii le realizeazã în timpul liber, trebuie să existe 

ţințe de management care să consolideze activitățile ce își vor găsi relevanța prin 

antreprenoriat sau pe piața muncii. Astfel, putem proiecta  activități/cercuri care 

să îmbine programarea IT cu rezolvarea unor probleme locale de mediu, cu 

stimularea creativității artistice în elaborarea unor lucrări muzicale sau decorative, 

cu domeniile aero sau rutier pentru soluționarea unor probleme constructive, de 

eficiență sau de randamente funcționale etc. Acestor provocări ale pieței educației 
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trebuie să le răspundă, în primul rând, responsabilii din Ministerul Educației, prin 

crearea unui cadru flexibil de îmbunătățire continuă a ofertelor de cercuri, apoi, în 

al doilea rând, managerii și cadrele didactice care funcționează în palate și cluburi.  

Nicio activitate desfășurată în unitățile de învățământ specializate în 

activități extrașcolare nu poate fi considerată ca fiind mai bună decât cealaltă; în 

schimb, în optica eficienței acestora trebuie să primeze utilitatea socio-

profesională pentru viitor în dezvoltatea copilului. Iar toate aceste aspecte 

presupun educație! 

 

 

2. Investigarea aspiraţiilor şi opţiunilor individuale ale copiilor 

 

 Studierea cererii de educaţie a copiilor, analiza motivaţională a opţiunilor 

şcolare şi profesionale sunt activităţi de marketing care capătă o importanţă 

deosebită în contextul unei economii de piaţă. Cunoaşterea cererii de educaţie şi 

în mod special a opţiunilor şcolare şi profesionale, a modificărilor ce au loc în 

structura acestor opţiuni - atât ca sens, cât şi ca necesitate - constituie o premisă a 

acţiunilor viitoare desfăşurate în activitatea de marketing. 

  Piaţa educaţiei reprezintă o formă de organizare a schimbului de bunuri şi 

servicii având în centrul său capitalul uman. Cum orice piaţă funcţionează sub un 

riguros control social, moral, ecologic, ştiinţific, economic etc., şi piaţa 

educaţională se formează şi acţionează în contextul valorilor sociale, morale, 

ştiinţifice, culturale sau religioase ale comunităţii din care face parte. Nevoile de 

educaţie intelectuală, de formare profesională şi de integrare socială care stau la 

baza formării cererii şi ofertei pe piaţa educaţională îşi găsesc expresia în 

aspiraţiile indivizilor de a-şi desăvârşi educaţia alături de profesorii cei mai buni, 

într-o şcoală pe care şi-o doresc, pe un traseu educaţional care să le îndeplinească 

aspiraţiile.  

Componentă de bază a pieţei educaţionale, cererea individuală de educaţie 

reprezintă totodată o formă de evaluare a eficienţei activităţii oricărei organizaţii 

educaţionale.  Investigarea aspirațiilor și opțiunilor individuale ale elevilor, în 

ceea ce privește alegerea unei activități extrașcolare care să asigure petrecerea 

timpului liber, consolidarea sistemul lor de competențe sau să satisfacă ”setea” de 

cunoaștere într-un domeniu, poate fi realizată pornind de la analiza factorilor 

motivaționali.  

În demersul nostru, propunem o simplă prezentare a două categorii 

motivaționale: 

Motivația intrinsecă este caracterizată prin dorința copilului de a obține 

satisfacție de pe urma participării la activități care vin din interiorul său. Motivația 

intrinsecă poate fi asociată talentului operaționalizat sau, fără să greșim, harului 

pe care fiecare individ îl are ca dat biologic sau ca ”dar” divin. 

Motivația extrinsecă este determinată de influențele exterioare sau de 

conjuncturile care conduc către o activitate anume. Astfel, grupul de prieteni, 

recompensele (premiile, diplomele, recunoașterea socială etc.), recomandările 
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unor modele sociale, atmosfera educațională favorabilă, mediul școlar prietenos, 

flexibilitatea programelor educative, suportul material disponibil etc. pot contribui 

la decizia de a alege un program extrașcolar. 

Aceste categorii ale motivației pot amplifica sau diminua ”decizia de 

cumpărare” a unei activități extrașcolare și prin acțiunea factorilor demografici, 

economici, educativi sau sociali care se manifestă la nivelul familiei, localității, 

regiunii de proveniență a copilului. 

În portofoliul cadrului didactic, alături de documentele de proiectare 

didactică (oferta cercului, planificarea calendaristică, setul de competențe 

dezvoltate și metodele de evaluare ale acestora, etc.) putem recomanda elaborarea 

unei fișe motivaționale a elevului. Strategiile didactice pe care le va aplica 

profesorul în activitatea de cerc pot diferi considerabil în cele două ipostaze 

motivaționale ale elevilor, mai sus prezentate.  Pe de altă parte, realizarea unei 

cercetării privind măsurarea ”elasticității” resortului motivațional al participării 

elevilor la activitățile de cerc de la palate și cluburi va asigura suportul deciziei 

manageriale referitor la: oferta de cercuri, programele de studiu, activitățile 

desfașurate, competențele specifice care urmează a fi dezvoltate, metodele de 

evaluare și certificare a competențelor dobândite prin educația nonformală. 

Pentru îndeplinirea acestei funcţii de investigaţie a aspiraţiilor şi a opţiunilor 

individuale, ca de altfel pentru realizarea tuturor funcţiilor sale, marketingul 

educaţional colaborează cu multe alte domenii de cercetare şi acţiune, aducându-

şi astfel contribuţia la perfecţionarea continuă a sistemului de învăţământ. 

În acest context, palatele și cluburile copiilor se pot constitui în veritabile 

laboratoare de triaj educațional pentru elevii din învățământul gimnazial în ceea 

ce privește alegerea profilului unității de învățământ liceal. Abilitățile pe care 

elevii le descoperă, le dezvolta și le dovedesc în activitățile de cerc, sunt chiar 

primele dovezi dintr-un potențial portofoliu educațional și profesional. Așadar, 

preocuparea unora dintre elevi pentru cercurile tehnico-științifice consolidează 

decizia acestora de a urma un profil tehnic sau unul teoretic/real. Cei ce dovedesc 

reale aptitudini artistice în cadrul cercurilor cultural-artistice se pot îndrepta către 

liceele vocaționale, iar exemplele noastre pot continua. 

Prin această funcție, palatele și cluburile copiilor pot deveni adevărații 

consilieri școlari și profesionali ai elevilor, de care sistemul educațional 

preuniversitar românesc are atâta nevoie. 

 

3. Creşterea adaptabilităţii unităților de învățământ specializate în activități 

extrașcolare la cerinţele societăţii contemporane  

 

 Funcţia de marketing poate fi înţeleasă ca o grupare de activităţi 

determinate pe baza unui criteriu esenţial, ce oferă posibilitatea înţelegerii 

teoretice a acestei ştiinţe. Activităţile desfăşurate conform acestei funcţii urmăresc 

elaborarea şi aplicarea unor strategii de marketing, în vederea adaptării institutiilor 

de învățământ specializate în activități extrașcolare la cerinţele societății 

contemporane. Adaptarea activității se realizează pe două direcţii: la nivel de 
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politică educaţională, prin decizii ale managementului Ministerului Educației, și 

la nivel de organizaţie educaţională, prin decizii ale organismelor sale de 

conducere.  

La nivelul ministerului se vizează, printr-o legislație flexibilă, 

descentralizarea deciziei și funcționarea în condiții optime a 

activităților/cercurilor conform solicitărilor stakeholderilor. Ne referim la 

asigurarea cadrului legal de funcționare și de încadrare, formare inițială și 

continuă a resurselor umane, la investițiile necesare asigurării condițiilor de 

eficiență în activitățile educative de la palatele și cluburile copiilor.  

La nivelul unității de învățământ specializate în activități extrașcolare se 

radiografiază în permanență nevoile stakeholderilor locali și se adaptează, prin 

activitățile propuse, procesele educative la specificul comunității. 

Într-un context mai larg, există toate premisele ca palatele și cluburile 

elevilor să devină resurse de management, în ceea ce privește capacitatea de 

flexibilizare a ofertei de activități, pentru celelalte unități de învățământ. Astfel, 

în cadrul palatelor/cluburilor copiilor și al structurilor se pot înființa noi cercuri la 

solicitarea comunității locale, cu respectarea prevederilor legale și cu aprobarea 

Inspectoratului Şcolar Județean. Lipsa cererii pentru o anumită activitate, 

inexistența bazei materiale necesare desfășurării în condiții normale a unui cerc, 

permit reprofilarea în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de 

învățământ specializate în activități extrașcolare și cu avizul Inspectoratului 

Şcolar Județean.  

 Un rol important în calitatea proceselor/activităților propuse și 

transferului de cunoştinţe, al proiectării ”jocului educativ” în dezvoltarea 

competenţelor în domeniile tehnico-științifice, cultural-artistice și sportive îl au 

cadrele didactice. De maniera în care este înţeles, în prezent, rolul cadrului 

didactic depinde dezvoltarea sănătoasă a viitorului societății.  

 

4. Satisfacerea în condiţii superioare a aspiraţiilor individuale de educaţie în 

activitatea extrașcolară 

 

Una din principalele opţiuni ce se diferenţiază în construirea strategiilor 

sistemului de învăţământ constă în stabilirea nivelului până la care pot fi 

satisfăcute cerinţele individuale de educaţie şi necesităţile sociale. Marketingul 

educaţional poate să stimuleze, pe de o parte, apropierea cererii de educaţie de 

nevoile sociale şi economice şi, pe de altă parte, să sprijine realizarea proceselor 

educaţionale astfel încât să fie reduse la minimum pierderile şcolare generate de 

abandonul şcolar şi de incompatibilitatea profesională. Această funcţie nu trebuie 

înţeleasă printr-o atitudine de subordonare necondiţionată a organizaţiei şcolare 

în raporturile sale cu beneficiarii serviciilor oferite, ci presupune asigurarea unui 
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„rol activ în legătură cu exigenţele clienţilor, în sensul educării”3 lor în vederea 

atingerii obiectivelor propuse. 

O primă perspectivă de analiză a acestei funcții o reprezintă modul în care 

se promovează serviciul educațional. Etica în marketing vizează aplicarea 

normelor şi principiilor morale în toate etapele practicii de marketing. Modul de 

poziționare a produsului sau a serviciului (activitatea de cerc) conduce la o 

problemă de etică, chiar dacă acestea sunt etice din punct de vedere generic.  

Păstrând același registru al exigenței morale, publicitatea adresată copiilor 

face obiectul evaluării caracterului etic deoarece aceștia sunt vulnerabili, uşor 

influenţabili la mesajele înşelătoare. Practic, prin promovarea ofertei palatelor și 

cluburilor copiilor se vizează doar prezentarea rezultatelor obținute de copii în 

activitățile extrașcolare, climatul și resursele disponibile, recompensele obținute 

și simbolurile recunoașterii sociale a cercului. Este incorect ca mesajele de 

marketing să comunice informații care abuzează de buna credințã a copiilor sau 

pãrinților, de genul: ”doar la noi”, ”singurii care”, ”totul în domeniul”, ”fără 

alternative” etc.  

Este trist cã mai identificăm organizații care propun servicii de educație 

extrașcolară care combină, în mesajele promoționale, elemente lipsite de etică cu 

activități educative care nu au nicio legătură cu oferta. Totul pentru a înșela copiii 

și pe părinții acestora. 

Dincolo de pasiunea elevului și a cadrului didactic pentru un domeniu de 

activitate/cerc, resursele disponibile fac diferența în procesul educativ, având ca 

rezultate frecvența și performanțele copiilor. Așadar, a doua perspectivă de analiză 

a acestei funcții o reprezintă resursele puse la dispoziția copiilor și cadrelor 

didactice pe parcursul activităților extrașcolare de la palatele și cluburile copiilor.  

Ne referim la disponibilitatea materialelor educative și aplicative pe care 

le poate utiliza elevul, suporturi de învățare, materiale de studiu, experimente și 

demonstrații, ghiduri pentru profesori, dar și materiale educaționale precum: 

articole, module, instrumente specializate (software-ul necesar dezvoltării, 

folosirii și livrării materialelor educaționale, jocurilor, simulărilor tehnico-

aplicative etc.) și comunitățile virtuale de instruire, inclusiv ergonomia spațiului 

educațional. 

Activitățile de la palate și cluburi se realizează fără constrângeri, din 

pasiune și au un grad de atractivitate ridicat, programele de studiu fiind elaborate 

separat pentru grupele de inițiere/de avansați/de performanță, pe baza 

competenţelor specifice ce urmeaza a fi formate, dezvoltate sau diversificate și 

resurselor disponibile sau posibile de atras și de experienţa maestrului, a cadrului 

didactic.  

Așadar, cel de-al treilea plan de analiză îl reprezintă competența cadrului 

didactic. Putem vorbi, fără să greșim, de un mod diferit de a face educație într-o 

institutie specializată în activitate extrașcolarã și școala tradițională, de mixare a 

                                                           
3 V. Balaure (coord.), V. Adăscăliţei, C. Bălan, S. Boboc, I. Cătoiu, V. Olteanu, N. Al. 

Pop, N. Teodorescu – Marketing, Bucureşti, Editura Uranus, 2000, p. 33. 
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mai multor competențe creative ale cadrului didactic. Oricare dintre activitățile 

din oferta palatelor și cluburilor aduce satisfacție imediată și contribuie la 

dezvoltarea potențialului creator al copiilor. Obligația elevului de a participa la 

cercurile de la palatele și cluburile copiilor este chiar propria satisfacție. 

 

5. Evaluarea eficienţei unităților de învățământ specializate în activități 

extrașcolare 

 

 Astăzi, mai mult ca oricând, asigurarea unui învăţământ eficient constituie 

problema centrală a sistemului educaţional românesc. Principala dificultate a 

evaluării eficienţei unităților de învățământ specializate în activități extrașcolare 

provine din analiza calităţii competențelor-cheie dobândite de elevi în activitățile 

educative extrașcolare.  

O primă formă de evaluare a activității educative desfășurate în cadrul 

cercurilor se poate realiza în urma participării copiilor la manifestări educaționale: 

spectacole și serbări, expoziții, simpozioane, concerte, turnee, tabere de profil și 

concursuri organizate la nivel regional, național și internațional. Competițiile 

școlare organizate de palatele și cluburile copiilor devin instrumente de evaluare 

a interesului copiilor pentru un anumit domeniu educativ, dar - în egală măsură - 

și de orientare spre o viitoare carieră. Planificarea, proiectarea și organizarea 

manifestărilor educaționale sunt descriptori de analiză calitativă a unităților de 

învățământ specializate în activități extrașcolare, iar performanțele copiilor, la 

aceste activități, măsoară calitatea procesului educativ extrașcolar. 

În Ordinul ministrului educației nr. 4624/2015, pentru modificarea anexei 

nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate 

extrașcolară, se menționează că palatele și cluburile copiilor eliberează, la cerere, 

certificate de competență elevilor și copiilor care au frecventat activitatea unui 

cerc, cel puțin 3 ani consecutiv, pe baza rezultatelor obținute și conform nivelului 

competențelor formate. Emiterea certificatului de competențe dobândite de 

preșcolarii și elevii care frecventează activitatea unui cerc, cel puțin 3 ani 

consecutiv, se realizează în baza unei metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educației. Numărul certificatelor de competențe devine al doilea 

intrument de evaluare a activității la aceste unități de învățământ. 

Problema descrierii competențelor generale sau de specialitate evaluate, a 

criteriilor de performanță și a condițiilor de aplicabilitate devine relevantă pentru 

recunoașterea socio-profesională a certificatelor eliberate. Pilotarea unui program 

de evaluare a competențelor cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive 

dobândite de elevi în activitățile extrașcolare, în conformitate cu reglementările 

actuale, pentru o perioadã de timp necesară aprofundării prin activități diverse a 

acestor competențe, oferă posibilitatea realizării unor adaptări pedagogice, 

profesionale și sociale benefice recunoașterii certificării prin educația 

extrașcolară. 

Conform legislației în domeniul educației naționale, Palatul Național al 

Copiilor din București, palatele și cluburile copiilor și structurile lor sunt unități 
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de învățământ acreditate. La nivelul fiecărui palat/club al copiilor funcționează 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), în baza propriei strategii 

și a propriului regulament de funcționare aprobate de consiliul de administrație. 

CEAC elaborează anual, prin proceduri interne, un raport privind calitatea 

serviciilor educaționale din unitatea de învățământ specializată în activități 

extrașcolare și propune măsuri de ameliorare a proceselor. CEAC, prin 

reprezentanții săi: 

-  realizează anual sondaje de satisfacție/investigare a opțiunilor preșcolarilor și 

elevilor privind calitatea serviciilor educaționale;  

- elaborează propria bază de date și informații privind calitatea serviciilor 

educaționale prestate, structurate pe tipuri de standarde și de indicatori de 

performanță, pe cele trei domenii (cultural-artistic, tehnico-științific și sportiv); 

- elaborează instrumente de evaluare și descrie metode de urmărire a progresului 

preșcolarilor și elevilor în activitățile realizate, elaborează propuneri de 

îmbunătățire a calității ținând cont de standardele de referință și ghidul de bune 

practici elaborate de ARACIP, etc. 

Evaluarea externă a unităților de învățământ specializate în activități 

extrașcolare are la bază raportul de evaluare internă. 

Evaluând concordanţa dintre cantitatea, calitatea, structura proceselor 

educaţionale şi cantitatea, calitatea, structura nevoilor sociale, precum şi 

concordanţa dintre aceste nevoi şi aspiraţiile copiilor, marketingul educaţional 

devine un instrument util în organizarea, conducerea activităţii de management a 

unităților de învățământ specializate în activități extrașcolare. 
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* LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare. 

* Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4624/2015 pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților 

care oferă activitate extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5567/2011. 

* Ordin nr. 3060/2014 privind condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, 

expedițiilor și a altor activități de timp liber în sistemul de învățământ 

preuniversitar. 

* LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. 

* Ordin 4612/2015 privind metodologia-cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 
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Marketingul – necesitate în firma de exercițiu 

-Ghid privind activitățile de marketing în firma de 

exercițiu- 
 

Prof. Radu-Mihail PINTILIE,  

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț 

 
Motto: "Pentru a obtine succesul, o persoană are nevoie de un EQ ridicat 

(inteligență emoțională. Apoi, dacă nu va dori să piardă totul repede, va avea 

nevoie de un IQ ridicat, iar dacă își dorește să fie respectată de către ceilalți, are 

nevoie de un LQ ridicat - IQ-ul iubirii". Jack Ma, fondatorul Alibaba 

 

Firma de exerciţiu - reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru 

dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare 

interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care 

asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competențelor 

dobândite de elevi în pregătirea profesională. 

 

Introducere 

 

Cum e posibil să am prețuri mai mici față de concurență și cu toate astea să 

vând mai puțin ca ei? 

Care este motivul pentru care primesc puține răspunsuri la campaniile de 

promovare? 

Cum aflu care este prețul corect pentru produsele/serviciile mele? 

Ce pot să fac pentru a atrage mai mulți clienți? 

Cum fac să-mi măresc prețurile și să-mi păstrez clienții? 

 

Fără răspunsuri pertinente, obiective și aplicabile pe piață la întrebările de 

mai sus, celelalte departamente din cadrul unei firme reale sau virtuale 

șomează, iar firma respectivă nu va mai avea clienți, respectiv va da faliment. 

 

Răspunsurile la aceste întrebări oferă tinerilor întreprinzători avantaje în 

fața concurenților și oportunități de a avea succes în business. 

 

Popular, "marketing" reprezintă promovarea produselor, mai ales 

publicitatea și brandingul. Totuși, în limbaj profesional termenul are un spectru 

mai mare de înțelesuri care au ca element comun punerea în centrul atenției a 

clienților. Produsele sunt dezvoltate pentru a satisface dorințele unor grupuri de 

clienți, și, în anumite cazuri, chiar a unor clienți anume. 

În cadrul unei organizații, marketingul este funcția de creare, comunicare 

și livrare către clienți a valorii produsului de bază al companiei sprijinind, astfel, 
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vânzarea. Marketingul are o zonǎ de acțiune referitoare la produs și o zonă de 

acțiune referitoare la imagine. Marketingul de produs controlează produsul de la 

concepere, lansare până la faza de sfârșit de viață și, eventual, înlocuite cu un alt 

produs, controlând produsul atât calitativ (modificări aduse de-a lungul duratei de 

viață în funcție de informațiile de pe piață), cât și cantitativ – market share.  

Marketingul de imagine reprezintă acele activități care creează notorietatea 

produsului prin brand sau marcă, folosind acțiuni de publicitate și PR. 

Informațiile cuprinse în materialul de față oferă tuturor elevilor un start în a-și 

dezvolta abilități și competențe specifice pentru a supraviețui pe o piață virtuală 

și reală în continuă dinamică. 

 

Marketingul în firma de exercițiu 

 

Activitățile desfășurate de compartimentul de marketing din firma de exercițiu 

sunt: 

Studiul pieței interne și externe, reale si virtuale; 

Realizarea materialelor publicitare; 

Realizarea si reactualizarea listelor de prețuri; 

Elaborarea de cataloage de prezentare a produselor, website-uri; 

Pregătirea și participarea la târguri și expoziții; 

Corespondența electronica și scrisă cu clienții; 

Promovarea imaginii firmei. 

Activitățile de marketing în firma de exercițiu pot fi structurate astfel: 

studierea pieței (concurența, clienți); relații publice; publicitate (Marketing 

direct, publicarea de anunțuri); promovarea vânzărilor; publicitate prin 

intermediul mijloacelor noi; cercetare de piață. 

 

I.1 Studierea pieței 

 

Obiectivul activității economice este obținerea profitului. Acestuia i se 

subordonează toate demersurile întreprinzătorilor, deci şi intrarea firmei pe piaţă. 

Pentru aceasta este necesară cunoașterea şi valorificarea oportunităților pieţei prin 

studii de marketing. 

Cercetarea de piaţă constă în procesul de investigare a pieţei cu scopul de 

a studia perspectivele vânzării unui produs care să conducă la obţinerea de profit. 

În cazul firmelor de exercițiu, studiul pieței se realizează accesând site-ul 

www.roct.ro. Aici, elevii pot cerceta obiectul de activitate al firmelor înregistrate, 

produsele și serviciile pe care firmele de exercițiu le vând, numărul de angajați, 

etc.  

Aspectele de interes pentru studiile de piață se referă la: consum - studiat 

ca volum şi structură; concurenţă - informaţii despre existenţă, pondere, spaţii 

neacoperite; preţ - fixarea unui preţ care să ofere produsului competitivitate şi să 

asigure realizarea unui profit. 

 

http://www.roct.ro/
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Obiectivul activității economice este obținerea profitului! 

 

Studierea pieței se poate realiza și cu ajutorul chestionarului. 

Chestionarul este o succesiune logică de întrebări (cele mai multe cu răspunsuri 

multiple), utilizat în culegerea datelor necesare unei cercetări.  

Cerințe în elaborare: să răspundă obiectivelor cercetării; să fie inteligibil 

pentru cel chestionat; să nu fie prea lung (pentru a menține viu interesul 

respondentului).  

 

Structura unui chestionar:  

1) o formulă scurtă de adresare;  

2) câteva întrebări de introducere (de exemplu: „Cu ce scop sunteţi acum în acest 

magazin?”);  

3) Întrebare/întrebări filtru, pentru separarea celor interesaţi de produs de ceilalţi 

(„Cu ce frecvență efectuaţi cumpărături în acest magazin?”); 

4) Întrebări de conţinut („Ce mărfuri cumpăraţi de obicei?”, „Care sunt 

preferinţele cu privire la produsele de tip X?”, „Care este valoarea cumpărăturilor 

efectuate din produsele de tip X?” etc. 

 

I.2 Concurența 

 

Concurența este o competiție unde oamenii de afaceri încearcă să se ridice peste 

rivalii lor și care tind sa obțină ceea ce au obținut alții, sau chiar mai mult, în 

aceeași perioadă de timp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Analiza concurenței 

Analiza concurenței 

 

Identificarea concurenților  

Stabilirea obiectivelor concurenţilor 

Determinarea strategiilor concurenților  

Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe 

Anticiparea reacțiilor concurenților 

Identificarea concurenţilor care vor fi atacaţi şi a 

celor care vor fi evitaţi 
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I.3 Analiza SWOT sau determinarea punctelor tari și slabe ale ofertei proprii 

 

Pentru a defini punctele tari şi slabe ale propriei oferte putem apela la 

analiza SWOT: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats. În română cei 

patru termeni pot fi traduşi în: Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări. 

 

Diagrama SWOT 

 

I.4 Clienții 

 

Pentru a creste o afacere într-o piață unde concurența este mare, trebuie identificați 

clienții potriviți pentru produsele sau serviciile pe care le comercializați. 

Metode de a atrage noi clienți: 

1. Sondați baza existentă de clienți (centrala Roct), aceștia vă cunosc deja 

compania. Comunicați frecvent cu ei pentru a afla care sunt partenerii lor de 

afaceri și către cine vă pot recomanda. Obțineți feedback de la clienți utilizând 

chestionare pentru a vă perfecționa oferta de produse și servicii și pentru a vă 

îmbunătăți strategia de atragere de clienți noi. 

2. Investigați stilul de viață, valorile, starea de spirit a clienților dvs. Utilizați 

resurse locale precum: publicații regionale, rapoartele Roct și cele ale 

concursurilor specifice firmelor de exercițiu, pentru a afla cât mai multe despre 

piața și consumatorii pe care îi țintiți. 

Puncte tari Puncte slabe 

dispune de resurse: financiare, 

umane, materiale; 

servicii oferite clienţilor; 

avantaje faţă de concurenţi; 

preţurile practicate; 

percepţie pozitivă din partea 

clienţilor; 

conducerea este capabilă. 

nivelul productivităţii este scăzut; 

lipsa de viziune şi talent managerial; 

dispune de facilităţi învechite; 

deficienţe în rezolvarea problemelor 

interne; 

linia de produse este limitată; 

slaba poziţie pe piaţă; 

strategii neclare. 

Oportunități Ameninţări 

deservirea unor categorii mari de 

clienţi; 

cucerirea de noi segmente de 

piaţă; 

diversificarea gamei de produse; 

pătrunderea pe noi pieţe; 

creșterea rapidă a pieței pe care 

acționează. 

posibilitatea apariţiei unor noi concurenţi; 

schimbări în exigenţele consumatorilor/ 

clienţilor; 

creșterea presiunilor concurențiale; 

putere de negociere în creștere a furnizorilor 

sau clienților; 
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3. Promovați-vă în media locală (rețeaua Roct, alte licee unde există firme de 

exercițiu), oferind informații utile despre afacerea dumneavoastră. 

     

La ce e bun Internetul ? 

 

    1. Selectați sursele online relevante pentru a le folosi ca punct de pornire în 

realizarea unui baze de clienți: 

 

Website-uri guvernamentale sau private care ofera date demografice, statistici sau 

informații cu privire la piață. 

Blog-urile relevante pentru oferta dumneavoastră de 

produse și servicii, inclusiv blog-urile competitorilor 

dumneavoastră. 

Website-urile organizațiilor profesionale sau de 

comerț din domenii relevante pentru dumneavoastră. 

Website-uri cu conținut educațional, cu mulți membri 

permanenți, utilizate de clienți potențiali. 

Website-uri de știri si lifestyle sau bloguri de mare 

interes pentru clienții dumneavoastră. 

Website-uri suport pentru anumite cauze pe care 

clienții dumneavoastră le-ar putea susțin. 

 

 

 

 

2. Utilizați rețelele sociale. Cele mai 

populare sunt: 

Instagram – postări cu realizările firmei; 

LinkedIn – creați un profil profesional 

impresionant pentru relații de afaceri. 

Facebook – deși este mai informal, multe 

companii au profil pe Facebook, oferindu-

le clienților interactivitate. 

Blog-urile – cele mai folosite platforme 

sunt Wordpress și Blogger. 

Bookmarking/Sharing – site-uri precum 

Digg și Tumblr oferă oportunități 

interactive de identificare și implicare a 

audienței. 

3. Creați materiale adecvate pentru social 

media. Conținutul valoros generează interes 

pe Internet și oferă oportunități de atragere de noi clienți: 

Încărcarea de materiale video care prezinta avantajele serviciilor și 

produselor dumneavoastră pe Youtube și pe alte site-uri similare. 
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4. Folosiți email-ul pentru a comunica cu 

potențialii clienți: 

Oferiți un e-book sau un newsletter unei baze de 

potențiali clienți. 

Trimiteți un chestionar pentru a identifica 

nevoile prezente si viitoare ale clienților. 

Inițiați un concurs cu premiu pentru câștigător. 

  

 

 

 

 

5. Oferiți sfaturi sau training pentru utilizarea 

produselor sau serviciilor pe care le 

comercializați. 

 

 

 

 

 

 
I.5 Promovarea  

  

Promovarea  presupune un ansamblu de acțiuni şi mijloace care au ca scop 

informarea şi atragerea  într-o cât mai mare măsură a cumpărătorilor potențiali 

către punctele de vânzare în vederea satisfacerii nevoilor şi dorințelor acestora şi 

implicit a creșterii eficienței economice. 

Promovarea  îmbracă următoarele forme: 

ARSENALUL ANTREPRENORULUI MIC CU AMBIȚII MARI 

Disciplină.  Empatie. Acțiune, nu doar analiză; 

Focus pe execuție. 

Execuția, nu analiza va face diferența, mai ales în marketingul serviciilor. 

Conținut ( scris, vorbit, tehnic); 

Testare, experimentare pas cu pas. Costul pe învățare și drumul către experiență, la 

cel mai mic cost. 

Uneori este mai scump să nu faci nimic decât să greșești! 

Atenție la costul eșecului, nu la rata de eșec! 

Succes! 
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Publicitatea prin: 

radio  

TV 

presă – ziare, reviste, pliante, broșuri, afișe 

2.   Promovarea vânzărilor:   

Seminarii 

Conferințe 

Publicitatea la locul vânzării 

Cadouri promoționale 

Jocuri şi concursuri 

Reducerile de tarife 

 

I.6 Publicitatea este o tehnică de marketing utilizată pentru a crea  o imagine 

favorabilă unui produs sau serviciu şi pentru a atrage cumpărătorul potențial. 

 

Pentru a realiza în bune condiţii o campanie de publicitate  şi pentru a 

putea atinge obiectivele propuse, trebuie luate 6 decizii : 

1. Ce anunţăm- tema; 

2. Cui- ţinta publicității sau clienții țintă; 

3. Unde- suportul; 

4. Când- campania publicitară; 

5. Cum- anunțul publicitar; 

6. Cu ce efort- bugetul. 

 

În literatura de specialitate, publicitatea îndeplinește funcțiile sale după 

principiul AIDA urmărind: 

Să atragă atenția; 

Să suscite interesul; 

Să provoace dorință; 

Să incite clientul la acțiune (achiziționarea) produsului. 
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Figura 2 Principiul AIDA în publicitate 

 
Reguli pentru elaborarea reclamelor în cadrul campaniilor 

publicitate: 

 

Să nu plictisești receptorii reclamei; 

Să nu induci în eroare clientela în mod deliberat; 

Să nu indispui; 

Să nu ofensezi; 

Să nu îndepărtezi publicul; 

Să nu contravii legilor în vigoare; 

Să nu produci suspiciune şi neîncredere; 

Să nu creezi confuzie. 

 

I.7 Promovarea vânzărilor  

 

Promovarea vânzărilor reprezintă aspectele de marketing care incită 

consumatorii la cumpărare şi care stimulează eficacitatea distribuitorilor sau 

vânzătorilor. Firmele care apelează la acest mijloc de promovare a vânzărilor 

urmăresc : 

►Atragerea de noi clienți care din lipsă de venituri nu şi- au permis vechile tarife; 

►Mărirea frecvenței cumpărărilor. 

ATENȚIE

•conținut 

surpinzător

•neașteptat

•animat

INTERES

•mesaj relevant

•promisiune

•mister

DORINȚĂ

•ofertă specială

•beneficii unice

•situație urgentă

ACȚIUNE

•solicită 

informații

•comandă

•plată
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 Figura 3  Promovarea 

vânzărilor 

 

 

 

 
II. Instrumente de promovare a unei firme virtuale 

 

Într-o firma de exercițiu, acțiunile de marketing se exprimă prin fiecare 

contact realizat în relațiile cu potențialii cumpărători. În acest sens, succesul sau 

eșecul oricărei afaceri derulate în firma de exercițiu nu depinde atât de 

performanțele tehnico-funcționale sau de costurile produselor/serviciilor, cât de: 

-măsura în care produsele/serviciile răspund unor nevoi reale (virtuale) ale 

consumatorilor/clienților; 

-modul în care firma de exercițiu este capabila sa reacționeze în timp util la 

schimbările care au loc, la intervale de timp din ce în ce mai mici, pe piața firmelor 

de exercițiu; 

modul și măsura în care este valorificat un element de baza al mixului de 

marketing, și anumecomunicarea care se face utilizând instrumentele tradiționale 

din mixul comunicării: 

                   - publicitatea; 

                   - promovarea vânzărilor; 

                   - relațiile publice. 

Inovația reprezintă un important instrument pentru formarea imaginii, 

ceea ce este decisiv pentru firmele de exercițiu care comercializează produse 

virtuale și, de asemenea, poate fi o modalitate pentru o mai buna utilizare a 

resurselor fizice și umane din firma de exercițiu. Personalul firmelor de exercițiu 

necesită o permanenta formare, astfel încât să-și dezvolte competențele necesare 

convingătoare pentru acceptarea unui nou produs sau serviciu. 
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Publicitatea există pentru un simplu scop: creșterea vânzărilor 

pentru produsul/serviciul căruia i se face reclamă, printr-un 

program de marketing bine pus la punct.  

 

 

 Figura 4 Instrumente de promovare a unei firme virtuale 

 

Materiale 
publicitare 

 

Calendare, 

stegulețe 

 

Pliante 

 

Site, rețele 
de 
socializare  

Cataloage 

 

Afişe, 
bannere 

 

Spoturi 
publicitare 
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II.1 Design corporativ 

Conceperea identității vizuale și a imaginii companiei constă în designul logo-

ului, designul cărților de vizită, personalizarea cu 

antet a consumabilelor de birou, documentelor 

interne și manualelor, realizarea de materiale 

publicitare și broșuri tipărite, crearea site-ului web 

al companiei și a unui CD de prezentare 

multimedia. Toate aceste elemente, împreună, 

oferă identitatea vizuală a companiei. Este necesar 

ca toate să conțină elemente care să vă identifice pe 

dumneavoastră și numai pe dumneavoastră de la 

prima privire. 

 

 

Pachet de servicii complete de design corporativ 

pentru o firmă de exercițiu, ar consta în: 

1. Logo design (sigla și motto-ul firmei); 

2. Design pentru materiale promoționale (cărți de vizită, foi personalizate cu antet, 

plicuri etc.); 

3. Broșuri de prezentare, pliante, postere și orice alt tip de materiale promoționale 

tipărite; 

4. Web design - site performant, reprezentativ pentru companie, incluzând un web 

shop sau magazin virtual. 

 

 

Activități practice 

Denumirea activității: acțiuni de promovare online. 

Resurse: pc, internet. 

Timp: 10 ore; Site-ul web, rețelele de socializare sunt singurii „angajați” ai firmei 

de  

                     exercițiu care lucrează la partea de marketing online, 24 de ore din 

24! 

Cerințe: realizați o campanie de promovare online a firmei. 

 

Resurse teoretice  

Cum arată o astfel de Strategie de promovare online  și cum o puteți crea?  

Urmând pașii de mai jos: 

 

Targetarea 

Trebuie să vă definiți segmentul țintă. Gândiți-vă la clienții voștri și 

alegeți 3 dintre ei. Ce vârste au ei? Cum isi asigura existenta? Cum își petrec 

timpul liber? Vă puteți instala Google Analitics pe website-ul vostru si puteți crea 
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o pagina de Facebook a companiei. Ambele vor genera statistici cu privire la 

numărul de vizite si fani ai companiei.  

 

Obiectivele 

Doriți sa va creșteți traficul pe website? Sau poate notorietatea brandului? 

Doriți ca oamenii sa se înscrie  în lista de distribuție a newsletterul-ui companiei 

voastre? Doriți ca oamenii să cumpere un anumit produs? Să participe la un 

eveniment? Dacă nu va definiți obiectivele cât mai clar nu veți putea să măsurați 

eficiența campaniei de promovare online. 

 

Identitatea vizuală a brandului 

Atât în online cat si in offline trebuie să folosiți aceleași elemente de identitate 

vizuala:  

logo, culori, scheme, fonturi, imagini, tonuri! 

 

Mixul de instrumente de marketing online 

Aveți mai multe optiuni de activități pe care le puteți include în campania 

de promovare online. Important este să alegeți acțiunile în funcție de clienții la 

care doriți să ajungeți. Iată câteva activități pentru campania voastră de promovare 

online: 

- User-friendly website; 

- Blog; 

- Articole de marketing; 

- Optimizare pentru motoarele de căutare (SEO); 

- Email marketing; 

- YouTube marketing; 

- Social Media marketing (Facebook, Twitter etc); 

- Promoții comune cu site-uri afiliate. 

Dacă nu aveți resurse pentru a acoperi toate aceste activități, concentrați-

vă pe 5, maxim 6  dintre acestea! 

 

Frecvența 

Trebuie să stabiliți o frecvență de desfășurare a acestor 

activități.  

De exemplu:  

- Blog – zilnic; 

- Articole de marketing – săptămânal; 

- Optimizare pentru motoarele de cautare (SEO) -  o dată 

pe lună; 

- Email marketing – bi-săptămânal; 

- YouTube marketing – săptămânal; 

- Social Media marketing (Facebook, Twitter, etc) – zilnic; 

- Promoții comune cu site-uri afiliate – trimestrial. 
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Concluzii 

 1. Programele de marketing se construiesc în funcție de publicul țintă: 

oamenii cărora le este vândut produsul. Baza unei campanii bune este reprezentată 

de înțelegerea a două elemente esențiale ale acestui public țintă: cine sunt? și cum 

cumpără?.  

2. Majoritatea campaniilor de marketing se vor baza pe o analiză foarte 

bine delimitată despre publicul țintă, public care poate fi împărțit pe categorii de 

vârsta, sex, educație, venituri, locație geografică, sectoarele de activitate etc. 

3. Reclamele ajută programele de marketing prin influențarea datorită 

impresionării unei părți bine definită din publicul țintă, parte denumită audiența. 

4. O reclamă poate fi văzută, de exemplu, de milioane de oameni, din 

care nici unul nu face parte din publicul țintă. Astfel, audiența este zero, iar 

eficiența ei este neglijabilă. Alternativ, reclama poate fi văzută de un număr 

restrâns de potențiali cumpărători, care fac parte din publicul țintă, având o 

eficiența maximă, corespunzătoare mesajului. 

5. Informaţii necesare pentru o cercetare de piaţă obţinute de pe Internet: 

 Identificarea potenţialelor zone de desfacere; 

 Identificarea de potenţiali furnizori de materii prime; 

 Identificarea de potenţiali parteneri. 
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Abordare integrată la disciplinele tehnice 
 

Prof. Violeta Cristina RADU, 

Prof. Veronica Cristina SANDU,  

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”, București 

 

 Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în faţa lumii contemporane o 

serie de provocări faţă de care educaţia nu poate rămâne indiferentă. Niciodată 

omenirea nu s-a confruntat simultan cu atâtea probleme complexe care implică 

analize şi rezolvări la scară planetară, cum ar fi: globalizarea, interculturalitatea, 

protecţia mediului, sărăcia, explozia informaţională, conflictele. Toate acestea 

revendică o abordare integrată şi în sfera educaţiei. 

 Pentru a face faţă schimbărilor caracteristice lumii contemporane, elevii 

au nevoie de competenţe strategice ca: abilitatea de a învăţa cum să înveţe, 

abilitatea de evaluare şi rezolvare de probleme. Profundele transformări din cadrul 

societăţii afectează direct şi sensul învăţământului românesc. Este nevoie de o 

abordare modernă, de un nou mod de gândire pentru depăşirea unor graniţe rigide 

între disciplinele de învăţământ în vederea explicării mai în profunzime a 

fenomenelor. Activităţile pe discipline trebuie să alterneze cu cele 

transdisciplinare pentru crearea unui context al predării integrate în care întreaga 

activitate să fie centrată pe elev, pe demersurile intelectuale şi afective ale 

acestuia. 

 La nivel curricular, integrarea înseamnă stabilirea de relaţii clare între 

cunoştinţele, capacităţile, competenţele, atitudinile şi valorile care aparţin unor 

discipline şcolare distincte. 

 Abordarea integrată/cross-curriculară propune o viziune holistă şi 

constructivistă asupra procesului de predare-învăţare, prin stabilirea unor grade 

diferite de integrare la nivelul obiectivelor, conţinuturilor, metodologiei, 

conceptelor etc., urmărind atingerea unor rezultate pentru care nu mai sunt 

suficiente cadrele unei anumite discipline. 

 Shoemaker subliniază că prin abordarea integrată educaţia este astfel 

organizată încât traversează barierele obiectelor de studiu, aducând împreună 

diferitele aspecte ale curriculum-ului, în asociaţii semnificative care să se centreze 

pe arii mai largi de studiu. Predarea şi învăţarea sunt văzute într-o perspectivă 

holistă, reflectând lumea reală, care este interactivă. 

 Integrarea are mai multe niveluri, corespunzătoare paşilor spre 

transdisciplinaritate: 

transdisciplinaritatea: reprezintă gradul cel mai elevat de integrare al 

curriculum-ului. Abordarea integrată la acest nivel se realizează prin fuziune, 

adică renunţarea completă la limitele disciplinelor de studiu 

implicate.Transdisciplinaritatea încorporează mai multe niveluri de intervenţie 
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educativă. B. Niculescu arată că ,,disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt patru săgeţi ale unuia şi 

aceluiaşi arc: al cunoaşterii”. 

pluridisciplinaritatea sau multidisciplinaritatea se referă la faptul că o temă 

aparţinând unui anumit obiect de studiu este supusă analizei din perspectiva mai 

multor discipline, acestea rămânând nealterate ca structură şi menţinându-se 

independente între ele. Abordarea integrată la acest nivel se realizează printr-o 

corelare a demersurilor mai multor discipline, în vederea clarificării unei 

probleme din mai multe unghiuri. 

interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii curriculare. În 

urma acestei intersectări pot lua naştere diferite obiecte de studiu. Abordarea 

integrată la acest nivel se realizează prin ignorarea limitelor stricte ale 

disciplinelor, căutând teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la 

realizarea obiectivelor învăţării la un grad mai înalt. 

Abordarea integrată are două dimensiuni: 

integrarea orizontală – reuneşte într-un ansamblu coerent două sau mai multe 

obiecte de studiu, aparţinând unor arii curriculare diferite; 

integrarea verticală – reuneşte două sau mai multe obiecte de studiu din aceeaşi 

arie curriculară. 

 

TEMA CROSS-CURRICULARĂ 

FIȘA DE LUCRU 

Indicatori de calitate 

 Să fie în concordanţă cu conţinutul studiat. 

Să contribuie la atingerea obiectivelor /competenţelor propuse. 

Să familiarizeze elevul cu limbajul specific temei. 

Să creeze deprinderi de activitate independentă. 

Să deprindă elevul cu activitatea de documentare pe o temă dată. 

Să folosească datele obţinute în urma documentării pentru rezolvarea unor 

probleme. 

Să interpreteze date. 

Să realizeze legături inter, intradisciplinare şi crosscurriculare. 

Să fie rezolvabilă într-un timp dat  

Coordonare cross-curriculară 

Asigurarea coerenţei diferitelor teme ale unui curriculum care nu pot fi separate 

din punct de vedere educaţional, în plan conceptual şi metodologic.(IG,MF,BC) 

Asigurarea consistenţei curriculare prin succesiunea firească a unor teme. 

Corelarea curriculum-ului şcolar cu viaţa cotidiană prin diverse teme care nu pot 

fi incluse în clasificarea clasică a disciplinelor şcolare. (Educaţia pentru protecţia 

mediului, alimentară, demografică, pentru calitate) 

 

Tema cross-curriculară “IMPACTUL TERMOCENTRALELOR ASUPRA 

MEDIULUI LA SCARĂ GLOBALĂ” 

Obiective: 
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Să precizeze factori de mediu afectați; 

Să identifice efecte ale emisiilor dirijate la coș; 

Să precizeze măsuri de protecție a mediului (arzătoare cu NO2 redus, 

electrofiltre). 

 

Discipline implicate 

Chimie 

Biologie 

Fizica 

Informatică aplicată 

Limba română 

Geografie 

Educaţie civică 

 

Sarcinile de lucru ale elevilor 

Documentare despre reacțiile fizico-chimice caracteristice proceselor de ardere 

Documentarea asupra procesului de coroziune a suprafețelor metalice 

Influența asupra stratului de ozon a emisiilor dirijate la coș. 

Studierea efectelor emisiilor asupra florei, climei, faunei, om-sănătate 

Studierea principiului de funcționare a arzătoarelor și electrofiltrelor. 

Alcătuirea unei baze de date referitoare la normele de emisii de NO2. 

 

Surse de informare 

Monitorul oficial; 

Cărţi de specialitate; 

Prospecte de produse referitoare la instalațiile de reducere a emisiilor; 

Documentare la Biblioteca Comisiei Europene  

 

Conţinutul temei 

Sărăcirea stratului de ozon stratosferic 

Intensificarea efectului de seră 

Factori de mediu afectați 

Principiul de funcționare al electrofiltrelor și arzătoarelor  

Baze de date referitoare la normele de emisii de NO2. 
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Științele în abilități de viață 

 
 

Prof. Mihaela LUCA,  

Înv. Dan DRĂGULESCU,  

Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

 

„Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu 

există găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există 

exprimarea fiinţei umane la întregul ei potenţial.” (Pera Novacovici) 

 

Responsabilitatea de a pregăti elevii pentru schimbările care se presupun 

că vor avea loc la nivelul problematicii sociale, la nivel economic, politic şi 

cultural, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, revine școlii, părinților și 

profesorilor. 

Astăzi se impune înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de 

competenţe de tip funcţional, care să găsească posibile soluţii, prin creativitate, 

inteligenţă, trasncurricularitate, științe, în a crea şi promova abilități de viață, 

sustenabile în timp. Abordările atractive tind să se transforme într-o abordare 

transdisciplinară prin care educaţia să fie eficientizată. 

Conceput ca un curs transcurricular, studiul acestui opțional atinge o 

paletă disciplinară precum limba română, chimie, biologie, ecologie, fizică, 

matematică, TIC, educație tehnologică, educație plastică și urmărește să 

contribuie la formarea și dezvoltarea capacității elevilor de comunicare, integrare, 

investigare și explorare a realității, prin folosirea unor instrumente, metode și 

mijloace moderne, precum și la înzestrarea cu un set de valori și atitudini, menite 

să  contribuie la formarea unei culturi solide, abgradată, la trezirea interesului 

pentru studiu și pentru pregătirea ulterioară în diverse domenii de activitate. 

Activitățile propuse pentru elevii din gimnaziu din clasele a cincea și a 

șasea, au rolul de a demonstra multe dintre realitățile, realizările și descoperirile 

care au impact asupra vieții noastre  înconjurătoare. Tehnica punerii întrebărilor 

și a încercării  de a răspunde la ele prin demonstrație, observație, experiment și 

aplicații este importantă pentru a înțelege cum ne formează științele abilități de 

viață.  

          Competențele generale vizate includ: 

-utilizarea deverselor surse informaţionale şi a mijloacelor de procesare a 

acestora,în scopul preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei; 

-cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare al  unor 

instrumente, aparate, dispozitive; 

-utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea unor sarcini 

de lucru; 

-dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive. 
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Lista de conținuturi, temele alese, a fost formulată adecvat vârstei și structurată în 

mici capitole trandisciplinare, iar numărul de ore asociat fiecărui capitol se poate 

stabili de comun acord cu elevii. Aceștia pot veni cu inițiative secundare ale 

temelor propuse, care să pună în evidență intelectul, originalitatea, abilitățile sau 

experiența de viață deprinsă în situații concrete. 

►Învăț să comunic: 

Eu și grupul meu 

Pagina mea de jurnal/revistă 

Colegii mei deosebiți (CES, diabet, obezitate, boli rare) 

Obiectivele urmărite sunt: cunoaștere personală, redactarea unei pagini de jurnal, 

a unei reviste, afișe, dezvoltarea abilităților de comunicare, utilizarea surselor 

media, a calculatorului, joc de rol, activități practice de confecționare a unor 

obiecte decorative, activități de promovare a sănătății cu participarea medicului 

școlar și a psihologului școlar, realizarea unei expoziții. 

►Micul antreprenor: 

Afacerea mea 

Ce sunt banii și cum îi gestionez  

Târgul științelor (biologie, limba română, ecologie, sport, oferta educațională, 

etc.)  

Obiectivele urmărite sunt: dezvoltarea abilităților de antreprenoriat, învățarea 

unor noțiuni specifice financiare, despre producători, etichetă și conținut, angajat, 

angajator, card bancar, împrumuturi bancare, realizarea unor târguri științifice sau 

cu vânzare de produse. 

►Internetul în viața mea: 

La școală-internetul mă învață (scriere pagină word, prezentare ppt.) 

Rețele de socializare-avantaje, dezavantaje 

Cumpăr de pe net 

Obiectivele urmărite sunt: dezvoltarea abilităților de scriere a unui document-

word sau ppt, pericolele internetului, cum îmi protejez datele pe internet, rețeaua 

de socializare-avantaje și capcane, timpul meu pe internet, vocabularul 

internetului, magazinul online.  

► Molecule în gastronomie:  

Mănânc sănătos! 

Alimentele-combinații care mă avantajează  

Știu să prepar un meniu! 

Obiectivele urmărite sunt: respectarea igienei alimentelor și alimentației-afișe, 

campanii, meniuri sănătoase și adecvate vârstei, abuzul alimentar, preparate 

rapide și sănătoase, obiceiuri alimentare nesănătoase. 

►Proiectul meu de manager: 

Abilitățile mele, viitoarea mea meserie 

Știu să construiesc (machete, colaje, etc) 

Obiectivele urmărite sunt: afaceri de succes ale adolescenților, atribuțiile unui 

manager, chestionare pentru orientare profesională, dezvoltarea abilităților 
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practice, construirea unor machete cu tematică, abilități de comunicare științifică, 

realizarea unor colaje. 

►Tehnici de supraviețuire: 

Cu viața mea apăr viață 

Educație pentru sănătate 

Supraviețuirea în condiții extreme (cutremure, incendii, singur acasă, etc) 

Programul meu zilnic 

Obiectivele urmărite sunt: însușirea regulilor de prevenție socială, acordarea 

primului ajutor, programul meu zilnic-statistică, program optim pentru dezvoltare 

armonioasă. 

►Trag linie și calculez: 

Cifrele și corpul uman 

Statistica evoluției mele școlare (autoevaluarea) 

Obiectivele urmărite sunt: deprinderi de autoevaluare, autoevaluarea propriilor 

decizii, realizareaunor statistici, ordonarea activităților pentru succes, cum 

acționez în caz de eșec emoțional. 

►Voluntarialul: 

Voluntariatul și socializarea 

Obiectivele urmărite sunt: experiențialitate și integrare socială, implicarea în 

învățare, inițierea un proiect social de voluntariat, inițierea unui proiect privind 

drepturile copilului, colaborare interpersonală, diseminarea conduitei sociale. 

Strategia didactică a majorității activităților este lucru pe echipă, alternat cu lucrul 

individual, iar tipul de activitate predominantă este activitatea frontală. 

Dorința de cunoaștere, aparține fiecărui elev. Prin inițiativele personale 

ale acestora putem modela personalitatea și formarea ulterioară. Una din greutăţile 

principale pe care le întâlnesc elevii la toate nivelele învăţământului este detaşarea 

dintr-un obiect a componentelor esenţiale de cele neesenţiale. Din acest motiv, 

activitatea de generalizare şi abstractizare este influenţată de flexibilitatea 

gândirii, de capacitatea de a renunţa la ipotezele infirmate de experienţă.S-au 

elaborat numeroase metode şi procedee menite să uşureze procesul de 

conceptualizare la elevi. Aceste metode trebuie să aibă în componenţă şi 

mijloacele de învăţământ adecvate. 

Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol 

important revine factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este 

o componentă vitală a creativităţii. În şcoală, motivaţia principală, o constituie 

pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar şi satisfacţia multor elevi 

de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 

Scopul oricărei educaţii creative este acela “de a da elevului posibilitatea 

să folosească din plin întregul său potenţial”(Landau,E.,1979), iar “discrepanţa 

dintre capacitatea creativă înnăscută şi performanţele creative ale unui elev poate 

fi atenuată printr-o educaţie bine orientată”, de la o învăţare necreativă la o 

învăţare creativă (Parnes.S.J.,1962). 

Modalitățile de evaluare pot fi portofoliul, proiecte, produse de activitate, 

revistă școlară. 
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Valorile și atitudinile vizate sunt, dezvoltarea unei gândiri deschise, 

creative, interesul pentru aplicarea cunoștințelor învățate la școală în viața 

cotidiană, manifestarea inițiativei, a disponibilității de a aborda sarcini variate; 

formarea obișnuinței de a recurge la concepte și metode științifice pentru 

rezolvarea unei situații cotidiene sau a unor probleme practice. 

 Diseminarea și promovarea temelor se va face numai prin produse de 

activitate, care pot fi înscrise în diverse concursuri interinstituționale locale, 

județene, naționale sau internaționale. 

 Interdisciplinaritatea, este o viziune de viitor a unui învățământ de calitate, 

centrat pe elevi, pe deprinderi de lucru pe dezvoltarea abilităților personale și de 

grup urmată de incluziune  socială, promovarea valorilor umane, chiar europene 

și dezvoltare durabilă. 
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Un aspect inedit -  considerații privind latura umanistă a 

disciplinelor tehnologice 
                                                                                                                         

Prof. Narcisa CIOCAN,                                                                                                                    

Prof. Ema NICULĂEȘ, 

Liceul economic „Nicolae Iorga” Pașcani 

 

 

 
Cu siguranță că orice cititor al titlului de mai sus  ar manifesta încă de la 

prima vedere un mare semn de întrebare: ce legătură ar putea exista între 

disciplinele tehnice care sunt prin definiție realiste, precise, centrate pe 

pragmatism, utilitarism și eficiență și disciplinele umaniste care se situează la 

polul diametral opus prin promovarea valorilor spirituale și morale ale societății. 

Particularizând pentru domeniul Comerț să aducem în prim plan doar 

câteva dintre conceptele de bază cu care se operează, acestea fiind parte (evident) 

dintr-o listă foarte lungă: vânzări, prețuri, promovare, profit, adaos comercial, 

facturi, sortimente de mărfuri, mobilier comercial, utilaje de transport a 

mărfurilor, depozite... 

Prin urmare este vorba despre o excludere reciprocă? Răspunsul este 

categoric negativ, adică disciplinele tehnice nu sunt ireconciliabile cu cele 

umaniste. Este adevărat că primele dețin în percepția colectivă un loc ceva mai 

privilegiat dar ele se completează într-un mod fantastic de armonios cu cele 

umaniste și contribuie la unitatea cunoașterii umane în ansamblul său. Disciplinele 

umaniste sunt cele pun bazele culturii generale, adică a acelui fond de cunoștințe 

pe care oricine ar trebui să îl aibă. Eu în calitate de profesor discipline tehnice 

explic elevilor aducând argumente personale faptul că nici o informație nu ar 

trebui neglijată ea putând fi utilă în situații de viață cu care aparent nu are nici o 

legătură (de exemplu soarta unui interviu deci a unei angajări poate depinde nu 

atât de o cunoștință de specialitate ci de un mod de abordare, o atitudine, un mod 

de exprimare a candidatului, etc). De asemenea aceste discipline dezvoltă trăsături 

importante de personalitate absolut necesare individului competitiv care este cerut 

de societatea actuală: gândirea critică, creativitate, imaginație, flexibilitate, 

adaptabilitate, de experimentare, capacitatea de comunicare, de exprimare a 

sinelui. 

Este vorba despre o manifestare evidentă a fenomenului de 

interdisciplinaritate și în urma unor studii sintetice putem descoperi suficiente 

situații care relevă acest fapt 

Curriculum specific învățământului tehnologic include destule conținuturi 

și experiențe de învățare de factură umanistă care contribuie la formarea și 

dezvoltarea complexă a personalității elevilor în calitate de viitori lucrători 

specializați într-un anumit domeniu. 
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În paragrafele de mai jos am selectat și explicitat câteva aspecte relevante 

ale problemei pentru domeniul Comerț, bazându-mă atât pe cât cunoașterea 

teoretică cât și pe experiența practică de la catedră, în decursul anilor având ocazia 

de a preda absolut toate modulele de specialitate prevăzute în Planul de învățământ 

al învățământului liceal și profesional la calificările Tehnician în activități de 

comerț, Tehnician în activități economice, Comerciant-vânzător. 

Modulul de Bazele contabilității (clasa a IX-a) are inclusă o temă de 

factură istorică în care elevii învață cine a fost fondatorul acestui domeniu și 

modul de evoluție a înregistrărilor contabile ajungându-se până la sistemele 

performante de contabilitate de astăzi. De remarcat că modulul are o importantă 

valență formativă în sensul că contribuie la realizarea unui spirit de disciplină, 

rigoare și corectitudine din partea elevilor.  

Modulul Calitatea produselor și serviciilor (clasa a IX-a) determină 

conștientizarea din partea elevilor a conceptului de calitate descrisă ca fiind 

capacitatea unui produs sau serviciu de a satisface necesități explicite și implicite 

și de a determina satisfacția totală a clientului. Aceasta  este o entitate complexă 

la care contribuie nu doar caracteristicile tehnice și funcționale ale produselor ci 

și cele psihologice, ergonomice și estetice ale acestora. În domeniul serviciilor în 

care se stabilește o strânsă legătură între prestator și client este deosebit de 

importantă calitatea relațională a celor două părți nu doar cea tehnică adică 

echipamente, durată de desfășurare, prețuri. De exemplu o unitate care prestează 

servicii de cazare turiștilor veniți să-și petreacă un sejur pentru odihnă, relaxare 

trebuie să ofere pe lângă camere bine dotate, curate și preparate culinare de calitate 

și o ambianță plăcută din punct de vedere psihologic, aceasta fiind în multe cazuri 

motive de fidelizare a clienților. 

Disciplina de Educație antreprenorială (clasa a XI-a) prezintă explicit 

faptul că una din motivațiile fundamentale ale unui antreprenor de a iniția o 

afacere, alături de  aceea de a câștiga bani este și aceea de a crea locuri de muncă, 

de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte și nu în ultimul rând 

aceea de a-și îndeplini unele aspirații personale, de a-și testa capacitățile psihice 

precum creativitatea, rezistența psihică, perseverența, capacitatea de depășire a 

obstacolelor și a eșecurilor. 

Modulul Etică și comunicare profesională (clasa a X-a) se situează în 

opinia mea pe primul loc din punctul de vedere al conținutului în noțiuni de factură 

umanistă; s-ar putea spune că este vorba despre un amplu demers de psihologie 

aplicată: abordarea clientului, tehnici de comunicare, de negociere, de convingere, 

de rezolvare a conflictelor, de redactare a unor documente, promovarea imaginii 

personale, principii ale eticii în afaceri. O lecție consistentă care se parcurge în 

cadrul primei unități de învățare este aceea în care elevii identifică și descriu 

tipologia clienților în funcție de variabile precum temperament, sex, cunoașterea 

precisă a intențiilor de cumpărare. Cunoașterea profilului psihologic al clientului 

este una din însușirile de bază ale unui bun vânzător/lucrător în comerț, întrucât 

acesta trebuie să-și ajusteze comportamentul în funcție de datele clientului pentru 

a realiza cu succes vânzarea dar mai mult decât atât pentru a menține în timp o 
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bună relație cu acesta. Intervine aici și capacitatea de a desfășura un bun dialog 

comercial cu clientul în scopul identificării nevoilor acestuia și de a realiza o 

prezentarea adecvată a caracteristicilor produselor cât și a avantajelor de care va 

beneficia prin cumpărarea produsului. Elevii învață de asemenea modul în care 

să-și formeze un comportament profesional adecvat bazat pe disponibilitate, 

amabilitate, politețe, diplomație, corectitudine, flexibilitate. 

Modulul Protecția mediului și a consumatorului (clasa a X-a) conține 

numeroase idei de factură umanistă precum respectarea drepturilor 

consumatorilor, formarea unei atitudini pozitive față de mediul natural, a unei 

mentalități ecologice, a unui comportament de protecție a mediului, de conservare 

a resurselor prin reciclare, colectare selectivă, sesizarea abuzurilor și a abaterilor 

și sancționarea acestora conform prevederilor legale. Elevii învață metode de bune 

practici în domeniul protecției mediului implementate de către diverse companii 

pentru a reduce consumurile de energie electrică, gaze, de reciclare a materialelor 

de ambalare pentru prevenirea poluării mediului înconjurător. 

Modulul Arta de a vinde (CDL, învățământ profesional, clasa a X-a) se 

parcurge în cadrul stagiilor de pregătire practică și a fost conceput de profesor în 

scopul de a aprofunda noțiunile de mai sus și de a îmbunătăți competențele  

profesionale ale vânzătorului ridicându-le la nivel de artă sau măiestrie 

profesională. 

          În încheierea acestor rânduri îmi exprim speranța că toți colegii profesori 

de discipline tehnologice sunt în asentimentul opiniilor mai sus exprimate și vor 

contribui la unificarea și consolidarea disciplinelor tehnologice cu cele umaniste 

în beneficiul general al cunoașterii. 
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ENERGIE LIBERĂ 

mit sau realitate 

 
Prof. Gabriel Mihail DANIELESCU, 

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Focşani 

 

Omenirea a căutat şi a dorit să producă mai mult decât consumă în 

domeniul energiei mai ales în contextul epuizării resurselor naturale clasice şi al 

poluării crescânde a mediului.  Mulţi cercetători au fost preocupaţi de tehnologii 

care pot produce cantitati mari de energie la un cost extrem de scăzut. 

Caracteristica comună care leagă toate aceste descoperiri tehnologice, este că se 

foloseşte o cantitate mică de energie pentru a controla sau de a elibera o cantitate 

mare de alt fel de energie.  

 O scurtă listă a tehnologiilor energetice libere care sunt dovedite dincolo 

de orice îndoială rezonabilă poate fi următoarea.  

 

1.Radiant Energy  

Energia radiantă disponibilă natural este sursa de energie a viitorului. 

Doar o mână de cercetători au înțeles cum să o atingă. Timp de peste o sută de ani, 

au existat zvonuri persistente că un număr de inventatori străluciți au reușit. 

Acestea includ Dr. Nikola Tesla, Dr. T. Henry Moray, Edwin Gray, Sr., Paul 

Baumann în Elveția. Fiecare a raportat și a demonstrat, cu sute de martori oculari, 

o formă "rece" de energie electrică care ar putea fi produsă cu echipamente relativ 

simple. Energia Radiantă poate avea aceleaşi efecte ca și electricitatea obișnuită, 

la mai puțin de 1% din cost. Nu se comportă exact ca electricitatea, ceea ce a 

contribuit la neînțelegerea comunității științifice a acesteia. 

 Dr. Nikola Tesla în 1889, a fost împiedicat să finalizeze sistemul său 

mondial de putere intitulat "Magnifying Transmitter". După ce Tesla a fost 

împiedicat să aducă sistemul său mondial de putere la manifestarea completă, a 

lucrat ani de zile să dezvolte o versiune mai mică a dispozitivului care folosea 

același principiu. Până în anii 1930, el a reușit. Sprijinit de Pierce Arrow-Co. şi de 

General Electric în 1931, Nikola Tesla, inventatorul generatorului de curent 

alternativ, a luat motorul de benzină de pe un automobil Pierce Arrow și l-a 

înlocuit cu un motor electric de 80 de cai putere, de curent alternativ, cu nicio 

sursă de alimentare externă doar cu un dispozitiv de energie liberă, de mici 

dimensiuni. 

În același timp, un alt inginer radio strălucit, dr. Thomas Henry Moray, a 

dezvoltat, de asemenea, un model de lucru al unei surse de energie care nu folosea 

combustibil. Până în 1935, dr. Moray a perfecționat acest dispozitiv ca o cutie 

mică care a produs 50.000 de wați de formă rece de energie electrică. Sute de 

persoane au fost martorii demonstrațiilor acestei invenții. Atât Tesla cât și Moray 

s-au referit la energia din aceste sisteme ca "energie radiantă". Sistemul lui Moray 
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nu avea baterii sau magneți în el și se pare că a adunat "energia radiantă" direct 

din mediul înconjurător. 

Sr . Edwin Grey, redescoperă tehnica la sfârșitul anilor 1950 și timp de 

15 ani a dezvoltat modele de surse de energie. Dl Gray a descoperit că descărcarea 

unui condensator de înaltă tensiune ar putea iniţia eliberarea unei energii uriașe, 

radiante, electrostatice. Acest vârf de energie a fost produs și capturat într-un 

dispozitiv special pe care Gray la numit "tubul de comutare a elementului de 

conversie". Forma rece a energiei care a ieșit din acest "tub de conversie" a 

alimentat toate demonstrațiile, aparatele și motoarele sale, precum și a reîncărcat 

bateriile.  

În anii '70, Paul Baumann din Elveția a redescoperit din nou tehnica și a 

început să construiască modele pentru ceea ce se numește "Masina Testatika". În 

timp ce Baumann nu a dezvăluit oficial tehnica, sute de martori oculari au raportat 

că au văzut un generator simplu, electrostatic care se întoarce și produce mii de 

wați cu o formă rece de energie electrică. Comunitatea Methernitha din Linden, 

Elveția are în prezent 5 sau 6 modele de lucru ale acestui dispozitiv fără 

combustibil. 

În 2000, după trei decenii de muncă, dr. Peter Lindemann a decodat 

secretul metodei lui Edwin Gray. Dr. Lindemann a prezentat toate cercetările sale 

într-o conferință tehnică, în septembrie 2000, și apoi a prezentat același material 

în cartea sa, "Secretele energiei libere de electricitate rece". 

 

2. Magneți permanenți .  

Dr. Robert Adams(NZ) a dezvoltat modele uimitoare de motoare 

electrice, generatoare și încălzitoare care rulează pe magneți permanenți. Un 

astfeldispozitiv atrage 100wați de energie electrică de la sursa, generează 100wați 

pentru a reîncărca sursa și produce peste 140 BTU lui de căldură în două minute!  

Dr. Tom Bearden(SUA) are două modele de lucru ale unui transformator 

electric permanent alimentat. Acesta folosește un semnal electric de 6 W pentru a 

controla calea unui câmp magnetic care vine creat de un magnet permanent. Prin 

canalizarea câmpului magnetic dispozitivul poate produce o putere electrică de 96 

W, fără piese în mișcare.  

 

3. Incălzitoare mecanice .  

Există două clase de mașini care transformă o cantitate mică de energie 

mecanică întro mare cantitate de căldură. Cele mai bune dintre aceste modele pur 

mecanice sunt sistemele cilindri rotativi proiectate de Frenette (SUA) și Perkins 

(SUA). În aceste mașini, un cilindru este rotit într-un alt cilindru cu aproximativ 

0,31 cm distanţă între ele. Spațiul dintre cilindri este umplut cu un lichid, cum ar 

fi apa sau ulei cu funcţia de „fluid de lucru“, care se încălzește.  

O altă metodă utilizează magneți montaţi pe o roată pentru a produce 

curenți mari turbionari într-o placă de aluminiu, determinând aluminiul să se 

încălzească rapid. Cu aceste încălzitoare magnetice s-au făcut demonstraţii de 

către Muller (Canada), Adams (NZ) și Reed (SUA). Toate aceste sisteme pot 

https://www.wanttoknow.info/mechanicalheaters
http://www.rexresearch.com/frenette/frenette.htm
http://www.rexresearch.com/frenette/frenette.htm
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produce de zece ori mai multă căldură decât metodele standard folosind aceeași 

acelaşi consum de energie pentru funcţionare. 

 

4.Super-Eficient Electroliza  
Apa poate fi separată în hidrogen și oxygen cu ajutorul energiei electrice. 

Cărți standard de chimie pretind că acest proces necesită mai multă energie decât 

poate fi recuperată atunci când gazele sunt recombinate. Când apa este supusă 

propria frecvență rezonanță moleculară, folosind un sistem dezvoltat de Stan 

Meyers (SUA) și de Xogen Putere, Inc., se descompune în hidrogen și oxigen 

gazos cu consum electric foarte mic. Un aliaj metalic special a fost patentat de 

Freedman(SUA) in 1957 care descompune spontan apa în hidrogen și oxigen, fără 

semnal electric exterior și fără a provoca modificări chimice în metalul însuși. 

Aceasta ar înseamna că acest aliaj metalic special poate face hidrogen din apa 

gratis, pentru totdeauna. 

 

5.Implozie / Vortex   

Majoritatea motoarelor folosesc, pentru a produce lucru mecanic, 

eliberarea de căldură pentru a creea expansiune și presiune. Natura folosește 

procesul invers de răcire pentru a produce lucru mecanic prin aspirație și vacuum, 

cum ar fi într-o tornadă. Viktor Schauberger (Austria) a fost primul care a 

construit un model de motor cu implozie în anii 1930 și 1940. Callum Coats a 

publicat pe larg munca lui Schauberger în cartea sa Energiile Living și, ulterior, 

o serie de cercetători au construit modele de lucru ale motoarelor tip turbină cu 

implozie.  

 

6. Cold Fusion 

În martie 1989, doi chimiștide la Universitatea din Utah (SUA) anunțat că 

au produs reacții de fuziune atomică într-un dispozitiv simplu. Fuziunea la rece 

este reală. Nu numai producția cu exces de căldură a fost documentată, ci şi 

energie atomică obţinută prin transmutarea elementelor chimice. Aceasta 

tehnologie asigură energie la costuri foarte mici. 

 

7. Pompe de caldură  
Frigiderul este o mașină de energie liberă. Este o pompă de căldură 

acționată electric. Acesta utilizează o cantitate de energie (electricitate) pentru a 

crea trei cantități de energie (căldură). Acest lucru oferă un coeficient de 

performanță de aproximativ 3. O pompă de căldură ar trebui, logic, să preia 

căldură de la o sursă cu temperatură ridicată şi să o transfere spre o zonă cu 

temperatură scăzută. În frigider este exact opusul. Sursa de căldură este în 

interiorul cutiei, care este rece, iar cantitatea de căldură absorbită este cedată 

mediului este mai cald decât sursa. În prezent, există un sistem de pompe de 

căldură la scară industrială la nord de Kona, Hawaii care generează energie 

electrică din diferențele de temperatură în apa de ocean. 

http://peswiki.com/index.php/Directory:Electrolysis
http://waterpoweredcar.com/stanmeyer.html
http://waterpoweredcar.com/stanmeyer.html
http://web.archive.org/web/20040123231850/http:/www.xogen.ca/
https://www.wanttoknow.info/freeenergy#patents
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Prezenta expunere are ca scop trezirea interesului tinerelor generaţii 

pentru cercetare în energii inepuizabile şi nepoluante şi nu pentru certicarea celor 

de mai sus. Informaţiile sunt adunate din mass media liberă care este plină de 

astfel de informaţii mai credibile sau mai puţin credibile. Este foarte bine că 

sursele deschise lansează, o dată cu informaţia şi îndemnul de a-ţi exprima opinia 

în legătură cu subiectul sau a deschide un dialog.       
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ESERO România şi activităţile extracurriculare STEM 

Lector ESERO România, Gabriel ANASTASIU 

C.N. „Dragoş Vodă”, Câmpulung Moldovenesc 

Elena ANASTASIU 

Colegiul „Al. cel Bun” Gura Humorului 
 

1.Cine este ESERO România? 

 

ESERO reprezintă o  retea de puncte nationale de contact in Statele 

Membre ale ESA dedicata profesorilor si comunitaţii educaţionale. Este co-

finantata de catre ESA (Agentia Spatiala Europeana) si parteneri nationali ai 

acesteia, pentru România fiind Agenţia Spaţială Română. 

ESERO oferă  sprijin pentru invatamantul preuniversitar cu precădere 

pentru STEM (Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematica) folosind spatiul 

cosmic ca tema predominantă , fiind adaptat diverselor sisteme si curricule 

educationale nationale. 

În România ESERO participă la diverse activităţi educaţionale 

promovând în rândul elevilor concursuri şi activităţi iniţiate de Agenţia Spaţială 

Română. 

De asemenea ESERO România este un furnizor de training-uri pe teme 

spaţiale şi nu numai pentru toate categoriile de cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar. 

 
Figura 1 Pagina oficială a ESERO România 
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Figura 2 Pagina de Facebook a ESERO România 

 

2. Activităţi şi concursuri extracurriculare organizate în România 

 

Aşa cum am precizat anterior, ESERO România este implicată alături de parteneri 

educaţionali, MEN sau ISJ-uri existând în acest sens un protocol,  în diverse 

activitâţi care sunt  propuse fie de Agenţia Spaţială Română fie de Agenţia 

Spaţială Europeană.  

Există în acest sens o serie de activităţi destinate învăţământului primar şi 

gimnazial, inspirate de activităţile de antrenament ale astronauţilor denumite: 

Mission X: Train like an Astronaut, figura 3 

 
Figura 3 Activitati Train like an Astronaut 
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Aceste activitaţi sunt in majoritate activităţi sportive dar au şi o 

componentă de cunoaştere ştiinţifică. 

O altă componentă a activităţii ESERO România o reprezintă activităţile 

de promovare directă în şcoli. Astfel participăm la diverse acţiuni organizate de 

către şcolile din ţară în cadrul Şcoala Altfel, activităţi de de diseminare a unor 

acţiuni ştiinţifice sau activităţi în cadrul şcolilor de vară. 

 

 
Fig. 4 Activităţi ESERO în Şcoala Altfel 

 

 
Fig.5 Diseminare despre spaţiu 

 

Pe lângă activităţile directe cu elevii din şcoli, ESERO România se adresează şi 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Astfel ESERO România 

organizează cursuri de pregătire cum ar fi: 
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- Curs introductiv de CANSAT şi ASTRO PI. În cadrul acestui curs profesoorii 

fac cunoştinţă cu cele două concursuri organizate de către ESA şi care au finale 

naţionale în fiecare stat membru ESA. De asemenea iau contact cu diverse 

provocări spaţiale şi tehnologice.Din acest an CANSAT şi EXO RO sunt cuprinse 

în CAEN. 

 

 
Fig 6 Curs CANSAT ASTRO PI 

 

- Curs introductiv în ştiinţe spaţiale Mărişel. La acest curs se urmăreşte 

dezvoltarea unor aptitudini aplicative legate de domeniul STEM. La acest curs se 

parcurg elemente de biologie spaţială, chimie, fizică, astronomie, electronică şi 

IT.  

 
Fig 6 Curs Marisel 

 

- Curs introductiv pentru învăţători. Se organizează în diverse locaţii în funcţie de 

solicitări. Astfel au fost organizate cursuri la Cinciş, Sibiu, Gura Humorului sau 

Mărişel. La aceste cursuri se urmăreşte în primul rând încurajarea cadrelor 

didactice din învăţământul primar să lucreze cu elevii mai mult prin experimentare 
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şi mai puţin teoretic. Se predau noţiuni de ştiinţe spaţiale, Scratch, robotică pentru 

copii şi se fac diverse workshop-uri. 

 
Fig 7 Curs introductiv pentru învăţători 

 

3. Concluzii 

 

În încheiere aş vrea să specific rolul benefic pe care îl au activităţile 

ESERO România asupra schimbării modului de predare şi de înţelegere a 

fenomenelor STEM în învăţământul preuniversitar din România. 

Sper ca acest scurt material să încurajeze colegii din preuniversitar să se 

implice mai mult în promovarea şi implementarea la clasă a STEM. 
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Dezvoltarea unei strategii eficiente în folosirea tehnologiei 

digitale în concordanță cu stilurile de învătare ale elevilor 

la clasele Academiei CISCO Karpen 
 

Profesor Virgil-Vasile POPA, 

Colegiul Tehnic de Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău 

 

 În anul 2007 un profesor și inginerul de sistem  de la C.T.C. “N. V. 

Karpen” din Bacău devin instructori ai Academiei Internaționale CISCO în urma 

absolvirii examenelor de instructor, ITE1 (Information Tehnology Essentials) și 

ITE2. Tot atunci ei inființează în cadrul colegiului, Academia CISCO Regională 

Karpen. 

 De atunci și până în prezent 12 generații de elevi au absolvit cursurile 

CISCO ITE1, ITE2, CCNA1 și CCNA2 – CCNA – Cisco Certified Network 

Associate – CCNA1 – Introduction to Networking și CCNA2 – Routing and 

Switching Essentials, intrând în posesia diplomelor CISCO recunoscute 

internațional. 

 Cursurile CISCO se desfățoară on-line pe platforma www.netacad.com  

care este o platforma atât educațională cât și comercială.  Aceste cursuri pun 

accentul atât pe stilul visual de învățare dar și pe cel logic, auditiv și solitar. 

 

Stilul visual – pentru că pe platforma electronică se gasesc modulele de lecții în 

format elearning atât în limba română cât și în alte limbi străine – engleză, 

franceză, etc. Lecțiile sunt prezentate și explicate de către profesor care pune 

accentul pe competențele cheie ale fiecărui modul după care elevii aprofundează 

și acasă, prin studiu individual – solitar – fiecare lecție în format electronic în 

parte.   

http://www.netacad.com/
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La sfâșitul fiecărui modul pot să-și verifice singuri cunoștințele asimilate dând on-

line un test de verificare – Quizzes – înaintea examenului de modul. 

 

 
 

 La școală, în timpul orelor de curs, când elevii au pregătit modulul de 

examen, profesorul activează examenul – Assignments – și se trece la susținerea 

examenului on-line care are durata maximă de o oră. Rezultatele obținute sunt 

trecute automat în catalogul electronic al clasei CISCO care se găsește pe 

platformă, la rubrica Grades.  

În timpul parcurgerii modului există și laboratoare audio-video unde se 

prezintă în amănunt modul practic de lucru. 
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La cursurile CCNA1 și CCNA2 există chiar o aplicație gen joc numită 

Cisco Packet Tracer care simulează proiectarea, configurarea și funcționarea unei 

rețele locale de calculatoare de mici dimensiuni. 

 
Elevii pot da un examen de modul de maxim 3 ori iar punctajul minim de 

promovare este de 70 punte dintr-un maxim de 100. În timpul examenului, elevii 

au acces on-line la modulul studiat precum și la toate informațiile scrise pe care 

le-au notat în timpul prezentării profesorului. 
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 În situații extreme, elevi bolnavi care absentează motivat de la cursuri 

perioade lungi de timp și elevi cu Cerințe Educaționale Speciale, examenele pot 

fi pregătite și date de acasă cu acceptul instructorului CISCO care va activa 

sesiunea de examinare. 

 Stilul logic de învățare – informațiile din fiecare modul au o derulare 

logică și în timpul examenului on-line elevii urmează pașii de căutare a 

răspunsului corect realizând conexiuni logice pentru rezolvarea problemelor. 

 Stilul auditiv – pentru că multe laboratoare de pe suportul de curs al 

platformei www.netacad.com sunt prezentate audio-video pas cu pas pentru a 

capta atenția elevilor în vederea fixării cunoștințelor teoretice asimilate prin 

activitățile practice specifice prezentate în materialul audio-video. De asemenea, 

profesorul prezintă informațiile cheie pentru fixarea cunoștințelor și dobândirea 

abilităților practice. 

 

http://www.netacad.com/
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 Stilul solitar – pentru că elevii pot pregăti singuri examenele prin studiul 

individual realizat acasă deoarece informația de studiat este permanent la 

dispoziție, on-line, pe site-ul netacad. Fiecărui elev i se deschide un cont personal 

pe platforma www.netacad.com atunci când instructorul CISCO creează clasa. 

Cursurile CISCO ITE1, CCNA1 și CCNA2 pot completa programa școlară la 

clasele a XI-a și a XII-a și se pot desfășura în timpul orelor de la clasă constituind 

un excelent instrument obiectiv de predare dar mai ales de autoevaluare și evaluare 

la clasele de profil Tehnician Operator Tehnică de Calcul unde ponderea orelor de 

specialitate este mai mare. 

 Cursurile CISCO și obținerea certificatelor pot fi accesate de oricare elev 

al colegiului nostru care dorește aceasta în cadrul organizat în afara orelor de curs 

la Clubul Cisco al școlii noastre, toate acestea fiind complet gratuite. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.netacad.com/
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Strategii în sprijinul dezvoltării educației globale / exemple 

de bună practică 

 
 

Prof. ing. Iulia DANILOV, 

Prof. Mariana RADU, 

Clubul Copiilor Gura Humorului 

 

Rezumatul lucrării: 

”Lecţia cea mai mare din lume” aduce copiilor din întrega lume obiectivele 

globale, ajungând în peste 130 ţări şi la  milioane de copii de la lansarea sa, în 

septembrie 2015, de către O.N.U. 

Tematica lecţiei a fost axată pe Obiectivul 4, „Asigurarea unei educaţii de 

calitate, incluzive şi echitabile, şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii, pentru toţi”. Este abordat lucrul în echipă, la nivel general, ca unul 

dintre elementele cheie în paradigma educaţiei incluzive, respectiv ca metodă 

activ-participativă în procesul educaţional. Deşi generală, abordarea este 

realizată din perspectiva factorilor interesaţi implicaţi în proces, cu furnizarea 

unor exemple de bună practică din punct de vedere teoretic, cu nuanţări ale 

aspectelor practice şi/sau din punct de vedere al implementării lucrului în echipă. 

 

Motto:  

„În unele părţi ale lumii, elevii merg la şcoală în fiecare zi, este viaţa lor normală, 

dar în alte părţi ale lumii, ne îndreptăm acum spre educaţie... care este ca un dar 

preţios, este ca un diamant!” (Malala Yousafzai) 

 

În 2015, Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat Obiectivele globale pentru 

dezvoltare durabilă, cu intenţia de a înlătura sărăcia extremă, a lupta împotriva 

inegalităţii şi a nedreptăţii, precum şi pentru a remedia schimbările climatice până 

în anul 2030. De îndeplinirea acestor obiective depinde sănătatea Planetei şi a 

tuturor locuitorilor săi, iar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să fim 

conştienţi de importanţa atingerii acestora. Este de datoria tuturor guvernelor, 

întreprinderilor, societății civile și a publicului larg să colaboreze pentru a construi 

un viitor mai bun pentru toată lumea. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, înfiinţată în urma celui de-al doilea război 

mondial cu scopul de a contribui la stabilizarea relaţiilor internaţionale şi la 

asigurarea păcii, s-a angajat într-o gamă largă de activităţi pentru a îmbunătăţi 

viaţa oamenilor din lumea întreagă, printre obiectivele principale fiind eliminarea 

sărăciei şi asigurarea drepturilor omului. 

Activităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt guvernate de cele 193 de 

state membre şi sunt rezultatul unor complexe negocieri politice. 

Lumea se confruntă astăzi cu o serie de provocări majore, de la schimbările 

climatice la boli infecţioase, care nu sunt strict localizate, necesitând acţiuni 
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internaţionale, iar aici poate să intervină Organizaţia Naţiunilor Unite oferind o 

platformă unică pentru generarea unor soluţii vitale necesare în rezolvarea acestor 

probleme globale. 

„Lecţia cea mai mare din lume” aduce copiilor din lumea întreagă cele 17 

obiectivele globale, ajungând în  peste 130 de ţări şi milioane de copii de la 

lansarea sa în septembrie 2015.  

 În sprijinul obiectivelor vin filme animate scrise de Sir Ken Robinson, 

animate de Aardman și introduse de figuri pe care elevii le cunosc și le respectă, 

precum Emma Watson, Serena Williams, Malala Yousafzai, Kolo Touré, Neymar 

Jr, Hrithik Roshan și Nancy Ajram. Aceste filme stabilesc un context pentru 

obiective și îi inspiră pe elevi să își folosească puterile creative pentru a le susține 

și a lua măsuri în folosul lor. 

  

Cele 17 obiective globale sunt:  

●Eradicarea sărăciei în toate formele ei, pretutindeni; 

●Eradicarea foametei, realizarea securităţii alimentare şi a unei alimentaţii 

îmbunătăţite, promovarea agriculturii sustenabile; 

●Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la toate 

vârstele; 

●Asigurarea educaţiei de calitate, incluzive şi echitabile, şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru toţi; 

●Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi fetelor; 

●Asigurarea disponibilităţii şi a managementului sustenabil al apei şi salubritate 

publică; 

●Asigurarea accesului la energie modernă, sigură şi sustenabilă pentru toţi; 

●Promovarea creşterii economice continue, incluzive şi sustenabile, ocuparea 

completă a forţei de muncă şi muncă decentă pentru toţi; 

●Construirea unei infrastructuri flexibile, promovarea industrializării sustenabile 

şi incluzive, şi încurajarea inovării; 

●Reducerea inegalităţilor în interiorul ţării şi între ţări; 

●Oraşe şi aşezări umane incluzive, sigure, flexibile şi sustenabile; 

●Asigurarea de modele de consum şi de producţie sustenabile; 

●Luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbării climatice şi a efectelor 

acesteia; 

●Conservarea şi utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine în 

vederea unei dezvoltări durabile; 

●Protejarea, refacerea şi promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor terestre, 

management sustenabil al pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea degradării 

pământului şi a pierderii biodiversităţii; 

●Promovarea societăţilor paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă, 

asigurarea accesului la justiţîe pentru toţi, crearea de instituţii eficace, 

responsabile şi incluzive pentru toţî; 

●Întărirea mijloacelor pentru implementarea şi revitalizarea Parteneriatului 

Global pentru Dezvoltare Durabilă. 
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Asigurarea unei educaţii de calitate, incluzive şi echitabile, şi 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi a constituit 

obiectivul central pe care ne-am axat participarea la World Largest Lesson. 

Pentru a obţine o educaţie de calitate, nu este suficient ca elevii să meargă 

la şcoală, ci trebuie să aibă un mediu de învăţare sigur şi să fie îndrumaţi de la o 

vârstă fragedă de dascăli autentici, inspiraţi şi pasionaţi. 

Acest obiectiv al educaţiei de calitate abordează condiţiile mai ample necesare 

pentru a realiza acest lucru, incluzând accesul universal la învăţământul preşcolar, 

eliminarea diferenţelor de gen şi a barierelor din calea educaţiei cu care se 

confruntă unii elevi – cu handicap, de anumite etnii sau victime ale diferitelor 

forme de violenţă. 

Acesta include, totodată, fonduri globale în creştere pentru burse 

internaţionale şi formarea cadrelor didactice. 

Realizarea unei educaţii de calitate, 

incluzive şi echitabile pentru toţi, este 

esenţială deoarece  poate contribui la 

atingerea mai multor obiective, cum ar fi: 

egalitatea de gen – obiectivul 5, ruperea 

ciclului sărăciei – obiectivul 1, locuri de 

muncă decente şi economii înfloritoare – 

obiectivul 8, o viaţă mai sănătoasă – 

obiectivul 3.  

Deasemenea, prin educaţie putem promova valorile morale, empatia, 

toleranţa, care asigură incluziunea şi reducerea inegalităţîlor – obiectivul 10, ceea 

ce conduce la societăţi paşnice – obiectivul 16. 

Pentru a participa direct la realizarea obiectivului 4 prin Cea mai mare 

lecţie din lume, trebuie să ne asigurăm că toţi elevii dobândesc cunoştinţele şi 

abilităţile necesare pănă în anul 2030 pentru a promova dezvoltarea durabilă, prin 

intermediul unei educaţii de calitate şi un stil de viaţă sănătos, respectând  

drepturilor omului şi ale copilului, egalitatea de gen, egalitatea de şanse, militând 

pentru pace, nonviolenţă şi cetăţenie globală, capabili să aprecieze diversitatea şi 

contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă. 

Obiectivul reflectă importanţa invăţării despre dezvoltarea durabilă şi are 

drept scop crearea unei generaţii înzestrate cu abilităţile necesare pentru a-şi 

construi cu succes un viitor prosper şi a lua deciziile potrivite în momentul intrării 

pe piaţa forţei de muncă. 

Nu trebuie să uităm că ”avem o singură planetă. N-avem altundeva unde 

să mergem. Dacă vom folosi corect puterile noastre creative nici nu avem nevoie 

să plecăm nicăieri. Dacă ne ocupăm de asta, fiecare dintre noi, tot ce avem nevoie 

este chiar aici.” 
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La Clubul  Copiilor Gura 

Humorului au fost promovate 

obiectivele dezvoltării durabile în 

cadrul World Largest Lesson sub 

coordonarea doamnei profesor  Iulia 

Danilov şi a doamnei profesor 

Mariana Radu, cu implicarea mai 

multor cadre didactice şi a unui 

număr de 50 de elevi care  au 

participant interactiv în timpul 

desfăşurării activităţii, considerând 

că este o adevărată ”lecţie de viaţă” 

benefică pentru ei şi pentru generaţiile viitoare. 

Pe parcursul lecţiei, elevilor li s-au prezentat cele 17 obiective ale 

dezvoltării durabile, iar aceştia au stabilit interdependenţa dintre ele.  

Elevii au fost împărţiţi în două grupe de lucru. Prima grupă a realizat benzi 

de hârtie pe care au desenat pictograme cu obiectivele pe care le-au considerat mai 

importante, enunţând rând pe rând scopurile propuse pentru realizarea 

obiectivelor alese. Grupa a doua, a avut la dispoziţie fişe de lucru pe care au putut 

să menţioneze obiectivul susţinut, precum şi măsurile pe care le vor lua în acest 

sens.  

S-a realizat un brainstorming cu elevii pentru a identifica  problemele 

majore cu care se confruntă omenirea, apoi diferitele acţiuni pe care le-ar putea 

întreprinde în scopul atigerii obiectivelor 

propuse. Problemele identificate de elevi la 

nivel global au fost: sărăcia, inegalitatea 

între ţări, foamea, sănătatea slabă şi boala, 

apa murdară, lipsa salubrizării, educaţie 

scăzută – unii copii nu merg deloc la şcoală, 

locuri de muncă slab plătite sau 

insuficiente, lipsa creşterii economice, 

inegalitatea între sexe – bărbaţii şi femeile 

sunt trataţi diferit şi nu li se acordă aceleaşi 

oportunităţi, oamenii nu se simt în siguranţă, le sunt încălcate drepturile, există 

corupţie şi nedreptate, violenţă, războaie, frică şi instabilitate, ţările nu 

colaborează îndeajuns, nu este suficientă energie pentru ca toată lumea să trăiască 

confortabil, se face prea multă risipă a resurselor, iar reciclarea este la un nivel 

scăzut, infrastructurile, tehnologia şi comunicaţiile sunt slabe, se produc 

schimbări climatice, mările şi oceanele sunt poluate, habitatele distruse... 

Odată identificate problemele, elevii şi-au canalizat întreaga energie şi 

spiritul civic pentru a concepe măsurile ce se pot lua pentru a schimba lumea spre 

binele lor şi al celorlalţi. Ei au reuşit să conştientizeze că au dreptul, dar şi 

oportunitatea să ceară factorilor decizionali să-şi îndeplinească angajamentele 

pentru a crea o lume mai bună pentru toţi. Copiilor de azi, tinerilor de mâine, le 
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stă în putere să vorbească unii cu alţii despre aceste probleme, să participe la 

consultări publice pentru a-şi face auzite vocile, să se organizeze şi să se facă 

ascultaţi de guvernele ţărilor lor. La finalul activităţii, elevii au fost apreciaţi 

pentru modul matur şi responsabil în care s-au străduit să trateze problemele 

identificate, drept pentru care au primit insigne de susţinători ai obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ”I AM A GOAL KEEPER”, precum şi certificate de 

participare la lecţia cea mai mare din lume. 

Momente ale lecţiei au fost imortalizate fotografic, iar una dintre 

fotografiile reprezentative, cu întreg grupul de participanţi, marchează deja, pe 

harta World’s Largest Lesson, activitatea desfăşurată la Clubul Copiilor Gura 

Humorului, ceea ce ne face foarte 

mândri şi ne motivează să continuăm 

demersurile de promovare a tuturor 

obiectivelor globale de dezvoltare 

durabilă. 

Putem concluziona că această 

participare la cea mai mare lecţie din 

lume este o primă acţiune în direcţia 

obiectivelor şi un motiv de încredere şi 

speranţă că până în 2030 toţi elevii vor dobândi cunoştinţele şi abilităţile necesare 

pentru a promova dezvoltarea durabilă printr-o educaţie de calitate, incluzivă şi 

echitabilă, dar, totodată, un exemplu de bună practică în ceea ce priveşte noutăţile 

în didactic.  

 

Surse: www.worldlargestlesson 

www.globalgoals.org 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldlargestlesson/
http://www.globalgoals.org/
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Sistematizarea și fixarea cunoştinţelor prin metode 

interactive 
 

prof. ing. Mignola SEBE,  

  prof. ing. Marilena NEAMȚU, 

 Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”, Bucureşti 

 

Desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ depinde în mare măsură 

de metodele didactice utilizate astfel încât să fie atinse obiectivele operaţionale 

propuse. Metoda de învăţământ este parte componentă a strategiei de instruire şi 

împreună cu mijloacele didactice, conduce la dobândirea de către elevi a 

competenţelor specifice şi la formarea de deprinderi în raport cu conţinuturile 

studiate. 

Cuvântul metodă provine din limba greacă, de la cuvintele ”metha” care 

înseamnă ”către, spre” şi ”odos”, cu semnificaţia de ”cale”. Definim metoda 

didactică drept cale sau mod de lucru folosite de către cei doi parteneri, educator 

şi educat, pentru realizarea finalităţilor procesului instructiv - educativ. 

Metodele moderne de învăţământ orientează întregul proces de formare spre 

îmbunătăţirea experienţelor de învăţare ale elevilor, spre implicarea lor activă în 

procesul de învăţare, prin promovarea unei metodologii de predare – învăţare activ 

- participative. 

Există o multitudine de metode de învăţământ, dar din punct de vedere al 

funcţiei fundamentale acestea pot fi: metode de predare - învăţare, metode pentru 

fixarea cunoştinţelor, metode de evaluare etc. 

În continuare, ne vom referi la metodele interactive pentru fixarea şi 

sistematizarea cunoştinţelor, aplicabile la disciplinele tehnice: tehnica florii de 

nufăr (lotus blossom technique), turul galeriei, metoda cubului, harta cognitivă 

sau harta conceptuală (cognitive / conceptual map), matricele, lanţurile cognitive, 

scheletul de peşte (fishbone maps), diagrama cauzelor şi a efectului, pânza de 

păianjen ( spider map - webs), metoda R.A.I., cartonaşele luminoase. 

Utilizarea acestor metode interactive prezintă următoarele avantaje: 

►stimulează efortul şi productivitatea individului; 

►sunt importante pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru 

autoevaluare;  

►există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 

►elevii  care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic 

decât în cazul lucrului individual; 

►dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra echipă;  

►dezvoltă inteligenţele multiple: lingvistice, logico - matematice, spaţială, intra 

şi interpersonală, naturalistă, morală; 
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►stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, 

munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai 

uşor de realizat);  

►timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul 

lucrului în grup, decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

►cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică 

priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; inter-relaţiile dintre 

membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, 

motivând elevii pentru învăţare; 

►lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienţa, 

ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile; 

►se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

►grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a 

membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 

►interacţiunea colectivă are ca efect “educarea stăpânirii de sine” şi adoptarea 

unui comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi; 

►gândirea critică, gândirea laterală - capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile 

În continuare vom prezenta ca studiu de caz metoda cubului aplicată la 

orele de discipline tehnice. 

Activitatea s-a desfăşurat la fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor temei 

„Debitarea”, unitatea de învăţare „Operaţii de lăcătuşărie”, la clasa a IX-a, 

domeniul mecanic.  

Am parcurs următoarele etape: 

►formarea celor şase grupe de elevi şi alegerea liderului fiecărei grupe (care să 

controleze derularea acţiunii); 

►împărţirea activităţilor pe grupe, fiecărei grupe fiindu-i repartizată o sarcină 

proprie (dar în interiorul grupei se impune lucrul prin cooperare); 

►repartizarea fiecărei grupe a unei foi colorate de formă pătrată, care va deveni 

la finalul activităţii o faţă a cubului; pe foaie, fiecare grupă îşi va regăsi scrisă 

cerinţa de lucru şi va nota rezolvarea. 

Grupele au primit următoarele sarcini de lucru: 

grupa 1: Definiţi debitarea. 

grupa 2: Enumeraţi procedeele de debitare cunoscute. 

grupa 3: Precizaţi sculele şi utilajele folosite la debitarea metalelor. 

grupa 4: Tehnologia debitării manuale. 

grupa 5: Controlul operaţiei de debitare. 

grupa 6: Norme de sănătatea şi securitatea muncii specifice operaţiei de debitare. 

Liderii grupelor coordonează şi verifică desfăşurarea activităţii iar 

profesorul o moderează. 

►după rezolvarea sarcinii se construieşte cubul desfăşurat pe tablă care va arăta 

ca în figura de mai jos. 
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►la final, fiecare grupă va răspunde la următorul chestionar: 

●De ce este nevoie ca grupul să aibă un lider ? 

-să facă toată munca; 

-să-i ajute pe toţi membrii grupului să-şi îndeplinească sarcinile; 

-să preia o parte din sarcini. 

●Liderul nu are nevoie de cooperarea voastră. 

  ADEVĂRAT  /  FALS 
●Lucrul în echipă presupune să-i ascultaţi pe ceilalţi în aceeaşi măsură în care 

vorbiţi. 

  ADEVĂRAT  /  FALS 

Activitatea s-a desfăşurat pe grupe şi cu toate că lucrul în echipă presupune 

respectarea unor reguli, am observat nivelul crescut de interacţiune şi cooperare 

într-o atmosferă familiară. Uneori devine o problemă desemnarea liderului de 

grup, existând o stare de reţinere în rândul elevilor. O soluţie ar fi ca elevii să fie 

lăsaţi să încerce să se descurce fără un conducător şi să descopere singuri 

necesitatea liderului.  

1 

Definiţi  

debitarea 

2  

Enumeraţi 

procedeele de 

debitare 

cunoscute 

4 

Tehnologia 

debitării manuale 

5 

Controlul 

operaţiei de 

debitare 

3 

Precizaţi sculele şi 

utilajele folosite la 

debitarea 

metalelor 

6 

Norme de 

sănătatea şi 

securitatea  muncii 



63 
 

 

 

Este recomandat ca fiecărui elev să i se ofere posibilitatea de a conduce 

un grup, cultivându-se astfel autodisciplina, încrederea în sine, cooperarea şi 

abilităţile de lider.  
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Metoda peer tutoring în lecțiile de fizică 

Strategie implementată în cadrul proiectului 
 

 

 

 

 

Prof. Mariana Gabriela DASCĂLU, 

Prof. Mihaela STAN, 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman 

 Prof. Daniela MICLĂUȘ, 

Colegiul Tehnic „Miron Costini”  Roman, Jud. Neamț 

 

 
Abstract 

The method consists of preparing a group of 4-5 students out of class for a few 

minutes by teacher. Than each of them passes the information to the other 5-6 

students. The method was implemented for 3 lessons during 3 weeks. SWOT 

analysis was made.  

  

Metoda peer tutoring a fost implementată în cadrul proiectului 

Erasmus+.Această metodă  constă în pregătirea separată a unui grup restrâns de 

elevi de către profesor, apoi acești elevi să explice conținutul pregătirii altor elevi. 

Este preluată de le școlile de Educație Incluzivă unde este aplicată cu succes. 

Profesorul selectează pe baza rezultatelor școlare și a comportamentului 

un grup de 5 elevi. Acești elevi se numesc elevi – tutore și ei vor explica colegilor 

cunoștințele dobândite. 

Profesorul a ales o clasă în care există un grup de 5 elevi bine pregătiți ce 

au obținut rezultate bune la ultimul test, și un grup de 23 elevi care au obținut 

rezultate mai slabe. 

Orele se desfășoară astfel: în primele 15 minute profesorul comunică 

elevilor tutore obiectivele ce trebuie atinse și strategia de urmat. În acest timp cei 

23 de elevi au o activitate separată, apoi cei 5 elevi tutore formează 5 grupe de 

elevi cărora le explică ceea ce le-a comunicat profesorul. În cadrul grupelor elevii 

sunt încurajați să pună întrebări elevilor tutore. 
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Profesorul trece pe la fiecare grupă și urmărește atent întrebările și 

explicațiile aducând precizări necesare. La sfârșitul fiecărei ore elevii sunt 

întrebați dacă au fost mulțumiți de activitatea elevului tutore. În cazul proiectului 

nostru, după prima lecție, un elev tutore a fost înlocuit.  

Am considerat că un număr de 3 ore din  9 consecutive, al căror conținut 

a fost compatibil cu metoda folosită în acest proiect reprezintă cea mai bună 

opțiune pentru această strategie. Am realizat feed-back-ul cerându-le elevilor 

părerea despre desfășurarea orei și să noteze activitatea elevilor tutore și a 

profesorului în această perioadă. 

Am ales clasa cu profilul de Științele Naturii, pentru care disciplina fizică 

ocupă un loc important în preocupările lor, dar o consideră o materie dificilă și 

întrevăd sporadic aplicațiile ei practice. De aceea am considerat necesară 

implementarea acestei metode pentru a stimula interesul pentru descoperirea 

științifică. 

Pentru a selecta grupul de elevi tutore s-au folosit rezultatele testelor 

inițiale, date la începutul anului școlar. Astfel s-au ales cei 4 elevi cu note peste 7 

și un elev cu nota 6. Alegerea ecestui elev din grupul celor cu 6 s-a dovedit a fi 

dificilă și după prima oră acest elev a fost înlocuit cu alt elev din grup, deoarece 

nu a corespuns cerințelor, fiind cerută retragerea sa și de  colegii nemulțumiți de 

explicații. 

 

Nota 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elevi 3 5 5 4 1 1 2 0 

 

 

Rezultatele testului sunt : 
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                                      ANALIZA SWOT A  LECŢIILOR 

 

Avantaje utilizării metodei 

 
Dificultăţi 

 

-elevii consideră că înţeleg mai bine de 

la un coleg; 

-elevul tutore care a înţeles explică 

căutând argumente potrivite pentru 

înţelegerea corespunzătoare a vărstei 

lor. 

-elevii consideră atmosfera mai 

destinsă; 

-elevul tutore știe care au fost 

dificultățile sale de înțelegere și 

transmite informația cu precizările 

necesare. 

-dezvoltă motivaţia personală a 

fiecărui elev de a deprinde cunoştinţele 

mai repede şi mai bine; 

-oferă o masură a autoevaluării 

elevului; 

-profesorul observă dificultăţile 

întâmpinate de elevi în înţelegere prin 

verificarea fiecarei grupe; 

-face materia mai accesibilă pentru 

elevi; 

-dezvoltă capacitatea de comunicare 

pe orizontală 

-stimulează ambiția fiecărui educabil 

de a deveni elev-tutore 

-aplicabilitate restransă doar la clasele 

eterogene, clase în care un grup de 4-

5 elevi e mai bine pregătit decât restul 

clasei; 

-posibilitatea apariţiei unor 

inexactităţi în procesul de explicare, 

greu de verificat de către profesori; 

-eficacitatea redusă  procesului de 

învăţare pentru elevii tutori, în timpul 

utilizat pentru explicarea 

conţinuturilor colegilor. 

- alegerea criteriilor de selectare a 

grupului de 4-5 elevi tutori, deoarece 

nu ţoti elevii capabili doresc să-şi 

asume acest  rol; 

- riscul de a apare dificultăți de a 

accepta statutul de tutore al unui coleg 

-reduce capacitatea de comunicare pe 

verticală educabil – profesor 

- apare un zgomot de fond pentru 

fiecare grupă determinat de faptul că 

alți 4-5 elevi vorbesc simultan 

-grupele nu pot fi omogene, unii 

înțeleg mai repede, pentru alții trebuie 

insistat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 5 6 7 8 9 10 Absenți 

Elev-tutore 1 0 0 5 9 10 3 

Profesor 0 0 0 2 5 18 3 
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Nota medie pentru elevul tutore:       
1.5+5.8+9.8+10.10

25
= 9,04 

 

 

Nota medie pentru profesor:       
2.8+5.9+18.10

25
= 9,64 

 

Concluzie 

Metoda peer-tutoring poate fi folosită pentru anumite tipuri de clase şi 

conţinuturi atent alese. Se recomandă alternarea metodelor pentru a creşte 

eficienţa procesului didactic. Metoda este utilă pentru a creşte motivaţia elevilor 

pentru studiul stiinţelor. 
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Activităţile de învăţare – provocări pentru elevi 

 
Prof. Angela Doina ROŞCA 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” Cluj-Napoca 

  
 O modalitate de dezvoltare a rezultatelor învățării este abordarea instruirii 

centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate ţinând cont de 

stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev. Pentru a capta interesul elevilor 

demersul didactic trebuie să fie motivant, să ofere elevilor cel puţin o provocare. 

Curiozitatea elevilor poate fi suscitată prin introducerea unor elemente de noutate. 

 Auxiliarul curricular poate conține diverse tipuri de resurse care să fie 

folosite de către elevi cum ar fi: fişe de documentare, activităţi de învăţare, fişe de 

lucru individuale. 

 Alternanţa sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului 

(documentarea din diverse surse de informare, observarea sistematică si 

independentă, exerciţiul, simularea, experimentul şi lucrul individual) cu 

activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul metoda 

grupului de experti, cubul, diagrama păianjen și altele, favorizează învăţarea 

făcând-o mai plăcută și oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare 

continuă. 

Iată câteva exemple de activităţi de învăţare folosite în predarea disciplinelor 

tehnice: 

 

 
A. Activităţi de învăţare bazate pe rezolvare de probleme 
 

A.1. Harta conceptuală 

 
A.1.1. Harta tip pânză de 
păianjen 

 
 

Durata:  
20 minute 

 
Sugestii: 

- elevii se pot organiza în grupe mici (2-3 
elevi) sau pot lucra individual; 

Sarcina de lucru: 
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Folosind surse diferite (internet, reviste de 
specialitate, caiet de notiţe etc.) obţineţi 
informaţii despre tehnicile de acces pe canal 
radio. Organizaţi informaţiile după modelul 

următor: 

 
A.1.2. Harta tip traseu 

 

Durata:  
15 minute 

 
Sarcina de lucru: 
Ponind de la schema de principiu a unui 
comutator temporal asincron identifică şi 
ordonează logic în scris etapele 
mecanismului de bază în comutaţia 
temporală asincronă. 
 

 
 

 
A.2. Problematizarea 

 
 
 

Durata: 

 
Sarcina de lucru: 
Se dă schema unei transmisii cu ambele benzi 
laterale.  
Se cere: 
a) Calculaţi spectrele de frecvenţă obţinute 

pentru o transmisie la ieşirea elementului 2 
dacă la cele 2 intrări se aplică semnalele: 

- purtător   uF = 50 cos 2 104 t V 

- modulator uf = 30 cos 2 103 t V 
b) Reprezentaţi grafic spectrele de frecvenţă 

pentru această transmisie. 
c) Calculaţi gradul de modulaţie al semnalului 

la ieşirea elementului 1. 
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 20 minute 
 

 

 
A.3. Împerecherea  
        (potrivirea) 
 

 

 Durata: 
10 minute 

 
Sarcina de lucru:  
Completaţi tabelul de mai jos cu sintagmele din 
prima linie a tabelului. 
 

1. preselecţia; 
2. recepţia numărului apelat;  

                      selecţia;  
3. semnalizarea;   

4. apelul spre apelat; 
5. supervizarea şi taxarea comunicaţiei; 
6. eliberarea conexiunii. 

 ansamblul de operaţii necesare recepţionării şi 
înregistrării numărului apelat 

 asigură schimbul necesar de informaţii între sistemele 
de comutație interconectate 

 întreruperea apelului către apelat, a revers apelului 
către apelant şi  prelungirea conexiunii între cei doi 
abonaţi  

 alegerea traseului de conexiune spre apelat 

 eliberarea conexiunii  şi  a circuitul de linie asociat 

 ansamblul de operaţii necesare stabilirii conexiunii 
apelantului  la un receptor al numărului apelat 

 transmiterea semnalului de apel către linia apelată şi 
semnalului de revers apel către apelant  

 

  
Sugestii: 
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A.4. Învăţarea prin 
categorisire 

 

Durata: 
 20 minute 

- activitatea se poate face individual sau în 
grup de 2-3 elevi folosind această fişă de 
lucru. 

Sarcina de lucru: 
Clasificaţi sistemele de transmisiuni digitale în 
categorii distincte în funcţie de următoarele 
criterii: 
1. După tipul semnalelor utilizate; 
2. După tipul de multiplexare a semnalelor; 
3. După ierarhizare în reţeaua internaţională. 
 

 
B. Activităţi de învăţare bazate pe comunicare 
 

 
B.1. Expansiunea 

 
 

Durata:  
15 minute 

 

Sarcina de lucru: 
Pornind de la următoarele enunţuri incomplete, 
realizaţi un eseu de aproximativ 10 rânduri în 
care să dezvoltaţi ideile conţinute în enunţuri. 
În realizarea eseului trebuie să folosiţi  minim 
10 expresii din lista de cuvinte. 
Comutaţia asincronă, numită şi comutaţie de 
pachete,se caracterizează prin transmiterea 
....................................................................... 
Pentru a asigura transmisia sincronă 
........................................ 
În absenţa unor pachete de 
date............................................... 
Delimitarea pachetelor de date se 
realizează............................ 
Pentru dirijarea corectă a pachetelor de 
date............................ 
Lista de cuvinte: informaţii, transmisie, 
pachete de date, asincrone, lungimi, 
sincronizarea de bit, cuvinte de sincronizare, 
delimitatori, început de cadru, sfârşit de cadru, 
cuvânt de sincronizare, reţea, pachet, etichetă, 
cale de dirijare, suport.  
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B.2. Metoda grupurilor 
de experţi (peer 
learning) 

 

Durata: 
 20 minute 

 
 

Sugestii: 

- elevii se vor împărţi în 5 grupe; 

Sarcina de lucru: 
Fiecare grupă trebuie să completeze câte o 
linie a tabelului. Pentru acest lucru aveţi la 
dispoziţie 10 minute. După ce aţi devenit 
,,experţi” în subtema studiată, reorganizaţi 
grupele astfel încât în grupele nou formate să 
existe cel puţin o persoană din fiecare grupă 
iniţială. Timp de 10 minute veţi împărţi cu 
ceilalţi colegi din grupa nou formată 

cunoştinţele acumulate la pasul anterior. 
 
 

Blocurile 
funcţionale ale 
unui sistem de 

comutaţie 

Denumire Rol 

IL 
 
 

 

IJ 
 
 

 

RC 
 
 

 

US 
 
 

 

UC   

 
B.3. Rezumarea 

 

Durata:  
20 minute 

 

 
Sarcina de lucru: 
Folosind surse diferite (internet, manuale de 
specialitate, caiet de notiţe, fişe de 
documentare) rezumaţi într-un text de o pagină 
caracteristicile esenţiale ale fazelor de tratare 
ale unui apel telefonic. 
Nu uitaţi să: 

1. Definiți etapele unui apel telefonic. 
2. Precizaţi ce determină primele cifre din 

numărul chemat.  
 

 
C. Activităţi de învăţare bazate pe experienţă (reală sau simulată) 
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C.1. Observarea  
       sistematică şi     
       independentă 

 
 

Durata:  
20 minute 

 
 
 
 
 

 
În schema de principiu a unui comutator spaţial 
de mai jos se observă stabilirea conexiunii între 
intrarea IN 0 şi ieşirea OUT 2. Urmăriţi traseul 
de realizare a acestei conexiuni precizând 
următoarele: 
 

 

 
C.2. Activitatea   
        practică 
 

 
 
 

Durata:  
30 minute 

 

 
Sarcina de lucru: 
Alegeţi aparatele necesare pentru a vizualiza 
semnalele necesare unei modulaţii în 
amplitudine şi anume: 

 circuit modulator cu elemente 
neliniare aflat în dotarea 
laboratorului 

 generator de semnale 
 osciloscop cu 2 canale; sonde 

osciloscop 
 sursă de alimentare a circuitului 

modulator 
 cordoane de legătură 

Realizaţi conexiunile necesare astfel încât la 
intrarea circuitului modulator să conectaţi 
semnalul modulator şi semnalul purtător. 
Alegeţi parametrii acestor semnale în funcţie 
de circuitul modulator aflat în dotarea 
laboratorului. Vizualizaţi pe rând cu ajutorul 
osciloscopului cele 2 semnale de intrare în 
circuit iar pe cel de-al doilea canal al 
osciloscopului conectaţi-l la ieşirea circuitului 
modulator. 

1. Care sunt acţiunile care 
intervin în stabilirea 
conexiunii? 

2. Denumirile blocurilor 
componente ale 
comutatorului spaţial 
prin intermediul cărora 
se stabileşte 
conexiunea şi rolul 
acestora. 

3. Traseul conexiunii. 
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C.3. Proiect 
 

 

 
Sarcina de lucru: 
Folosiţi surse diferite (internet, manuale de 
specialitate, fişe de documentare) pentru a 
aduna informaţii despre modulaţiile digitale şi 
domeniile lor de aplicabilitate. Întocmiţi pe baza 
documentărilor făcute un proiect care să atingă 
următoarele puncte: 
1. Definirea tipurilor de modulaţii; 
2. Caracteristicile modulaţiilor; 
3. Domenii de aplicabilitate pentru fiecare 

tip de modulaţie. 
 

 
Un material care conţine o multitudine de activităţi de învăţare este 

“Tehnici de comutaţie şi de transmisiuni. Material de învăţare”, autor Roşca 

Angela Doina (2009) şi poate fi consultat pe site-ul www.tvet.ro. 

 

 

 

Calculaţi 

gradul de modulaţie 

folosind formula: 

m =  (Amax – Amin) / 

(Amax + Amin) 

http://www.tvet.ro/
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Contribuţia  lui Alexandru Podoleanu 

la afirmarea artei muzicale româneşti 

 

prof. Carmen BLAGA 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra Neamț 

 

 

 

 

(1846-1907) 

 

Omul viitorului trebuie să fie multilateral şi creator. Unul dintre factorii 

de prim ordin chemat să realizeze unitatea dintre gândire, simţire, voinţă şi să 

activeze forţele emoţionale şi morale ale omului este arta muzicală. Educaţia 

armonioasă a unui om ar fi compromisă dacă s-ar neglija educaţia artistică. În 

cadrul acesteia, educaţia muzicală nu este un lux ci o necesitate logică izvorâtă 

din faptul că forţa morală şi spirituală a omului este direct condiţionată de nivelul 

de cultură estetică în general şi artistico-muzicală în special. 

Lumea sonoră de astăzi, cu aspectele binecunoscute, care pervertesc 

gustul muzical, impune o revizuire, consolidare şi reorientare viabilă a educaţiei 

muzicale ca poziţie în planurile de învăţământ, prin includerea şi a altor discipline 

artistice – dans, teatru, arte vizuale, pentru o mai completă viziune asupra 

frumosului. Foarte important este să se asigure condiţii materiale egale, indiferent 

de şcoală, localitate, prin aparatura electro-acustică specifică şi instrumente 

muzicale adecvate. Manualele şi programele trebuie să depăşească ideea de 

muzică vocală, devenită o frână în procesul educativ-muzical, datorită exemplelor 

lipsite de inspiraţie, frumuseţe sonoră şi poetică. Este bine ca aceste discipline să 
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fie studiate până la sfârşitul liceului, iar condiţiile pentru activităţile 

extracurriculare artistice să fie reale, cu finalizare prin înfiinţarea de grupuri 

vocale sau instrumentale, coruri, astfel încât articularea dintre educaţia formală, 

informală şi nonformală să nu fie inegală. Aceste eforturi trebuie să-şi afle o 

finalitate prin participarea la activităţi şi competiţii artistice care să identifice în 

mod concret talentele adevărate şi să le promoveze. 

Rostul nostru, al îndrumătorilor culturali, al artiştilor, al celor care depun 

suflet şi energie pentru îndrumarea culturală şi ridicarea artistică a poporului 

nostru, este să-i facem pe toţi, oameni de toate vârstele, tineri să simtă plăcerea 

artelor, a vieţii spirituale superioare, să se înnobileze cu tot ce este frumos şi 

înălţător. Răspunderea noastră este cu atât mai mare cu cât trăim într-o epocă în 

care afectivul îşi cere drepturile şi ideea că sensibilitatea trebuie să fie educată tot 

atât cât şi intelectul, câştigă tot mai mulţi adepţi. 

Salturile din istoria culturii unui popor sunt pregătite în timp, de generaţii 

de predecesori, cei mai mulţi intraţi apoi în anonimat. Unul dintre aceşti 

condamnaţi este Alexandru Podoleanu, născut la 30 august 1846, la Podoleni, 

judeţul Neamţ, figură ilustră a muzicii româneşti, mare cărturar şi pedagog, reputat 

compozitor de muzică laică şi religioasă. Ar trebui ca numele compozitorului să 

fie scos din anonimatul apăsător al atâtor creatori modeşti care s-au mulţumit doar 

cu mila lui Dumnezeu şi cu recunoştinţa oamenilor ce şi-au aflat în cântec o clipă 

de înălţare sufletească. Dorind să reconstitui reacţia opiniei publice din România, 

în anul 1907, la vestea trecerii în nefiinţă a lui Alexandru Podoleanu – ilustru 

profesor timp de aproape patru decenii la Liceul „Sf. Sava” din Capitală, care a 

revoluţionat învăţământul românesc, genial compozitor, de numele căruia sunt 

legate atâtea piese dragi nouă („Hristos a înviat”, „Mulţi ani trăiască”, „Bună 

dimineaţa la Moş Ajun” etc.), dirijor apreciat şi stimat al corului bisericii 

„Domniţa Bălaşa” din Bucureşti – nu am găsit nici necrologuri, nici epitafuri.  

Doar un articol semnat enigmatic „Fantasio” (probabil pseudonimul unuia 

dintre discipolii lui Alexandru Podoleanu), care reflectă cum nu se putea mai bine 

pilduitoarea modestie a lui Podoleanu, pentru care muzica a fost bucuria supremă 

a vieţii. 

În şcoli ora de muzică se bucura de atenţie, din 1887 rezervându-i-se un 

spaţiu adecvat, iar cântarea corală era recunoscută pentru valenţele sale 

superioare, considerându-se că dezvoltă şi formează gustul pentru ordine şi 

armonie. În acest sens, Alexandru Podoleanu a publicat o serie  de articole cu 

titlul: ”Organizarea învăţământului muzical în şcolile secundare”, din prima parte 

a anului 1898, în gazeta „România musicală”, al cărei director era C. M. 

Cordoneanu, conţinând o serie de chestiuni de strictă specializare privind vocile, 

componenţa şi profilul ansamblului coral, în special. După ce a studiat o perioadă 

îndelungată căile ce se pot impune pentru ca învăţământul muzical să se ridice la 

valoarea cerinţelor vremii, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, 

precum şi a metodelor ce se impun pentru ca elevii să aibă posibilitatea de a-şi 

însuşi cât mai temeinic toate noţiunile teoretice şi practice în această direcţie, 

Alexandru Podoleanu a prezentat un plan cu privire la sistemul ce ar trebui adoptat 
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pentru ca învăţământul muzical să producă în şcoală roade cât mai bogate şi mai 

folositoare pentru propăşirea culturii muzicale în ţara noastră. 

În martie 1899, Podoleanu a publicat un articolul intitulat „Proect de 

programă analitică, pentru studiul teoretico-practic al musicei în şcolele secundare 

de băeţi şi de fete din România”, în care prezenta programa analitică a studiului 

muzicii pe clase, întocmit împreună cu D. G. Kiriac şi C. M. Cordoneanu, 

programă care stabilea cu precizie cuantumul de cunoştinţe necesar bunei 

solfegieri. Dacă acest procedeu crea elevilor posibilităţi mai mari de a învăţa mai 

uşor şi mai temeinic muzica, nu acelaşi lucru li se oferea şi profesorilor de muzică 

ci dimpotrivă ei trebuiau să aibă cunoştinţe mai temeinice şi li se cerea să depună 

un efort mai mare, mai concentrat şi mai susţinut. Înainte de publicarea proiectului 

de programă, în aceeaşi revistă în noiembrie 1898, fusese introdusă o expunere de 

motive, arătând astfel necesitatea noii programe pentru studiul muzicii în şcoală. 

Podoleanu afirma că: “scopul musicei în şcole fiind de a învăţa pe copii să cânte 

şi de a le deschide gustul de a cânta, vechia programă, şi manualele făcute în 

vederea ei, nu mai corespund întru nimic trebuinţelor actuale ale şcolei”4. El 

considera că programa folosită în şcoli cerea elevilor prea multe cunoştinţe 

teoretice, în detrimentul cântecelor, care erau neglijate. Manualele erau improprii 

învaţământului secundar, ele fiind potrivite şcolilor de muzică. Podoleanu arăta 

importanţa cântecului în dezvoltarea „simţământului frumosului şi a 

entusiasmului”5.  

În partea a doua a acestui articol, Podoleanu prezintă modul general de 

desfăşurare a lecţiilor de muzică, spunând că profesorul de muzică nu trebuie să 

depăşească un sfert din ora de muzică cu explicaţiile teoretice, ci să acorde mai 

mult timp cântecelor. Pentru clasele I şi a II-a, Podoleanu pune accent pe 

„desvoltarea simţurilor copilului” prin cântece învăţate după auz, ritm, mişcare şi 

„exerciţii de vedere”. În ceea ce priveşte clasele a III-a şi a IV-a, el consideră 

inutilă studierea cheilor Do, a tuturor gamelor cu excepţia gamelor Do major şi La 

minor, şi a informaţiilor despre compozitori. Podoleanu crede însă utilă „dictarea 

musicală”, care ar „contribui mult la desvoltarea facultăţilor musicale” şi 

recomandă canonul, „unisonul cu efect polifonic”, înlesnind astfel cântarea corală. 

În viziunea pedagogului nemţean, la sfârşitul claselor de gimnaziu, elevul trebuie 

să „posede un mic curs complect de musică, un ciclu restrâns de cunoscinţe 

musicale”, iar la liceu partea teoretică trebuie exclusă cu desăvârşire, repetându-

se ce s-a studiat în gimnaziu. Accentul va fi pus doar pe „desvoltarea facultăţilor 

estetice, prin practicarea cântului coral”. Podoleanu doreşte formarea unui cor 

                                                           
4 Podoleanu, Alexandru, Proect de programă pentru studiul cântului în şcolele secundare 

de băeţi şi de fete, în: România musicală, Bucureşti, an. IX, nr. 18, 1 noiembrie 1898, p. 

1. 
5 Podoleanu, Alexandru, Proect de programă pentru studiul cântului în şcolele secundare 

de băeţi şi de fete, în: România musicală, Bucureşti, an. IX, nr. 18, 1 noiembrie 1898, p. 

1. 
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mixt sau pe voci egale, în fiecare şcoală, iar repertoriul să aibă la bază cântecul 

popular. 

 Podoleanu încheie acest articol cu speranţa că „peste câţiva ani de la 

punerea în aplicare a acestei programe, vom asista la culegerea fructului atât de 

mult dorit, auzind cântându-se în armonie, de la un capăt la altul al ţărei, 

pretutindeni unde va exista o şcolă”. 

Acest plan-program nu a convenit multora dintre profesorii de specialitate 

şi primul care a  reacţionat a fost chiar fostul său profesor, Eduard Wachmann, 

care probabil nu făcea distincţie între muzica instrumentală şi muzica vocală, căci 

deşi avea unele caractere comune, totuşi existau şi deosebiri. Întrucât era acum 

directorul Conservatorului din Bucureşti, era şi cel mai puternic adversar în 

această problemă. Alexandru Podoleanu nu s-a lăsat intimidat de fostul său 

profesor şi cu ideile şi principiile clar fundamentate şi argumentate l-a înfruntat 

pe Wachmann.  

Alexandru Podoleanu are o contribuţie însemnată în evoluţia didacticii 

muzicale româneşti. C. M. Cordoneanu, redactorul revistei „România musicală”, 

scria într-un articol editorial că „la noi, până în prezent, nimeni nu s-a ocupat de 

analizarea simţurilor indispensabile musicei, a acelor simţuri care trebuie 

exercitate armonic şi sistematic, împreună cu vocea, pentru învăţarea scris-

cititului cântării (…) nimeni n-a scos în evidenţă înlănţuirea firească ce există între 

sunet şi auz, chestiuni de a căror limpezire atârnă uşurarea învăţării cântului în 

şcoală, considerat ca limbă universală ca alfabetul, gramatica şi metoda sa 

specială”6. 

În paralel cu cristalizarea sistemului său de educaţie muzicală, Podoleanu 

a pregătit reforma propusă. A publicat în revista „România musicală”, o serie de 

articole, scrisori deschise adresate lui Ed. Wachmann, sub denumirea de „Musica 

în şcolele secundare” (nr. 1-12, 1 ianuarie-15/27 iunie 1899), în care a expus 

concepţia sa, susţinută de D. G. Kiriac, în antiteză cu cea a lui G. Musicescu, 

calificată învechită, defectuoasă şi antipedagogică. Articolele vorbesc atât despre 

deficienţa programei („un monument de nepricepere”) şi a manualelor lui 

Musicescu, care confundă vocea umană cu claviatura instrumentelor, unde sunetul 

„este gata confecţionat şi trebuie doar atinsă clapa corespunzătoare notei scrise”7, 

cât şi despre cântarea armonică în biserici.  

În argumentele sale, Alexandru Podoleanu atinge şi problemele 

fundamentale ale acreditării muzicii: „Trebuie să începem a înţelege şi să ne 

convingem odată şi noi că, studiul musicei în şcoli are o mult mai înaltă chemare… 

pentru că nu e vorba aici numai de dezvoltarea individuală a fiecărui elev în parte 

                                                           
6 Cordoneanu, C. M., Musica în şcoalele secundare, în: România musicală, Bucureşti, an. 

IX, nr. 21, 14 decembrie 1898, p. 181. 
7 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, în: România musicală, Bucureşti, 

an. X, nr. 2, 1 februarie 1899, p. 10. 
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ci şi de cultivarea în mase a sentimentelor altruiste naţionale şi patriotice, 

singurele care dau putere de rezistenţă naţiunilor”8. 

Chiar dacă Podoleanu declara că nu-l preocupă persoana oponentului său, 

aprecierile sale „mărginite” privind programa, predarea muzicii conţin o 

sumedenie de afirmaţii negative la adresa compozitorului ieşean. El susţine că 

„diploma de reghent de cor nu-l poate scuti de greşeli”, iar teama că ansamblurile 

vocale şcolare vor eclipsa corurile bisericeşti nu-l îndreptăţeşte să pună piedici 

dezvoltării mişcării muzicale în rândul elevilor. Munca investită în manuale 

defectuoase, în colecţii „alandala”, în programe pedante reflectă numai interese 

personale, neavând valoare, potrivit lui Podoleanu.  

În numărul 2 al revistei, din anul 1899, C. M. Cordoneanu scrie: „Primind 

din partea Dlui Alexandru Podoleanu, cunoscutul profesor de musică şi 

organizator de coruri bisericeşti, scrisorile ce publicăm mai la vale, suspendăm 

deocamdată continuarea criticei nostre asupra programei analitice a studiului 

teoretico-practic al musicei, întocmit de Dl. Musicescu, pe de o parte cele 

susţinute de Dl. Podoleanu confirmând odată mai mult vederile preconisate în 

revista nostră, iar pe de alta observaţiunile drepte şi bine reflectate ale vechiului 

şi experimentatului maestru putând contribui la luminarea şi mai mult a 

importantei cestiuni a învăţământului musical în şcolele secundare”9. 

     „Căci pentru mine... nu mai există decât un singur ideal: şcoala, pe care 

în curând, împins de vîrstă, voiu fi nevoit a o părăsi, dar căreia doresc şi voiesc 

mai întâiu a-i jertfi sincer totă puţina pricepere ce am”10– sunt cuvinte din 

scrisoarea lui Podoleanu, care demonstrează dorinţa lui arzătoare de „propăşire” 

a învăţământului românesc. 

În prima scrisoare deschisă adresată lui Eduard Wachmann, încercând să 

evite urmările unei polemici, Podoleanu scria: „simţindu-mă legat prin vechi 

simpatii de D-vostră…atât eu cât şi tânărul meu colaborator (D. G. Kiriac n.n.) nu 

am avut în vedere, la concepţiunea sistemului nostru, nici un manual din cele 

existente la noi sau în alte state, ci numai uşurarea învăţărei cântului în şcole, 

conform instrucţiunilor date de minister”11. Podoleanu se arăta indignat de 

nepriceperea unor autori de manuale şi de programe care nu au suficiente 

cunoştinţe pedagogice şi psihologice.  

Îndepărtat abuziv de la conducerea corului bisericii „Domniţa Bălaşa”, 

unde a experimentat multe din piesele sale religioase, Podoleanu îi aminteşte, în 

aceeaşi scrisoare, lui Wachmann, înlocuitorul său, că durerea sa nu are în spate 

orgolii personale şi resentimente, ci tendinţa de deznaţionalizare a cântării 

                                                           
8 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, în: România musicală, Bucureşti, 

an. X, nr. 1, 1 ianuarie 1899, p. 2-3. 
9 Cordoneanu, C. M., Musica în şcolele secundare, în: România musicală, Bucureşti, an. 

X, nr. 2, 1 februarie 1899, p. 1. 
10 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, în: România musicală, Bucureşti, 

an. X, nr. 2, 1 februarie 1899, p. 11. 
11 Idem. 
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bisericeşti şi a educaţiei muzicale a poporului român. Într-un post-scriptum 

neînvinsul luptător pentru o artă corală laică şi religioasă cu vizibile amprente 

naţionale date de tradiţiile acestora şi pentru o educaţie muzicală întemeiată pe 

acestea, rămas pe baricade, uneori aproape singur, ne previne  asupra avalanşei de 

atacuri ce va urma, cu scopul de a bara drumul firesc, pe care trebuie să se avânte 

muzicienii şi educatorii timpului. Podoleanu îi scria lui Wachmann: „În ce priveşte 

idealul D-voastră în musica religioasă, pentru realisarea căruia luptaţi de mai bine 

de un deceniu, ar fi timpul să vă convingeţi că el este irealizabil în ţara noastră 

ortodoxă, dar şi românească..., şi că încercarea de a se da publicului, prin biserică, 

o altă educaţiune artistică-religioasă decât cea naţională, pentru a cărei sprijinire 

am fost lovit, nu va isbuti!...”12. 

În cea de-a doua scrisoare deschisă adresată lui Wachmann, se conturează 

liniile directoare ale educaţiei muzicale, formulate de Podoleanu şi Kiriac, 

„observaţiuni”care apar şi într-un articol mai vechi, publicat în numărul 4 al 

revistei „România musicală”, din 15 februarie, 1896, astfel: 

    „1.    În ce constă defectuositatea actualelor sisteme de învăţământ musical? 

Cari sunt simţurile indispensabile studiului musicei şi în special cântului vocal? 

Cari sunt elementele cântului, cum trebuesc înlănţuite şi în ce mod se pote mai 

bine utilisa legătura firescă ce există între son şi aud pentru înlesnirea solfegierei? 

În ce consistă uşurarea învăţărei recomandată de pedagogie şi cum se pote utilisa  

la studiul cântului în şcole? 

Cu ce pot contribui la propăşirea învăţământului musical specialiştii musicanţi? 

De ce cunoştinţi au nevoie autorii de manuale şi cum trebuesc a fi alcătuite 

lecţiunile? 

Cum trebuesc alcătuite programele şi manualele pentru a face ca studiul musicei 

să devină accesibil tuturor şcolarilor înzestraţi cu simţurile ce le sunt 

indispensabile, plus voce? ”13.  

Alexandru Podoleanu preciza în acea scrisoare că „răspunsuri clare şi 

precise basate pe observaţiunea ştiinţifică a realităţei, până în present, la noi, nu 

s-au dat acestor întrebări”14. El condamna vechiul sistem care, după părerea lui, a 

„îngreunat învăţarea cântului în şcole şi, făcând-o astfel obositore, au înpiedicat-

o, inspirând tinerimei desgust pentru acest studiu şi cu modul acesta au contribuit 

la deprecierea musicei şi lucreză spre paguba naţiunei în contra progresului, 

nesocotind idealul către care tinde acestă frumosă ramură de învăţământ”15. 

Referitor la muzica bisericească, Podoleanu îl înştiinţa pe Wachmann, cel care îi 

luase locul în funcţia de dirijor al corului Bisericii „Domniţa Bălaşa”, că 

încercarea sa, din 1886, de armonizare a cântărilor religioase naţionale, acum „a 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, A doua scrisore deschisă adresată 

Domnului Wachmann,  în: România musicală, Bucureşti, an X, nr. 3- 4, 15 februarie 1899, 

p. 21-22. 
14 Idem, p. 22. 
15 Ibidem. 
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dat resultate îmbucurătoare”. D. G. Kiriac, şeful corului Capelei române din Paris, 

a continuat încercarea de la Curtea de Argeş de „împăcare a trecutului cu 

presentul” a fostului său profesor, Alexandru Podoleanu, dându-i cântării 

bisericeşti „caracterul propriu naţional”. Motivaţia demersului era: „...să păstrăm 

ceea ce are biserica bun şi frumos, dându-i forma modernă şi dezvoltată a artei, 

pentru a nu nega astfel trecutul şi activitatea noastră anterioară şi a merge, în 

acelaşi timp, înainte”16. 

În a treia scrisoare adresată lui Ed. Wachmann, Podoleanu ne apare ca 

fiind mai resemnat, susţinând că nu doar în ţara noastră „se nesocoteşte uşurarea 

învăţării recomandată de pedagogie”17. Mesajul lui este valabil şi astăzi, chiar şi 

după mai bine de o sută de ani: „continua-vom încă a chinui pe copii sforţându-i 

la învăţarea solfegierei în modul pedant şi antivocal...? Ori va trebui să renunţăm 

la tote manualele învechite şi prin urmare şi la programele întocmite după ele...? 

”18. 

Manualele lui Musicescu au fost analizate de Alexandru Podoleanu în a 

patra scrisoare, în care afirmă că din punct de vedere metodic ele demonstrează 

„nepricepere şi stângăcie în predarea muzicii vocale”19, exemplificând că în 12 

lecţii apare un singur cântec cu text şi acela „lipsit de farmec pentru şcolari”20. 

Musicescu prevalează în predare latura „abstract-teoretizantă, cu reguli absurde şi 

ridicole”. Podoleanu este convins că după programa propusă de el, rezultatele 

obţinute de elevi vor fi considerabil mai bune. „Dupe 12 lecţiuni de îndeletnicire 

practică şi atrăgătore cu acest studiu elevii vor poseda cu toţii negreşit: a) Şese 

cântece, dintre cari trei pur melodice, iar alte trei melodico-armonice; b) vor mai 

poseda cel puţin 12 combinări ritmice bazate pe scara do-major şi alte 12, pe 

arpegiul acordului perfect”. 

Conştient de valoarea programei sale, în cea de-a cincea scrisoare, 

Podoleanu o compară cu programa lui Musicescu, încercând astfel, să-l convingă 

pe Wachmann, care făcea parte din comisia de examinare a sistemelor şi a 

manualelor şcolare, de superioritatea netă a programei relizate de el, în colaborare 

                                                           
16 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, A doua scrisore deschisă adresată 

Domnului Wachmann,  în: România musicală, Bucureşti, an X, nr. 3- 4, 15 februarie 1899, 

p. 22. 
17 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 5, 1/13 martie 1899, p. 34. 
18 Idem. 
19 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 6, 15/27 martie 1899, p. 1. 
20 Idem, p. 2. 
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cu D. G. Kiriac. Plin de sarcasm, Podoleanu speră „să dispară pe vecie din ţara 

nostră metoda lui Buke-az-ba pentru învăţarea scris-cititului cântărei”21.  

În a şasea scrisoare publicată, Alexandru Podoleanu se arată mulţumit de 

decizia „onor. consiliu permanent al instrucţiunei” publicată în Monitorul oficial, 

nr. 1, din 1 aprilie 1899. Referindu-se la sistemul muzical al lui Musicescu el arăta 

că „l-a făcut să-şi pună pofta-n cuiu, înmormântându-i împreună cu programa şi 

manualul, spre binele comun al şcolelor şi spre bucuria generală a copiilor”22. În 

următoarea scrisoare, Podoleanu era dezamăgit de „lipsa de seriositate...în lumea 

didactică musicală”. El spunea că: „singura îmbunătăţire de care s-a putut bucura 

acest învăţămînt constă în sporirea numărului de ore”, însă buna organizare a 

învăţământului muzical ţine şi de „îmbunătăţirea sistemei de propunere, adică de 

distribuirea materiei pe clase şi pe lecţiuni... de buna întrebuinţare a timpului”23. 

Toată polemica lui Podoleanu a militat în favoarea uşurării învăţării 

muzicii în şcoală, având drept consecinţă „o direcţiune artistică naţională, 

putându-se astfel, încetul cu încetul, ajunge ca elevii să-şi preţuiască şi să guste 

cântarea naţională, după cum au ajuns să ştie a-şi preţui limba maternă, odinioară 

aşa de dispreţuită”24. 

În cea de-a opta scrisoare, clarifica faptul că programa cântului coral 

diferă de programa studiului izolat pe clase, iar în şcoală ar trebui să fie aplicată 

„pe deoparte programa scris-cititului cântărei cu o singură oră pe săptămână de 

fiecare clasă isolat, iar pe de altă parte programa cântului coral pe secţiuni, de 

asemenea cu o singură oră pe săptămână de fiecare secţiune în. De înţelegerea 

deplină a acestor două cestiuni, atârnă buna organisare a învăţămîntului musicei 

în şcolele nostre” - afirma Podoleanu 25. 

Într-o altă scrisoare deschisă adresată lui Wachmann, publicată în numărul 

6 al revistei “România musicală”, în anul 1900, Podoleanu îl anunţa că încercarea 

de armonizare a cântărilor religioase naţionale făcută la Capela română din Paris 

a dat roade acum şi la Bucureşti. D. G. Kiriac îşi onorase promisiunea de a face 

demonstraţii concrete, supunând judecăţii publicului creaţiile noi, concepute în 

                                                           
21 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 7, 1/13 aprilie 1899, p. 50. 
22 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 8, 15/27 aprilie 1899, p. 58. 
23 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 9, 1/13 mai 1899, p. 65-66. 
24 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare,  Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann,  în: România musicală, Bucureşti, an. X, nr. 7, 1 aprilie 1899, p. 49. 
25 Podoleanu, Alexandru, Musica în şcolele secundare, Scrisori deschise adresate  Dlui 

Ed.  Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşci, în: România musicală, 

Bucureşti, an. X, nr. 10, 15/27 iunie 1899, p. 85. 
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spiritul principiilor propuse. Audiţia organizată în localul Internatului Teologic, 

la 12 martie 1900, a confirmat justeţea drumului iniţiat de a apropia cântarea 

armonică-religioasă de melodiile vechi ale psaltichiei. 

      Arătând, în acelaşi articol, necesitatea introducerii muzicii corale în biserică 

întrucât acest curent nou apărut în întreaga Europă este mai plăcut şi mai atractiv, 

Alexandru Podoleanu face o incursiune în lumea muzicii de pe acest continent 

unde constată că există o tendinţă şi o luptă mare pentru reforma cântului. El 

citează din Occident pe Palestrina, care a introdus cântarea polifonică în biserică, 

dar care până la urmă a fost interzisă de Papa; apoi pe protestanţi care luând 

melodiile păstrate prin tradiţie le-au alcătuit pe mai multe voci, le-au armonizat şi 

au ajuns la cântarea numită coral. Din Răsărit, aminteşte de muzica pe care au 

introdus-o în biserică drept muzică corală, rusă, care deşi compusă după toate 

regulile artei era fără originalitate. În continuare, referindu-se la muzica 

românească, el adaugă: „La noi Românii, în epoca de renaştere culturală, 

preocupaţi de dorinţa de a introduce cât mai repede civilizaţia occidentală, s-au 

făcut în diferite rânduri încercări de musică armonică-corală. Aşa, sub domnia lui 

Alex. Ghica avem la Bucureşti o şcolă de musică armonică, încredinţată 

arhimandritului rus Visarion, iar în Moldova, sub domnia lui Mihail Sturdza, 

Serdarul Alex. Petrino formeză corul vocal la Seminarul de la Socola”26. 

Podoleanu mai arată că în 1865 a luat fiinţă Conservatorul de muzică din 

Bucureşti, în scopul de a forma mici coruri pe la diferite biserici din capitală. În 

continuare adaugă: “negreşit nu vom renunţa la patrimoniul nostru naţional, acela 

care represintă o îndelungată tradiţiune religiosă şi nu ne vom putea despărţi nici 

odată de muzica noastră, aceea care este simţirea şi emoţia atâtor generaţii cari ne-

au precedat şi cari ne-au făcut aşa cum sîntem noi, pentru că ne este peste putinţă 

să ne despărţim de ceea ce este al nostru şi neavând cu ce-l înlocui, ce e străin tot 

străin va rămânea. Dar vom continua şi vom îmbunătăţi musica aceea, care s-a 

întrupat, cu locul pentru care a fost creată; şi în ceia ce priveşte musica armonică-

corală religiosă... vom căuta să o apropiem de musica vechie şi cu chipul acesta 

să unificăm cântarea în biserica nostră”27. 

Podoleanu vine şi cu soluţii în rezolvarea acestor probleme, de exemplu: 

„în loc de a scrie composiţiunile corale numai în cele două moduri majore şi 

minore, moduri cari n-au de a face cu biserica, vom scrie coruri într-unul din cele 

opt glasuri ale psaltichiei; vom păstra mişcarea stihirarică, iermologică şi 

papadică, caracteristice musicei orientale; vom face uz de... formulele melodice 

proprii cântului bisericesc, în oposiţie cu cântul lumesc, şi în sfârşit vom 

întrebuinţa tot ceea ce pote contribui a da culorea locală a acestei cântări: modul 

de execuţie, ornamentaţia, isonul, endofonul, etc. Numai în aşa fel, inspirându-ne 

din cântarea pe care o avem, o pricepem şi o putem simţi, înveşmântând-o cu 

                                                           
26 Podoleanu, Alexandru, Cântarea bisericească, Scrisore deschisă adresată  Dlui Ed.  

Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşti, în: România musicală, Bucureşti, 

an. XI, nr. 6, 15/28 martie 1900, p. 42. 
27 Idem 



86 
 

 

 

forma artei moderne, vom putea forma un repertoriu coral-religios propriu al 

nostru”28. În continuare, publicistul Alexandru Podoleanu propunea „păstrarea 

glasurilor, cari represintă elementul tradiţional şi caracteristic” şi evitarea 

combinării unei melodii date spre armonizare, concepută, spre exemplu, în glasul 

al 2-lea, cu melodiile celorlalte voci, scrise în alte glasuri. 

Despre cântarea bisericească Podoleanu mai scrie şi în alte articole 

publicate de el în revista lui Cordoneanu. Spre exemplu în articolul intitulat 

„Dezvoltarea muzicii”, referindu-se la muzica bisericească Alexandru Podoleanu 

spunea: „Musica bisericească nu e o creaţiune a geniului românesc, ea e comună 

tuturor naţiunilor de religie greco-răsăriteană, prin urmare, a grecilor, ruşilor, 

sârbilor etc. Această musică în starea în cari se află şi persistă a se menţine, atât 

în valoarea ei musicală cât şi prin modul defectuos de interpretare şi executare, nu 

mai corespunde nici scopului pentru cari este menită, nici cerinţelor secolului în 

cari ne găsim. 

Vor fi fost desigur vremuri în cari aceasta era ascultată cu mare evlavie, 

astăzi însă ea e o sarcină insuportabilă atât pentru urechile publicului cari o ascultă 

cât şi pentru urechile acelor persoane cari sunt ţinute a se îndeletnici cu ea, a o 

cultiva şi a o asculta. 

O singură îmbunătăţire s-a adus musicii bisericeşti şi aceasta constă în 

introducerea musicii corale în biserica noastră. Pentru moment mă mulţumesc a 

pune în vedere prelaţilor noştri că reforma musicii româneşti, precum şi reforma 

limbii şi a stilului în care sunt scrise cărţile noastre bisericeşti, sunt două chestiuni 

de cari depinde viitorul bisericii noastre”29. 

Referindu-se la muzica populară românească, Alexandru Podoleanu scria 

în acelaşi articol: „În grupa aceasta putem aşeza toate producţiunile musicale de 

diferite genuri, ieşite din inspiraţia poporului care cu toate că sunt făcute fără nici 

o cunoştinţă a regulilor composiţiunii, se prezintă de multe ori cu idei şi forme 

demne de admirat. Astfel doinele şi horele sunt nişte producţiuni tot atât de 

preţioase ca şi frumoasele versuri din poeziile poporului nostru. Musica populară 

are în sine multă poezie, multe idei frumoase, care în mâna unui bun maestru ar 

putea da naştere la producţiuni musicale însemnate”30. Concluzionând, Podoleanu 

afirma că: „Dezvoltarea muzicii stă în strânsă legătură cu dezvoltarea gustului 

estetic al unei naţiuni. Cu cât gustul estetic este mai dezvoltat cu atât ideile 

muzicale ale lui sunt mai frumoase şi formele în care sunt întrupate aceste idei 

sunt mai variate şi mai alese”31. 

                                                           
28 Podoleanu, Alexandru, Cântarea bisericească, Scrisore deschisă adresată  Dlui Ed.  

Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşti, în: România musicală, Bucureşti, 

an. XI, nr. 6, 15/28 martie 1900, p. 42. 
29 Idem. 
30 Ibidem. 
31 Podoleanu, Alexandru, Cântarea bisericească, Scrisore deschisă adresată  Dlui Ed.  

Wachmann, Directorul Conservatorului din Bucureşti, în: România musicală, Bucureşti, 

an. XI, nr. 6, 15/28 martie 1900, p. 42. 
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În articolul intitulat „Musica în România”, arătând cum era reprezentată muzica 

în România în vremea sa din punct de vedere al calităţii şi cantităţii, o descrie ca 

fiind străină de neam, lipsită de originalitate şi de simţul naţional, neavând nimic 

comun cu creaţia folclorului nostru, iar din punct de vedere cantitativ, foarte 

redusă. El arată de asemenea cum era reprezentată muzica din punct de vedere al 

modului de executie în public sau ce fel de muzică poate să audă cineva în ţara 

noastră, muzica care era după expresia sa fără gust, fără frumuseţe şi lipsită de 

sufletul naţional. 

În articolul intitulat „Armonie şi composiţie”, Al. Podoleanu, după ce 

cercetează modurile în care se predau materiile de armonie şi compoziţie, constată 

că acest lucru se face „într-un mod foarte defectuos şi prejudiciabil talentelor”. 

Împreună cu C. M. Cordoneanu, întocmeşte un program numit ”Procedeu pentru 

cutivarea şi practicarea cântului coral în şcoalele secundare din regatul României”, 

pe articole. În articolul 1, se cerea cultivarea şi practicarea cântului coral în mod 

sistematic. În articolul 2, se cerea o oră pe săptămână pentru cultivarea şi 

practicarea cântului coral, o oră pe săptămână de studii şi exerciţii muzicale pe 

secţiuni, iar în articolul 3, se cerea ca notele de la studiul cântului coral să fie 

adunate cu cele de la studiul muzicii, apoi să fie împărţite la 2 şi nota rezultată să 

constituie nota matricolă pentru fiecare elev. Planul prezentat de cei doi profesori 

şi compozitori era un plan general şi el a constituit doar un prolog al unor planuri 

viiitoare mai ample, căci Alexandru Podoleanu nu s-a mulţumit să se limiteze la 

acest plan ci a continuat studierea unor noi metode mai bogate, mai variate şi mai 

eficace, pentru ca muzica să-şi câştige locul ce i se cuvenea în ierarhia culturii 

noastre naţionale. 

Ideile lui Alexandru Podoleanu sunt aplicabile şi astăzi în orele de muzică. 

El afirma că educaţia muzicală trebuie să contribuie la dezvoltarea facultăţilor 

estetice ale elevilor, că activitatea intelectuală şi înlănţuirea metodică a 

elementelor de cânt trebuie să se facă „potrivit simţirii şi vârstei elevului”, iar 

şcolarul trebuie să capete un ciclu restrâns de cunoştinţe muzicale, dar să înveţe 

foarte multe cântece, diferite ca factură, limita cunoştinţelor teoretice constituind-

o gamele sol major şi fa major, cu relativele lor. O altă idee valabilă şi astăzi este 

faptul că spre deosebire de şcolile speciale de muzică, unde predarea se face 

individual, în şcolile secundare „învăţarea muzicii nu se poate face decât în 

comun”. 

Arta lui Alexandru Podoleanu, concepţia lui asupra muzicii, a valorii ei 

sociale şi culturale, nestrămutata lui credinţă în productivitatea artistică a 

poporului, precum şi pilduitoarea sa viaţă de artist şi cetăţean, de cercetător şi 

luptător, au rămas moştenire generaţiilor ce au venit după el şi celor ce vor veni. 

În orice a năzuit şi a înfăptuit, Alexandru Podoleanu a rămas neclintit în slujba 

poporului. 

Profesorul Vasile Vasile scria: „Nesinchisindu-se de pânza anonimatului şi a 

uitării, în care vremurile au încercat să-l ferece pe Alexandru Podoleanu, opera sa 

îşi continuă lucrarea înnobilatoare, prin prospeţimea incantaţiei, prin profunzimea 
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şi perenitatea mesajului, generaţie după generaţie aplecându-şi cu pioşenie 

urechea şi sufletul la urdinişul ei”32. 
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Calitatea produselor software 

 

prof. Angelica BLAGOCI 

Liceul Tehnologic Economic „N. IORGA” Paşcani, jud. Iaşi 

 

Ce sunt produsele software (softurile)? Ca o definiţie generală am putea 

enunţa: sunt bunuri imateriale, virtuale, constituind sisteme logice informaţionale. 

Produsul software reprezintă ansamblul complet format din programe, proceduri 

şi documentaţie asociată, pentru calculator precum şi datele destinate să fie livrate 

unui utilizator. Deci un produs software include şi documentaţia de instalare şi 

operare, documentaţia de utilizare şi întreţinere, proceduri de utilizare şi materiale 

de instruire.  

Calitatea unui produs software poate fi considerată ansamblul de însuşiri 

care-i conferă acestuia anumite posibilităţi de a satisface cerinţe şi nevoi explicite 

şi implicite ale unor utilizatori. 

Marea majoritate a specialiştilor din domeniul IT definesc patru categorii 

de persoane, implicate în domeniul IT, care au opinii diferite privind calitatea 

produselor software: utilizatorii, managerii, proiectanţii şi programatorii.  

Cerinţele utilizatorilor de produse software privind calitatea acestora afectează, 

de obicei, interfeţele produsului. Managerii sunt aceia care furnizează produse 

software în zona lor de influenţă, de exemplu ei fac produsele disponibile pentru 

utilizator, organizează utilizarea şi determină ciclul de viaţă. Cerinţele acestei 

categorii sunt, de regulă, orientate către aplicabilitate şi perspectivele produsului 

software. Proiectanţii determină structura tehnică a produsului ca o combinaţie de 

componente cu anumite funcţii. Ţelurile privind calitatea, ale acestei categorii, 

afectează, de regulă, structurabilitatea arhitecturii şi satisfacerea cerinţelor prin 

dezvoltarea continuă a produsului. Programatorii creează componentele 

produsului software în conformitate cu funcţiile prescrise, sub forma de programe 

şi module. Obiectivele lor privind calitatea se referă de obicei, la structura 

detaliată de programare, la stilul de programare şi la algoritmii utilizaţi. 

În cele ce urmează voi prezenta succint caracteristicile de calitate pentru 

sistemele de operare în reţele şi anume: 

a) Integrarea este caracteristica de calitate a sistemelor de operare ce dã 

mãsura în care acestea pot fi instalate şi configurate cu uşurinţă pe arhitecturile 

hardware ale reţelelor, precum şi conectivitatea şi conlucrarea sistemului de 

operare cu un alt hardware sau software. Factorii în care poate fi descompusă 

integrarea sunt: 

►Dispune de instalare standard pentru aplicaţii (în reţea şi în local) 

►Detectare automatã a configuraţiei hardware 

►Protocoale multiple de reţea 

►Partajare fişiere 
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►Suport pentru tehnologii de integrare a aplicaţiilor (RAD - Rapid Application 

Development, sau Neo - Network Objects, utilizând obiecte CORBA sau OLE, 

applet-uri Java, etc.).  

b) Securitatea este caracteristica de calitate a sistemelor de operare care 

reglementeazã drepturile de acces ale utilizatorilor în reţea, drepturile de acces la 

aplicaţii şi date, precum şi administrarea sigură şi uşoară a acestora, de la consolă 

sau de la distanţă. Factorii în care poate fi descompusă securitatea sunt: 

►Necesitatea logării utilizatorului 

►Permisiuni de acces la nivel de fişier 

►Liste de control al accesului pe fişiere 

►Contabilizarea securitãţii 

►Acces bazat pe rol 

►Interfaţă simplă de administrare a securităţii (inclusiv la distanţă) 

c) Uşurinţa de utilizare este caracteristica de calitate a sistemelor de 

operare în reţele care permite exploatarea şi administrarea din punct de vedere 

hardware (adăugarea de calculatoare sau elemente de conecticã) şi software 

(organizare şi administrare volume, utilizatori, cozi de listare, etc) în mod facil, 

sigur şi rapid, a unei reţele de calculatoare. Factorii în care poate fi descompusã 

uşurinţa de utilizare sunt: 

►Utilitare de management al reţelei (în mod text sau grafic) 

►Administrarea la distanţã şi diagnosticarea 

►Managementul grafic al volumelor 

►DHCP (permite adăugarea unui nou calculator într-un LAN la fel de uşoară ca 

şi conectarea unui cablu)       

 d) Scalabilitatea este caracteristica de calitate a sistemelor de operare în 

reţea care se referã la capacitatea acestora de a rula pe mai multe configuraţii 

hardware, de a oferi suport pentru o gamã cât mai largã de tipuri de aplicaţii.  

e) Fiabilitatea este caracteristica de calitate a sistemelor de operare în 

reţea care vizeazã capacitatea acestor aplicaţii de a gestiona, partaja şi administra 

fără erori resursele unei reţele de sisteme de calcul (calculatoare, imprimante, 

aplicaţii). Mãsura fiabilitãţii sistemelor de operare diferã chiar în cazul aceluiaşi 

sistem, în funcţie de tipul de aplicaţii ce se rulează (aplicaţii de baze de date, 

aplicaţii grafice în reţea, comunicaţii, ATM, case de marcat, etc.)   

Cercetările specialiştilor au condus la elaborarea unui model conceptual 

al sistemului de caracteristici, cunoscut sub denumirea de „modelul calităţii 

software-ului”. Modelul a fost sugerat pentru prima dată de Barry Boehm şi 

colaboratorii săi de la TRW Systems Group (SUA). Ulterior, James McCall, 

P.Richard şi G. Walters de la General Electric Company au contribuit la 

perfecţionarea şi extinderea acestuia. Modelul este recomandat de Organizaţia 

Internaţională de Standardizare (ISO) prin standardul ISO/ IEC 9126:1991. 

Indiferent de modelul calităţii agreat la un moment dat este de dorit să se abordeze 

problema evaluării calităţii ca un proces sistematic, luând în considerare 

următoarele reguli:  
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►identificarea punctelor specifice ale aplicaţiei (clasificarea produselor 

software);  

►determinarea caracteristicilor importante ale calităţii ( maxim trei);  

►definirea metricilor pentru caracteristici individuale, care pot fi uşor 

identificate;  

►organizarea metricilor în faze, astfel încât să poată fi măsurate şi determinate;  

►definirea metodelor de măsurare şi a listelor de verificare pentru evaluarea 

criteriilor necuantificabile;.  

►programarea măsurărilor;  

►selectarea instrumentelor simple, care să uşureze măsurarea şi evaluarea;  

►stabilirea limitelor şi valorilor aşteptate pentru metrici;  

►determinarea valorilor metricilor;  

►analiza valorilor obţinute ale metricilor în raport cu valorile prescrise  / 

aşteptate;  

►iniţierea de acţiuni corective dacă există o abatere de la valorile limită, şi 

verificarea aplicării lor. 

Rolul activităților de asigurare a calității software este de a stabili că 

produsele și procedurile sunt în conformitate cu standardele și planurile. În planul 

aplicațiilor software destinate tehnologiei informației și comunicării IT&C este 

foarte ușor să confunzi asigurarea calității cu testarea produsului. În realitate este 

o mare diferență între cele două concepte. Astfel asigurarea calității este un proces 

care se desfășoară continuu pe toată durata desfășurării proiectului, pe când 

testarea este doar o fază în cadrul ciclului de viață al proiectului. 

Fiecare proces implicat în asigurarea calității unui produs software are un 

puls, care permite managerului de proiect să corecteze și să îmbunătățească din 

timp caracteristicile produsului, astfel încât beneficiarul sau grupul de utilizatori 

să nu resimtă eventualele ezitări ale calității produsului.       
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EDMODO – o platformă utilă de e-learning 
 

Prof. Cristian VATAMANU,  

Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, Pipirig, Neamț 

Prof. Cristina VATAMANU,  

Școala Gimnazială „Constantin Panțiru”, Grințieș, Neamț 

 

 

Internetul oferă azi o multitudine de aplicații și platforme de învățare. Cele 

mai multe privesc formarea anumitor competențe în mod individual, de acasă, din 

fața biroului: de exemplu: utilizare Corel Draw, instrumente online de promovare, 

învățare limba engleză, etc. 

Există și multe platforme care pot fi utilizate pentru grupuri de cursanți. 

Pornind de la aplicația Moodle, ce poate fi dezvoltată în sute de feluri pentru a 

satisface cerințele oricărui moderator de educație și până la platforme deja create, 

cu resurse partajate la nivel global. 

E-learningul a devenit un laitmotiv atunci când vorbim despre educația 

modernă. El satisface atât dorința elevului de a utiliza mijloacele moderne care-i 

sunt foarte familiale, cât și comoditatea profesorului în a-și alege metode sau 

mijloace didactice. Deși, la prima vedere așa poate fi înțeles, totuși e-learningul 

este mult mai complicat. Nu poate fi numită învățare activitatea în care elevului i 

se cere să intre pe o platformă online și acolo să rezolve anumite sarcini de lucru, 

preîncărcate, evaluarea făcându-se simplu, printr-un test online. Acest mod de a 

face o activitate, care transformă profesorul în cel ce dă ordin apoi se odihnește, 

nu va da niciodată roade în educație.  

 E-learningul preia o platformă online ca suport pentru părți de activitate. 

De exemplu, se poate utiliza pentru a înțelege, prin diferite modele grafice, un 

anumit principiu sau fenomen, pentru a fixa anumite cunoștințe, pentru un joc 

educativ, pentru un test formativ de evaluare, etc. Cel mai bine este ca utilizarea 

platformei educaționale să fie îmbinată cu utilizarea de metode și mijloace clasice: 

conversație, dezbatere, problematizare, povestire, etc. 

Edmodo este o platformă de învățare la nivel global (.com), creată pentru 

a avea acces la o multitudine de funcții utile în realizarea unor momente ale 

activității didactice. Se poate accesa direct la adresa: https://www.edmodo.com/ 

sau poate fi găsită la o simplă căutare pe motoarele de căutare. 

Accesul la platformă se poate face pe o conexiune securizată (https), 

folosind un nume de utilizator și o parolă. Acest tip de conexiune dă o oarecare 

siguranță datelor de conectare personale și contului personal în sine. În contul unui 

profesor este necesar atât numele și eventual o fotografie de profil pentru a putea 

fi recunoscut ulterior de către viitorii cursanți, cât și denumirea instituției școlare.  

https://www.edmodo.com/
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 Lucrul se face într-o clasă virtuală. De aceea, este necesară invitare de 

elevi în clasa respectivă. Poate fi invitată toată agenda de e-mail (Google, Yahoo, 

Hotmail sau Office 365) ori un nume deja înscris sau o adresă de email a unui 

viitor cursant. Este absolută nevoie de adresa de email a viitorului cursant, o 

adresă de email validă. În această adresă de email, după trimiterea invitației, va 

apărea un link, ce va deschide pagina de înregistrare în Edmodo. Persoana invitată 

poate fi și profesor, caz în care va selecta Teacher, dar în general vor fi invitați 

elevi: Student. Dacă este utilizată o adresă gmail, contul se poate crea simplu 

folosind adresa de email. Cei ce acceptă invitația prin accesarea link-ului, urmarea 

pașilor și crearea contului pe Edmodo, vor avea fiecare contul lor, pe care, ulterior, 

pot să-l acceseze foarte ușor. 

 Să începem să lucrăm... 

Cei invitați pot fi asociați unei clase/grupe, ce va avea un anumit nume. Astfel, se 

vor putea începe activitățile cu anumite clase/grupe, fiecare putând lucra atât în 

laboratorul de la școală, dar și de acasă. Cred că cel mai util este ca la școală să se 

folosească Edmodo pentru una-două secvențe ale lecției, urmând ca acasă elevul 

să rezolve anumite sarcini de lucru și să recapituleze informația predată la școală. 

Pagina principală oferă un feed de discuție. Acolo vor apărea toate comentariile, 

sarcinile de lucru, cerințe etc. Aceea va fi o oglindă de activități, de puncte de 

vedere și de colaborare. 
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Fiecărei clase/grupe îi este alocat un cod, care blochează activitatea și nu 

o face publică. Postările și lucrul într-o echipă va fi, așadar, securizat față de 

interferențele altor utilizatori. De asemenea, părinții pot avea acces la munca 

copiilor lor pentru a vedea progresul sau regresul acestora. 

În cadrul grupe/clasei pot fi postate note, pot fi atașate diverse materiale 

deja încărcate care să fie disponibile după o anumită dată (Assignment), pot fi 

create chestionare (Quiz) sau sondaje (Poll). Toate aceste resurse, odată create, 

fac parte din biblioteca proprie. La dorința profesorului resurse pot deveni publice, 

pentru a putea fi folosite și de alții. 

 
 

Profesorii unei unități școlare pot să-și creeze o rețea proprie și să lucreze 

împreună. Astfel Edmodo oferă o platformă de discuții, un grafic de evenimente 

ale școlii, informații și solicitări ale conducerii, precum și vizualizarea și folosirea 

resurselor publice ale lecțiilor împreună. Avizierul școlii devine unul online, ușor 

de accesat și cu foarte multe informații pe o structură bine organizată. 
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Cele prezentate sunt doar câteva dintre opțiunile ce le oferă platforma 

Edmodo. Le-am prezentat pentru a stârni curiozitatea eventualilor utilizatori. 

Platforma conține, însă, o sumedenie de opțiuni și de posibilități de interactivitate 

și de partajare resurse, pe care fiecare utilizator va fi foarte mulțumit de ele când 

le va descoperi. 
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Elemente de evaluare a disciplinelor tehnice 

 

Prof. Ina Manuela DĂSCĂLIȚA 

Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman 

 

”Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să 

gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității 

realizarea supremă a vieții lor.”  Albert Einstein  

 

Profesorul de specialitate al acestui timp trebuie sa fie preocupat de 

dezvoltarea priceperilor și a deprinderilor complexe ale elevilor, a capacităților de 

a dobândi informații noi, de a dori să învețe și de a comunica eficient cunoștințele 

dobândite.  

Învățământul modern îi permite profesorului de specialitate sa decidă el 

însuși cât de profund sau de sumar tratează o tema, un capitol al procesului de 

predare – învățare, să cumpănească în ce proporție folosește elementele culturale 

naționale, zonale sau universale, pentru a obține o lecție echilibrata, instructivă, 

în care profesorii și elevii descoperă, organizează și evaluează împreuna 

informațiile cadru. 

Ca să realizeze lecții eficiente, bogate în conținut, profesorul trebuie să 

găsească modalitățile de stimulare a interesului elevilor pentru studiul 

disciplinelor de specialitate, determinându-i să le aprecieze corect. 

  Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a 

individualiza și de a adapta procesul didactic la particularitățile elevilor. 

           Profesorul are libertatea de a alege metodele și tehnicile didactice și de a 

propune activități de învățare în măsura să asigure formarea competențelor 

specifice prevăzute de programă. 

În vederea centrării învățării pe elev se recomanda: 

●alegerea metodei de predare / învățare pentru a promova un proces de instruire 

care sa facă plăcere elevilor 

●activitățile alese pentru demersul didactic sa fie atractive pentru toate tipurile de 

elevi 

●utilizarea unor metode active / interactive (învățarea prin descoperire, -învățarea 

problematizată, învățarea prin cooperare, simularea, jocul de rol) 

●realizarea de proiecte sau / si portofolii. 

În materialul anexat este prezentat un mod de  evaluare prin utilizarea unui 

test realizat/creat cu un editor de flash ce-i permite elevului să susțină testul într-

un anumit timp, să obtină rezultatul final si feed-back-ul. Testul este ușor de 

utilizat, conține toate informațiile pentru parcurgerea lui integrală, conține poze si 

elemente amuzante și în final îi permite elevului să vadă la ce întrebări a răspuns 

corect sau nu, indicând și nota obținută. Testul poate să conțină diferite tipuri de 

itemi și se poate aplica la orice disciplină, îi permite elevului să lucreze în ritmul 
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său și să obțină imediat rezultatul evaluării.. La fiecare accesare a testului 

întrebarile vin în altă ordine. 

Lansarea testului si prezentarea condițiilor de promovare: 

 
 

Itemii: 
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În funcție de rezultatul obținut se fac recomandarile: 
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După finalizare  și afișarea rezultatului, elevul are posibilitatea să 

vizualizeze răspunsurile la fiecare item și să compare răspunsul dat cu cel corect. 

 

Bibliografie:  

 

Mariana Tănăsescu, Maria Gheorghe -  Desen tehnic- Manual clasa a IX-a, editura 

Aramis, 2014. 
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Științele în abilități de viață 

 

Prof. Mihaela LUCA, 

Înv. Dan DRĂGULESCU 
Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța 

,  

 

“Fără creativitate nu există soluţii la probleme, nu există o viziune a viitorului, nu 

există găsirea oportunităţilor şi fructificarea lor, nu există alternative, nu există 

exprimarea fiinţei umane la întregul ei potenţial.”  

(Pera Novacovici) 

 

Responsabilitatea de a pregăti elevii pentru schimbările care se presupun 

că vor avea loc la nivelul problematicii sociale, la nivel economic, politic şi 

cultural, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, revine școlii, părinților și 

profesorilor. 

Astăzi se impune înzestrarea elevului cu un ansamblu structurat de 

competenţe de tip funcţional, care să găsească posibile soluţii, prin creativitate, 

inteligenţă, trasncurricularitate, științe, în a crea şi promova abilități de viață, 

sustenabile în timp. Abordările atractive tind să se transforme într-o abordare 

transdisciplinară prin care educaţia să fie eficientizată. 

Conceput ca un curs transcurricular, studiul acestui opțional atinge o 

paletă disciplinară precum limba română, chimie, biologie, ecologie, fizică, 

matematică,  TIC,  educație tehnologică, educație plastică și urmărește să 

contribuie la formarea și dezvoltarea capacității elevilor de comunicare, integrare, 

investigare și explorare a realității, prin folosirea unor instrumente, metode și 

mijloace moderne, precum și la înzestrarea cu un set de valori și atitudini, menite 

să  contribuie la formarea unei culturi solide, abgradată, la trezirea interesului 

pentru studiu și pentru pregătirea ulterioară în diverse domenii de activitate. 

Activitățile propuse pentru elevii din gimnaziu din clasele a cincea și a 

șasea, au rolul de a demonstra multe dintre realitățile, realizările și descoperirile 

care au impact asupra vieții noastre  înconjurătoare. Tehnica punerii întrebărilor 

și a încercării  de a răspunde la ele prin demonstrație, observație, experiment și 

aplicații este importantă pentru a înțelege cum ne formează științele abilități de 

viață.  

          Competențele generale vizate includ: 

-utilizarea deverselor surse informaţionale şi a mijloacelor de procesare a 

acestora,în scopul preluării, prelucrării şi prezentării informaţiei; 

-cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi modului de funcţionare al  unor 

instrumente, aparate, dispozitive; 
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-utilizarea aplicaţiilor software generale şi specifice pentru rezolvarea unor sarcini 

de lucru; 

-dezvoltarea competenţelor de comunicare şi cooperare în contexte interactive. 

Lista de conținuturi, temele alese, a fost formulată adecvat vârstei și 

structurată în mici capitole trandisciplinare, iar numărul de ore asociat fiecărui 

capitol se poate stabili de comun acord cu elevii. Aceștia pot veni cu inițiative 

secundare ale temelor propuse, care să pună în evidență intelectul, originalitatea, 

abilitățile sau experiența de viață deprinsă în situații concrete. 

Învăț să comunic: 

Eu și grupul meu 

Pagina mea de jurnal/revistă 

Colegii mei deosebiți (CES, diabet, obezitate, boli rare) 

Obiectivele urmărite sunt: cunoaștere personală, redactarea unei pagini de 

jurnal, a unei reviste, afișe, dezvoltarea abilităților de comunicare, utilizarea 

surselor media, a calculatorului, joc de rol, activități practice de confecționare a 

unor obiecte decorative, activități de promovare a sănătății cu participarea 

medicului școlar și a psihologului școlar, realizarea unei expoziții. 

Micul antreprenor: 

Afacerea mea 

Ce sunt banii și cum îi gestionez  

Târgul științelor (biologie, limba română, ecologie, sport, oferta educațională, 

etc.)  

Obiectivele urmărite sunt: dezvoltarea abilităților de antreprenoriat, 

învățarea unor noțiuni specifice financiare, despre producători, etichetă și 

conținut, angajat, angajator, card bancar, împrumuturi bancare, realizarea unor 

târguri științifice sau cu vânzare de produse. 

Internetul în viața mea: 

La școală-internetul mă învață (scriere pagină word, prezentare ppt.) 

Rețele de socializare-avantaje, dezavantaje 

Cumpăr de pe net 

Obiectivele urmărite sunt: dezvoltarea abilităților de scriere a unui 

document-word sau ppt, pericolele internetului, cum îmi protejez datele pe 

internet, rețeaua de socializare-avantaje și capcane, timpul meu pe internet, 

vocabularul internetului, magazinul online.  

 Molecule în gastronomie:  

Mănânc sănătos! 

Alimentele-combinații care mă avantajează  

Știu să prepar un meniu! 

Obiectivele urmărite sunt: respectarea igienei alimentelor și alimentației-

afișe, campanii, meniuri sănătoase și adecvate vârstei, abuzul alimentar, preparate 

rapide și sănătoase, obiceiuri alimentare nesănătoase. 

Proiectul meu de manager: 

Abilitățile mele, viitoarea mea meserie 

Știu să construiesc (machete, colaje, etc) 
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Obiectivele urmărite sunt: afaceri de succes ale adolescenților, atribuțiile 

unui manager, chestionare pentru orientare profesională, dezvoltarea abilităților 

practice, construirea unor machete cu tematică, abilități de comunicare științifică, 

realizarea unor colaje. 

Tehnici de supraviețuire: 

Cu viața mea apăr viață 

Educație pentru sănătate 

Supraviețuirea în condiții extreme (cutremure, incendii, singur acasă, etc) 

Programul meu zilnic 

Obiectivele urmărite sunt: însușirea regulilor de prevenție socială, 

acordarea primului ajutor, programul meu zilnic-statistică, program optim pentru 

dezvoltare armonioasă. 

Trag linie și calculez: 

Cifrele și corpul uman 

Statistica evoluției mele școlare (autoevaluarea) 

Obiectivele urmărite sunt: deprinderi de autoevaluare, autoevaluarea 

propriilor decizii, realizareaunor statistici, ordonarea activităților pentru succes, 

cum acționez în caz de eșec emoțional. 

Voluntarialul: 

Voluntariatul și socializarea 

Obiectivele urmărite sunt: experiențialitate și integrare socială, implicarea 

în învățare, inițierea un proiect social de voluntariat, inițierea unui proiect privind 

drepturile copilului, colaborare interpersonală, diseminarea conduitei sociale. 

Strategia didactică a majorității activităților este lucru pe echipă, alternat cu lucrul 

individual, iar tipul de activitate predominantă este activitatea frontală. 

Dorința de cunoaștere, aparține fiecărui elev. Prin inițiativele personale 

ale acestora putem modela personalitatea și formarea ulterioară. Una din greutăţile 

principale pe care le întâlnesc elevii la toate nivelele învăţământului este detaşarea 

dintr-un obiect a componentelor esenţiale de cele neesenţiale. Din acest motiv, 

activitatea de generalizare şi abstractizare este influenţată de flexibilitatea 

gândirii, de capacitatea de a renunţa la ipotezele infirmate de experienţă.S-au 

elaborat numeroase metode şi procedee menite să uşureze procesul de 

conceptualizare la elevi. Aceste metode trebuie să aibă în componenţă şi 

mijloacele de învăţământ adecvate. 

Creativitatea nu se poate realiza numai prin educarea gândirii. Un rol 

important revine factorilor motivaţionali. Mulţi autori consideră că motivaţia este 

o componentă vitală a creativităţii. În şcoală, motivaţia principală, o constituie 

pentru majoritatea elevilor, obţinerea unor note mari, dar şi satisfacţia multor elevi 

de a descoperi noutăţi, fapte şi idei noi. 

Scopul oricărei educaţii creative este acela “de a da elevului posibilitatea 

să folosească din plin întregul său potenţial”(Landau,E.,1979), iar “discrepanţa 

dintre capacitatea creativă înnăscută şi performanţele creative ale unui elev poate 

fi atenuată printr-o educaţie bine orientată”, de la o învăţare necreativă la o 

învăţare creativă (Parnes.S.J.,1962). 
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Modalitățile de evaluare pot fi portofoliul, proiecte, produse de activitate, revistă 

școlară. 

Valorile și atitudinile vizate sunt, dezvoltarea unei gândiri deschise, 

creative, interesul pentru aplicarea cunoștințelor învățate la școală în viața 

cotidiană, manifestarea inițiativei, a disponibilității de a aborda sarcini variate; 

formarea obișnuinței de a recurge la concepte și metode științifice pentru 

rezolvarea unei situații cotidiene sau a unor probleme practice. 

 Diseminarea și promovarea temelor se va face numai prin produse de 

activitate, care pot fi înscrise în diverse concursuri interinstituționale locale, 

județene, naționale sau internaționale. 

 Interdisciplinaritatea, este o viziune de viitor a unui învățământ de calitate, 

centrat pe elevi, pe deprinderi de lucru pe dezvoltarea abilităților personale și de 

grup urmată de incluziune  socială, promovarea valorilor umane, chiar europene 

și dezvoltare durabilă. 
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Un aspect inedit -  considerații privind latura umanistă a 

disciplinelor tehnologice 
                                                                                                                         

 

Prof.Narcisa CIOCAN                                                                                                          

Prof. Ema NECULAES 

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani 

 
Cu siguranță că orice cititor al titlului de mai sus  ar manifesta încă de la 

prima vedere un mare semn de întrebare: ce legătură ar putea exista între 

disciplinele tehnice care sunt prin definiție realiste, precise, centrate pe 

pragmatism, utilitarism și eficiență și disciplinele umaniste care se situează la 

polul diametral opus prin promovarea valorilor spirituale și morale ale societății. 

Particularizând pentru domeniul Comerț să aducem în prim plan doar 

câteva dintre conceptele de bază cu care se operează, acestea fiind parte (evident) 

dintr-o listă foarte lungă: vânzări, prețuri, promovare, profit, adaos comercial, 

facturi, sortimente de mărfuri, mobilier comercial, utilaje de transport a 

mărfurilor, depozite... 

Prin urmare este vorba despre o excludere reciprocă? Răspunsul este 

categoric negativ, adică disciplinele tehnice nu sunt ireconciliabile cu cele 

umaniste. Este adevărat că primele dețin în percepția colectivă un loc ceva mai 

privilegiat dar ele se completează într-un mod fantastic de armonios cu cele 

umaniste și contribuie la unitatea cunoașterii umane în ansamblul său. Disciplinele 

umaniste sunt cele pun bazele culturii generale, adică a acelui fond de cunoștințe 

pe care oricine ar trebui să îl aibă. Eu în calitate de profesor discipline tehnice 

explic elevilor aducând argumente personale faptul că nici o informație nu ar 

trebui neglijată ea putând fi utilă în situații de viață cu care aparent nu are nici o 

legătură (de exemplu soarta unui interviu deci a unei angajări poate depinde nu 

atât de o cunoștință de specialitate ci de un mod de abordare, o atitudine, un mod 

de exprimare a candidatului, etc). De asemenea aceste discipline dezvoltă trăsături 

importante de personalitate absolut necesare individului competitiv care este cerut 

de societatea actuală: gândirea critică, creativitate, imaginație, flexibilitate, 

adaptabilitate, de experimentare, capacitatea de comunicare, de exprimare a 

sinelui. 

Este vorba despre o manifestare evidentă a fenomenului de 

interdisciplinaritate și în urma unor studii sintetice putem descoperi suficiente 

situații care relevă acest fapt 

Curriculum specific învățământului tehnologic include destule conținuturi 

și experiențe de învățare de factură umanistă care contribuie la formarea și 

dezvoltarea complexă a personalității elevilor în calitate de viitori lucrători 

specializați într-un anumit domeniu. 
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În paragrafele de mai jos am selectat și explicitat câteva aspecte relevante 

ale problemei pentru domeniul Comerț, bazându-mă atât pe cât cunoașterea 

teoretică cât și pe experiența practică de la catedră, în decursul anilor având ocazia 

de a preda absolut toate modulele de specialitate prevăzute în Planul de învățământ 

al învățământului liceal și profesional la calificările Tehnician în activități de 

comerț, Tehnician în activități economice, Comerciant-vânzător. 

Modulul de Bazele contabilității (clasa a IX-a) are inclusă o temă de 

factură istorică în care elevii învață cine a fost fondatorul acestui domeniu și 

modul de evoluție a înregistrărilor contabile ajungându-se până la sistemele 

performante de contabilitate de astăzi. De remarcat că modulul are o importantă 

valență formativă în sensul că contribuie la realizarea unui spirit de disciplină, 

rigoare și corectitudine din partea elevilor.  

Modulul Calitatea produselor și serviciilor (clasa a IX-a) determină 

conștientizarea din partea elevilor a conceptului de calitate descrisă ca fiind 

capacitatea unui produs sau serviciu de a satisface necesități explicite și implicite 

și de a determina satisfacția totală a clientului. Aceasta  este o entitate complexă 

la care contribuie nu doar caracteristicile tehnice și funcționale ale produselor ci 

și cele psihologice, ergonomice și estetice ale acestora. În domeniul serviciilor în 

care se stabilește o strânsă legătură între prestator și client este deosebit de 

importantă calitatea relațională a celor două părți nu doar cea tehnică adică 

echipamente, durată de desfășurare, prețuri. De exemplu o unitate care prestează 

servicii de cazare turiștilor veniți să-și petreacă un sejur pentru odihnă, relaxare 

trebuie să ofere pe lângă camere bine dotate, curate și preparate culinare de calitate 

și o ambianță plăcută din punct de vedere psihologic, aceasta fiind în multe cazuri 

motive de fidelizare a clienților. 

Disciplina de Educație antreprenorială (clasa a XI-a) prezintă explicit 

faptul că una din motivațiile fundamentale ale unui antreprenor de a iniția o 

afacere, alături de  aceea de a câștiga bani este și aceea de a crea locuri de muncă, 

de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte și nu în ultimul rând 

aceea de a-și îndeplini unele aspirații personale, de a-și testa capacitățile psihice 

precum creativitatea, rezistența psihică, perseverența, capacitatea de depășire a 

obstacolelor și a eșecurilor. 

Modulul Etică și comunicare profesională (clasa a X-a) se situează în 

opinia mea pe primul loc din punctul de vedere al conținutului în noțiuni de factură 

umanistă; s-ar putea spune că este vorba despre un amplu demers de psihologie 

aplicată: abordarea clientului, tehnici de comunicare, de negociere, de convingere, 

de rezolvare a conflictelor, de redactare a unor documente, promovarea imaginii 

personale, principii ale eticii în afaceri. O lecție consistentă care se parcurge în 

cadrul primei unități de învățare este aceea în care elevii identifică și descriu 

tipologia clienților în funcție de variabile precum temperament, sex, cunoașterea 

precisă a intențiilor de cumpărare. Cunoașterea profilului psihologic al clientului 

este una din însușirile de bază ale unui bun vânzător/lucrător în comerț, întrucât 

acesta trebuie să-și ajusteze comportamentul în funcție de datele clientului pentru 

a realiza cu succes vânzarea dar mai mult decât atât pentru a menține în timp o 
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bună relație cu acesta. Intervine aici și capacitatea de a desfășura un bun dialog 

comercial cu clientul în scopul identificării nevoilor acestuia și de a realiza o 

prezentarea adecvată a caracteristicilor produselor cât și a avantajelor de care va 

beneficia prin cumpărarea produsului. Elevii învață de asemenea modul în care 

să-și formeze un comportament profesional adecvat bazat pe disponibilitate, 

amabilitate, politețe, diplomație, corectitudine, flexibilitate. 

Modulul Protecția mediului și a consumatorului (clasa a X-a) conține 

numeroase idei de factură umanistă precum respectarea drepturilor 

consumatorilor, formarea unei atitudini pozitive față de mediul natural, a unei 

mentalități ecologice, a unui comportament de protecție a mediului, de conservare 

a resurselor prin reciclare, colectare selectivă, sesizarea abuzurilor și a abaterilor 

și sancționarea acestora conform prevederilor legale. Elevii învață metode de bune 

practici în domeniul protecției mediului implementate de către diverse companii 

pentru a reduce consumurile de energie electrică, gaze, de reciclare a materialelor 

de ambalare pentru prevenirea poluării mediului înconjurător. 

Modulul Arta de a vinde (CDL, învățământ profesional, clasa a X-a) se 

parcurge în cadrul stagiilor de pregătire practică și a fost conceput de profesor în 

scopul de a aprofunda noțiunile de mai sus și de a îmbunătăți competențele  

profesionale ale vânzătorului ridicându-le la nivel de artă sau măiestrie 

profesională. 

          În încheierea acestor rânduri îmi exprim speranța că toți colegii profesori 

de discipline tehnologice sunt în asentimentul opiniilor mai sus exprimate și vor 

contribui la unificarea și consolidarea disciplinelor tehnologice cu cele umaniste 

în beneficiul general al cunoașterii. 
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Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în cadrul 

disciplinei CHIMIE 
 

Prof. Brîndușa ANDREI,             

Prof. Ioana TUDORAN-MOGA,  

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț 

 

 
Între sistemul de educaţie şi societate se manifestă o relaţie circulară: 

dezvoltarea socială generează, prin noile sale cerinţe, schimbări în educaţie, iar 

calitatea educaţiei condiţionează, la rândul ei, progresul societăţii. 

Omenirea a trecut prin următoarele ere: a pietrei, a fierului, a agriculturii, 

a industriei. În prezent omenirea se află în era postindustrială, o eră a tehnologiei 

bazată pe informaţie, care are ca faze succesive societatea informaţională, 

societatea cunoaşterii şi societatea conştiinţei. 

   Societatea informaţională este definită în documentele oficiale ale Uniunii 

Europene, drept noul model de societate ce se dezvoltă ca urmare a revoluţiei la 

care asistăm în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Aceasta 

reprezintă o societate bazată pe colectarea, stocarea, prelucrarea, transmiterea, 

diseminarea şi utilizarea informaţiilor şi cunoştinţelor, inclusiv dezvoltarea 

tehnicilor de comunicaţie interactivă. 

    Fără ca societatea informaţională să-şi fi încheiat evoluţia, a apărut un 

nou concept, cel de societate bazată pe cunoştinţe, prescurtat „societatea 

cunoaşterii”. Aceasta are în prim plan cunoaşterea, modalităţile de achiziţie, de 

tezaurizare, de transfer şi exploatare ale acesteia.  Volumul cunoaşterii care stă la 

dispoziţia noastră se dublează la fiecare cinci ani.  

Se apreciază că există 3 faze ale transformării cunoaşterii: cunoaşterea de dragul 

iluminării şi înţelepciunii (epoca iluminismului); cunoaşterea aplicată (epoca 

industrială); cunoaşterea despre cunoaştere (epoca cunoaşterii). Acest ultim aspect 

generează întrebări despre cum funcţionează cunoaşterea, cum ştim ceea ce ştim, 

cum să ne modelăm cunoaşterea în noi idei şi cum să traducem cunoaşterea în 

acţiune. 

   Relaţia dintre educaţie şi societate trebuie construită astfel încât 

absolvenţii unei trepte de şcolaritate să aspire şi să practice efectiv, învăţarea 

continuă prin: creşterea receptivităţii faţă de dinamica schimbării, prospectarea 

aplicativităţii dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice, afirmarea gândirii critice sau 

divergente. În societatea cunoaşterii trebuie eliminate barierele dintre educaţia de 

tip academic şi cea de tip pragmatic, respectiv dintre „a şti” şi „a face”, „a 

cunoaşte” şi „a aplica”, punând accentul pe formarea de competenţe. 

    Modelul societăţii cunoaşterii pe care şi-a propus Uniunea Europeana să-

l realizeze, implică un sistem eficient de educaţie europeană bazat pe accesul 

neîngrădit la tehnologiile cele mai recente, dar şi pe o vastă cultură 
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interdisciplinară. Eficienţa unui asemenea sistem nu rezultă din alinierea la un set 

unic de valori, ci din respectul pentru diversitatea culturală. 

 

TIC – instrumente suport pentru lecţiile de chimie 

 

1. Aplicaţii de realizare a prezentărilor bazate pe diapozitive (slide-uri) 

   Devenit standardul de facto în ceea ce priveşte realizarea prezentărilor 

bazate pe slide-uri, Microsoft PowerPoint este un produs software din cadrul 

pachetului Microsoft Office. În decursul evoluţiei sale care a început în anul 1990, 

Microsoft PowerPoint s-a evidenţiat prin uşurinţa utilizării, fiind perceput de 

utilizatori mai puţin tehnic decât Microsoft Word sau Microsoft Excel.  Unitatea 

de bază a prezentării este slide-ul (diapozitivul) care poate conţine elemente de 

diverse tipuri: text, tabele, imagini, grafice, sunete, filmuleţe. Aspectul vizual 

unitar este gestionat cu ajutorul design-ului care poate fi aplicat tuturor 

diapozitivelor din prezentare.  

Trecerea de la un diapozitiv la altul poate fi însoţită de diverse efecte de 

animaţie. Similar, în cadrul aceluiaşi diapozitiv, elementele pot apărea într-o 

ordine predefinită, eventual însoţite de efecte specifice apariţiei/dispariţiei. 

Trecerea de la un element la altul şi respectiv de la un diapozitiv la altul poate fi 

automată (după un anumit interval de timp) – variantă preferată în cazul unei 

prezentări care nu necesită intervenţia prezentatorului – sau poate fi controlată de 

dispozitive de intrare precum mouse-ul, tastatura– variantă recomandată în cadrul 

prezentărilor interactive. Mai puţin cunoscut este faptul că suita Microsoft Office 

cunoaşte cel puţin trei adversari cu licenţă gratuită: Google Docs, Apache 

OpenOffice şi LibreOffice. Echivalentul programului PowerPoint în cele trei 

pachete este programul Slides (Google Docs) şi respectiv Impress (OpenOffice şi 

LibreOffice).   

În figura de mai jos este ilustrată etapa iniţială a creării unui prezentări în 

programul Microsoft PowerPoint. În partea superioară se observă bara de 

instrumente Quick Access (în stânga) precum şi bara de titlu. Mai jos se observă 

bara panglică (Ribbon) care a înlocuit sistemul de meniuri odată cu apariţia 

versiunii 2007. Această bară conţine mai multe tab-uri (Home, Insert, Design), 

fiecare împărţit în mai multe panels (Clipboard, Slides, Font,…) 

Una din criticile sistemelor de realizare a prezentărilor bazate pe 

diapozitive se bazează pe faptul că, de multe ori, audienţa pierde imaginea de 

ansamblu a prezentării. Crearea de prezentări “ierarhice”, deşi posibilă, necesită 

un efort considerabil din partea utilizatorului întrucât softurile menţionate în 

secţiunea anterioară nu au fost gândite pentru aşa ceva.  

Plecând de la aceste considerente au fost dezvoltate softuri de realizare a 

prezentărilor pornind de la imaginea de ansamblu. Cea mai renumită aplicaţie din 

această categorie este Prezi.  
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Practic, se pleacă de la o foaie pe care se aşează întregul conţinut al 

prezentării (text, tabele, imagini, filmuleţe, sunete). Elementele sunt ierarhizate în 

funcţie de mărimea lor. Prezentarea urmează un traseu pe foaia respectivă, 

utilizatorul având posibilitatea să revină oricând la imaginea de ansamblu. Pe 

lângă capacitatea de a deplasa focalizarea camerei pe diverse zone ale imaginii 

panoramice, este posibilă şi mărirea puternică a unei regiuni, scoţând în evidenţă 

detalii care altfel nu puteau fi văzute.  

   Prezi oferă suport gratuit limitat pentru mediul academic şi, de aceea, au 

apărut alternative. Conform portalului http://www.powtoon.com, cele mai 

interesante cinci astfel de alternative sunt: PowToon, Haiku Deck, RawShorts, 

Sparkol Videoscribe, Slid.es, cu logourile prezentate în continuare. 
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2. Aplicaţii de modelare, simulare şi experimentare 

   Odată cu extinderea capacităţilor de calcul, PC-urile au devenit capabile 

să genereze o lume virtuală, model al lumii reale. Pe această idee se bazează toate 

aplicaţiile de modelare, simulare şi experimentare.  Un software de modelare 3D 

este (Google SketchUp) . Zona aplicaţiilor 3D este una percepută ca fiind dedicată 

specialiştilor în grafică asistată de calculator şi nicidecum utilizatorilor obişnuiţi, 

aşa cum sunt în general profesorii de ştiinţe exacte. Aplicaţiile de simulare şi 

experimentare pot avea un rol extraordinar în înţelegerea conceptelor din fizică, 

chimie şi biologie. Diversitatea şi multitudinea lor oferă astfel profesorilor 

oportunitatea de a crea lecţii interactive deosebite. 

   Pe platforma PhET se pot găsi o multitudine de aplicaţii interactive pentru 

înţelegerea conceptelor din ştiinţe ale naturii precum: traiectoria proiectilelor, 

replicarea ADN, construcţia circuitelor electrice, sistemul solar, construcţia 

moleculelor, reacţia acid-baze, etc.  

 

 
 

3. Rolul TIC în evaluarea şcolară 

    Strategia de evaluare este definită ca „modul în care este conceput actul 

de evaluare în raport cu desfăşurarea procesului pedagogic” (I.T. Radu, 2000, 

p.65). Prin raportare la criteriul timp sau moment de realizare, metodele şi 

tehnicile de evaluare şi autoevaluare se grupează în evaluare iniţială (realizată la 

începutul etapei de instruire), evaluarea continuă (pe parcursul secvenţei de 

instruire sau al stagiului) şi evaluarea finală (realizată la sfârşitul perioadei de 

formare)(C. Cucoş, 1999).  

  Principalele strategii, metode şi tehnici de evaluare: 
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Strategii Metode Tehnici 

Evaluarea 

iniţială 

1. verificare orală 

2.verificare scrisă 

3. verificare practică 

1.1. conversaţie întrebare-răspuns 

1.2. interviu 

1.3. chestionare cu răspuns amânat 

1.4. povestire 

1.5. completarea testelor cu lacune 

2.1. teste de cunoştinţe 

2.2. probe cu itemi subiectivi 

2.3. chestionare de interese 

2.4. teste de atitudini sau de 

personalitate 

2.5. test sociometric 

3.1. realizarea unui produs după un 

model 

3.2. realizarea unui produs după un 

proiect 

3.3. simularea unor activităţi sau 

realizarea lor pe un simulator 

3.4. efectuarea unor demonstraţii 

Evaluarea 

formativă 

1. verificare orală 

2. verificare scrisă 

3. verificare practică 

fişe criteriale 

teste panel 

grafice, tabele, instrumente 

metaforice 

portofoliu,  dialogul pedagogic, 

contractul pedagogic 

Evaluare 

sumativă – 

finală 

(cumulativă 

/globală) 

1. verificare orală 

2. verificare scrisă 

3. verificare practică 

2.1. teste docimologice 

(standardizate) 

2.2. probe-eseu 

2.3. portofoliu 

3.1. proiecte 

3.2. simulare, joc de rol 

 Un exemplu de utilizare a TIC în procesul de evaluare îl reprezintă 

platforma INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar). Aceasta este un sistem informatic care oferă servicii 

de evaluare-autoevaluare accesibil cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul 

preuniversitar. Ea oferă posibilitatea desfăşurării asistate a evaluării pentru 12 

discipline, cuprinzând aproximativ 150.000 de itemi şi 5000 de teste de evaluare 

predefinite. Acelaşi tip de servicii virtuale îl oferă portalul evaluare-edu.ro.  

   Un alt aspect al evaluării utilizând TIC îl constituie posibilitatea unei mai 

bune gestionări a factorilor perturbatori – erorile de evaluare. Acestea se manifestă 

prin distorsionarea relaţiei dintre nivelul real al performanţelor elevului şi nivelul 

calificativelor, notei sau punctajului  
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Eroare subiectivă Efectele utilizării TIC 

EFECTUL HALO: tendinţa profesorului de a evalua elevul 

conform părerii bune pe care şi-a format-o despre el. Consecinţa 

acestui efect constă în reducerea sau lipsa variabilităţii 

rezultatelor, acordarea unor punctaje constante pentru toate 

criteriile. 

discriminare fină a nivelului de 

performanţă la nivelul fiecărui 

standard evaluativ şi la nivelul 

fiecărui criteriu utilizat în 

evaluare 

EFECTUL PYGMALION: anticiparea negativă a rezultatelor 

ceea ce duce la subaprecierea performanţelor elevului, la aşteptări 

reduse faţă de acesta şi, în cele din urmă, la scăderea obiectivă a 

performanţelor. 

înregistrarea obiectivă a 

performanţelor, cu 

identificarea şi marcarea 

variaţiilor reale (atât pozitive 

cât şi negative) la nivelul 

performanţelor 

EFECTUL DE CONTRAST: raportarea rezultatelor la nivelul 

grupului, sau distorsionarea prin compararea rezultatelor cu cele 

ale elevilor anteriori. 

evaluare individualizată în 

cazul itemilor obiectivi 

EFECTUL DE CONTAMINARE: o lucrare evaluată la un 

moment dat determină o evaluare diferită a lucrărilor  sau notele 

acordate la o disciplină sunt influenţate de notele obţinute la alte 

discipline 

lucrările sunt evaluate 

individual 

EROAREA LOGICĂ: utilizarea în notare a unor criterii 

nespecificate în barem (estetica scrisului, ortografierea) 

evaluarea se realizează doar 

după criterii predefinite şi 

prezentate anterior evaluatului 

EROAREA PRIN ASEMĂNARE: tendinţa evaluatorului de a nu 

evalua negativ aspecte  care îi caracterizează pe ei înşişi 

subiectivismul este redus la 

minimum 

EROAREA PRIN CONTRAST: tendinţa evaluatorului de a 

evalua mai exigent aspect pe care evaluatorul le deţine dar sunt 

deficitare la cel evaluat 

subiectivismul este redus la 

minimum 

EFECTUL BLÂND: aprecierea diferenţiată pozitiv a elevilor mai 

bine cunoscuţi sau simpatizaţi faţă de cei mai puţin cunoscuţi sau 

simpatizaţi 

subiectivismul este redus la 

minimum 

EROAREA DE GENEROZITATE: tendinţade a prezenta 

rezultatele într-o manieră pozitivă în cazul unei evaluări externe 

realizate profesorului evaluator sau instituţiei şcolare 

rezultatele stocate în baze de 

date pot fi oricând verificate de 

autorităţi 

NOTAREA STRATEGICĂ: manifestată prin tendinţa de a 

subaprecia performanţele elevilor la începutul unui an şcolar cu 

intenţia de a motive elevii 

elevul are acces la rezultatele 

reale 

NOTAREA SANCŢIUNE: utilizarea notelor mici ca sancţiuni 

disciplinare acordate elevilor, deşi acestea nu au legătură cu 

performanţele reale ale elevilor 

utilizarea TIC în evaluare 

presupune existenţa unei probe 

rezolvate în spatele oricărei 

note 

NOTAREA SPECULATIVĂ: 

„valorificarea” unor situaţii în care clasa nu este pregătită pentru 

a „i se da o lecţie” prin note mici, deşi în acest context se impune 

o abordare formativă 

este eroare care poate fi 

contracarată dor prin evidenţele 

oferite de evaluările anterioare 

sau ulterioare 
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 acordat. Tabelul de mai jos prezintă impactul utilizării TIC asupra acestor erori 

de evaluare: 

 

4. Avantaje şi limite ale utilizării TIC  

  Includerea în strategia de predare a resurselor TIC poate reprezenta o variabilă 

de creştere a eficienţei învăţării prin efecte asupra elevului şi efecte asupra 

activităţii profesorului. 

 

  Principalele avantaje ale utilizării TIC pentru elevi: 

- independenta şi mobilitatea geografică a agenţilor educaţiei; 

- accesibilitatea resurselor informaţionale on-line; 

- posibilitatea dezvoltării unui demers de educaţie personalizată, centrată pe elev; 

- posibilitatea dezvoltării unor demersuri didactice mixte  care îmbină educaţia 

tradiţională cu educaţiaon line; 

- diversitatea metodelor pedagogice ce pot fi valorificate; 

- dezvoltarea unor contexte de învăţare prin colaborare; 

- accesul la tehnologii dinamice şi interactive (feedback în timp real, evaluare on-

line); 

-timp redus de studiu; 

-cost scăzut de distribuţie şi întreţinere a mijloacelor învăţării. 

 

  Avantaje ale TIC pentru cadrele didactice: 

- creşterea ponderii timpului alocat interacţiunii cu elevii în procesul educaţional; 

- creşterea interesului elevilor faţă de disciplinele predate cu ajutorul TIC; 

- diversificarea demersului didactic specific disciplinelor predate cu ajutorul TIC; 

- creşterea ponderii timpului de învăţare în clasă;                                                                              

- realizarea progresului şcolar prin valorificarea instrumentelor şi resurselor 

didactice specifice TIC; 

- conferă noi valenţe rolului educatorului (consilier, mentor al învăţării); 

- caracterul activ-participativ al demersului didactic implicând TIC; 

- activizarea elevilor în vederea formării competenţei de comunicare; 

- stimularea creativităţii cadrelor didactice în procesul educaţional; 

- stimularea creativităţii elevilor atât în activităţile individuale, cât şi în cele de 

grup; 

- posibilitatea îmbogăţirii instrumental-metodologice a profesorului; 

- posibilitatea realizării unor experienţe de învăţare prin stimularea învăţării prin 

colaborare; 

- diversificarea metodelor şi instrumentelor de evaluare în scopul creşterii gradului 

de obiectivitate a evaluării; 

- creşterea încrederii elevilor în procesul de evaluare; 

- creşterea posibilităţilor de abordare integrate şi interdiciplinară/transdisciplinară 

a disciplinei 

- optimizarea activităţilor de învăţare organizate pentru elevii cu cerinţe educative 

speciale; 
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- accesul la informaţie a grupurilor vulnerabile; 

- posibilitatea de a obţine un feedback rapid prin evaluare automată; 

- individualizarea învăţării; 

- permite adaptarea actului didactic la nevoile elevilor; 

- oferă cadrul necesar dezvoltării abilităţii de abstractizare a elevilor; 

- oferă facilităţi de prelucrare şi interpretare rapidă a datelor; 

- oferă  stimulării capacităţii de învăţare inovatoare şi a abilităţilor de investigare 

ştiinţifică. 

 

Limite ale utilizării TIC în educaţie: 

-poate reduce capacitatea de exprimare verbală prin pierderea obişnuinţei 

discuţiilor, a argumentării şi contraargumentării orale (utilizarea tehnologiilor tip 

videoconferinţă oferă un cadru de reducere a acestui dezavantaj); 

- costuri ridicate pentru achiziţionarea tehnologiei şi a licenţelor software 

actualizate; 

- necesitatea formării suficiente a cadrelor didactice în vederea utilizării TIC; 

- necesitatea unei administrări profesionale a resurselor utilizate; 

- scăderea capacităţii de atenţie şi concentrare în cazul utilizării produselor 

software cu un grad scăzut de interactivitate; 

- decalajul temporal între oferta software şi integrarea în procesul didactic, 

principala cauză fiind lipsa de finanţare; 

- uzura morală rapidă a tehnologiei; 

- durata mare de proiectare şi realizare a softurilor necesare; 

- reducerea posibilităţilor de comunicare reală; 

- scăderea capacităţii concentrării voluntare a atenţiei; 

- demotivarea în caz de feedback negativ sau instrumentare deficitară în utilizarea 

TIC; 

- slăbirea capacităţii de a asculta, de a înţelege şi de a-şi aminti un material 

prezentat oral; 

- o abilitate mai scăzută de a reflecta într-o formă coerentă, în vorbire şi în scris, 

a faptelor şi a ideilor; 

- proliferarea ticurilor verbale; 

- înţelegerea lentă, confuză a lecturii cu un grad crescut de dificultate; 

- dificultatea de a înţelege frazele mai lungi, propoziţiile intercalate şi structurile 

gramaticale mai complexe; 

- dificultatea de a trece de la limbajul colocvial la forma scrisă a limbajului 

Poate fi remarcată înclinarea balanţei avantaje-limite către dimensiunea 

avantaje. Ceea ce trebuie însă subliniat în relaţie cu potenţialul utilizării TIC 

pentru eficientizarea predării și învăţării este faptul că acest potenţial nu se 

activează automat. Activarea acestui potenţial nu depinde doar de dotarea şcolii 

cu tehnologia specifică şi nici de capacitatea cadrelor didactice de a utiliza 

tehnologia, ci are la bază reproiectarea procesului de predare-învăţare din 

perspectiva integrării fireşti a tehnologiei în actul instructiv-educativ.  
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Sistem cu panouri fotovoltaice  

 

Prof. ing. Constantin MANTEA,  

        Prof. ing. Lucian IOAN,  

Colegiul Tehnic „ Ion Creangă” din Tg. Neamț 

 
Rezumat: 

Sistemele fotovoltaice independente de producere a energiei electrice sunt 

în general utilizate în cazurile la care conectarea la rețeaua publică de furnizare a 

energiei electrice este foarte scumpă, nu este posibilă sau unde se dorește 

îmbunătățirea disponibilității alimentării cu energie electrică. Un sistemul 

fotovoltaic de 3 kW este destinat asigurării energiei electrice pentru cabanele și 

casele de vacanță izolate din zona montană sau din zona de câmpie, precum și 

pentru alimentarea echipamentelor de telecomunicații instalate în zone depărtate 

de rețelele de distribuție a energiei electrice. 

 

Descrierea sistemului fotovoltaic 

Sistemul este compus din 12 panouri fotovoltaice monocristaline cu 

puterea nominala de 250 Wp fiecare( fig. 1), montate în 4 șiruri paralele de câte 3 

panouri conectate în serie, un controler solar de încarcare MPPT, invertorul de 

baterii și bateria de acumulatori. Panourile fotovoltaice au în componență 60 de 

celule din siliciu monocristalin cu un randament de aproximativ 18% și nu 

necesită legarea la pământ a bornei de plus sau minus. Cele 4 șiruri de câte 3 

panouri în serie, sunt conectate în paralel la intrarea încarcatorului MPPT.  

Panourile pot fi montate la sol la un unghi de înclinare de aprox. 30° sau 

pe acoperișul imobilului, în poziție paralelă cu acesta. Conectarea panourilor la 

controlerul de încarcare se face într-o cutie de joncțiune echipată cu 4 separatoare 

manuale cu siguranțe fuzibile de 15 A și un întreruptor manual de curent continuu 

cu 4 poli care permite cuplarea și decuplarea în siguranță a acestora pe durata 

lucrarilor de montaj și verificare.  

Controlerul de încarcare este prevazut cu un algoritm de determinare a 

punctului de putere maximă ce asigură obținerea unei cantități de energie mai 

mare cu 15 -30% . Alimentarea consumatorilor de curent alternativ se realizează 

cu ajutorul invertorului de baterii cu redresor încorporat conectat la bornele 

bateriei de acumulatori prin intermediul cofretului pentru protecția bateriei de 

acumulatori prevăzut cu separatoare manuale cu sigurante fuzibile de 80 A.  

Invertorul  este un invertor de undă pură de 230V/50Hz, cu redresor și 

comutator automat de transfer încorporate, ce permit alimentarea consumatorilor 

și încarcarea bateriei de acumulatori de la o sursă externă de curent alternativ (grup 

electrogen sau rețea).  

Pentru stocarea energiei generate pe timpul zilei se utilizează o baterie de 

48 volți / 500 Ah formată din 8 acumulatori de 12V, 250 Ah. Bateriile de 
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acumulatori vor fi conectate în două șiruri paralele de câte 4 baterii conectate în 

serie, pentru a forma o baterie de 48 volți și 500 Ah. Capacitatea maximă a bateriei 

de acumulatori este de 24 kWh și asigură o autonomie de aproximativ 3 zile la un 

consum mediu de 5 kWh pe zi. Acumulatorii sunt realizați în tehnologie AGM, 

au electrolitul din acid sulfuric diluat în nanogel și reținut prin efectul capilar în 

separatoare din fibră de sticlă, și suportă peste 1500 de cicluri de 

încarcare/descarcare la o adâncime a descărcării mai mică de 20%.  

Separatoarele AGM sunt montate rigid în interiorul bateriei, rezista foarte 

bine la șocuri și vibrații, iar electrolitul nu se varsă nici dacă bateriile sunt 

răsturnate.  

Pentru că nu conțin elemente care îngheață, pot fi utilizate și la 

temperaturi extrem de scăzute. În funcție de numărul de cicluri de 

încărcare/descărcare, temperatura de lucru și adâncimea descărcării, au o durată 

de viață cuprinsă între 3 și 5ani.  

Timpul de încărcare al bateriei de acumulatori la un curent constant de 50 

A este de aproximativ 10 ore. În funcție de regimul de lucru al consumatorilor 

(permanent sau intermitent), capacitatea poate fi marită prin adaugarea de baterii 

de acumulatori de același tip.  

Sistemul cu panouri fotovoltaice poate fi utilizat pentru alimentarea unor 

imobile rezidențiale(casa, cabana), asigurând iluminatul exterior, interior și 

alimentarea aparaturii electrocasnice(frigider, televizor, calculator, mașina de 

spălat, hidrofor etc).  

Acest sistem genereaza aproximativ 10 kWh pe zi în funcție de nivelul 

radiației solare și poate fi extins ușor pentru alimentarea unor consumatori mai 

mari. 

 

 
 

Figura 1 . Sistem fotovoltaic hibrid( on-grid) 
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Un asemenea sistem cu panouri fotovoltaice cuprinde următoarele elemente: 

12buc x Panou solar monocristalin Neo Solar Power D6M300E3A 250W 

1buc x Invertor Pur Sinus Hybrid Infini-Solar Plus 3KW 48V 3000W 

4buc x Acumulator VRLA Ultracell 12V cu GEL, 200Ah UCG200-12 

8 buc x Bara Renusol VS+ Mounting rail 41 x 35 x 4200 mm 400512 

25 buc x Sistem prindere Renusol- Surub M10x160 - 920159 

40buc x Element fixare Renusol RS1 420080 

Tablou Vi-ko aplicat 6 posturi (VL-CS6A) 

50 m x cablu solar 4mm negru  

50 m x cablu solar 4mm rosu 

1buc x Siguranta DX3 1P+ND C20 6000A AC 30MA (411003) 

2buc x Siguranta EATON PL7-C40/2-DC (Y7-264906) 

10 set x Set conectori MC4 ( +/-) Solarmodul Prevent (SY-CC4K)) 

 

 

Date tehnice principale ale sistemului fotovoltaic hibrid de 3kWp  

Putere nominală generator fotovoltaic 3000Wp 

Tensiune nominală generator fotovoltaic(Vmpp) 90 Vcc 

Curent maxim încărcător solar 60 A 

Putere nominală invertor (funcționare continuă) 3000VA 

Tensiune nominală de ieșire invertor 230 V 

Frecvență invertor 50Hz 

Curent maxim redresor încorporat 35 A 

Timp încărcare acumulatori la un curent de 50 A 10 ore 

Tensiune nominală baterie de acumulatori 48 Vcc 

Capacitate maximă baterie de acumulatori 24 kW 

Energie medie anuală generator fotovoltaic 3650 kWh 

Energie medie lunară generator fotovoltaic 304 kWh 

Energie medie zilnică generator fotovoltaic 10 kWh 

 

Pentru montajul panourilor fotovoltaice( fig.2) se folosesc următoarele elemente 

de fixare: 

infrastructura pentru  acoperiș cu țiglă: 

- profil de aluminiu 40 x 40mm 

- suporți de inox pentru acoperiț de țiglă 

- șuruburi M10 x 25mm 

- piulițe M10 cu sistem de blocare 

- cleme de mijloc de aluminiu 

- cleme de capăt de aluminiu 

- piulițe cu profil pentru nut cu filet  

-șuruburi imbus M8 x 45mm 

   infrastructura pentru acoperiș cu tablă: 

- profil de aluminiu 40 x 40mm 

- suporți de inox pentru acoperiș de tablă 

- placa adaptore sistem montaj 

- șuruburi M10 x 25mm 

- piulițe M10 cu sistem de blocare 

- cleme de mijloc de aluminiu 

- cleme de capăt de aluminiu 

- piulițe cu profil pentru nut cu filet M8 

- șuruburi imbus M8 x 45mm 

https://www.e-acumulatori.ro/panouri-fotovoltaice-si-accesorii/panou-solar-monocristalin-neo-solar-power-d6m300e3a-300w.html
https://www.e-acumulatori.ro/invertoare-solare/invertor-pus-sinus-hybrid-infini-solar-plus-10kw-48v-14850w-2.html
https://www.e-acumulatori.ro/12-v-solare/acumulator-vrla-ultracell-12v-200ah-ucg200-12-2-2.html
https://www.e-acumulatori.ro/sisteme-prindere-panouri-fotovoltaice/bara-renusol-vs-mounting-rail-41-x-35-x-4200-mm-400512.html
https://www.e-acumulatori.ro/panouri-fotovoltaice-si-accesorii/sistem-prindere-renusol-surub-m10x160.html
https://www.e-acumulatori.ro/sisteme-prindere-panouri-fotovoltaice/element-fixare-renusol-rs1-420080.html
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Figura 2. Elemente de fixare pentru panouri fotovoltaice 

 

Un asemenea sistem fotovoltaic de 3 kW are o producție de energie 

electrică anuală estimată la 3650 kWh( în perioada mai-august se poate ajunge la 

o producție zilnică de peste 13 kWh), iar costurile unei asemenea investiții se vor 

amortiza în 5 ani. 
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https://www.e-acumulatori.ro/panouri-fotovoltaice-si-accesorii/panou-solar-monocristalin-neo-solar-power-d6m300e3a-300w.html
https://www.e-acumulatori.ro/panouri-fotovoltaice-si-accesorii/panou-solar-monocristalin-neo-solar-power-d6m300e3a-300w.html
http://www.wattrom.com/
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Utilizarea noilor tehnologii în procesul de evaluare 
 

Prof. Ana-Maria ZĂLOAGĂ,  

Colegiul Tehnic „Miron Costin“, Roman 

 
 
În postmodernitate, informația curge într-un ritm alert și este furnizată 

printr-o varietate de medii, iar conceptul de educație ar trebui să includă (nu să 

facă abuz de) noile tehnologii. Lucrul cu manualele digitale, cu software, 

broadcast, simulări sau jocuri didactice ar accentua dimensiunile europene ale 

educației și în spațiul educațional autohton. În mod contrar, se poate vorbi despre 

marginalizarea digitală (sondaj Gallup, 2010), despre decalajul între oportunitățile 

de accesare, navigare, producție și selecție a informațiilor transmise online în 

rândul copiilor și adulților. 

 Pentru procesul de predare-învățare-evaluare noile tehnologii oferă o 

multitudine de avantaje: formabilii pot căuta singuri informații care să completeze 

suportul oferit de profesor, pot colabora cu alți cursanți, pot crea și partaja 

conținuturi, pot participa la evaluări rapide. Evident, lărgirea accesului la educație 

devine o realitate în lumina resurselor educaționale deschise și a noilor tehnologii. 

Există câteva acțiuni transformatoare, menite să evidențieze necesitatea unei 

reconfigurări a educației, a unor practici noi educaționale (Erasmus+, Orizont 

2020, Resurse Educaționale Deschise - OER). Conectivitatea, cooperarea, 

inovarea nu sunt simple deziderate, ci conturează sfera educațională, din nevoia 

de a reduce decalajul digital dintre viziunea tradițională asupra școlii și modul în 

care trăiesc elevii în afara orelor de curs. 

Într-o cultură media din ce în ce mai diversificată, tinerii accesează 

independent tehnologia, pentru un număr apreciabil de ore pe zi. Tehnologiile noi 

nu ar trebui văzute doar ca unelte în procesul educativ, ci ar trebui să constituie 

un permanent eșafodaj reflexiv, interogativ, deoarece ele permit crearea și 

distribuirea de conținuturi, influențând acțiunile noastre, ale tuturor. Așa cum 

alfabetizarea implică actul cititului și al scrisului în mod conștient, educația media 

și educația digitală se asociază gândirii critice și producției creative, deci 

constituie un obiectiv pentru toate acțiunile adulților care se află în ipostaza de 

formatori.  

Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învăţământului presupune, de 

fapt, un amplu proces evaluativ, înnoirea metodelor folosite în practica instructiv-

educativă, actualizarea şi reconfigurarea unor metode de evaluare. Noile 

tendinţele, preferinţa pentru metodele interactive, nuanţarea şi îmbogăţirea unor 

aspecte metodice mai vechi ţin de racordarea la dinamica societăţii şi se orientează 

spre implicarea activă a elevilor în procesul instructiv, spre optimizarea formării 

elevilor. 
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Metodele didactice  reprezintă acele modalităţi prin care elevii reuşesc 

să dobândească deprinderi, cunoştinţe, să îşi dezvolte capacităţile intelectuale şi 

să îşi valorifice aptitudinile specifice. În mod evident, măiestria profesorului de a 

alege metodele potrivite este importantă şi concură la realizarea sensului, la 

atingerea obiectivelor stabilite. Metodele active şi interactive au rol formativ, 

contribuind la dezvoltarea gândirii critice, a creativităţii şi autonomiei elevilor.  

Apelul la astfel de metode aduce plus valoare instruirii, presupune 

implicarea activă a elevilor în activitatea de învăţare, învăţarea independentă şi 

prin cooperare, asumarea unor valori morale şi a unor deprinderi sănătoase. 

Dezvoltarea gândirii critice, a autonomiei în gândirea alevilor, solicitarea 

unui bagaj informaţional dobândit prin experienţe individuale reprezintă doar 

câteva avantaje ale metodelor moderne. Nu este de neglijat climatul afectiv 

securizant şi antrenant, în care toleranţa, empatia, colaborarea, încrederea devin 

coordonate viabile. Într-o lecţie în care domină metodele activ-participative, 

elevul va fi în permanentă acţiune, nu se va plictisi, îşi va asuma reuşitele şi 

limitele, va contribui efectiv la toate etapele instruirii. 

Metoda de evaluare este „o cale prin care profesorul oferă elevilor 

posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinţelor, de formare a 

diferitelor capacităţi testate prin utilizarea unei diversităţi de instrumente adecvate 

scopului urmărit”33. Clasică sau modernă, evaluarea are un „dublu rol: de facilitare 

a procesului de învăţare şi predare, deopotrivă, a activităţii didactice.”34 Lucrul 

efectiv cu elevii a arătat că este necesară îmbinarea tradiţiei cu modernitatea şi în 

privinţa evaluării, pentru a realiza conexiunea dintre situaţiile învăţării şi realitatea 

imediată. Câteva metode alternative sau complementare de evaluare care 

beneficiază și de avantajele noilor tehnologii sunt: referatul, proiectul, 

ePortofoliul, jurnalul reflexiv, on-line, quizz, Prezi sau Emaze. Utilizarea 

internetului, a softurilor educaționale, a chestionarelor online echivalează cu o 

evaluare mai atractivă pentru elevii care cunosc internetul uneori mai bine decât 

formatorii. 

Referatul , instrument de evaluare alternativă, prezintă mai multe 

avantaje: oferă informaţii semnificative despre motivaţia şi interesul elevilor; 

constituie o cale de a demonstra varietatea, multitudinea şi calitatea cunoştinţelor 

pe care le posedă elevii; configurează un context optim pentru elevi de a identifica 

tot felul de legături între cunoştinţele lor de la diferite discipline şcolare şi de a 

exersa interdisciplinaritatea; stimulează capacităţile creative şi imaginative ale 

elevilor; are un accentuat caracter formativ, deoarece îi obişnuieşte pe elevi cu 

anumite tehnici de lucru, de investigare, de identificare a informaţiilor utile, îi 

obişnuieşte să realizeze analize, comparaţii, să esenţializeze, să extragă concluzii; 

                                                           
33 Potolea, D. Neacșu, I., Manolescu, M., Metodologia evaluării realizărilor 
școlare ale elevilor. Ghid metodologic general, Editura ERC PRESS, București, 
2011, p. 42. 
34 Cerghit, I., Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1983, p. 301. 
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semnifică o formă de învăţare activă, motivantă pentru elev, deoarece cunoştinţele 

asimilate se fixează în memoria de lungă durată; contribuie la lărgirea sferei de 

cunoaştere a elevilor. Neajunsurile utilizării acestei metode se relevă prin 

nestandardizarea acestui instrument, ceea ce solicită profesorului timp de 

elaborare a criteriilor de apreciere.  

Proiectul  reprezintă o metodă care ,,începe în clasă, prin definirea și 

înțelegera sarcinii de lucru, se continuă acasă, pe parcursul a câtorva săptămâni, 

și se încheie tot în clasă, prin prezentarea în fața colegilor a unui raport asupra 

rezultatelor obținute și, dacă este cazul, a produsului realizat.‟35 Metodă activ-

participativă, proiectul încurajează abordarea transcurriculară a unei teme, fiind 

individual sau în grup (W. H. Kilpatrick, The project method). Prin această 

metodă, elevul învaţă să acţioneze, să analizeze, să corecteze, prin comparaţii, 

observări, exerciţii. Învăţarea bazată pe proiecte implică selectarea informaţiilor, 

prelucrarea şi sintetizarea acestora, formularea de întrebări care să ghideze 

investigaţia, interacţiuni în grup, comunicarea rezultatelor, corelarea lor, 

realizarea unui produs final. Segmentul evaluării se poate realiza prin intermediul 

unor fişe de evaluare (autoevaluare, interevaluare) și este recomandabil ca acestea 

să fie cunoscute încă de la început, astfel încât elevul să înțeleagă aşteptările 

evaluatorului.                                                                                                                          

Metodă integratoare, activ-participativă, portofoliul  reprezintă o 

alternativă la evaluarea riguroasă, tradiţională. Este o metodă de evaluare complexă, 

longitudinală, un instrument prin intermediul căruia se realizează atât evaluarea 

sumativă, care permite estimarea progresului în învăţare al elevului, prin raportare 

la achiziţiile realizate în perioade de timp mai mari, cât şi cea formativă. Structura 

unui portofoliu poate fi stabilită integral de către profesor, el stabileşte scopul, 

contextul, formulează cerinţele standard şi selectează produsele reprezentative ale 

activităţii elevilor, dar poate implica şi contribuţia elevilor. Portofoliul clasic şi 

portofoliul electronic (ePortofoliul) pot însuma produse realizate şi prin alte 

metode şi mijloace (proiecte, fişe de lucru, teste, grile de evaluare criterială, jurnal 

de lectură, chestionare, colaje etc.), ceea ce oferă profesorului o viziune de 

ansamblu privind progresul elevului, preocupările şi abilităţile acestuia. În acelaşi 

timp, portofoliul electronic permite formabilului să îşi dezvolte anumite 

competenţe în acord cu tipul lui de inteligenţă, cu nevoile reale de învăţare şi cu 

interesele proprii. Folosirea portofoliului electronic (ePortofoliul) răspunde 

imperativelor educaţionale curente şi pregătirii discipolilor pentru integrarea în 

societatea cunoaşterii, mizând pe pasiunea tinerilor pentru tehnologie.  

Jurnalul  reflexiv ajută în susţinerea procesului de evaluare, dezvoltând 

abilităţile metacognitive, reprezentând reflectarea elevului asupra propriului 

proces de învăţare. Este dezirabil ca notarea de către elev a unor impresii, rezultate 

să se facă în mod constant şi critic, jurnalul reflexiv fiind o modalitate flexibilă de 

evaluare. Consultarea acestui jurnal poate determina o apropiere dintre profesor şi 

                                                           
35 Stoica, A., Evaluarea progresului școlar:de la teorie la practică, Humanitas 
Educațional, București, 2003, p. 128-129. 
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elev, dar câştigul cel mare îl reprezintă implicarea elevului în evaluare. Se poate 

opta pentru metoda clasică a jurnalului letric, dar și pentru utilizarea internetului, 

printr-o pagină wiki, un blog etc. 

Quizz-ul reprezintă modalitatea rapidă de a testa cunoștințele elevilor, 

nefiind cronofagă și energofagă. Cu o mare flexibilitate, conceperea unui quizz 

aduce cu sine și clasificarea automată a răspunsurilor. Măsurarea cunoștințelor 

elevilor poate răspunde nu doar gradului de satisfacție a utilizării noilor tehnologii 

de către elevi, ci și nevoilor profesorilor de a obține rapid indicatori preciși privind 

gradul de transfer al cunoștințelor și retenția. Un instrument gratuit de creare a 

testelor on-line este și Googledocs, care permite mai multe variante de teste și 

sondaje, apoi invitarea respondenților.  

Prezi, Emaze sunt alternative ceva mai noi la mult utilizatul PowerPoint. 

Aplicații web, bazate pe software cu interfațe atractive, Prezzi și Emaze câștigă 

teren în fața altor programe. Ambele permit utilizatorilor navigarea și transferul 

de informații într-un spațiu 3D. Prezi Desktop permite abonaților Prezi Pro sau 

Edu Pro să lucreze off-line, să realizeze și să salveze prezentările pe sistemele 

Windows sau Mac. Opțiunea Prezi Desktop Editor permite utilizatorilor să lucreze 

la prezentarea off-line într-un format de fișier .pez. Funcția Prezi Collaborate 

permite unui grup de maximum zece persoane să co-editeze și să arate prezentările 

lor în timp real. Există și opțiunea de Prezi Meeting, care oferă posibilitatea 

editării ulterioare, în termen de 10 zile, de către un utilizator invitat la colaborare. 

Un proiect de grup, un studiu de caz, pot deveni un succes dacă beneficiază de 

proiectare și realizare prin Prezi, cu condiția implicării tuturor participanților, 

profesorului revenindu-i rolul de monitorizare, îndrumare, consiliere, evaluare 

finală. 

Emaze permite realizarea web a unor prezentări 3D, clipuri, cu template-

uri prestabilite, multe amintind de ziare, cărți, animație. Diversitatea șabloanelor 

puse la dispoziție asigură atractivitatea prezentării, care poate fi partajată, 

vizualizată de pe orice dispozitiv. Softul de prezentare Emaze permite 

reproiectarea unui PowerPoint și dinamizarea lui, prin Automaze. Chiar un 

PowerPoint clasic se poate transforma radical, pentru că Emaze dispune de 

impresionante tranziții 3D și video între diapozitive. Tehnologia HTML5 permite 

adăugarea de gif-uri, medii, date live, hiperlegături. Partajarea prezentării Emaze 

se face prin e-mail sau prin orice platformă social media. Aplicație software 

gratuită din subcategoria Office Suites & Tools, parte a categoriei Business, 

Emaze este disponibilă în prezent în limba engleză și a fost actualizată ultima dată 

în 2016-06-04. Programul poate fi instalat pe Android. 

Orice practică educațională, tradițională sau modernă, este eficientă atâta 

vreme cât răspunde interesului elevului, iar cuantificarea ei se realizează în 

competențe solide și în abilități de viață care să pregătească tânărul în mod real. 
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Consiliul European a subliniat în mod repetat rolul strategic al educaţiei 

şi formării pentru creşterea economică, pentru competitivitatea pe termen lung şi 

pentru coeziunea socială viitoare a Uniunii Europene. În acest sens, este necesară 

accelerarea reformei sistemelor de învăţământ, astfel încât fiecare persoană tânără 

să îşi poată dezvolta întregul potenţial, prin intermediul unui acces şi al unor oferte 

mai bune, pentru a deveni un participant activ la noua economie bazată pe 

cunoaştere. 

Şcoala are un rol important în societate şi trebuie să răspundă solicitărilor 

acesteia. În primul rând, școala asigură societății forţa de muncă bine calificată şi 

pune bazele formării specialiştilor cu înaltă calificare. Pe lângă aceasta, şcoala se 

ocupă de dezvoltarea în meserie a celor calificaţi, astfel încât să corespundă 

permanent noilor solicitări sociale. O prioritate a școlii trebuie să fie formarea de 

indivizi cu flexibilitate în gândire, care să manifeste disponibilitatea către gândirea 

laterală și divergentă în rezolvarea de probleme.  

Asimilarea unui ansamblu de competenţe, poate fi stimulată prin crearea 

unui mediu şcolar în care personalul didactic şi elevii sunt încurajaţi să fie 

inovativi şi creativi. Nevoile fiecărui elev sunt diferite. Pentru îmbunătăţirea 

competenţelor, trebuie folosite metode de predare mai personalizate. O mai bună 

adaptare a metodei de predare în funcţie de nevoile copilului poate spori interesul 

şi implicarea elevului în activităţi de învăţare şi îmbunătăţi rezultatele acestuia, 

dar beneficiile metodei trebuie să se răsfrângă în mod echitabil asupra întregii 

clase.  

Reţelele şcolare, ca parteneriatele între şcoli sau programul eTwinning (de 

înfrăţire on-line) pot accelera inovaţia. Iniţiativă a Uniunii Europene, eTwinning 

este menit sa încurajeze şcolile sa creeze reţele de parteneriat prin Internet. Totul 

a început cu un proiect destinat sa faciliteze colaborarea dintre scoli, pe Internet. 

Site-ul sponsorizat de Uniunea Europeană este însă cunoscut şi pentru faptul că a 

devenit un site de socializare popular în rândul profesorilor. 

Ca organizaţie, şcoala (sistemul educaţional) este un subsistem al 

sistemului social global, şi se încadrează atât în categoria organizaţiilor puternic 

subordonate transformărilor din mediu, depinzând de acesta, dar şi în categoria 

organizaţiilor care transformă mediul, creatoare de cultură şi schimbare.  

În didactica tradiţională, predarea a reprezentat acţiunea profesorului de 

transmitere a cunoştinţelor către elevi, de a impune puncte de vedere. Învăţarea 

are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe, prin apel doar la 
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exemple "clasice", validate. Elevul urmăreşte prelegerea, expunerea, explicaţia 

profesorului. Încearcă să reţină şi să reproducă ideile auzite.  

În concepţia învăţământului modern predarea trebuie privită ca o 

problemă de organizare şi conducere a proceselor de învăţare, ceea ce presupune 

acţiuni de planificare şi proiectare, de orientare şi dirijare, de comunicare şi 

stimulare, de control şi evaluare, de cercetare şi inovare a procesului de 

învăţământ. În orientarea modernă, învăţarea are loc predominant prin formare de 

competenţe şi deprinderi practice. Elevii cooperează în rezolvarea problemelor şi 

a sarcinilor de lucru, iar profesorul ajută elevii să înţeleagă şi să explice punctele 

de vedere proprii. 

Strategia educării ar trebui sa aiba drept obiective în primul rând 

descoperirea potențialului creativ al elevilor, iar apoi asamblarea unor metode și 

tehnici prin care potențialul creativ să devină manifest. În condițiile în care se 

susține că individul adult este suficient de “format” pentru a urma o specializare 

folosindu-se doar de serviciile Internetului sau bibliotecilor, profesorul devine 

indispensabil tocmai în menținerea echilibrului între rațiune și fantezie, prin 

desfășurarea acelui arsenal de tehnici și exerciții de creativitate care să mențina 

individul în rolul de “jucator” permanent în universul relativ al lumii 

înconjurătoare.   

Este deja cunoscut faptul că elevii devin mai motivaţi, arată mai mult 

interes şi reuşesc să-şi îmbunătăţească performanţele într-un timp scurt, în cadrul 

pregătirii bazate pe competenţe. Utilizarea strategiilor de predare-învăţare 

alternative: paşi mici sau lecţii modulate, ce uşurează învăţarea, poate da o 

măsurare imediată a rezultatelor, urmată de corectarea rezultatelor 

necorespunzătoare. O caracteristică importantă a strategiilor alternative o 

reprezintă cu siguranţă utilizarea calculatorului şi a celorlalte instrumente şi 

tehnologii de comunicaţie, informare şi audio-vizual.  

Este esențial, în desfășurarea procesului instructiv-educativ și, în special 

al celui tehnic, să fie antrenată imaginația elevilor pentru ca aceștia să ia în 

considerare anumite efecte de inerție, să mărească viteza de evocare a unor 

imagini, să depășească rutina sau locurile comune prin dezvoltarea unor strategii 

voluntare, să-și dezvolte aptitudini de sesizare a similitudinilor, să-și 

îmbunătățească abilitățile combinatorii.  

Profesorii, prin natura muncii lor, trebuie să-şi adapteze activitatea în 

funcţie de diferitele fenomene psihosociale care se manifestă în interiorul 

colectivelor de elevi cu care lucrează. Din această cauză, nu le pot fi impuse 

proceduri “standardizate” de realizare a muncii lor, căci “logica pedagogică 

solicită cadrelor didactice creativitate şi imaginaţie în activitatea şi 

comportamentul lor şi îi îndeamnă pe managerii şcolari să le ofere mai multă 

libertate şi să fie mai flexibili faţă de atitudinile mai puţin ortodoxe, în limite pe 

care, totuşi, logica instituţională le permite” (Păun E). 

Obiectivul principal al reformei învăţământului profesional şi tehnic din 

România este realizarea unei pregătiri profesionale prin care să fie corelată oferta 

educaţională cu cerinţele în evoluţie de pe piaţa forţei de muncă şi transpunerea 
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competenţelor profesionale cuprinse în standardele de pregătire profesionale în 

cerinţe pentru educaţie. 

Apare astfel necesitatea pregătirii elevilor pentru a evolua în situaţii 

adaptative complexe, în care nici din punct de vedere profesional nu există 

răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". Toţi elevii trebuie să fie expuşi unor 

evenimente de învăţare legate de natura organizării economice şi sociale, trebuie 

să achiziţioneze anumite deprinderi practice sau chiar să aibă contact direct cu 

organizaţii industriale sau comerciale, găsind un echilibru între abilităţile sociale 

şi dezvoltarea de atitudini, pe de o parte şi cunoştinţele generale sau specifice 

diferitelor domenii ocupaţionale pe de altă parte. 

Pentru a îndeplini aceste cerinţe este necesar a promova o activitate 

centrată pe elev, un învăţământ modem şi flexibil care să formeze la elev 

deprinderi intelectuale necesare asimilării, sistem care-i va asigura stocarea, 

ordonarea şi valorificarea informaţiei. Aceste achiziţii îi vor asigura un grad mai 

mare de independenţă şi autonomie în învăţare şi pregătindu-l să reacţioneze 

pozitiv faţă de modificările de pe piaţa forţei de muncă. 

În contextul utilizării unor metode eficiente de instruire a elevilor, este 

important de subliniat, în cadrul grupurilor interdependente, necesitatea 

dezvoltării de relații cooperative, dar și competitive, axate pe reguli ale jocului de 

gen câstig-pierdere într-o lume concurențială. Aceste relații au scop educativ, de 

stimulare a efortului propriu și a unor aspirații de perfecționare continuă. Jocurile 

sociale și jocurile de roluri constituie căi de exersare și de pregătire pentru 

exercitarea unor roluri sociale reale. Pentru atingerea competenţelor dorite, 

activităţile de învăţare - predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter 

activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi 

nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. 

Specific şcolii este faptul că strategiile de schimbare pe care le utilizează 

sunt mai puţin legate de organizare (structuri, ierarhii, reglementări, diviziunea 

activităţilor), cât mai ales de dimensiunea umană a organizaţiei (relaţii umane, 

climat, motivaţie). În şcoală “adevărata schimbare se realizează dinspre interior 

spre exterior” (…) căci “nici o schimbare importantă de tip structural nu are şanse 

de reuşită dacă nu este acceptată de indivizi şi nu implică participarea acestora”. 

(Păun E). 

Prin întreaga organizare a învăţământului se urmăreşte sporirea 

flexibilităţii acestuia, în acord cu procesul general de reformă a învăţământului 

românesc, prin care să se asigure mobilitatea ocupaţională şi gradul de 

adaptabilitate a personalului de specialitate la evoluţia tehnică şi tehnologică. 

Producerea învăţării – scopul specific al şcolii – depinde, în mare măsură, 

de crearea unui anumit climat afectiv şi de atitudinile adoptate de cei implicaţi, 

astfel încât, mai mult decât în orice alt tip de organizaţie socială, asemenea aspecte 

condiţionează realizarea însăşi a finalităţilor instituţiei şcolare. “Sănătatea” unei 

organizaţii şcolare se exprimă prin “capacitatea de a supravieţui şi de a se adapta 

într-un mediu ostil, dar mai ales prin capacitatea de a se dezvolta şi de a funcţiona 

cu succes”. (E. Păun).  



132 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Bontaş, I., Pedagogie. Tratat, Ed. a V-a revăzută şi adăugită, Ed. Bic All, 

Bucureşti, 2001 

Cerghit l.,  Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti,1997 

Cerghit  l., Neacşu l., Negreş-Dobridor, I., Pânişoară O.,  Prelegeri pedagogice, 

Editura Polirom, laşi, 2001 

Cucoş, C., Pedagogie, Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, Iaşi, 2006 

Iosifescu, Ş, (coord.) Manual de management educaţional, Ed. ProGnosis, 

Bucureşti, 2000 

Mircescu, M., (coord.) Pedagogie, Ed. Printech, Bucureşti, 2004 

Molan, V., Management şcolar, Universitatea Bucureşti, 2004 

Moldoveanu, M., Oproiu, G. C. Repere didactice şi metodice în predarea 

disciplinelor tehnice, Ed. Printech, Bucureşti, 2003 

Păun, E., Şcoala – Abordare sociopedagogică, Ed. Polirom, Iaşi;1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

Interfețe Arduino 

CDL aprofundare / extindere 
 

prof. dr. ing. Gheorghe SAUCIUC 

prof. ing. Sofia DOBROMIR 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamț 

 

1. Notă de prezentare 

Denumirea calificării: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în 

automatizări, Tehnician de telecomunicații 

Nivelul de pregătire - învățământ liceal 

Numărul de ore alocat modulului: 66 (2 ore pe săptămână) 

Scopul modulului CDL este de a crea oportunități pentru aprofundarea/extinderea 

rezultatelor învățării prevăzute în standardul de pregătire profesională în scopul 

adaptării la tehnologiile specifice existente pe piața muncii locală și regională. Un 

scop mai concret este transpunerea în practică şi antrenarea cunoștințelor 

dobândite în cadrul modulelor tehnice și crearea unor dispozitive capabile să 

interacționeze cu mediul, folosind senzori și sisteme de acționare pentru realizarea 

unor scheme simple de sisteme de automatizare.  

Rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului și argumentarea 

parcurgerii sale în anul de 

studiu, în unitatea de învățământ respectivă, în zona/localitatea respectivă 

 Prin parcurgerea conţinuturilor  modulului 6 – Interfețe Arduino, folosind 

strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea 

elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice în domeniul 

electronicii și automatizărilor, precum şi accesul la niveluri superioare de 

pregătire:   

- dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice prin realizarea unor dispozitive 

precum: scheme de comandă și automatizare, roboți simpli, termostate, detectoare 

de prezență și mișcare. 

- respectarea standardelor privind calitatea produselor 

- asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice.  

Situațiile de învățare care răspund nevoilor de formare identificate 

împreună cu operatorul economic / instituția publică parteneră a unității de 

învățământ 

La întocmirea conţinuturilor s-a acordat o atenţie deosebită tranziţiei care 

se va realiza de la şcoală la locul de muncă, pregătirea pentru integrarea la locul 

de muncă, elevilor oferindu-li-se posibilitatea de a activa într-un domeniu în care 

circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor / 

sistemelor industriale și/sau de automatizare.  
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Chiar dacă elevii sunt obişnuiţi cu utilizarea echipamentelor electronice, 

modelarea circuitelor poate fi realizată cu succes într-un mod atractiv, inventiv şi 

plăcut, parcurgând sistematic lucrările propuse. 

Lista unității/unităților de rezultate ale învățării din SPP1 vizate 

căreia/cărora le sunt integrate rezultate ale învățării propuse spre 

aprofundare/extindere 

Competenţele propuse prin acest CDL utilizează o serie de abilităţi şi 

deprinderi dobândite de elevi la alte module sau obiecte specifice curriculum-ului 

clasei a XI-a : matematică, fizică, chimie, măsurări electrice, bazele electronicii 

digitale, bazele electronicii analogice, circuite electrice. 

Provocările tehnice și tehnologice actuale impun adaptări şi transformări 

rapide, ca răspuns la tendinţele şi procesele care se manifestă pe scara mondială: 

evoluția uluitoare a descoperirilor științifice,   societatea cunoaşterii,  digitalizarea,  

dezvoltarea într-un ritm alert a ramurilor industriale. Factorul principal al 

schimbării este reprezentat de creşterea competiţiei,  iar capacitatea de a învăţa 

mai repede şi mai bine decât competitorii tăi ar putea fi un mare avantaj.  

URÎ 1 - Utilizarea platformei cu microcontroler Arduino 

URÎ 2 - Utilizarea traductoarelor în automatizări 

 

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării 
Rezultate ale învăţării suplimentare / Rezultate ale 

învățării propuse spre aprofundare/extindere 

Conţinuturile învăţării   Situații de 

învățare 

URÎ 1 - Utilizarea platformei cu microcontroler Arduino 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini   

Descrierea Arduino 

Elemente de 

programare a plăcilor 

cu microcontrolere 

Arduino 

Interfețele și 

conectorii Arduino 

Shielduri 

Afișarea 

informațiilor pe LCD 

Mediul de dezvoltare 

integrat Arduino 

(IDE) 

Elemente de 

programare Arduino 

(sketch) 

Proiecte cu Arduino 

 Utilizarea 

responsabilă a 

plăcilor de dezvoltare 

Arduino și a 

accesoriilor lor, a 

machetelor, 

materialelor, 

sculelor, 

instrumentelor, 

dispozitivelor  și a 

mijloacelor de 

masurare. 

 

Colaborarea cu 

membrii echipei de 

lucru, în scopul 

îndeplinirii sarcinilor 

de la locul de muncă.  

Asumarea inițiativei 

în rezolvarea unor 

probleme 

Descrierea Arduino 

- conceptul open-

source 

- microcontrolerul 

- conectarea cu 

calculatorul personal 

pentru încărcarea de 

programe 

Elemente de 

programare a plăcilor 

cu microcontrolere 

Arduino 

- instalarea driverelor 

Arduino 

- comenzi uzuale în C / 

C++ 

Interfețele și conectorii 

Arduino 

- conectori 

standardizați 

Shielduri 
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Adaptarea la 

cerințele și la 

dinamica evoluției 

tehnologice 

Adoptarea atitudinii 

critice și de reflectare 

și folosirea 

responsabilă a 

mijloacelor de 

informare 

Respectarea 

normelor de sănătate 

și securitate în 

muncă 

Respectarea 

normelor de 

protecție a mediului 

cu privire la 

materialele și 

tehnologiile din 

domeniul electronic 

Respectarea 

riguroasă a 

specificațiilor tehnice 

din 

documentație.  

 

- utilizarea shield-

urilor 

- capabilități ale 

Shield-urilor: controlul 

motoarelor, GPS, 

Ethernet, LCD etc. 

Afișarea informațiilor 

pe LCD 

- tipuri de LCD 

- conectarea LCD la 

plăcuța de dezvoltare 

Mediul de dezvoltare 

integrat Arduino (IDE) 

Elemente de 

programare Arduino 

(sketch) 

Proiecte cu Arduino 

- Arduino Blink 

- generarea unui 

semnal luminos 

- semafor 

- LED de veghe 

- acționare buton + 

LED 

- în ritmul muzicii 

URÎ 2 - Utilizarea traductoarelor 

în automatizări 

  

Shielduri și 

traductoare utilizate 

la realizarea 

proiectelor cu 

Arduino 

Senzori și sisteme de 

acționare: 

senzor de incediu, 

gaz GPL, monoxid de 

carbon, acceleratii ale 

dispozitivelor in 

miscare, curent 

consumat de diverse 

dispozitive casnice, 

forta de apasare, 

gradul de rotire, 

cartele RFID, 

distante, nivel de 

iluminare, directia 

nordului, prezenta 

umana, sunet, 

Aplicarea 

normelor 

de 

protecție a 

mediului 

cu privire 

la 

materialel

e și 

tehnologii

le din 

domeniu. 

Utilizarea 

corectă a 

vocabular

ului 

comun și 

a celui de 

specialitat

e. 

Shielduri și traductoare 

utilizate la realizarea 

proiectelor cu Arduino 

Senzori și sisteme de 

acționare: 

- senzor de incediu,  

- gaz GPL, monoxid de 

carbon,  

- acceleratii ale 

dispozitivelor in 

miscare,  

- curent consumat de 

diverse dispozitive 

casnice,  

- forta de apasare, 

gradul de rotire,  

- cartele RFID, 

distante,  

- nivel de iluminare,  

- directia nordului,  
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temperatura, 

umiditate, presiune 

atmosferica sau 

video. 

Dispozitive care pot 

sesiza și controla 

diverse activități sau 

procese în lumea 

reală 

Proiecte simple cu 

Arduino 

Comunic

area/ 

raportare

a 

rezultatel

or 

activitățil

or 

profesion

ale 

desfășurat

e. 

- prezenta umana, 

sunet,  

- temperatura, 

umiditate,  

- presiune atmosferică. 

- dispozitive care pot 

sesiza și controla 

diverse activități sau 

procese în lumea reală 

Proiecte simple cu 

Arduino 

Norme de sănătate și 

securitate în muncă 

Norme de protecția 

mediului din domeniul 

electronic 

Aplicarea 

normelor 

de 

protecție a 

mediului 

cu privire 

la 

materialel

e și 

tehnologii

le din 

domeniu. 

Utilizarea 

corectă a 

vocabular

ului 

comun și 

a celui de 

specialitat

e. 

Comunic

area/ 

raportare

a 

rezultatel

or 

activitățil

or 

profesion

ale 

desfășurat

e. 

Utilizarea 

instrucțiunilor de lucru 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor 

Instrucţiuni de utilizare 

a  sculelor, 

instrumentelor şi 

dispozitivelor. 

 

 

3.Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, 

machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice 
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etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul 

economic) 

Plăci de dezvoltare cu microcontroler Arduino și accesorii (shielduri, LCD-uri, 

senzori, fire, conectori etc.); 

Calculator personal (laptop) conectat la internet; 

Componente electronice diverse; 

Colecţii de imagini pentru ilustrarea unor proiecte cu Arduino; 

Videoproiector; 

Scule şi dispozitive, aparate de măsurare, surse de tensiune, stații de lipit, truse de 

electronist; 

Platforme electronice. 

Se recomandă prezentarea conţinuturilor şi cu ajutorul calculatorului, prin 

prezentări bogat ilustrate, prin lecţii electronice şi prin proiecte practice. 

4. Sugestii metodologice 

Conţinuturile modulului „Interfețe Arduino” trebuie să fie abordate într-o 

manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 

elevilor. 

Această secţiune are rolul de a vă orienta asupra modalităţilor de 

dezvoltare a rezultatelor învăţării, prin intermediul conţinuturilor recomandate şi 

având în vedere cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pe care le presupune unitatea de 

rezultate ale învăţării. 

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea 

situaţiilor de viaţă ale omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului 

propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret în care va 

lucra îl va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă, 

folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 

considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de 

învăţare, în care să se regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea 

abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea reală”. 

Pregătirea se recomandă a se desfăşura în laboratoare/ cabinete de 

specialitate din unitatea de învăţământ, dotate conform recomandărilor menţionate 

mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate. Pentru formarea 

competenţelor cheie trebuie utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi 

dezvolte abilităţile de lucru în echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în 

rezolvarea unor probleme etc. 

Pentru modulul „Interfețe Arduino” se recomandă ca, pe lângă metodele 

de învăţământ clasice, să se utilizeze, cu preponderenţă, metode specifice învăţării 

centrate pe elev, ca de exemplu: harta conceptuală, cubul, peer learning – metoda 

grupurilor de experţi, concasarea, extinderea, studiul de caz, decizii, transformarea 

etc. 

Pentru dobândirea rezultatelor învățării aferente modulului „Interfețe 

Arduino” propunem următoarea listă cu exemple de activități practice. Lista va fi 

completată/ adaptată în funcție de resursele disponibile în școală și/sau la agentul 

economic partener. 
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- Instalarea driverelor Arduino disponibile la adresa 

http://arduino.cc/en/Main/Software 

- Dezarhivarea fișierului .zip ce conține driverele 

- Conectarea plăcii Arduino la portul USB 

- Programarea plăcii prin rularea programului Arduino 

5. Sugestii privind evaluarea 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică 

prin care profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. 

Evaluarea determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în 

standardele de pregătire profesională. 

Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, să se utilizeze atât evaluarea 

de tip formativ, cât şi de tip sumativ, pentru verificarea atingerii rezultatelor 

învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării 

specificate în cadrul modulului. 

Având în vedere că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive 

şi abilităţi practice se vor elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de 

achiziţii. Combinarea evaluării rezultatelor într-o 

singură situaţie sau scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii.  

De asemenea, pentru o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor 

folosi atât metodele tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele 

alternative (proiectul, portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi 

comportamentului elevului, jurnalul de practică, portofoliul). 

Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire 

o situaţie concretă (practică). Prin raportare cu aceasta se vor identifica 

cunoştinţele, abilitățile și atitudinile care trebuie evaluate. Exemplu: se doreşte 

evaluarea rezultatelor învățării referitoare la conectarea shield-urilor pe modulul 

plăcii Arduino. Elevul este pus în situaţia de a verifica funcţionarea lucrării.  

6. Bibliografie 

 

Auxiliar curricular Interfețe Arduino 

http://arduino.cc/en/Main/Software 

http://www.robofun.ro 

http://arduino.cc/en/Guide/Windows 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arduino 
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Exploatarea și întreţinerea mașinilor electrice 

CDL- aprofundare 

 

Prof.dr.ing.  Liliana Reli CÎMPAN 

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleul Silvaniei 

 

Notă de prezentare 

 

CDL-ul „Exploatarea şi întreţinerea masinilor electrice”pentru clasa a XI-

a liceu tehnologic, se adreseaza elevilor din domeniul de pregatire   electric, pe 

parcursul a 66 ore (2 ore x 33 săpt.). CDL-ul este centrat pe rezultate ale învăţării 

şi vizează aprofundarea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe 

piața muncii în una din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare 

calificarea profesională Tehnician în instalații electrice, din domeniul de pregătire 

profesională Electric, sau în continuarea pregătirii într-o calificare de nivel 

superior. 

Prin parcurgerea acestei programe se urmareste aprofundarea 

competentelor descrise în Standardele de Pregatire Profesionala, documente care 

stau la baza Sistemului National de Calificari Profesionale. Viitorii tehnicieni in 

instalatiile electrice vor fi capabili sa indeplineasca sarcini cu caracter tehnic de 

montaj, punere in functiune, intretinere si reparare a masinilor electrice. 

           Este o disciplina menita de a veni in intampinarea nevoilor locale si a 

intereselor elevilor, in scopul de a diversifica si personaliza parcursurile de 

formare oferite. 

CDL-ul este centrat pe rezultate ale învăţării şi vizează dobândirea de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini specifice calificării profesionale Tehnician în 

instalații electrice în perspectiva folosirii tuturor achizițiilor în practicarea acestei 

calificări, implici în perspectiva angajării pe piaţa muncii în una din ocupaţiile 

specificate în SPP-ul corespunzător calificării sau în continuarea pregătirii într-o 

calificare de nivel superior.  Competenţele construite în termeni de rezultate ale 

învăţării se regăsesc în standardul de pregătire profesională pentru calificarea 

Tehnician în instalații electrice.  

Curriculumul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de 

parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în vedere: 

• resursele locale pentru instruire (baza materială a unităţilor şcolare, cadrul de 

colaborare cu agenţii economici); 

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească 

activităţilor economice desfăşurate în zonă. 

Conţinutul curriculumului de dezvoltare locală pentru pregătirea de 

specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi 

specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.   
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   Conţinutul programei este prezentat logic şi gradat într-o ordonare 

succesivă de la simplu la complex, astfel încât elevii să se familiarizeze cu 

noţiunile prezentate.  

  Stimularea creativităţii fiecărui elev, fixarea cunoştintelor, deprinderilor 

şi priceperilor se vor obţine prin natura problemelor specifice fiecărei teme şi prin 

natura lucrărilor efectuate în laborator. 

 

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării  
Rezultate ale învăţării suplimentare/ 

Rezultate ale învățării propuse spre 

aprofundare 

Conţinuturile învăţării Situații de învățare 

URÎ 6: Montarea si intretinerea masinilor electrice 

Cunoștinţe Abilităţi Atitudini 

6.1.1.Masini electrice 

(clasificare, notatii si 

semne conventionale, 

marimi nominale, 

subansambluri 

constructive, domenii 

de utilizare): 

- transformatoare 

electrice (monofazate si 

trifazate)  

- masini electrice 

rotative de current 

continuu; 

- masini electrice 

rotative de curent 

alternativ(asincrone, 

sincrone). 

-motoare pas cu pas  

6.1.4. Surse de 

documentare pentru 

masini electrice 

 

6.2.1.Deco

dificarea 

notatiilor si 

semnelor 

convention

ale ale 

masinilor 

din 

schemele 

electrice 

6.2.2.Identi

ficarea 

valorilor 

marimilor 

nominale 

caracteristi

ce 

masinilor 

electrice 

6.2.3.Identi

ficarea 

subansambl

urilor 

constructiv

e ale 

fiecarei 

categorii de 

masini 

electrice  

6.2.4.Asoci

erea 

fiecarui tip 

de masina 

electrica cu 

6.3.1.Asu

marea, in 

cadrul 

echipei de 

la locul de 

munca, a 

responsabi

litatii 

pentru 

sarcina de 

lucru 

primita.  

 

 

Masini electrice: 

Noţiuni generale cu 

privire la maşinile 

electrice 

(transformatoare 

monofazate și trifazate, 

mașini electrice de c.c., 

mașini electrice de c.a. 

asincrone și sincrone): 

- definire, - clasificare - 

semne convenţionale; - 

domenii de utilizare; - 

mărimi nominale. 

Construcţia maşinilor 

electrice (elemente 

constructive - rol 

funcțional și materiale 

utilizate): - 

transformatoare 

electrice (monofazate 

şi trifazate); - maşini 

electrice de curent 

continuu; - maşini 

electrice de curent 

alternativ (asincrone, 

sincrone).- motoare 

pas cu pas; 

circuitul electric, 

suportul mecanic 

(arbori, carcase, 

scuturi) 

Regimurile de 

funcţionare ale 

◦ Alcătuirea unui 

glosar cu termeni 

uzuali specifici 

maşinilor electrice. 

◦ Exerciţii  de 

descriere a 

subansamblurilor 

constructive ale  

maşinilor electrice. 

◦ Exerciţii  de 

recunoaştere a 

subansamblurilor 

constructive în 

scheme structurale şi 

în maşini electrice. 

◦ Exerciţii  de 

descriere a 

subansamblurilor 

constructive ale 

categoriilor de maşini 

electrice. 

◦ Exerciţii  de 

recunoaştere a 

subansamblurilor 

constructive în 

scheme structurale şi 

în maşini electrice. 

◦ Exerciţii  de 

precizare a rolului 

fiecărui subansamblu 

în funcţionarea 

maşinii electrice. 

◦ Studiu de caz pe 

scheme date.  
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domeniul 

de utilizare 

corespunza

toare 

6.2.14.Valo

rificarea 

surselor de 

informare 

si 

documentar

e pentru 

masini 

electrice, 

inclusive a 

celor intr-o 

limba de 

circulatie 

internation

ala. 

6.2.18.Utili

zarea 

corecta a 

vocabularul

ui de 

specialitate 

6.2.19.Com

unicarea/ra

portarea 

rezultatelor 

activitatilor 

desfasurate 

maşinilor electrice 

(valori ale mărimilor 

caracteristice, scheme 

electrice de măsurare): 

- regimul de 

funcţionare în gol - 

regimul de funcţionare 

în sarcină - regimul de 

funcţionare în 

scurtcircuit; 

scurtcircuitul de probă 

Surse de informare şi 

documentare pentru 

maşini electric. 

6.1.2. Activitati de 

montare si executare a 

conexiunilor masinilor 

electrice, conform 

fiselor tehnologice: 

- operatii de montare si 

executare a 

conexiunilor; 

- operatii de verificare a 

functionarii; 

- materiale, SDV-uri, 

aparate de masura si 

control necesare; 

- fise tehnologice; 

- norme SSM si PSI 

6.2.5.Interp

retarea 

cerintelor 

precizate in 

fisele 

tehnologice

. 

6.2.6.Select

area 

materialelo

r, SDV-

urilor si 

aparatelor 

necesare 

lucrarilor 

de 

instalare/m

6.3.1.Asu

marea, in 

cadrul 

echipei de 

la locul de 

munca, a 

responsabi

litatii 

pentru 

sarcina de 

lucru 

primita  

6.3.2.Coo

perarea cu 

colegii de 

echipa in 

scopul 

Activitati  de montare 

si executare a 

conexiunilor masinilor 

electrice 

(transformatoare 

monofazate şi trifazate, 

maşini electrice de c.c., 

maşini electrice de c.a. 

asincrone şi sincrone), 

motoarele pas cu pas 

conform fişelor 

tehnologice: - operaţii 

de montare şi 

executare a 

conexiunilor; - operaţii 

de verificare a 

funcţionării (porniri, 

Activitati de 

identificare a 

aparatelor electrice si 

prin  

decodificarea 

simbolurilor 

standardizate 

 

Activitati de 

identificare a rolului 

aparatului electric. 
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6.1.4. Surse de 

documentare pentru 

masini electrice 

6.1.5.Modalitati de 

avertizare a pericolelor 

la locul de 

munca(semnale de 

avertizare) 

 

ontare a 

masinilor 

electrice. 

6.2.7.Reali

zarea 

operatiilor 

de montare 

a masinilor 

electrice, cu 

respectarea 

succesiunii 

etapelor, 

conform 

fiselor 

tehnologice 

6.2.8.Execu

tarea 

conesiunilo

r electrice 

la bornele 

masinilor 

electrice. 

6.2.9.Verifi

carea 

functionarii 

aparatelor 

electrice de 

j.t.dupa 

finalizarea 

operatiilor 

de montare.  

6.2.14.Valo

rificarea 

surselor de 

informare 

si 

documentar

e pentru 

masini 

electrice, 

inclusive a 

celor intr-o 

limba de 

circulatie 

internation

ala. 

6.2.18.Utili

zarea 

indepliniri

i sarcinilor 

de la locul 

de munca. 

6.3.3.Resp

ectarea 

disciplinei 

tehnologic

e si a 

termenilor 

de 

executie 

6.3.4.Inca

drarea in 

normele 

de timp 

alocate 

pentru 

fiecare 

lucrare 

6.3.5.Asu

marea 

initiative 

in 

rezolvarea 

unor 

probleme 

6.3.6.Resp

ectarea 

normelor 

de 

scuritate la 

locul de 

munca, 

precum si 

a normelor 

de 

prevenire 

si stingere 

a 

incendiilo

r   

6.3.7.Purt

area 

permanent

a si cu 

responsabi

litate a 

opriri, mers in gol); - 

materiale, SDV-uri, 

aparate de măsură şi 

control necesare; - fişe 

tehnologice; - norme 

SSM şi PSI. Operaţii 

de verificare la punerea 

în funcţiune a 

maşinilor electrice 

(transformatoare 

monofazate şi trifazate, 

maşini electrice de c.c., 

maşini electrice de c.a. 

asincrone şi sincrone): 

- verificarea rezistenţei 

de izolaţie a 

înfăşurărilor şi a 

coeficientului de 

absorbţie, - măsurarea 

parametrilor de 

funcţionare 

(intensitatea curentului 

electric, tensiunea 

electrică, puterea 

absorbită, frecvenţa 

tensiunii, turaţia etc.) 

Supravegherea în 

funcţionare a maşinilor 

electrice: - măsurarea 

parametrilor de 

funcţionare 

(intensitatea curentului 

electric, tensiunea 

electrică, frecvenţa 

tensiunii, turaţia etc.) 

Surse de informare şi 

documentare pentru 

maşini electrice. 

Modalităţi de 

avertizare a pericolelor 

la locul de muncă 

(semnale de avertizare)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizarea 

documentatiei tehnice 

pentru executarea 

lucrarilor de montare. 
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corecta a 

vocabularul

ui de 

specialitate 

6.2.19.Com

unicarea/ra

portarea 

rezultatelor 

activitatilor 

desfasurate 

echipame

ntului de 

protective. 

6.3.8.Resp

ectarea 

avertizaril

or in caz 

de pericol 

la locul de 

munca.  

6.1.3. Activitati de 

intretinere a masinilor 

electrice, conform 

fiselor tehnologice: 

- operatii de 

demontare/montare a 

masinilor electrice; 

- operatii de verificare a 

functionarii; 

- materiale, SDV-uri, 

aparate de masurasi 

control necesare; 

- fise tehnologice; 

- norme SSM si PSI  

6.1.4. Surse de 

documentare pentru 

masini electrice 

6.1.5.Modalitati de 

avertizare a pericolelor 

la locul de 

munca(semnale de 

avertizare) 

6.1.6.Norme de 

protectia mediului si de 

gestionare a deseurilor. 

6.2.10.Inter

pretarea 

cerintelor 

precizate in 

fisele 

tehnologice

; 

6.2.11.Sele

ctarea 

materialelo

r, SDV-

urilor si 

aparatelor 

de masura 

necesare 

lucrarilor 

de 

intretinere a 

masinilor 

electrice; 

6.2.12.Exec

utarea 

operatiilor 

de 

montare/de

montare 

corespunza

toare 

lucrarilor 

de 

intretinere 

specific 

masinilor 

electrice; 

6.2.13.Veri

ficarea 

functionarii 

aparatelor 

6.3.1.Asu

marea, in 

cadrul 

echipei de 

la locul de 

munca, a 

responsabi

litatii 

pentru 

sarcina de 

lucru 

primita  

6.3.2.Coo

perarea cu 

colegii de 

echipa in 

scopul 

indepliniri

i sarcinilor 

de la locul 

de munca. 

6.3.3.Resp

ectarea 

disciplinei 

tehnologic

e si a 

termenilor 

de 

executie 

6.3.4.Inca

drarea in 

normele 

de timp 

alocate 

pentru 

fiecare 

lucrare 

Activitati de intretinere 

a masinilor electrice 

(transformatoare 

monofazate şi trifazate, 

maşini electrice de c.c., 

maşini electrice de c.a. 

asincrone şi sincrone), 

conform fişelor 

tehnologice: - operaţii 

de demontare/ montare 

a maşinilor electrice;  - 

aprecierea gradului de 

umezeală 

(determinarea 

parametrilor 

caracteristici tgδ, 

C2/C50) - operaţii de 

verificare a 

funcţionării prin 

valorile măsurate ale 

parametrilor şi prin 

încercări caracteristice 

(rezistenţă ohmică, 

rigiditate dielectrică, 

raport de transformare, 

grupe şi scheme de 

conexiuni, încercări de 

gol, încercări de 

scurtcircuit, 

funcţionare în sarcină); 

- depistarea defectelor 

de natură electrică 

(întreruperi, 

scurtcircuite) sau 

mecanică (strangere 

miez, deteriorare 

cuplaj, deteriorare 

colector, etc.) şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati de masurare 

si verificarea 

componentelor 

electrice 
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electrice de 

j.t. dupa 

finalizarea 

lucrarilor 

de 

intretinere; 

6.2.14.Valo

rificarea 

surselor de 

informare 

si 

documentar

e pentru 

masini 

electrice, 

inclusive a 

celor intr-o 

limba de 

circulatie 

internation

ala. 

6.2.15.Inter

pretarea 

semnalelor 

de 

avertizare 

de la locul 

de munca; 

6.2.16.Gest

ionarea 

deseurilor 

in vederea 

protectiei 

mediului; 

6.2.17.Rec

uperarea si 

refolosirea 

materialelo

r in cadrul 

lucrarilor 

de 

montare/int

rtetinere a 

masinilor 

electrice; 

6.2.18.Utili

zarea 

corecta a 

6.3.5.Asu

marea 

initiative 

in 

rezolvarea 

unor 

probleme 

6.3.6.Resp

ectarea 

normelor 

de 

scuritate la 

locul de 

munca, 

precum si 

a normelor 

de 

prevenire 

si stingere 

a 

incendiilo

r   

6.3.7.Purt

area 

permanent

a si cu 

responsabi

litate a 

echipame

ntului de 

protective. 

6.3.8.Resp

ectarea 

avertizaril

or in caz 

de pericol 

la locul de 

munca.  

6.3.9.Resp

ectarea 

normelor 

de 

protective 

a mediului 

si de 

colectare 

selective a 

deseurilor. 

remedierea acestora; - 

materiale, SDV-uri, 

aparate de măsură şi 

control necesare; - fişe 

tehnologice; - norme 

SSM şi PSI. Surse de 

informare şi 

documentare pentru 

maşini electrice. 

Modalităţi de 

avertizare a pericolelor 

la locul de muncă 

(semnale de avertizare) 

Norme de protecţia 

mediului şi de 

gestionare a deşeurilor: 

modalităţi de 

recuperare şi refolosire 

a materialelor în cadrul 

lucrărilor de 

montare/întreţinere a 

maşinilor electrice.  

Utilizarea 

documentatiei tehnice 

pentru executarea 

lucrarilor de montare. 

 

Utilizarea 

documentatiei tehnice 

pentru executarea 

lucrarilor de montare. 
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vocabularul

ui de 

specialitate 

6.2.19.Com

unicarea/ra

portarea 

rezultatelor 

activitatilor 

desfasurate. 

3.Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, 

machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice 

etc.) necesare dobândirii rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul 

economic) 

►Subansambluri constructive ale maşinilor electrice; 

►Mijloace de măsură şi control: pentru măsurări dimensionale, pentru măsurarea 

mărimilor electrice;  

►SDV-uri şi materiale specifice lucrărilor de montare şi de întreţinere a maşinilor 

electrice;  

►Documentaţie tehnică şi tehnologică;  

►Echipament individual de securitatea muncii; 

►Scule şi dispozitive pentru lucrări de montare, întreţinere şi reparare a 

echipamentelor electrice de j.t. (trusa electricianului – cleşti de diferite tipuri: 

multifuncţional, sertizat, presă; cuţite); 

►Aparate de măsură pentru mărimi electrice: ampermetre, voltmetre, wattmetre, 

multimetre. 

►Tahogeneratoare pentru măsurarea turaţiei motoarelor;  

►Cabluri şi conductoare, papuci de cablu, şuruburi şi piuliţe, cleme şi conectori 

de diferite tipuri, pistol de lipit, aliaj pentru lipit;  

►Motoare de c.c. şi motoare de c.a., motoare pas cu pas, transformatoare electrice 

monofazate şi trifazate; 

►Panoplii cu componente şi subansambluri ale motoarelor şi transformatoarelor 

electrice;  

►Machete funcţionale, maşini electrice secţionate; 

►Bancuri de lucru;  

►Echipament individual de securitatea muncii.  

 4. Sugestii metodologice 
Conţinuturile CDL-ului trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, 

diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de 

nivelul iniţial de pregătire. 

Pentru atingerea competenţelor din CDL-” Lucrari practice in 

electromecanica” se vor   aplica strategii de învăţare cu caracter practic aplicativ: 

      -munca în echipa pentru exersarea abilităţilor; 

      -demonstraţie cu participare; 

      -modelare în urma unor instrucţiuni. 
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Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore 

alocat fiecărei teme,  în funcţie: 

-de dificultatea acesteia; 

-de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului  instruit; 

-de dotarea atelierelor de instruire practica si/sau a sectiilor de productie ale 

agentilor economici parteneri; 

-ritmul de asimilare a cunoştinţelor/ formarea deprinderilor proprii grupului 

instruit; 

-particularitatile de varsta ale grupului instruit.  

Intre competenţe,   conţinuturi si situatiile de invatare este o relaţie   

biunivocă, competenţele determinând conţinuturile tematice, iar parcurgerea 

acestora asigura dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. 

Cele 66 de ore alocate modulului vor fi predate de către cadre didactice şi  

rămâne la latitudinea acestora repartizarea orelor necesare fiecărei teme, în funcţie 

de dificultatea acesteia. 

Instruirea se va realiza în laboratoare cu o bună dotare materială/secţii de 

producţie ale agenţilor economici parteneri.   

În acest cadru activităţile de învăţare/instruire utilizate de cadrele 

didactrice vor avea un caracter activ,  interactiv şi centrat pe elev,  cu pondere 

sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cale de predare,  pe activităţi practice şi 

mai puţin pe cele teoretice. 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării şi dezvoltarea competenţelor vizate 

de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare: 

-Elaborarea de referate interdisciplinare; 

-Aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi 

operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe 

transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; 

-Îmbinarea şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, 

tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de 

grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei 

-Vizionări de materiale video (casete video, CD/ DVD – uri); 

-Metode de predare interactive a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de 

formare a priceperilor şi deprinderilor. 

-Investigaţia ştiinţifică, stidii de caz, metoda referatului, metoda proiectului etc.), 

care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă (utilizarea 

surselor de informare: ex. biblioteci, internet, bibliotecă virtuală). 

   Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a 

competenţelor vizate de parcurgerea modulului,  recomandăm ca în acest proces 

să se utilizeze metode bazate pe acţiune,  cum ar fi: 

efectuarea de lucrări de laborator; 

 joc de rol; 
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 simulare.  

La fel de utile şi recomandate pot fi urmatoarele metode: 

explorative ( vizite,  observarea directă,  observarea independentă ); 

expozitive ( explicaţia,  descrierea,  exemplificarea).  

5. Sugestii privind evaluarea 

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care 

profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea 

determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în standardele 

de pregătire profesională. 

Evaluarea rezultatelor învăţării poate fi: 

a. Continuă: 

Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul temei, de 

modalitatea de evaluare – probe orale, scrise, practice – de stilurile de învăţare ale 

elevilor. 

Planificarea evaluării trebuie să se realizeze după un program stabilit, evitându-se 

aglomerarea mai multor evaluări în aceeaşi perioadă de timp. Va fi realizată de 

către cadrul didactic pe baza unor probe care se referă explicit la cunoştinţele, 

abilităţile şi atitudinile specificate în standardul de pregătire profesională. 

b. Finală: 

Realizată printr-o probă cu caracter integrator la sfârşitul procesului de predare/ 

învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a 

cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor. 

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor 

de evaluare. 

    Pe parcurs se realizeaza evaluare formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza 

evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. 

Pentru a asigura puternicul caracter formativ al invatamantului, procesul 

de invatamant va fi axat pe lucrari practice (laborator si atelier). Elevii vor avea la 

dispozitie documentatia, materialele si echipamentele electromecanice necesare, 

sporind autonomia si responsabilitatea fiecarui elev in parte.  

În elaborarea strategiei didactice,  cadrul didactic  va trebui să ţină seama de 

următoarele principii moderne ale educatiei: 

 -elevii învaţă cel mai bine atunci când învăţarea răspunde nevoilor lor; 

-elevii învaţă cînd fac ceva şi cînd sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

-elevii au stiluri diferite de învăţare; 

-elevii participă cu cunoştinţele lor,  dobândite anterior,  la procesul de învăţare; 

-elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu 

cele noi şi pentru ordonarea lor.  

Sugestiile privind evaluarea vor fi definite prin raportare la specificul rezultatelor 

învăţării urmărite şi al 

conţinuturilor învăţării prevăzute; vor fi formulate tipuri/ metode de evaluare și 

exemple de instrumente/ 

itemi de evaluare, cu detalieri pentru acele rezultate ale învățării prezentate la 

sugestiile metodologice. 
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Pentru atingerea unitatilor de rezultate ale invatarii din prezentul modul, 

se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.  Se recomandă 

următoarele metode: demonstraţia,  proiectul,  simularea,  lucrarea practică.   

 Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul  

probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.   

Se recomandă ca în parcurgerea CDL-ului să se utilizeze atât evaluarea de 

tip formativ cât și de tip sumativ pentru verificarea atingerii rezultatelor învăţării. 

Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte atingerea rezultatelor învăţării specificate 

în cadrul modulului. 

Se evaluează numai unitatile de rezultate ale invatarii din acest modul,  

evaluarea altor unitati de rezultate ale invatarii nefiind relevantă.   

Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă,  iar la sfârşitul 

lui se realizează evaluarea  sumativă,  pentru verificarea atingerii competenţelor.   

  Se recomandă adaptarea  programei la elevii cu nevoi speciale,  prin fişe 

individualizate.  

6. Bibliografie 

 [1] Hilohi, S., ş.a. Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de 

reglare automată. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, filiera tehnologică, 

profil tehnic, specializarea Electrotehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2002  

[2] Morega, M., ş.a., Maşini electrice, Editura MatrixRom, Bucureşti, 2000  

[3] Mareş, F., ş.a., Sisteme de acţionare electrică. Manual pentru clasa a XI-a, 

filiera tehnologică, Edituar CDPress, Bucureşti, 2012  

[4] Bichir, N., Mihoc, D., Boţan, C., Hilohi, S., Maşini, aparate, acţionări şi 

automatizări, Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale şi şcoli 

profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 1996 

 [5] Mareş, Fl., ş.a., Lucrător în electromecanică. Manual pentru clasa a X-a. 

Editura Art Group Editorial, Bucureşti, 2006 

 [6] Mareş Fl., Druţă, Iana, Maşini electrice. Manual pentru clasa a XI –a , Editura 

Didactică şi Pedagogică, R.A. Bucureşti, 200 

7 [7] http://ebookbrowse.com/sisteme-de-actionare-electrica-t-balasoiu  

 [8] Ionescu, M., Demersuri creative în predare şi învăţare, Editura Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000 

 [9] Nicu, A., Strategii de formare a gândirii critice, Editura Didactică şi 

Pedagogică R.A., Bucureşti, 2007 

[10] ANEXA la Ordinul MEN nr. 3502 din 29.03.2018 referitor la aprobarea 

Orientărilor metodologice generale pentru elaborarea curriculumului în dezvoltare 

locală (CDL) pentru clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera 

tehnologică și pentru clasa a XI-a învățământ professional 

[11] Anexa nr.4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016 –Standard de pregatire 

profesionala 

[12] Auxiliare curriculare: www.tvet.ro - pentru domeniul electric 

 

 

http://ebookbrowse.com/sisteme-de-actionare-electrica-t-balasoiu


149 
 

 

 

Suportul de curs și rolul său în 

implementarea Curriculumului in Dezvoltare Locală 

 

Prof. Maria CIULEI,  

Prof. Cristi CIULEI, 

Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui 

 

MOTTO: „Elevul viitorului va fi un explorator”- Marshall McLuhan. 

 

1.ARGUMENT 

Disciplina „REALIZAREA CIRCUITELOR SIMPLE” este o disciplină 

opţională din cadrul „Curriculum în dezvoltare locală” ale cărui obiective, sugestii 

de activităţi de învăţare şi conţinuturi se adresează claselor de liceu cu profil 

electronic şi electric. Este o introducere în electronică apelând şi la noţiuni de 

electrotehnică, strict necesare pentru a înţelege fenomenele electrice pe care se 

bazează electronica. 

Obiectivele pedagogice urmărite prin predarea şi însuşirea conţinutului 

acestei discipline vizează ansamblul de comportare cognitive, psihomotorii şi 

afective ce va fi încorporat în personalitatea elevilor participanţi la procesul  de 

instruire . 

-formarea capacităţii de a înţelege şi explica principiile şi fenomenele fizice pe 

care se bazează producerea energiei electrice şi realizarea diferitelor componente 

electrice pasive şi active. 

-formarea deprinderii de a identifica şi utiliza componentele electronice. 

-formarea capacităţii de a înţelege, explica şi particulariza tehnologiile de realizare 

a componentelor pasive şi active formarea deprinderii de a transpune diferitelor 

scheme electrice pe cablaje imprimate. 

-dezvoltarea de deprinderi practice in executarea de lucrari de electronica generala  

avand drept scop formarea si dezvoltarea capacitatii elevilor de a dezvolta o 

activitate productiva in atelierul scoala ,cu respectarea N.S.S.M.,a principiilor de 

organizare ergonomica a locului de munca,a disciplinei muncii,pentru asigurarea 

pregatirii de baza specifice domeniului electric,in vederea orientarii profesionale. 

Formarea deprinderii de studiu individual având în vedere că electronica 

este un domeniu dinamic în care ritmul de apariţie a noutăţilor este rapid. 

La realizarea acestor obiective cu prioritate formative se recomandă o 

metodologie care să conducă la activizarea elevilor, la creşterea calitativă a 

proceselor intelectuale. Ca metode se recomandă observarea sistematică, 

efectuarea lucrări practice, cercetarea documentaţiilor tehnice şi a cataloagelor de 

componente, problematizarea. 

Cunostinte dobândite în urma studierii modulului: 
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●Noţiuni de identificare corectă a componentelor electronice după simbol şi 

marcaj ; 

●Noţiuni privind metode de realizare a circuitelor electrice simple. 

●Notiuni de utilizare a aparatelor de măsură la măsurarea mărimilor electrice 

●Notiuni de proiectare computerizată a circuitelor electrice 

●Norme de sănătatea şi securitatea muncii specifice  locului de muncă. 

Abilităţi: 

►lucru în echipă; 

►de comunicare în limba engleză; 

►conectare a componentelor electronice într-un circuit electric utilizând un soft 

educaţional. 

►Conectare a aparatelor de măsură în circuit şi de citire a valorii indicate 

►Utilizare a programelor specializate pentru simularea funcţionării circuitelor 

Competenţe: 

●identifică tipuri de componente electronice; 

●evaluează parametrii componentelor  electronice; 

●conectează componente electronice în circuite electronice ; 

●conectează aparatele de măsură în circuit citeşte valori indicate 

●utilizează eventual un soft de simulare a realizării unui circuit cu parametri 

impuşi  

●crează şi menţine relaţii profesionale; 

●utilizează limbaj tehnic de specialitate specific domeniului electric 

 

2. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE RELEVANTE PENTRU 

MODUL 

1.Organizarea locului de munca  

   -Asigurarea ordinii si curateniei locului de munca 

    -Principiile ergonomice in organizarea locului de munca 

   -Instructiuni de lucru pentru indeplinirea sarcinilor   

2.Rezolvarea de probleme 

   -Identificarea de  probleme simple 

   -Alcatuirea  si aplicarea  unui plan de rezolvare a unei probleme simple 

   -Verificarea  rezultatelor  obtinute in urma aplicarii planului de rezolvare a 

unei probleme simple 

 

3.TABELUL DE CORELARE A  COMPETENTELOR SI 

CONTINUTURILOR 

Nr. 

Crt 

Titlul unitatii  

de invatare 

Competente Continuturi Situatii de 

invatare 

1 

 
Organizarea 

locului de munca  

    

-Precizeaza factorii de 

risc la locul de munca. 
I. Rezistoare electrice 

Clasificare, marcare, reprezentare 

Tipuri constructive 

Exercitii practice 

si aplicative de 

identificare a 
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Asigura ordinea si 

curatenia in locul de 

munca 

 

Aplica principiile 

ergonomice in 

organizarea locului 

de munca  

 

Foloseste 

instructiuni de lucru 

pentru indeplinirea 

sarcinilor 

 

-identifică tipuri de 

componente electronice; 

-evaluează parametrii 

componentelor  

electronice; 

-conectează componente 

electronice în circuite 

electronice ; 

-Aplica reguli de igiena 

a muncii. 

-Completeaza fise de 

instructaj. 

II.Condensatoare electrice  
1.Clasificare, marcare, 

reprezentare 

     2.Tipuri constructive 

 

III. Bobine electrice 

     1. Construcţie şi tipuri 

constructive 

 

 

diverselor 

componente 

utilizate in 

electronica 

simpla 

 

 

 

Lucrari practice   

de realizare a 

circuitelor 

electronice 

simple   

 

Exercitii practice 

de identificare a 

diverselor 

produse 

executate 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezolvarea de 

probleme 

 

Identifica probleme 

simple 

 

 

Alcatuieste si aplica 

un plan de rezolvare 

a unei probleme 

simple 

 

 

Verifica rezultatele 

obtinute in urma 

aplicarii planului de 

rezolvare a unei 

probleme simple 

 

  

 

 

-Aplica normele de 

securitate si sanatate la  

locul de munca,precum 

si normele P.S.I. 

 

- Deprinderea de a 

realiza cablaje 

imprimate ale circuitelor 

date 

-Executa operatii de 

desizolare,decapare a 

capetelor 

conductoarelor. 

-conectează aparatele de 

măsură în circuit citeşte 

valori indicate 

-Executa lipiri de 

componente electronice 

pe cablaje imprimate cu 

pistolul electric de lipit. 

-Asigura ordinea si 

curatenia la locul de 

munca. 

IV. Lipirea conductoarelor si a 

componentelor 

1.Pregatirea conductoarelor 

pentru lipire 

(desizolare,decapare) 

2.Pregatirea terminalelor 

componentelor pentru 

lipire(taiere la dimensiuni,decapa 

re,introducere in gauri,indoirea) 

3.Executarea  lipirii cu ciocan sau 

pistol de lipit 

 

V.Tehnologia de realizare a 

cablajelor imprimate si a 

circuitelor electronice simple 

 

1.Montarea şi lipirea 

componentelor electronice 

2.Realizarea cablajelor simplu 

placat 

3.Proiectarea circuitelor dupa o 

schema electrica data. 

Exercitii 

aplicative si 

practice de 

identificare a 

diferitelor tipuri 

de conductoare 

electrice  

Lucrari practice 

de pregatire a 

conductoarelor 

electrice cu 

respectarea 

NSSM 

Exercitii 

aplicative si 

practice de 

identificare a 

dispozitivelor 

folosite la lipire si 

lucrari practice de 

lipire de 

conductoare 

 

Lucrari practice   

de realizare a 

circuitelor 

electronice 

simple  
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4. SUGESTII METODOLOGICE 

Pentru dezvoltarea competentelor cuprinse in modulul “Instruire practica 

comasata” se vor utiliza activitati de invatare bazate mai mult pe lucrari practice 

si nu teoretice. 

Se recomanda metode bazate pe actiune cum ar fi  

-executii si lucrari practice, 

 -simularea,observarea directa, 

-independenta,explicatia, 

-demonstratia 

De asemenea este indicat lucrul in grup , discutiile de grup care contribuie 

la o invatare eficienta prin dezvoltarea abilitatilor de comunicare ,sprijin reciproc, 

spirit de echipa si creativitatii elevului. 

Pe parcursul studierii modulului,se va realiza o evaluare formativa,iar la 

sfarsitul lui,o evaluare sumativa pentru verificarea atingerii competentelor. 

Se recomanda a se evalua doar competentele din acest modul,altele 

nefiind relevante. 

Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta. 

 

5. MODALITĂŢI DE EVALUARE 

EVALUAREA poate fi privită ca un proces complex de comparare a 

rezultatelor activităţii instructiv educative cu competentele planificate (evaluarea 

calităţii ), cu resursele utilizate (evaluarea eficienţei ) sau cu rezultatele anterioare 

(evaluarea progresului). Evaluarea trebuie considerată ca parte integrantă a 

procesului de învăţare, cu rol de reglare a acestui proces. Pe de altă parte, 

determină adoptarea anumitor decizii menite să optimizeze activitatea.  Este 

necesară respectarea unor cerinţe psihopedagogice referitoare la: 

- necesitatea de a compara pregătirea elevilor cu competenţele disciplinei 

- diminuarea hazardului  în  evaluare prin formularea unui număr de întrebări care 

să permită verificarea cunoştinţelor şi deprinderilor esenţiale din materia parcursă. 

Ca forme şi tipuri de  evaluare se recomandă evaluare iniţială, continuă şi 

sumativă (globală) prin lucrari practice care să acopere toate fazele procesului de 

învăţământ. 

Metodele tradiţionale de evaluare ( probe orale, practice ) au avantaje şi 

dezavantaje, motiv pentru care ele trebuie combinate  în  mod optim. 

Metodele alternative de evaluare: observarea sistematica, proiectul, 

referatul, portofoliul,  oferă instructorului informaţii suplimentare despre 

activitatea şi nivelul de achiziţii ale elevului.  

Aceste metode îmbunătăţesc procesul evaluării prin urmatoarele 

caracteristici:  

-introduc elemente noi de învăţare 

-contribuie la dezvoltarea creativităţii 

-pun accentul pe evaluarea execuţiei directe şi a potenţialului de cunoaştere şi  

acţiune al elevului 

-permit urmarirea progresului elevului  în  cadrul procesului de învăţare 
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- contribuie la apropierea dintre instructori şi elevi 

-au o valoare educativă ridicată 

-stimulează autoevaluarea 

 

6. MIJLOACE DIDACTICE EXISTENTE 

- planşe didactice, reviste de specialitate, diferite aparate indicatoare de măsură 

- aparate de măsură diverse: - ampermetre de c.c şi c.a 

                                              - voltmetre de c.c şi c.a 

                                              - multimetre analogice 

- componente de circuit: R,L,C, punţi de impedanţe 

- aparate de lipit, conductoare. 

  

7. ROLUL SUPORTULUI DE CURS 

  Fiind un modul de Instruire practică comasată presupune lucrări practice 

dar este necesară şi o pregătire teoretică de bază utilizând un suport de curs. 

Suportul de curs propus este GHID PRACTIC DE PROIECTARE  

ACIRCUITELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE (AUXILIAR DIDACTIC)  

Auxiliarul didactic constituie un material pentru prezentare, şi diseminare 

a informaţiilor din domeniile tehnice şi tehnologice şi stimulare a creativităţii 

elevilor iar lucrările practice demonstrează competenţele acumulate de elevi . Pe 

lângă noţiunile teoretice referitoare la componentele electronice gauxiliarul 

conţine şi activităţi practice de demonstrare a dobândirii competenţelor de 

proiectare a circuitelor electrice şi electronice cu indicaţii de realizare şi modalităţi 

de evaluare a lucrărilor. 

Coperţile auxiliarului didactic sunt prezentate în continuare. 
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Utilizarea  motofierăstraielor în silvicultură 
 

Prof. ing. Vasile MANOLACHE 

Colegiul Tehnic  „Ion Creangă”,  Tîrgu Neamț  

 

 

1 .  Notă de prezentare 

Calificare profesională este aceea de Tehnician în silvicultură și exploatări  

forestiere, din cadrul școlii pentru clasa a IX-a ,ciclul inferior al liceului , având 

un număr de ore de 90 ore  alocate astfel:  3 săpt x 6 ore \ zi x 5 zile. 

Scopurile modulului CDL sunt următoarele: 

Completarea orizontului tehnic al elevilor prin  a dezvolta deprinderile  elevilor  

în folosirea fierăstraielor mecanice , răspunzând astfel cerinţei mari de pe piaţa 

forţei de muncă în găsirea de silvicultori bine calificaţi; 

Dezvoltarea creativitatii,cultivarea optiunilor legate  de  activități  

productive(curiozitatea stiintifica și tehnica,interesul pentru activități practice, 

lucrul în echipă);   

Dezvoltarea interesului pentru studierea modulelor de specialitate; 

Adaptarea la cerinţele pieţei muncii și la dinamica evoluţiei tehnologice; 

Formarea unei atitudini responsabile la locul de muncă, de respectarea normelor 

specifice de protecția muncii. 

Rolul CDL:„ Utilizarea motofierăstraielor  în  silvicultură”oferă elevilor 

cunoştinţe şi abilităţi practice  privind tranziţia de la şcoală la locul de muncă, 

pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi lucrul în echipă prin care elevii 

vor dobândi competenţele cheie aferente, în concordanţă cu cerinţele agenţilor 

economici locali care realizează activităţi practice prin  folosirea 

motofierăstrăului în procesul de exploatare a pădurilor .Fiind o structură elastică, 

modulul poate încorpora,în orice moment al procesului educativ,noi mijloace sau 

resurse didactice. 

Lista unităților de competență relevante pentru modulul din CDL din 

Standardele de Pregătire Profesională sunt următoarele: 

Competenta1.–Lucrul în echipă 

1.1. Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate; 

1.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă; 

1.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea  sarcinilor. 

Competenta2.- Pregătirea pentru integrarea la locul de munca 

2.1. Obţine informaţii despre cerinţele locului de  muncă; 

2.2. Se încadrează în cerinţele locului de muncă; 

2.3. Descrie structura unei organizaţii din domeniul silvic; 

2.4. Manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru. 

Competenta 3.- Tranziţia de la şcoală la locul  de muncă 

3.1. Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc demuncă; 
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3.2. Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina  primită; 

3.3. Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe; 

3.4. Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii. 

 

 

 

2 .Tabel de corelare dintre rezultatele  învățării și conținuturile învățării. 

 
Rezultate ale învățării suplimentare \ 

Rezultate ale  învățării propiuse pentru 

aprofundare 
Conținuturile 

învățării 

Situații de 

învățare 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

Elevii vor  ști 

să utilizeze  

corect un 

motofierăstrău 

Să recunoască 

diferitele 

probleme  si 

situații în  

utilizarea 

motofierăstrăul

ui   

  

 

Recoltarea 

produselor 

lemnoase ale 

padurii 

 

Prezentarea  

operaţiilor de 

doborîre, 

secţionare şi 

curăţirea de 

crăci a arborilor, 

a fazelor de 

lucru şi a unor 

cazuri 

particulare de 

doborâre a 

arborilor 

Elevii vor  ști 

să repare 

mecanismul 

de distribuție 

Să recunoască 

defectele care 

apar și sculele 

și dispositive 

cu ajutorul 

cărora se 

relizeaza 

operațiile de 

reparare și 

întreținere 

  

Exploatarea 

fierăstrăului 

mecanic 

(parametri 

constructivi,partil

e componente, 

utilizarea acestuia  

în exploatarea 

pădurilor) 

Cunoasterea 

parametrilor 

constructivi şi 

funcţionali ai 

motorului cu 

ardere internă, 

funcţionalitatea 

acestuia, a 

combustibilului 

folosit. 

Vor fi capabili 

să utilizeze  

motofierăstrau

l 

  Sortarea lemnului 

doborât 

Masurarea 

dimensiunilor 

arborilor și 

cubarea lor 

Stabilirea 

tehnici de 

sortare a 

lemnului 

doborât 

Măsoară 

lungimea, 

grosimea, 

înălţimea 

arborilor 

 
  Aplicarea 

regulilor de 

protectie a muncii 

Cunoasterea si 

respectarea 

normativelor 
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Rezultate ale învățării suplimentare \ 

Rezultate ale  învățării propiuse pentru 

aprofundare 
Conținuturile 

învățării 

Situații de 

învățare 

Cunoștințe Abilități Atitudini 

tehnice in 

vigoare 

 

3. Sugestii metodologice 

Conținuturile C D L trebuie săfieabordateintr-o  maniera flexibila, 

diferențiată, tinand contdeparticularitațile 

elevilorcucareseIucreazașidenivelulinitialdepregatire. 

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a 

individualiza și de a adapta procesul didactic la particularitățile elevilor, de 

acentraprocesului deînvățare,  pe nevoile și disponibilitatile acestora, în scopul 

unei valorificari optime ale acestora,individualizării învățării,Iărgirii orizontului 

șiperspectivelor educationale, 

1. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore 

alocat fiecărei teme, în funcţie de: 

   dificultatea temelor 

 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit 

 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat  

 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii 

grupului instruit. 

Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele 

determină conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de 

către elevi a competenţelor dorite. 

Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Pentru 

atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul, profesorul are libertatea de 

a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp, de a utiliza activităţi variate 

de învăţare, cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev.  

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice 

care predau conţinutul CDL-lui, funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de 

cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea 

materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a 

cunoştinţelor.   

Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare 

în cabinete de specialitate, dotate cu materiale didactice specifice : seturi de 

diapozitive sau/şi filme didactice tematice, planşe didactice, panoplii şi machete 

didactice sau/şi funcţionale, în care pot fi evidenţiate fierăstaiele mecanice , 

bibliografie tehnică selectivă ş.a.  

Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat 

corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. 
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2. Parcurgerea conţinuturilor CDL-lui  « Utilizarea motofierăstraielor în 

silvicultură » şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop  formarea   

competenţelor tehnice generale aferente  şi corespunzătoare calificărilor, în scopul 

pregătirii  profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită 

dobândirea unei calificări superioare,   sau a integrării pe piaţa muncii. 

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de 

următoarele principii ale educaţiei: 

 Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor 

lor; 

 Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare; 

 Elevii au stiluri proprii de învăţare. Ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite 

şi din experienţe diferite; 

 Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de 

învăţare; 

 Elevii învaţă  mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile 

noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. 

Procesul de predare -  învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe 

elev.  Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, 

activităţile de învăţare - predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter 

activ, interactiv şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi 

nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. 

 Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin: 

 gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens  fişe de lucru; 

 fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri  

diferite; 

 fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi; 

 prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic); 

 Diferenţierea cunoştinţelor elevilor, prin: 

 abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact 

direct); 

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

 utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător, grupurilor de 

studiu: 

 Diferenţierea răspunsului, prin: 

 utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. 

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor 

elevilor, acceptând faptul că fiecare elev este diferit, se va avea în vedere utilizarea 

de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care 

prezintă deficienţe integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi 

comportament (utilizarea de programe individualizate, pregătirea de fişe 

individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare, utilizarea instrumentelor 

ajutătoare de învăţare, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi 

stabilirea împreună a paşilor următori). 
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3. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe 

baza unor  probe care se referă explicit la    criteriile de performanţă  şi  la condiţiile 

de aplicabilitate din SPP – uri.    

  

4. Sugestii privind evaluarea 

Evaluarea continuă  a  elevilor va fi realizată de către profesorul DT/PIP 

pe baza unor probe care se referă explicit la criteriilor de performanţă şi la 

condiţiile de aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm : 

  Observarea sistematică a comportamentului elevilor, activitate care permite 

evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată; 

 Investigaţia; 

 Autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi 

standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de 

învăţare; 

 Metoda exerciţiilor practice; 

 Lucrul cu modele. 

Instrumente de evaluare  utilizate pot fi diferite, ca: 

 Fişe de observaţie şi fişe de lucru; 

 Chestionar; 

 Fişe de autoevaluare;     

 Lucrări practice executate sub observaţia cadrului didactic ;                            

 Miniproiect -  prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare 

a bibliografiei, a materialelor şi a instrumentelor, acurateţea reprezentărilor 

tehnice, modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect; 

 Portofoliu - ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o 

modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. 

  

5. Bibliografie 

①Bazele exploatării lemnului / Sergiu Horodnic,Suceava: Editura 

Universităţii din Suceava, 2003  

②Cartea silvicultorului  prof.univ.dr.ing. Ioan Milescu 
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Curriculum în Dezvoltare Locală 

Electronică Virtuală 
 

       Ing. Elena Gabriela TATARU,  

Ing. Viorica ZAHARCIUC  

Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați 

 

 

1.Notă introductivă 

 

Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ face parte din 

cultura de specialitate aferentă domeniului de pregătire de bază Electronică 

Automatizări, clasa a X-a, Calificarea: Tehnician în automatizări/Tehnician 

electronist/Tehnician operator tehnică de calcul, ciclul inferior al liceului, filiera 

tehnologică şi are alocat un număr de 90 de ore din care: 

90 ore – instruire practică = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi (stagii de pregătire practică) 

Această ofertă curriculară, asigură cadrul pentru realizarea unei instruiri 

care să permită, în contextul tehnologic oferit de agenţii economici locali,  

formarea în totalitate a abilităţilor şi atitudinilor descrise în SPP-urile 

corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4, din domeniul de pregătire 

profesională Electronică automatizări sau în continuarea pregătirii într-o calificare 

de nivel superior. 

Scopul modulului este de a da posibilitatea elevilor să cunoască 

importanţa socială actuală şi de perspectivă privind organizarea diferitelor 

sectoare de muncă din domeniul electronic.  

Să urmărească comportamentul lucrătorilor din diferite compartimente; 

Să identifice problemele de organizare din compartimentele urmărite; 

Să  alcătuiască un plan de rezolvare a unei probleme simple; 

Să rezolve o problemă reală într-un loc de muncă tipic domeniului; 

Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. 

Modulul este în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii pe plan local. 

Învăţarea devine un proces clar orientat spre motivaţia pentru acţiune, 

competenţele angajează achiziţiile anterioare ale elevului, iar posibilitatea 

concretă de a face anumite lucruri ca urmare a formării competenţei creşte 

motivaţia pentru învăţare. 

Profesorul devine organizator al unor experienţe de învăţare relevante 

pentru elevi şi poate spori această relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de 

instrumente şi resurse didactice. 

Pentru a realiza stagiul de pregătire practică s-a încheiat un parteneriat de 

colaborare cu agentul economic: Lacon Electronic SRL Galați 

Unul din obiectivele principale ale parteneriatului este elaborarea 

curriculumului de dezvoltare locală în vederea asigurării relevanţei pentru piaţa 
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muncii a abilităţilor şi atitudinilor absolvenţilor şi facilitarea inserţiei 

absolvenţilor pe piaţa muncii. 

 

2. STRUCTURĂ MODUL  

Corelarea dintre rezultatele învățării din SPP și conținuturile învățării:  

 

URÎ 3. Realizarea circuitelor electronice simple cu 

componente analogice discrete 
Conţinuturile 

învăţării 

Situații de 

învățare 
Cunoștinte Abilităţi Atitudini 

3.1.1. 

Tehnologie 

electronică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 

Joncțiunea pn 

 

 

 

 

3.1.4 

Componente 

electronice 

discrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Selectarea 

materialelor 

pentru realizarea 

cablajelor 

3.2.2.Realizarea 

circuitelor 

electronice 

cablate in 

conformitate cu 

schema 

electronica 

3.2.4.Imprimarea 

cablajelor 

3.2.5.Corodarea 

cablajelor 

3.2.8. Lipirea 

componentelor 

discrete pe 

placile de cablaj 

imprimat 

 

3.2.10 

Întelegerea 

comportării 

joncțiunii pn 

3.2.11 Selectarea 

componentelor pt 

realizarea 

circuitelor 

electronice 

3.2.12 

Identificarea 

terminalelor 

componentelor 

 

3.3.1.Colaborarea 

cu membrii 

echipei de lucru 

in scopul 

îndeplinirii 

sarcinilor de 

lucru 

 

3.3.2. Asumarea, 

în cadrul echipei 

de la locul de 

muncă, a 

responsabilităţii 

pentru sarcina de 

lucru primită; 

 

 

 

3.3.3. Asumarea 

iniţiativei în 

rezolvarea de 

probleme; 

 

 

 

 

 

3.3.4.Adaptarea 

la cerințele și la 

dinamica 

evoluției 

tehnologice 

 

 

Pentru EWB și 

Eagle: 

 

Elemente 

introductive 

soft 

proiectare: 

Prezentare 

generală. 

Structurarea 

programului de 

proiectare. 

Interfaţa 

program: 

meniuri şi bare 

de instrumente. 

Biblioteci de 

componente 

electronice: 

Prezentare 

biblioteci de 

componente. 

Elemente 

asociate unei 

componente. 

Căutarea şi 

selecţia 

componentelor 

în biblioteci. 

Editarea şi 

crearea 

componentelor. 

Editorul de 

scheme: 

 

 

 

Diferenţierea 

cunoştinţelor 

elevilor se va 

face prin: 

abordarea tuturor 

stilurilor de 

învăţare (auditiv, 

vizual, practic 

sau prin contact 

direct) formarea 

de perechi de 

elevi cu 

aptitudini diferite 

care se pot ajuta 

reciproc.  

 

 

 

Diferenţierea 

sarcinilor şi 

timpului alocat se 

vor efectua prin: 

prezentarea 

temelor în mai 

multe moduri  

 fixarea de sarcini 

în funcţie de 

abilităţi 

 

 

Fixarea sarcinilor 

de la uşor la greu.  
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3.1.5. Circuite 

electronice 

simple 

realizate cu 

componente 

analogice 

discrete 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 

Norme de 

sănătate si 

securitate in 

munca 

 

3.1.7 

Norme de 

protecție a 

mediului din 

domeniul 

electronicii 

electronice 

discrete 

3.2.14 Masurarea 

parametrilor 

componentelor 

electronice 

analogice cu 

ajutorul 

aparatelor de 

măsură și control 

3.2.15 

Verificarea 

funcționalității 

componentelor 

electronice 

analogice cu 

ajutorul 

aparatelor de 

măsură si control 

3.2.17 Selectarea 

componentelor pt 

realizarea 

circuitelor 

electronice 

simple 

3.2.20 

Verificarea 

funcționalității 

circuitelor 

electronice 

realizate 

3.2.21 

Interpretarea 

rezultatelor 

verificării 

parametrilor 

circuitelor 

realizate cu 

componente 

electronice 

analogice 

discrete 

3.2.22 

Remedierea 

defectelor 

constate in 

realizarea 

circuitelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.Adoptarea 

atitudinii critice 

si de reflectare si  

folosirea 

responsabila a 

materialelor de 

informare 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.Respectarea 

normelor de 

sănătate  şi 

securitate în 

muncă. 

3.3.7.Respectarea 

normelor de 

protecţie a 

mediului. 

 

Configurarea 

iniţială. 

Meniuri de 

comenzi. 

Organizarea 

planşei de 

lucru. 

Reguli de 

amplasare 

optimă a 

componentelor. 

Crearea de 

planşe de lucru 

multiple. 

Detectarea 

erorilor de 

desenare. 

Procesarea 

schemei 

electronice 

realizate cu 

editorul de 

scheme: 

Numerotarea 

componentelor. 

Amplasarea de 

etichete, texte şi 

obiecte 

desenate în 

schemă. 

Vizualizarea 

informaţiilor 

despre 

componente, 

trasee şi 

joncţiuni. 

Înlocuire 

componente sau 

trasee de 

interconectare. 

Verificări şi 

corecţii finale. 

Elemente 

introductive 

pentru 

realizarea 

desenului 

 

 

 

 

Diferenţierea 

răspunsului se va 

realiza prin: 

utilizarea 

autoevaluării şi 

solicitarea 

elevilor de a-şi 

impune 

obiective. 
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3.2.23.Aplicarea 

normelor de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă. 

3.2.24 Aplicarea 

normelor de 

protecţie a 

mediului 

3.2.25 

Utilizarea 

corectă a 

vocabularului 

comun şi a celui 

de specialitate; 

 

plăcii 

imprimate: 

Crearea 

desenului plăcii 

imprimate 

pornind de la 

schemă. 

Configurarea 

iniţială a 

programului. 

Meniuri de 

comenzi. 

Amplasarea 

componentelor. 

Metode şi reguli 

de realizare a 

traseelor. 

Verificări şi 

corecţii finale. 

 

Imprimarea 

schemei şi a 

desenului de 

cablaj: 

Setarea 

adecvată a 

opţiunilor de 

imprimare. 

Listarea 

schemei şi a 

desenului de 

cablaj. 

-Realizarea 

practică a unui 

circuit 

basculant 

astabil 

-Simularea unui 

circuit 

basculant 

astabil,  in EWB 

-Simularea în 

EWB a 

.redresoarelor 

monoalternanță 

, dublă 

alternanță,  a 
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stabilizatoarelor 

parametrice  

-Simularea 

Porților logice 

ȘI, SAU, NU, 

ȘI-NU, SAU-

NU, SAU 

EXCLUSIV  in 

EWB 

 

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (ECHIPAMENTE, 

UNELTE ȘI INSTRUMENTE, MACHETE, MATERII PRIME ȘI 

MATERIALE, DOCUMENTAȚII TEHNICE, ECONOMICE, JURIDICE 

ETC.) NECESARE DOBÂNDIRII REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

(EXISTENTE ÎN ŞCOALĂ SAU LA OPERATORUL ECONOMIC):  

 

- echipamente specifice de laborator; 

- ampermetre, voltmetre, ohmmetre, multimetre analogice și digitale, surse de 

alimentare, generatoare de semnal, osciloscop; 

- componente pasive de circuit, active de circuit, conductoare; 

- auxiliare curriculare, fişe de lucru, fişe de documentare, fişe ajutătoare, planşe 

didactice, reviste de 

specialitate, documentaţia lucrărilor practice (cărţi tehnice, dicţionare de termeni 

tehnici, 

normative specifice, fişe individuale de instructaj de SSM şi PSI, standarde 

tehnice, standarde de 

evaluare) etc. 

- videoproiector, sistem de calcul conectat la internet;; 

- documentaţie tehnică; 

- soft educațional (Electronics workbench, Eagle); 

- echipament de protecţie. 

 

 

4. SUGESTII METODOLOGICE  

Conţinuturile CDL-ului „Electronică virtuală” trebuie să fie abordate într-

o manieră integrată, corelată cu particularităţile şi cu nivelul iniţial de pregătire al 

elevilor. Această secţiune are rolul de a orienta asupra modalităţilor de dezvoltare 

a rezultatelor învăţării, prin intermediul conţinuturilor precizate şi având în vedere 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini prevăzute în unitatea de rezultate ale învăţării.  

Fiecare elev are un stil de învăţare propriu. Pe de altă parte, complexitatea 

situaţiilor de viaţă ale omului modern reclamă o adaptare continuă a stilului 

propriu la cerinţele sarcinii de lucru. Cu alte cuvinte, mediul concret în care vor 

lucra îi va pune în situaţia de a analiza informaţiile şi de a acţiona în consecinţă, 
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folosind atât senzorii vizuali cât şi capacităţile motorii şi intelectuale. Din aceste 

considerente, activităţile de învăţare trebuie să răspundă unor stiluri variate de 

învăţare, în care să se regăsească fiecare elev şi care să contribuie la extinderea 

abilităţilor individuale de a relaţiona cu „lumea reală”. Pregătirea se recomandă a 

se desfăşura în laboratoare/ cabinete de specialitate/ ateliere de instruire practică 

din unitatea de învăţământ sau de la operatorul economic, dotate conform 

recomandărilor menţionate mai sus, sub coordonarea profesorului de specialitate/ 

maistrului instructor. Pentru formarea competenţelor cheie este necesar a fi 

utilizate activităţi de învăţare prin care elevii să-şi dezvolte abilităţile de lucru în 

echipă, de comunicare, asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme etc. 

Pentru modulul „Electronică virtuală” pot fi utilizate, pe lângă metodele de 

învăţământ clasice si metode alternative, specifice învăţării centrate pe elev, ca de 

exemplu: observarea sistematică, harta păianjen, cubul, peer learning – metoda 

grupurilor de experţi, studiul de caz, proiectul, portofoliul 

1  

Aceste activități de învățare vizează:  

- aplicarea metodelor centrate pe elev, pe activizarea structurilor cognitive şi 

operatorii ale elevilor, pe exersarea potenţialului psiho-fizic al acestora, pe 

transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie;  

- îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 

elevului (documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, 

exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, 

tehnica muncii cu fişe tehnologice) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de 

echipă, de grup); 

- folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu 

obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete cum ar fi modelul 

experimental, activităţile de documentare, modelarea, observaţia/ investigaţia 

dirijată etc.; 

Pentru atingerea rezultatelor învăţării pot fi derulate următoarele activităţi de 

învăţare:  

- activităţi de documentare;  

- problematizarea;  

- învăţarea prin descoperire; 

- activităţi practice;  

- studii de caz;  

- activităţi de lucru în grup/ în echipă. 

 

5. SUGESTII PRIVIND EVALUAREA  

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică 

prin care profesorul va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. 

Evaluarea determină măsura în care elevii au atins rezultatele învăţării stabilite în 

standardele de pregătire profesională. Se recomandă, ca în parcurgerea modulului, 

să se utilizeze atât evaluarea de tip formativ, cât și de tip sumativ, pentru 

verificarea atingerii rezultatelor învăţării. Elevii vor fi evaluaţi în ceea ce priveşte 
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atingerea rezultatelor învăţării specificate în cadrul modulului. Având în vedere 

că promovarea modulului presupune achiziţii cognitive şi abilităţi practice se vor 

elabora instrumente de evaluare a ambelor tipuri de achiziţii.  

Combinarea evaluării rezultatelor învățării într-o singură situaţie sau 

scenariu de rezolvare a unei probleme ar fi una dintre soluţii. De asemenea, pentru 

o a realiza o evaluare cât mai corectă şi completă, se vor folosi atât metodele 

tradiţionale (probe orale, scrise, practice) cât şi cele alternative (proiectul, 

portofoliul, studiul de caz, observarea activităţii şi comportamentului elevului, 

jurnalul de practică, portofoliul).  

Realizarea instrumentului de evaluare trebuie să aibă ca punct de pornire o 

situaţie concretă (practică). Prin raportare cu aceasta, se vor identifica cunoştinţele 

teoretice și/ sau abilitățile practice, dar și atitudinile care trebuie evaluate. 

Instrumentul de evaluare se va corela cu Standardul de evaluare din Standardul de 

Pregătire Profesională. 

 

PROBĂ PRACTICĂ 

Enunţ:  

 

Realizaţi practic un circuit basculant astabil. Realizaţi cablajul în Eagle  

pentru un circuit basculant astabil și simulați funcționarea circuitului basculant 

astabil în Electronics workbench.  

Cerinţe: 

Verificaţi şi explicaţi funcţionarea schemei electrice. 

După vizualizarea semnalelor pe osciloscop, completaţi următoarele tabele: 

Tab. 1. Datele necesare calculării perioadei semnalelor Uc1 şi Ub1: 

Mărimea 

fizică 

măsurată 

dx – număr 

diviziuni 

pe 

orizontală 

Atx – 

(indicaţie 

bază 

de timp) 

Relaţia 

de calcul 

Valoarea 

calculată 

Unitatea 

de măsură 

T (Uc1)      

T  (Ub1)      

 

Tab.2. Datele necesare analizării semnalelor vizualizate pe oscilosop: 

Mărimea 

fizică 

măsurată 

dy – număr 

diviziuni 

pe 

verticală 

Aty – 

(indicaţie 

atenuator) 

Relaţia 

de calcul 

Valoarea 

calculată 

Unitatea 

de măsură 

Uc1      

Uc2      

Ub1      

Ub2      
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Exemplu: Circuit basculant astabil. 

 
 

 

Fig. 1..a. Schema electrică (cu 

tranzistoare npn) simulată a unui 

circuit basculant astabil 

Fig. 1.b. Diagramele de variaţie ale 

tensiunilor din circuitul basculant 

astabil (cu tranzistoare npn) în urma 

simulării: 

a. tensiunea pe colectorul lui T1; 

b. tensiunea pe colectorul lui T2. 

 

Criteriile de evaluare şi notare 

Se acordă 10 puncte astfel: 

 

Nr 

crt 
Criterii de evaluare 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

1 
Respectarea regulilor de tehnica 

securităţii muncii specifice probei 
1 

 

2 Realizarea schemei electrice 2  

3 Estetica schemei electrice 1  

4 
Alegerea şi utilizarea corectă a 

aparatelor de măsură 
1 

 

5 
Verificarea şi explicarea funcţionării 

schemei electrice 
1 

 

6 Completarea corectă a tabelelor 2  

7 
Enunţarea corectă a observaţiilor şi 

concluziilor 
1 

 

8 Puncte acordate din oficiu 1  

 TOTAL 10  
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Realizarea de accesorii vestimentare din materiale textile 

reciclabile 

Activitate de bună practică 

 

Prof. Dr. ing. Bianca Cristina LENGYEL 

Liceul Tehnologic Jimbolia 

 

 Obiectivele propuse la activitatea de realizare a accesoriilor din materiale 

textile reciclabile sunt: verificarea cunoștiințelor dobândite în procesul 

educațional, dezvoltarea abilităților de cooperare și de competiție, a spiritului 

umanitar, valorificarea potențialului creativ în domeniul designului vestimentar, 

recunoașterea activităților desfășurate în sectorul extrașcolar, asigurarea calității 

procesului de învățământ, dezvoltarea culturii antreprenoriale ale elevilor, 

stimularea creativității elevilor si dezvoltarea simțului pentru frumos, dar și 

realizarea unor accesorii vestimentare din diferite materiale textile reciclabile. 

 Accesoriile prin definiție nu sunt esențiale, indispensabile din punct de 

vedere funcțional, dar pot avea rol însemnat in compoziția imaginii. Unul din 

cadourile cele mai expresive, dar în același timp nemuritoare sunt bijuteriile. În 

special reprezentantele sexului frumos sunt cele care apreciază cel mai bine 

prezența unei bijuterii. Pentru a putea întelege mai bine specificitatea fiecărei părți 

componente a unei bijuterii - diamante, perle, dar și a materialului din care este 

compusă vă prezentăm un mic dicționar explicativ. În acest fel veți putea întelege 

mai bine ce cumpărați. Este aproape de neconceput în ziua de azi să vezi pe cineva 

pe stradă fără a avea ceva atârnat de mână sau de umăr. Chiar și bărbații cară după 

ei ceva, o servietă, un rucsac citadin….. că avem asupra noastră hârtii, chei, 

telefoane, agende, o mică trusă de farduri sau lucruri care nici nu-ți trec prin cap, 

dar care se dovedesc a fi utile când nici nu te aștepti. O geantă care , în funcție de 

stilul de viață al fiecăruia, trebuie să fie cât de cât funcțională ,dar mai ales să 

îndeplinească niște criterii estetice ce țin de gustul fiecăruia. Prin forma și culoarea 

sa, părul e o componentă însemnată a înfățișării individuale, face parte din 

semnalmente oficiale, ca și culoarea ochilor sau încălțămintea. Se poartă părul 

prins într-o coadă sau suvițe împletite în cele mai creative moduri ,iar imaginea 

glamour a sezonului este mult mai cuminte – ondulări mari caracterizate de o 

feminitate lejeră. 

  Tendințele de primăvara-vară 2019 pregătește un sezon al reîntoarcerii la 

simplitate, în care coafurile inspiră o atitudine relaxată. 

 Unele accesorii pe care le avem în  prezentare au fost făcute din alte 

accesorii mai vechi, care nu mai puteau fi folosite. Dintr-un colier mai vechi pe 

care l-am primit de la bunica mea am făcut un alt colier. Pe acela  l-am desfacut 

si am adăugat alte culori și am schimbat și ața pe care erau puse mărgelele.  
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Cât despre sezonul primăvară-vară din 2019, tendința generală a modei va 

fi de a trece la culori foarte vii, de la contrastul alb-negru si de la griurile pastelate 

și întoarcerea la minimalism.   

Din garderoba niciunei doamne care se respectă nu pot lipsi accesoriile, 

care îi completează și îi personalizează ținuta. Pentru a vă simți cu adevărat 

specială, modernă si elegantă, cele de marochinărie, confecționate din piele 

veritabilă, în diverse culori – poșeta, portofelul, portchei-ul sau cureaua - sunt doar 

câteva dintre 'ingredientele' care funcționează ca o tăcuta carte de vizită, atunci 

când mergeți la birou, la plimbare sau când luați cina la restaurant.  

Poze din cadrul realizării acestor accesorii din materiale textile reciclabile 

: 
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Având în vedere impactul produs asupra comunității și a elevilor, dorim 

realizarea mai multor activități în cadrul comunității, deoarece se sensibilizează 

atât spiritul creator, de antreprenoriat cât și imaginația elevilor în ceea ce privește 

creația vestimentară. 
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Test de evaluare Iniţială 

Anul şcolar 2018-2019 

Clasa a X-a I -Electronică automatizări 
 

Prof: Irinel-Marius DUŢĂ 

Colegiul „Spiru Haret” Municipiul  Ploieşti 

 

 

Numele şi prenumele elevului:…………………………….. 

Data susţinerii testului:21.09.2018 

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă  90 de puncte.  

  Din oficiu se acordă 10 puncte. 

• Timpul efectiv de lucru este de 50 minute. 

 

Subiectul. I.       TOTAL: 14 puncte 

  Încercuiţi pe foaie litera corespunzătoare răspunsului corect: 

    1.  Două rezistoare identice, având valoarea rezistenţei de 100 Ω se conectează     

    în  paralel.Rezistenţa echivalentă a grupării este: 

       a. 150 Ω; 

 b.  0 Ω; 

 c.  300 Ω; 

 d.  50 Ω. 

      2.  Formula de calcul a rezistenţei adiţionale  este: 

        a.  rad=
1n

ra
 b. rad=ra

1n

n
 

  c.  rad=ra(n-1)                                      d. rad=ra(n+1)                                       

       3.  Faradul este unitatea de măsură pentru: 

  a.  forţa electrică; 

  b.  tensiunea electrică; 

  c.  capacitatea electrică; 

  d.  frecvenţă. 

     4.Definiţia accidentului de muncă este: 

  a. vătămarea violentă a organismului uman care provoacă invaliditate sau deces; 

  b. intoxicaţia acută profesionala care provoacă deces; 

  c. vătămarea violenta a organismului uman sau intoxicaţia acută profesională 

care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de 

serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile, 

invaliditate sau deces; 

  d. vătămarea violenta a organismului uman care provoacă incapacitate temporară 

de  muncă de cel puţin 3 zile, invaliditate sau deces. 
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        5. Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: 

   a.  Kelvin; 

   b.  candela; 

   c.  coulombul; 

   d.  voltul. 

        6.Capacitatea echivalentă a două condensatoare conectate în serie având 

capacităţile                

           C1=C2=2μF este :                       

         a. 1μF; 

   b. 0,5μF; 

   c. 0,25μF; 

   d. 2μF. 

       7.Zgârietura  este considerata un accident: 

    a. electric; 

   b. mecanic; 

   c. chimic; 

   d. termic. 

 

Subiectul. II                                                                    TOTAL: 52 puncte 

 

     A.  Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor :                         15 puncte 

     1.Coala de hartie având formatul A3 are dimensiunile 210 297 mm . 

     2.Corpurile încărcate cu sarcină electrică de semne contrare se resping. 

     3.Intensitatea curentului electric reprezintă sarcina ce străbate   secţiunea 

transversală a         unui  conductor în unitatea de timp. 

     4.Legile lui Ohm sunt valabile pentru nodurile de reţea electrică. 

     5.Teorema II a lui Kirchhoff este valabilă pentru ochiul de reţea. 

     B.  În coloana A sunt enumerate tipuri de concepte, iar în coloana B exemple. 

Realizaţi asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din 

coloana B.                                                                                                           

                                                                                                        12 puncte 

 

A.TIP DE CONCEPT B.EXEMPLU 

1.instrument pentru măsurat 

lungimi 

a.schiţa 

2.instrument pentru trasarea 

cercurilor 

b.rigla 

3.desen întocmit cu mâna liberă.

  

c.compas 

4.plane de proiecţie  d.indicator 

 e.orizontal,vertical,lateral 
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 C.  Efectuaţi transformările                                                                   25 puncte  

194 kΩ =…… Ω 

 0,008μF =……nF  

 0,07 kg =……g  

 6,25 m2 =……cm2  

 94dam=……m 

 

Subiectul. III                                                                                                   TOTAL: 

24 puncte 

1.În imaginile următoare sunt ilustrate două aparate de măsură              

                                        
                       A                                                                             B 

a) Specificaţi tipul aparatului de măsură, din punctul de vedere al afisării 

rezultatului măsurării, 

pentru fiecare aparat ilustrat.                                                                                           5 

puncte 

 

 

 

b)Precizaţi un avantaj al aparatului de măsură ilustrat în imaginea de la punctul A.       

5 puncte 

 

 

 

 

2. Se consideră un circuit simplu în care se cunosc E= 5V, r=1Ω(rezistenţa internă 

a  sursei) şi  

     R=9 Ω. Calculaţi căderea de tensiune pe rezistorul R precum şi curentul electric 

prin  

     circuit.                                                                                                                        14 

puncte 

 

 

          Mult succes ! 
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Barem de corectare şi notare 

Clasa a X-a-Electronică automatizări 

 

 

Subiectul. I.-14 puncte 

 

1-d ;2-c ;3-c ;4-c ;5-c ;6-a ;7-b 

Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. 

Subiectul. II.-52 puncte 

A. (15 p)1-F ; 2-F ;3-A ; 4-F ;5-A 

Se acordă 3 puncte pentru fiecare răspuns corect 

B. (12 p) 1-b ; 2-c ; 3-a ;4-e 

Se acordă 3 puncte pentru fiecare răspuns corect 

C. (25p) 

194 kΩ =194000 Ω 

 0,008μF =8nF  

 0,07 kg =70g  

 6,25 m2 =62500cm2  

 94dam=940m 

Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect 

Subiectul. III.-24 puncte 

1.10 puncte 

   a)Aparat digital sau aparat cu afişare digitală sau cu cifre pentru imaginea A şi 

afişare analogică sau cu ac indicator pentru imaginea B(aparat analogic) 

     Se acordă  5 puncte pentru răspuns corect 

   b)Se acordă  5 puncte pentru precizarea corectă a unui avantaj. 

 2. 14 puncte Intensitatea curentului prin circuit I=
rR

E


 

 

I=
10

5V
=0,5A 

Tensiunea pe rezistorul R se obţine cu formula:U=RI 

U=9Ω*0,5A=4,5V 

Se acordă:  

 4 puncte pentru fiecare formulă,  

 2 punct pentru fiecare calcul,  

 1 punct pentru indicarea fiecărei unităţii de măsură. 

Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte 

Se acceptă orice variantă corectă posibilă. 
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Fişă de lucru - lucrare de laborator 

Modularea și demodularea în amplitudine 

  

Prof. Nicodim UNGUR  

Prof. Silviu ROITI 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

 

   

Materiale necesare 

 - Platformă de experimentare-modulator/demodulator în amplitudine; 

 - Generator de joasă frecvenţă; 

 - Osciloscop; 

 - Sursă de tensiune stabilizată 24 V cc; 

 - Cordoane de legătură.  

Cunoştinţe teoretice necesare 

Modulaţia în amplitudine-MA este procesul prin care se realizează 

modificarea parametrului amplitudine-A a unui semnal de înaltă frecvenţă-F 

(numit purtătoare), în funcţie de un semnal de joasă frecvenţă-f (numit semnal 

modulator), avînd amplitudinea- a. 

     

Purtătoarea are expresia:      

 

Semnalul modulator are expresia:  

 

Un lanţ de transmitere a informaţiei prin semnale modulate cuprinde; 

sursa de semnal, traductor electroacustic de emisie, modulator, mediul de 

transmisie, demodulator, traductor electroacustic de recepţie. 

      Modulaţia în amplitudine se realizează prin montaje cu elemente neliniare 

de circuit: diode, tranzistoare sau cu circuite integrate, numite modulatoare. 

  Frecvenţele obţinute la ieşirea modulatorului sunt: 

f; 2f; F-f; F; F+f; 2F.  

Simbolul modulatorului este: 

MOD 

 

Se defineşte gradul de modulaţie în MA: 
aA

aA
m




  

Operaţia inversă modulării este demodularea realizată de către un demodulator.    

 Simbolul demodulatorului este: 

uF=A cos2πFt uf=a cos2πft 
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DEMOD 

 
 Desfăşurarea lucrării 

   I. Realizaţi montajul de mai jos fără alimentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma de experimentare - Modulator /demodulator în amplitudine (P17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorile componentelor din schemă: 

R1=1,5 MΩ;  C1=47 pF;   D- EFD108 

1 

Platformǎ de 
experimentare 

Modulator 
/demodulator 

Sursă 
stabilizată 

24Vcc 
 

 

Generator 
sinusoidal 

4 

3 2 5 7 6 8 

 

 

Osciloscop 
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R2=2,2 K Ω;  C2=1 nF;   T- BC 107 

R3=3,9 KΩ;  C3=0,1 μF; 

R4=2,2 K Ω;  C4=4,7 nF; 

R5=3,3 K Ω;  C5=1,5 nF; 

R6=6,8 K Ω;  C6=790 pF; 

   C7=1,5 μF; 

  II. Conectaţi alimentarea (amplitudinea semnalului modulator se stabileşte între   

1-10V, iar frecvenţa lui între 500-3000Hz),vizualizaţi şi desenaţi: 

a. la borna 6, forma reală a semnalului nemodulat; măsuraţi şi notaţi valoarea  

frecvenţei purtătoare. 

b. la borna 7, forma reală a semnalului modulat (reglaţi frecvenţa semnalului 

modulator astfel încît oscilograma să fie stabilă, iar fenomenul de modulaţie 

evident); măsuraţi şi notaţi valorile amplitudinilor A şi a. 

c. la borna 8, forma reală a semnalului demodulat. 

        

  III. Calculaţi gradul de modulaţie pentru oscilograma de la punctul b. 

  IV.   Întocmiţi referatul lucrării care trebuie să conţină: 

- Oscilogramele obţinute la punctele a,b şi c 

- Valorile măsurate ale frecvenţei purtătoare şi ale amplitudinilor 

- Gradul de modulaţie calculat la punctul III. 

 

FIŞA PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI 

 

Modulul (unitatea de competenţă): 

Numele elevului: _________________________ 

Numele profesorului:  _________________________ 

 

 

Competenţe 

care trebuie 

dobândite 

Data 

Activităţi 

efectuate şi 

comentarii 

Data 

Aplicare în 

cadrul unităţii de 

competenţă 

Evaluare 

Bine 
Satisfă

cător 
Refacere 

        

        

Comentarii Priorităţi de dezvoltare 
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Competenţe care urmează să fie  

dobândite  (pentru fişa următoare) 
Resurse necesare 

 

SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FIŞEI DE PROGRES 

 

 Competenţe care trebuie dobândite 

Această fişă de înregistrare este făcută pentru a evalua, în mod 

separat, evoluţia legată de diferite competenţe. Acest lucru înseamnă 

specificarea competenţelor tehnice generale şi competenţe pentru abilităţi 

cheie, care trebuie dezvoltate şi evaluate. 

 Activităţi efectuate şi comentarii  

Aici ar trebui să se poată înregistra tipurile de activităţi efectuate 

de elev, materialele utilizate şi orice alte comentarii suplimentare care ar 

putea fi relevante pentru planificare sau feed-back. 

 Aplicare in cazul unităţii de competenţă 

Aceasta ar trebui să permită profesorului să evalueze măsura în 

care elevul si-a însuşit competenţele tehnice generale, tehnice specializate 

şi competenţele pentru activităţi cheie, raportate la cerinţele pentru întreaga 

clasă. Profesorul poate indica gradul de îndeplinire a cerinţelor prin bifarea 

uneia din următoarele trei coloane. 

 Priorităţi pentru dezvoltare 

Partea inferioară a fişei este concepută pentru a menţiona 

activităţile pe care elevul trebuie să le efectueze în perioada următoare ca 

parte a viitoarelor module. Aceste informaţii ar trebui să permită 

profesorilor implicaţi să pregătească elevul pentru ceea ce va urma. 

 Competenţele care urmează să fie dobândite 

În această căsuţă, profesorii trebuie să înscrie competenţele care 

urmează a fi dobândite. Acest lucru poate implica continuarea lucrului 

pentru aceleaşi competenţe sau identificarea altora care trebuie avute în 

vedere. 

 Resurse necesare  
Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate: manuale 

tehnice, seturi de instrucţiuni şi orice fel de fişe de lucru care ar putea 

reprezenta o sursă de informare suplimentară pentru un elev care nu a 

dobândit competenţele cerute. 
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Strategii în sprijinul dezvoltării educației globale / exemple 

de bună practică 
 

 

Profesor: ing. Iulia DANILOV 

Profesor: Mariana RADU 

Clubul Copiilor Gura Humorului 

 

Rezumatul lucrării: 

”Lecţia cea mai mare din lume” aduce copiilor din întrega lume obiectivele 

globale, ajungând în peste 130 ţări şi la  milioane de copii de la lansarea sa, în 

septembrie 2015, de către O.N.U. 

Tematica lecţiei a fost axată pe Obiectivul 4, „Asigurarea unei educaţii de 

calitate, incluzive şi echitabile, şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a 

lungul vieţii, pentru toţi”. Este abordat lucrul în echipă, la nivel general, ca unul 

dintre elementele cheie în paradigma educaţiei incluzive, respectiv ca metodă 

activ-participativă în procesul educaţional. Deşi generală, abordarea este 

realizată din perspectiva factorilor interesaţi implicaţi în proces, cu furnizarea 

unor exemple de bună practică din punct de vedere teoretic, cu nuanţări ale 

aspectelor practice şi/sau din punct de vedere al implementării lucrului în echipă. 

 

Motto:  

”În unele părţi ale lumii, elevii merg la şcoală în fiecare zi, este viaţa lor normală, 

dar în alte părţi ale lumii, ne îndreptăm acum spre educaţie... care este ca un dar 

preţios, este ca un diamant!”        

  Malala Yousafzai 

 

În 2015, Organizaţia Naţiunilor Unite a lansat Obiectivele globale pentru 

dezvoltare durabilă, cu intenţia de a înlătura sărăcia extremă, a lupta împotriva 

inegalităţii şi a nedreptăţii, precum şi pentru a remedia schimbările climatice până 

în anul 2030. De îndeplinirea acestor obiective depinde sănătatea Planetei şi a 

tuturor locuitorilor săi, iar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie să fim 

conştienţi de importanţa atingerii acestora. Este de datoria tuturor guvernelor, 

întreprinderilor, societății civile și a publicului larg să colaboreze pentru a construi 

un viitor mai bun pentru toată lumea. 

Organizaţia Naţiunilor Unite, înfiinţată în urma celui de-al doilea război 

mondial cu scopul de a contribui la stabilizarea relaţiilor internaţionale şi la 

asigurarea păcii, s-a angajat într-o gamă largă de activităţi pentru a îmbunătăţi 

viaţa oamenilor din lumea întreagă, printre obiectivele principale fiind eliminarea 

sărăciei şi asigurarea drepturilor omului. 

Activităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite sunt guvernate de cele 193 de 

state membre şi sunt rezultatul unor complexe negocieri politice. 
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Lumea se confruntă astăzi cu o serie de provocări majore, de la 

schimbările climatice la boli infecţioase, care nu sunt strict localizate, necesitând 

acţiuni internaţionale, iar aici poate să intervină Organizaţia Naţiunilor Unite 

oferind o platformă unică pentru generarea unor soluţii vitale necesare în 

rezolvarea acestor probleme globale. 

„Lecţia cea mai mare din lume” aduce copiilor din lumea întreagă cele 17 

obiectivele globale, ajungând în  peste 130 de ţări şi milioane de copii de la 

lansarea sa în septembrie 2015.  

 În sprijinul obiectivelor vin filme animate scrise de Sir Ken Robinson, 

animate de Aardman și introduse de figuri pe care elevii le cunosc și le respectă, 

precum Emma Watson, Serena Williams, Malala Yousafzai, Kolo Touré, Neymar 

Jr, Hrithik Roshan și Nancy Ajram. Aceste filme stabilesc un context pentru 

obiective și îi inspiră pe elevi să își folosească puterile creative pentru a le susține 

și a lua măsuri în folosul lor. 

  

Cele 17 obiective globale sunt:  

►Eradicarea sărăciei în toate formele ei, pretutindeni; 

►Eradicarea foametei, realizarea securităţii alimentare şi a unei alimentaţii 

îmbunătăţite, promovarea agriculturii sustenabile; 

►Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi şi la toate 

vârstele; 

►Asigurarea educaţiei de calitate, incluzive şi echitabile, şi promovarea 

oportunităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, pentru toţi; 

►Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi fetelor; 

►Asigurarea disponibilităţii şi a managementului sustenabil al apei şi salubritate 

publică; 

►Asigurarea accesului la energie modernă, sigură şi sustenabilă pentru toţi; 

►Promovarea creşterii economice continue, incluzive şi sustenabile, ocuparea 

completă a forţei de muncă şi muncă decentă pentru toţi; 

►Construirea unei infrastructuri flexibile, promovarea industrializării sustenabile 

şi incluzive, şi încurajarea inovării; 

►Reducerea inegalităţilor în interiorul ţării şi între ţări; 

Oraşe şi aşezări umane incluzive, sigure, flexibile şi sustenabile; 

►Asigurarea de modele de consum şi de producţie sustenabile; 

►Luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbării climatice şi a efectelor 

acesteia; 

►Conservarea şi utilizarea sustenabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine 

în vederea unei dezvoltări durabile; 

►Protejarea, refacerea şi promovarea utilizării sustenabile a ecosistemelor 

terestre, management sustenabil al pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea 

degradării pământului şi a pierderii biodiversităţii; 

►Promovarea societăţilor paşnice şi incluzive pentru o dezvoltare durabilă, 

asigurarea accesului la justiţîe pentru toţi, crearea de instituţii eficace, 

responsabile şi incluzive pentru toţî; 
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►Întărirea mijloacelor pentru implementarea şi revitalizarea Parteneriatului 

Global pentru Dezvoltare Durabilă. 

Asigurarea unei educaţii de calitate, incluzive şi echitabile, şi 

promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi a constituit 

obiectivul central pe care ne-am axat participarea la World Largest Lesson. 

Pentru a obţine o educaţie de calitate, nu este suficient ca elevii să meargă la 

şcoală, ci trebuie să aibă un mediu de învăţare sigur şi să fie îndrumaţi de la o 

vârstă fragedă de dascăli autentici, inspiraţi şi pasionaţi. 

Acest obiectiv al educaţiei de calitate abordează condiţiile mai ample 

necesare pentru a realiza acest lucru, incluzând accesul universal la învăţământul 

preşcolar, eliminarea diferenţelor de gen şi a barierelor din calea educaţiei cu care 

se confruntă unii elevi – cu handicap, de anumite etnii sau victime ale diferitelor 

forme de violenţă. 

Acesta include, totodată, fonduri globale în creştere pentru burse 

internaţionale şi formarea cadrelor didactice. 

Realizarea unei educaţii de calitate, 

incluzive şi echitabile pentru toţi, este 

esenţială deoarece  poate contribui la 

atingerea mai multor obiective, cum ar fi: 

egalitatea de gen – obiectivul 5, ruperea 

ciclului sărăciei – obiectivul 1, locuri de 

muncă decente şi economii înfloritoare – 

obiectivul 8, o viaţă mai sănătoasă – 

obiectivul 3.  

Deasemenea, prin educaţie putem promova valorile morale, empatia, 

toleranţa, care asigură incluziunea şi reducerea inegalităţîlor – obiectivul 10, ceea 

ce conduce la societăţi paşnice – obiectivul 16. 

Pentru a participa direct la realizarea obiectivului 4 prin Cea mai mare 

lecţie din lume, trebuie să ne asigurăm că toţi elevii dobândesc cunoştinţele şi 

abilităţile necesare pănă în anul 2030 pentru a promova dezvoltarea durabilă, prin 

intermediul unei educaţii de calitate şi un stil de viaţă sănătos, respectând  

drepturilor omului şi ale copilului, egalitatea de gen, egalitatea de şanse, militând 

pentru pace, nonviolenţă şi cetăţenie globală, capabili să aprecieze diversitatea şi 

contribuţia culturii la dezvoltarea durabilă. 

Obiectivul reflectă importanţa invăţării despre dezvoltarea durabilă şi are 

drept scop crearea unei generaţii înzestrate cu abilităţile necesare pentru a-şi 

construi cu succes un viitor prosper şi a lua deciziile potrivite în momentul intrării 

pe piaţa forţei de muncă. 

Nu trebuie să uităm că ”avem o singură planetă. N-avem altundeva unde 

să mergem. Dacă vom folosi corect puterile noastre creative nici nu avem nevoie 

să plecăm nicăieri. Dacă ne ocupăm de asta, fiecare dintre noi, tot ce avem nevoie 

este chiar aici.” 
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La Clubul  Copiilor Gura 

Humorului au fost promovate 

obiectivele dezvoltării durabile în 

cadrul World Largest Lesson sub 

coordonarea doamnei profesor  Iulia 

Danilov şi a doamnei profesor 

Mariana Radu, cu implicarea mai 

multor cadre didactice şi a unui 

număr de 50 de elevi care  au 

participant interactiv în timpul 

desfăşurării activităţii, considerând 

că este o adevărată ”lecţie de viaţă” 

benefică pentru ei şi pentru generaţiile viitoare. 

Pe parcursul lecţiei, elevilor li s-au prezentat cele 17 obiective ale 

dezvoltării durabile, iar aceştia au stabilit interdependenţa dintre ele.  

Elevii au fost împărţiţi în două grupe de lucru. Prima grupă a realizat benzi 

de hârtie pe care au desenat pictograme cu obiectivele pe care le-au considerat mai 

importante, enunţând rând pe rând scopurile propuse pentru realizarea 

obiectivelor alese. Grupa a doua, a avut la dispoziţie fişe de lucru pe care au putut 

să menţioneze obiectivul susţinut, precum şi măsurile pe care le vor lua în acest 

sens.  

S-a realizat un brainstorming cu elevii pentru a identifica  problemele 

majore cu care se confruntă omenirea, apoi diferitele acţiuni pe care le-ar putea 

întreprinde în scopul atigerii obiectivelor 

propuse. Problemele identificate de elevi la 

nivel global au fost: sărăcia, inegalitatea 

între ţări, foamea, sănătatea slabă şi boala, 

apa murdară, lipsa salubrizării, educaţie 

scăzută – unii copii nu merg deloc la şcoală, 

locuri de muncă slab plătite sau 

insuficiente, lipsa creşterii economice, 

inegalitatea între sexe – bărbaţii şi femeile 

sunt trataţi diferit şi nu li se acordă aceleaşi 

oportunităţi, oamenii nu se simt în siguranţă, le sunt încălcate drepturile, există 

corupţie şi nedreptate, violenţă, războaie, frică şi instabilitate, ţările nu 

colaborează îndeajuns, nu este suficientă energie pentru ca toată lumea să trăiască 

confortabil, se face prea multă risipă a resurselor, iar reciclarea este la un nivel 

scăzut, infrastructurile, tehnologia şi comunicaţiile sunt slabe, se produc 

schimbări climatice, mările şi oceanele sunt poluate, habitatele distruse... 

Odată identificate problemele, elevii şi-au canalizat întreaga energie şi 

spiritul civic pentru a concepe măsurile ce se pot lua pentru a schimba lumea spre 

binele lor şi al celorlalţi. Ei au reuşit să conştientizeze că au dreptul, dar şi 

oportunitatea să ceară factorilor decizionali să-şi îndeplinească angajamentele 

pentru a crea o lume mai bună pentru toţi. Copiilor de azi, tinerilor de mâine, le 
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stă în putere să vorbească unii cu alţii despre aceste probleme, să participe la 

consultări publice pentru a-şi face auzite vocile, să se organizeze şi să se facă 

ascultaţi de guvernele ţărilor lor. La finalul activităţii, elevii au fost apreciaţi 

pentru modul matur şi responsabil în care s-au străduit să trateze problemele 

identificate, drept pentru care au primit insigne de susţinători ai obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ”I AM A GOAL KEEPER”, precum şi certificate de 

participare la lecţia cea mai mare din lume. 

Momente ale lecţiei au fost imortalizate fotografic, iar una dintre 

fotografiile reprezentative, cu întreg grupul de participanţi, marchează deja, pe 

harta World’s Largest Lesson, activitatea desfăşurată la Clubul Copiilor Gura 

Humorului, ceea ce ne face foarte 

mândri şi ne motivează să continuăm 

demersurile de promovare a tuturor 

obiectivelor globale de dezvoltare 

durabilă. 

Putem concluziona că această 

participare la cea mai mare lecţie din 

lume este o primă acţiune în direcţia 

obiectivelor şi un motiv de încredere şi 

speranţă că până în 2030 toţi elevii vor 

dobândi cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă 

printr-o educaţie de calitate, incluzivă şi echitabilă, dar, totodată, un exemplu de 

bună practică în ceea ce priveşte noutăţile în didactic.  

 

Surse: www.worldlargestlesson 

www.globalgoals.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldlargestlesson/
http://www.globalgoals.org/
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Proiect de educație parentală -   

„Școala Părintelui Responsabil” 

Parteneriat educațional psiholog - părinte - cadru didactic 

 
 

Profesor de științe pedagogice Cristina GROSU,  

Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț 

 

          
          Vocația de părinte reprezintă o dimensiune extrem de complexă a vieții 

umane, care implică o multitudine de satisfacții, împărtășire, creștere și evoluție 

continuă. Însă, proporțional cu forța acesteia de a împlini destine, apar o suită de 

provocări, dileme, obstacole, întrebări, erori și răni emoționale.  

          În calitate de profesor logoped angajat la Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Neamț, profesor de științe pedagogice la Liceul ”Vasile 

Conta”, Târgu- Neamț, psiholog clinician și psihoterapeut la Cabinetul Individual 

de Psihologie Cristina Grosu, în perioada anilor 2007 - 2019, am conceput, 

organizat și susținut proiectul educational ”Școala Părintelui Responsabil”.  

           Premisele de pornire ale proiectului sunt reprezentate de următoarele: un 

copil este oglinda familiei, o bună educație a copilului pleacă întotdeauna de la 

educația părintelui său, un elev functional din punct de vedere școlar are în spate 

o bună educație familială. Acest parteneriat educațional vine în întâmpinarea 

realelor nevoi ale părinților și cadrelor didactice, care au sarcina de a se confrunta 

cu diferite vulnerabilități cognitive, atitudinale, emoționale, comportamentale ale 

elevilor. O mare parte dintre acestea se datorează unei educații parentale 

deficitare, unei relații familiale disfuncționale și unor atitudini parentale 

discordante cu nevoile copilului.  

           Proiectul reprezintă un parteneriat educational între specialistul psiholog, 

cadrele didactice care își susțin activitatea la Liceul ”Vasile Conta” și părinții 

preșcolarilor și școlarilor de la același liceu. Până în prezent, au fost realizate o 

serie de întâlniri cu părinții elevilor, atât a preșcolarilor, cât și a celor de ciclu 

primar, gimnazial și liceal. 

           Activitatea este susținută și condusă de specialistul psiholog, care 

gestionează câte un grup de părinți, având numărul cuprins între 10 și 25 de 

participanți . Aceștia sunt invitați de către cadrul didactic de la clasă, sunt așezați 

în cerc si stimulați pentru a analiza temele propuse spre dezbatere. Fiecare 

întâlnire presupune una sau mai multe teme de discuție, relevante pentru educația 

parentală și școlară.  

           Specialistul dezvoltă tema din punct de vedere științific, cu ajutorul 

materialelor power – point, prezentate într-o manieră și într-un limbaj accesibil 

participanților. 
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           Temele de dezbatere abordate la nivelul acestui proiect educational sunt 

reprezentate de următoarele: 

1. stilurile parentale și eficiența acestora în educația copiilor; 

2. modalități de creștere a rezilientei psihice și a rezistenței la frustrare a copiilor; 

3. optimizarea motivației de învățare, de cunoaștere, evoluție și dezvoltare la 

copil; 

4. optimizarea responsabilității copiilor; 

5. gestionarea comportamentelor disfunctionale; 

6. gestionarea emoțiilor de furie, frică, timiditate,a luptelor de putere,a lipsei de 

cooperare; 

7. optimizarea capacității copilului de a lua decizii eficiente; 

8. modalități de învățare a copilului de a rezolva eficient conflictele, fără violență; 

9.  optimizarea stimei de sine și a sentimentului valorii personale; 

10.nevoile afective, de conectare, de competență și autonomie ale copiilor și 

modalități de îndeplinire a acestora; 

11.impactul tehnologiei în viata copilului, studii științifice privind dezvoltarea 

cerebrală datorată abuzului utilizării acesteia; 

          Toate aceste teme sunt organizate în cadrul a 3 - 4 întâlniri de lucru pentru 

fiecare grup de părinți, sunt analizate, explicate, discutate în detaliu și însoțite de 

discuții pe studii de caz reale, atât din experienta clinică personal, cât și din cea a 

participanților la întâlnire. 

           Menționăm că impactul acestor seminarii este foarte important, proiectul 

bucurându-se de un real success, părinții integrați în cadrul proiectului fiind 

stimulați să își exprime liber întrebările, experiența personală, punctele de vedere, 

viziunea și concluziile. Seminariile se adaptează la nevoile practice ale părinților, 

aceștia primind recomandări atât generale, cât și personale de abordare a unor 

situații particulare.   

          Feed-back-urile participanților sunt foarte încurajatoare, aceștia 

demonstrând implicare activă, interes, susținere și promovare a activităților 

desfășurate. 

          De asemenea, o componentă esențială a acestui proiect educațional este 

reprezentată de parteneriatul specialist – cadre didactice – părinți, care constituie 

un element fundamental pentru echilibrarea forțelor școală – familie – societate. 

           Menționăm că acest proiect educational se va derula în continuare, având 

posibilitatea de a fi extins la alte grupuri de părinți și îmbunătățit cu alte teme și 

informații relevante privind educația parentală și impactul acesteia asupra 

dezvoltării armonioase a copiilor. 

         Prezentăm mai jos mostre de informații relevante privind educația parentală, 

care sunt integrate și prezentate în cadrul acestui proiect educațional. 

 

             PORTRETUL PĂRINTELUI ECHILIBRAT 

►Conectat cu sine, autentic, conștient de ceea ce este, nu afișează măști; 

►Trăiește în prezent, nu în trecut sau viitor; 
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►Preocupat de ceea ce este în esența lui, nu de ceea ce pare, de imaginea sa, de 

cum e perceput; 

►E conștient că are resurse și vulnerabilități, slăbiciuni, pe care și le asumă în 

egală măsură; 

►Se acceptă ca fiind imperfect; 

►Caută să se dezvolte continuu; 

►Caută să își dezvolte autocontrolul; 

►Onest cu sine și cu ceilalți; 

►Are direcție și sens în viață; 

►Vede dincolo de aparențe și comportamentele de suprafață; 

►Este realist, nu negativist; 

►Nu acuză, nu caută vinovați, nu dramatizează și nici nu se victimizează în 

situații de stres; 

►Este centrat pe soluții, nu pe probleme; 

►Învață mereu, de la oricine și din orice situație; învață de la copil; 

►Caută să fie vesel, ludic și relaxat; 

►Este deschis spre comunicare; 

►Nu supraprotejează, nu este intruziv și nu caută să controleze copilul; 

►Nu caută mereu atenția celorlalți, 

nu are nevoie de confirmare 

constantă din afară; 

►Nu se străduiește să placă 

celorlalți, își este de ajuns lui înșiși; 

►Își asumă fricile și durerile 

personale, nu le proiectează pe copil; 

►Își asumă propriile 

comportamente; 

►Își îndeplinește angajamentele; 

►Nu se ofensează ușor, nu se ia prea în serios, nu își dă prea mare importanță; 

►Își comunică deschis nevoile, fără frică; 

►Resimte bucurie în lucrurile simple ale vieții; 

►Este în contact cu emoțiile sale, dar nu se identifică total cu ele; 

►Nu consideră că el le știe pe toate, nu este rigid în gândire;            

►Respectă granițele și spațiul interior al celorlalți; 

►Caută să înțeleagă, iar nu să judece; 

►Caută să se înțeleagă pe sine și pe copil; 

►Își trăiește viața sa, are o viață personală – interioară, spirituală, socială și de 

cuplu; 

►Nu se sprijină pe copil pentru propriile nevoi – nu copilul există pentru el, ci el 

pentru copil; 

►Crede în el și în copil; 

►Face diferența între persoana lui și copilul său; 

►Nu este dependent de copil; 

►Este recunoscător pentru ce are și nu se uită în gol, la ceea ce nu are; 
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►Este dispus să se ierte pe sine și pe ceilalți; 

►Nu se hrănește din copil pentru a-și umple propriile goluri afective; 

►Diferențiază între persoana sa și persoana copilului,  fără a realiza simbioze 

emoționale care nu lasă copilul să crească emoțional;        

►Realizează o implicare emoțională optimă, nu se supra sau subimplică în relația 

cu copilul; 

►Nu caută să își împlinească visele prin copil; 

►Își asumă responsabilitatea față de propria vindecare personală; 

►Prezintă o dinamică relațională sănătoasă – oferă, primește, cere, refuză; 

►Caută cooperarea celorlalți, nu obediența acestora: 

De cele mai multe ori, acționează în mod proactiv, nu reacționează, în mod reactiv; 

Prezintă un atașament sigur, nu anxios sau evitant; 

Este firesc, odihnitor, cald; 

Iubește viața în toate plenarele ei manifestări. 

 

            CONVINGERILE PĂRINTELUI ECHILIBRAT 

 

Copilul nu este o posesie, un bun care îmi aparține; 

Copilul are viața lui de trăit, vocația lui de împlinit; 

Aleg să îmi accept copilul necondiționat; 

Comportamentul este o alegere, nu se impune sau controlează; 

Nu pot forța schimbarea comportamentului la copilul meu; 

Singurul comportament pe care îl pot schimba este al meu; 

Greșeala este o oportunitate de învățare. 

               COPILUL CU STIMĂ DE SINE SCĂZUTĂ 

           - Are cele 3 nevoi nesatisfăcute: conectare, competrență, control; 

           - Convingeri personale: ”Nu merit să fiu iubit, apreciat.” 

                                                 ”Nu sunt în stare, nu sunt capabil.” 

                                                 ”Nu se poate, nu e pentru mine.” 

Se concentrează pe ceea ce nu poate controla, pe probleme în general; 

Nu poate face performanță, nu poate depăși mediocritatea; 

Vede partea goală a paharului; 

La provocări apare frica de eșec, nu are proactivitate, nu are curajul să se implice 

în proiecte mari. 

 

              COPILUL CU STIMĂ DE SINE RIDICATĂ 

Are cele 3 nevoi împlinite:conectare, competență, control; 

Convingeri: ”Sunt iubit, iubesc și mă iubesc.” 

                                      ”Eu pot, sunt capabil, competent în ce fac.” 

                                      ”Sunt suficient de bun.” 

                                      ”Pot face alegeri, sunt sursa acțiunilor mele.”  
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Știe să își comunice nevoile și nu se compară cu 

ceilalți; o persoană mai bună o vede model; se 

compară doar cu sine însuși, dorind să devină cea 

mai bună variantă a sa; 

Vede viața plină de oportunități, fără însă a fi 

nerealist. 

 

 

     CUM SĂ OPTIMIZEZI NIVELUL DE 

RESPONSABILITATE AL COPILULUI 

1.Fă activități împreună cu copilul, nu pentru el sau în locul lui. Cu cât copilul 

face mai multe, cu atât îi crește încrederea că poate să facă. 

2.Încurajează să facă el singur, fără să îl forțezi. Spune-i: ”Am încredere în tine 

că vei reuși.”  

3.Observă dificultățile: Dacă se descurajează, spune-i: 

” Înțeleg că îți este greu, așa e prima dată, mai ai puțină răbdare cu tine. Fiecare 

om învață în ritmul său. Important este să încerci.” 

4.Ajută-l să se folosească de toate resursele disponibile pentru a se informa, a 

întreba când nu știe. 

5.Apreciază efortul și rezultatele acțiunilor lui.  

6.Definește și setează clar responsabilitățile 

fiecărui membru al familiei și necesitatea acestora. 

7.Nu salva situațiile problematice, nu le repara, 

permite consecințelor naturale să se întâmple, când 

copilul este în siguranță. 

8.Oferă feed-back echilibrat. Începe cu partea 

pozitivă, continuă cu cea care necesită îmbunătățire, la final oferă încredere: ”Asta 

ai făcut bine, asta necesită îmbunătățire. Am încredere că vei reuși.” 

9.Fii tu însuți un model de responsabilitate, fără a te victimiza. 

10.Gândește cu voce tare, pentru a-i forma gândirea analitică: ”Din variantele 

astea am ales…Criteriile au fost…pentru că…Beneficiile sunt…Dezavantajele 

sunt…” 

11.Cere permisiunea de a ajuta. Nu te grăbi cu ajutorul, nu ii spune să te lase pe 

tine să faci, pentru că e prea mic. Spune-i ” Încă nu e timpul, e nevoie să mai 

crești.” 

12.Empatizează cu el când nu vrea să facă, fără însă să renunți. 
13.Nu lua asupra ta responsabilitățile lui, ca apoi să simți că nu este în regulă 

și să te înfurii și să îl învinovățești că nu e în stare să facă singur. Nu insista și nu 

forța, pentru a nu intra în lupte de putere. Fii ferm în setarea responsabilităților lui. 

14. Lasă-l să suporte consecințele actelor lui, în cazul în care nu este 

responsabil. De ex. să întârzie la școală, să meargă cu temele nefăcute la școală. 

15. În privința sănătății, folosește expresia: ”E corpul tău, e sănătatea ta, tu ai 

cel mai bine grijă de tine”. 

            În final, anexez câteva fotografii realizate în cadrul proiectului. 
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Proiectarea testelor interactive 

 

 Profesor Claudia VĂIDEANU,  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț 

  

Datorită faptului că elevii din ziua de azi sunt familiarizați cu utilizarea 

calculatorului și a Internetului, se impune tot mai mult adaptarea metodelor și 

mijloacelor la nevoile acestora . Din acest motiv am proiectat platforma 

educațională SEITIC pe care am postat-o pe internet la adresa hellopc.ro. 

 

 
 

 

Platforma dispune de interfaţă intuitivă şi permite utilizarea foarte ușoară 

a acesteia. Platforma conține suport teoretic pentru lecții, aplicații rezolvate, 

aplicații de rezolvat, teste, rebusuri online. 

De exemplu, pentru proiectarea testelor interactive s-a utilizat Javacript.  

Exemple:  

Exemplul 1: Test ce permite introducerea datelor celui care îl rezolvă, 

afișarea automată a notei obținute, printarea rezolvării acestuia. 
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Test O parte din proiectarea testului 
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..... 

 

 
.... 

 
... 

 

 

Exemplu 2:Test cu limită de timp (10 min) ce permite introducerea datelor celui 

care îl rezolvă,  calcularea automată a  notei și indicarea răspunsurilor corecte sau 

greșite. 
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Test O parte din proiectarea testului 

 

 

 

 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 

 
... 
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După rezolvarea testului, acesta afișează punctajul obținut, răspunsurile 

corecte și incorecte. 

 

 
 

 Proiectarea unor astfel de teste durează destul de mult dar la clasă, 

ușurează mult procesul de evaluare. O dată proiectată structura testului,  aceasta 

poate să fie modificață și adaptată cerințelor altui test. Modificarea nu  necesită 

prea multe cunoștințe de Java Script. 

Testele pot fi adaptate oricărei discipline și pot fi accesate offline dar și 

online de pe orice dispozitiv conectat la Internet. 
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OPŢIONAL - JURNALISTICĂ  ŞCOLARĂ 

 

Prof. Daniela CRISTEA,  

Liceul „Vasile Conta” – Tg. Neamţ 

 

 Aria  curriculară: Limbă  şi  comunicare 

 Denumirea opţionalului: Jurnalistică şcolară 

 Tipul  de  opţional: transcurricular   

 Durata:  35 de ore 

 Nr. de ore pe săptămână: 1 oră/săptămână 

 Grup ţintă: elevi cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani 

 Profesor:  Daniela Cristea 

 Instituţia  de  învăţământ: Liceul  „Vasile  Conta” – Tg. Neamţ 

 

Argument 

 

  Studiul  limbii  şi  literaturi  române în gimnaziu stabileşte  drept  

competenţe specifice elaborarea unor texte aparţinând  diverselor  stiluri  

funcţionale  adaptând  redactarea la  situaţia  de  comunicare, utilizarea  corectă şi 

adecvată a limbii  române  în  producerea  şi  receptarea  mesajelor. 

Opţionalul de Jurnalistică şcolară propus pentru durata unui an şcolar se adresează 

elevilor din clasele a IX-a şi a X-a interesaţi  de modul în  care poate fi elaborată 

o revistă şcolară. 

Această  activitate  educativă  contribuie la: 

-stimularea  imaginaţiei şi  creativităţii; 

-folosirea în  mod plăcut şi util a timpului liber; 

-publicarea unor creaţii ale elevilor şi a altor lucruri interesante, realizându-se 

astfel şi evaluarea activităţii creative a copiilor; 

-contactul cu modelele de compoziţie literară, pentru a ajuta elevii în  însuşirea 

tehnicii compoziţiei; 

-exersarea  unor deprinderi practice şi operarea pe  computer a informaţiilor; 

descreţirea frunţii prin probleme distractive, jocuri, rebusuri, umor. 

stimularea gândirii pozitive. 

Elevii vor  fi  conştientizaţi de faptul că tehnica elaborării unei compoziţii 

nu se însuşeşte prin „învăţarea” unor noţiuni teoretice, ci operând, exersând 

continuu şi sistematic, compunând în conformitate cu propria lor individualitate 

şi originalitate. 

Publicarea creaţiilor elevilor în revistele şcolare contribuie la dezvoltarea 

personalităţii acestora. Activitatea de creaţie  stimulează valorificarea 

aptitudinilor, a vocaţiei, a talentului,  încurajând  competiţia, asumarea de 
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responsabilităţi, comunicarea, abordările bazate pe iniţiative şi imaginaţie, dându-

le tinerilor sentimentul muncii împlinite.   

 

Competenţe generale 

 

Cultivarea abilităţilor de utilizare corectă şi eficientă a limbii române, în 

diverse situaţii de comunicare. 

Elaborarea unor texte aparţinând diverselor stiluri funcţionale, adaptând 

redactarea la situaţia de comunicare. 

Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru redactarea unor documente 

care să capteze atenţia prin  modul de prezentare. 

Formarea unor noi  abilităţi  în utilizarea programelor  computerizate. 

Competenţe specifice şi conţinuturi asociate 

 

Cultivarea  abilităţilor de  utilizare  corectă  şi eficientă  a limbii române, în  

diverse situaţii de  comunicare. 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

1.1 utilizarea corectă şi eficientă a 

limbii române în diverse situaţii  de 

comunicare 

- exerciţii de exprimare a propriilor opinii şi 

gânduri în  legătură cu  fapte şi întâmplări 

cunoscute; 

1.2 integrarea cuvintelor noi în 

enunţuri proprii 

- exerciţii de integrare a achiziţiilor  lexicale noi 

în enunţuri proprii; 

- exerciţii lexicale de sinonimie, omonimie, 

paronimie, antonimie (fără terminologia 

specifică); 

1.3 construirea de texte pe baza 

unui suport vizual sau lingvistic, 

utilizând termeni specifici stilului 

publicistic 

- exerciţii de construire a unor texte narative pe 

bază de imagini, întrebări, cuvinte şi expresii 

date; 

1.4 utilizarea adecvată a semnelor 

ortografice şi de punctuaţie în 

exprimarea scrisă 

- exerciţii de corectare a unor texte, selectarea 

unor articole pentru gazete, reviste, ziare; 

 

1. Elaborarea unor texte aparţinând diverselor stiluri funcţionale, adaptând 

redactarea la situaţia de comunicare. 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

2.1 manifestarea interesului pentru redactarea corectă şi 

îngrijită  a textelor  

- selectarea  unor teme 

pentru rubricile unei 

reviste sau ale unui ziar; 

2.2 redactarea textelor ţinând seama de caracteristicile  

stilurilor funcţionale 

- redactarea de texte pe 

baza unor cuvinte şi/sau 

expresii  de sprijin, a 

unui titlu dat, a unui 

început  sau  sfârşit  dat;  
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- exerciţii de  redactare  a 

textelor, ţinând  cont de 

trăsăturile fiecărui  stil; 

2.3 realizarea de  compoziţii aplicative, conform 

trăsăturilor specifice fiecărui text  jurnalistic 

- exerciţii  de redactare a 

textelor  jurnalistice. 

 

2. Dezvoltarea  interesului  şi  a  motivaţiei  pentru  redactarea  unor  

documente  care  să  capteze  atenţia prin  modul  de  prezentare. 
Competenţe specifice Conţinuturi asociate 

3.1 construirea  textelor  publicitare  şi a  reclamelor - exerciţii  de realizare  a  

reclamelor publicitare  

ţinând  cont de stilul  

publicitar;  

3.2 realizarea de  articole  însoţite  de  imagini  sugestive - exerciţii  de  editare  a  

unor  texte  şi  de  

asociere  a unei  imagini  

sugestive; 

 

3. Formarea  unor  noi  abilităţi  în  utilizarea  programelor  computerizate. 
Competenţe specifice  Conţinuturi asociate 

4.1 editarea de texte cu  ajutorul  calculatorului - exerciţii  de  

tehnoredactare  

computerizată; 

4.2 realizarea de  imagini  clasice – pe  foaia de  hârtie, sau  

moderne – cu  ajutorul  programelor  computerizate 

- exerciţii  de  realizare  a  

unor  imagini  pe  suport  

de  hârtie  sau  pe  suport  

magnetic. 

 

Valori şi atitudini 

Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în 

propriile abilităţi de comunicare; 

Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele 

mesaje receptate; 

Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argumentelor celorlalţi; 

Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea inter şi intrapersonală. 

 

Resurse   

materiale: ziare, reviste, manuale, calculatoare, imprimante, toner, hârtie; 

umane:  elevi cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani; 

financiare: 200 RON 
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Conţinuturile  învăţării 

1. Analiza  critică  a  revistelor  şi ziarelor editate 

Un  nou  model  pentru  reviste şi ziare 

Reguli  în  presa  scrisă 

Arta  scrisului 

Textele  jurnalistice 

Rubrici  consacrate 

Rolul imaginii 

Reclama  şi publicitatea 

Înternetul  şi  calculatorul 

Revista/Ziarul - oglinda  unei  instituţii 

 

Evaluare 

Referatul 

Portofoliul 

Elaborarea unei revistei/unui ziar 

 

 Standarde de  performanţă 

S1. Stimularea  gândirii  reflexive  şi  critice  prin  îmbinarea literaturii  cu  arta  

şi  informatica; 

S2. Utilizarea  corectă  şi  variată  a  cuvântului  în  limbajul  scris; 

S3. Evidenţierea  diferenţelor  dintre  textul  narativ, liric şi  textul jurnalistic; 

S4. Redactarea  unor  texte  corecte  din  punct  de  vedere  lexical  şi  gramatical; 

S5. Formarea  deprinderilor  de redactare, individuală  sau  în  grup, a  unor  texte  

jurnalistice; 

S6. Descifrarea  mesajelor  ce  aparţin  unor  genuri  şi  stiluri  diverse; 

S7. Redactarea,  respectând  cerinţele  jurnalistice, a unui ziar sau a unei reviste. 

 

Bibliografie  selectivă 

- Grădinariu, Luminiţa, Jurnalistică  şcolară, Editura  Humanitas  Educaţional, 

Bucureşti, 2002; 

- Cosma, Gheorghe, Afişul românesc, Editura  Ştiinţifică, Bucureşti, 1979; 

- Petrovici, V.; Universul  mijloacelor  audio – vizuale, Editura  Didacticã  şi  

Pedagogică, Bucureşti, 1971; 

- Teodorescu, G, Studiul  cererii  şi reclama  comercială,  Editura  Didactică  şi  

Pedagogică,  Bucureşti, 1971; 

- Baltac,V.; Roman, D.; Zegheru, N. -  Calculatoarele electronice, grafică 

interactivă şi  prelucrarea imaginilor,  Editura  Tehnică,  Bucureşti,  1985. 

- *** Idei  de  afaceri – revista  lunară  de  marketing  şi  management,  ediţii 1994 

– 2009; 
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Tinerii, religia și internetul 

 

Prof. Emanuel – Marius SANDU,  

Liceul „Vasile Conta”, Tg. Neamț 

 

ARGUMENT 

  

               Acest opţional îşi propune să aprofundeze noţiunile de credință 

lucrătoare prin fapte  pe care elevii clasei a V-a şi a VI-a și le-au însuşit la ora de 

Religie. Dacă la ora de Religie, care de multe ori se dovedeşte a nu fi suficientă 

una pe săptămână, elevii învaţă multe lucruri teoretice despre credinţa noastră, 

acest opţional doreşte să pună în practică aceste noțiuni prin diversitatea pe care 

ne-o oferă resursele virtuale. 

               Este important ca elevii să afle lucruri elementare despre rânduiala din 

biserică, despre simbolistica liturgică, despre importanţa covârşitoare a Sfintei 

Liturghii pentru mântuirea noastră şi chiar să ştie să intoneze corect imnele Sfintei 

Liturghii. Astfel ei vor înţelege când merg la biserică ce se întmplă efectiv acolo, 

nu se vor mai plictisi şi vor deveni mai apropiaţi Bisericii şi mai buni creştini. 

           Un astfel de opţional este util într-o lume secularizată, în care familia nu 

are timpul necesar sau dispoziţia de a merge cu copiii la biserică pentru ai învăţa 

credinţa străbună.  De multe ori copiii devin în familie mici apostoli, transmiţând 

învăţătura Bisericii şi celor mari.                 

            Tot în cadrul acestui opţional elevii vor cunoaşte elemente liturgice 

aparţinând şi altor culte în vederea dezvoltării toleranţei şi prieteniei cu cei de alte 

confesiuni. 

 

OBIECTIVE CADRU 

1.  Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii cu 

ajutorul internetului. 

2.  Cunoașterea simbolurilor creștine a Sfintelor Taine și a obiceiurilor 

tradițional-religioase 

3.  Cunoaşterea principalelor, site-uri religioase  

4.  Cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru credința  ortodoxă 

cu ajutorul mijloacelor tehnologice audio-video moderne și prin diferite 

site-uri de socializare 

 

 

 

 



200 
 

 

 

Clasa a-V- a / Clasa a VI-a 

OBIECTIVE DE REFERINŢǍ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITǍŢI DE 

ÎNVǍŢARE 

Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii cu 

ajutorul internetului 

 

Obiective de referinţă 

 

Exemple de activităţi de învăţare 
La sfârşitul clasei a V-a/VI-a elevul va fi 

capabil: 

-să conştientizeze importanţa şi 

necesitatea utilizării mijloacelor moderne 

în lecțiile de Religie; 

-să recunoască modele de comportament 

creştin în faptele sfinţilor ; 

-să respecte reguli de comportament 

religios-moral în familie, în școală şi în 

biserică ; 

-să participe la manifestările tradiţionale 

creştineşti ; 

-să se implice în acţiuni comune cu 

prietenii şi colegii ; 

Pe parcursul clasei a V-a/VI-a, se 

recomandă următoarele activităţi: 

- vizionare unor slujbe bisericeşti 

inregistrate; 

-   exerciţii de dialog pe o temă dată. 

-     prezentari power- point; 

-  vizionarea unui material in format 

electronic de prezentare a pildelor 

religioase; 

audiţii muzicale; 

vizionarea de CD –uri cu conținut 

religios; 

participarea la unele evenimente din 

cadrul bisericii; 

2.  Cunoașterea simbolurilor creștine a SfintelorTaine și a obiceiurilor 

tradițional religioase 

 

Obiective de referinţă 

 

Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a/VI-, elevul va fi 

capabil: 

 

-să recunoscă pricipalele  părţi ale  tainelor 

bisericii şi simbolistica lor; 

-să recunoască Sfintele Taine oriunde și 

oricând; 

-să-și aprofundeze cunoștințele legate de 

obiceiuri și tradiții creștin- ortodoxe; 

-să parcurgă  ot  parte din sinaxarul anului 

Pe parcursul clasei a V-a/VI-, se 

recomandă următoarele activităţi: 

 

-vizite la biserică pentru discuţii; 

-completare de enunţuri lacunare, 

rebusuri; 

-interpretarea simbolică a părţilor 

bisericii; 

-vizite la biserică pentru discuţii; 

-exerciţii de recunoaştere a obiectelor  şi 

interpretare a simbolisticii lor. 

- interpretarea simbolică a principalelor 

cuvinte şi cântări din cadrul Sfintelor 

Taine 

-vizionarea pe CD a Sfintele Taine și  cu 

discuţii; 
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-  vizionarea unor materiale despre 

obiceiurile și tradițiile creștin ortodoxe; 

- participarea la diferite evenimente cu iz 

religios; 

3.  Cunoaşterea principalelor sie-turi religioase . 

 

Obiective de referinţă 

 

Exemple de activităţi de învăţare 

La sfârşitul clasei a V-a/VI-, elevul va fi 

capabil: 

-să cunoască principalele saituri 

religioase. 

 

 

Pe parcursul clasei a V-a/VI-, se 

recomandă următoarele activităţi: 

- audiții religioase, jocuri religioase 

- exerciţii  de căutare și filtrare pe 

internet. 

- realizarea site-ului clasei 

 

4.   Cultivarea sentimentelor de dragoste şi respect pentru credința  ortodoxă  cu 

ajutorul mijloacelor audio video moderne. 

 

Obiective de referinţă 

 

Exemple de activităţi de învăţare 

 
La sfârşitul clasei a V-a/VI-, elevul va fi 

capabil: 

-să respecte credința creștin ortodoxă; 

-să integreze în comportamentul cotidian, 

învăţăturile moral-religioase; 

-să aplice modelul de comportament al 

Samarineanului milostiv în relaţiile cu 

persoanele de alte credinţe şi convingeri. 

-să manifeste respect faţă de toţi semenii, 

atât în comunicarea directă, cât şi în spaţiul 

virtual. 

 

Pe parcursul clasei a V-a/VI-, se 

recomandă următoarele activităţi: 

 

-completarea unor rebusuri, a unor teste  

prezentări Power Point 

-postarea materialelor pe saitul realizat 

 

CONŢINUTURILE ÎNVǍŢǍRII 

I.Internetul - parte ajutătoare în predarea Religiei 

 

1.Părţile componente ale unui calculator  

2.Internetul şi întrebuiţarea lui în scopuri religioase 

3.Site-uri religioase 

4.Încărcarea și descărcarea unui material pe platforme  

5.Pricipalele platforme religioase din România 
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II.Sinaxarul 

1.Sfinții zilei din sinaxar  

2.Cele mai importante stiri religioase 

3.Evanghelia zilei 

     

III. Rânduiala Slujbelor Sfintelor Taine și a Sfintei Liturghii 

1.Taina Botezului 

2.Taina Mirungerii 

3.Taina Împărtășaniei 

4.Taina Spovedaniei 

5.Taina Cununiei 

6.Taina Preoției 

7.Taina Sf. Maslu 

 

IV. Site-ul meu religios 

1.Informația și selectarea ei 

2.Baza de date 

3.Power Point 

4.Imagini fotografii religioase 

5.Pildele – Prezentări  

 

Evaluare: 

Se va evalua capacitatea elevului de sintetizare, comportamentul lui in învățare, 

priceperi si deprinderi 

Se va evalua atat cu metode traditionale (oral, scris, teme) cat si alternative 

(investigatia , portofoliu, autoevaluarea) 

Nivelul de cunostinte va fi adecvat varstei elevilor si cerintelor scolare 

 

Bibliografie: 

 

www.edu.ro 

www.crestinortodox.ro 

www.basilica.ro 

www.mmb.ro 

www.bor.ro 

Sfânta Scriptură sau Biblia 

www.youtube.com 

www.eprof.ro 

Caiet de religie clasa a V a/VI- Editura Sfântul Mina 

 

 

 

http://www.edu.ro/
http://www.crestinortodox.ro/
http://www.basilica.ro/
http://www.mmb.ro/
http://www.youtube.com/
http://www.eprof.ro/
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Programa pentru opţional 

– Tradiţii specifice marilor sărbători ale sfinţilor 

 
Prof. Maria MOISII,  

Liceul „Vasile Conta” Târgu Neamț 

Prof. Maria OSOIANU,  

Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” Pașcani 

 

ARGUMENT 

 

 Motto: „Mininat este Dumnezeu întru sfinţii Luii” 

 (Psalm 67, 36) 

 

 Prezenta Programă de opţional pentru disciplina Religie, la clasa a IV-a, 

vine în întâmpinarea atât a dorinţei de cunoaştere, a vieţilor sfinţilor şi a tradiţiilor 

creştine despre marile sărbători în cinstea lor, din partea elevilor, cât şi a 

idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţia tinerilor în spiritul 

credinţei ortodoxe.  

 Aceste idealuri vizează formarea unor caractere moral – religioase de 

unde să pornească o nouă concepţie asupra relaţiei omului cu Dumnezeu, cu 

semenii şi nu în ultimul rând o atitudine morală obiectivă faţă de propria persoană.  

 Cercetările ştiinţifice de psihologie şi pedagogie au arătat că valoarea 

educaţiei din copilărie pune o amprentă pe care individul o poartă toată viaţa. De 

aceea, prin intermediul acestui opţional, dorim să  punem copiilor o temelie solidă 

privitoare la morala creştină şi la păstrarea tradiţiilor creştine specifice marilor 

sărbători – care reprezintă tezaurul nostru de mare preţ  şi care trebuiesc păstrate 

vii în mintea copiilor.  

 Un astfel de opţional este deosebit de util în lumea secularizată de astăzi, 

în care familia nu mai are timpul necesar pentru a învăţa tradiţiile creştin – 

ortodoxe; de multe ori copii devin în familie „mici apostoli” transmiţând 

învăţătura ortodoxă şi tradiţiile creştine şi celor mari. Odată cu transmiterea 

tradiţiilor creştine specifice marilor sărbători, prin acest opţional se promovează 

valorile fundamentale ale creştinismului care devin şi valorile societăţii: 

dragostea, prietenia, pacea, înţelegerea şi întrajutorarea aproapelui. Prezenta 

Programă cuprinde: obiective-cadru comune, obiective de referinţă, exemple de 

activităţi de învăţare, conţinuturi specifice acestui an de studiu, anexe precum şi 

standarde curriculare de performanţă. 

 Obiectivele cadru, în număr de patru, au un grad ridicat de generalitate şi 

complexitate şi se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice 
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disciplinei. Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării la 

nivelul clasei a IV-a şi urmăresc formarea progresivă de capacităţi şi acumularea 

unui sistem de cunoştinţe moral – religioase. 

Exemplele de activităţi de învăţare propun modalităţi de organizare a activităţii în 

clasă, în vederea realizării obiectivelor prevăzute. Programa oferă cel puţin un 

exemplu de activitate de învăţare, pentru fiecare obiectiv de referinţă.  Exemplele 

de activităţi de învăţare au scopul de a accentua valorificarea experienţei concrete 

a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare 

diverse. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară de opţional, cadrul 

didactic poate elabora exemple de învăţare variate, adecvate specificului fiecărei 

situaţii de învăţare. 

Conţinuturile sunt mijloace prin care se urmăreşte realizarea obiectivelor 

prevăzute în programă. Unităţile de conţinut sunt organizate tematic, ordonate 

calendaristic, în corelaţie cu conţinuturile claselor I – IV. Volumul cunostinţelor 

este diminuat pentru a lăsa timp suficient de a parcurge fiecare temă, de a 

sistematiza, repeta şi evalua fiecare unitate de învăţare şi de a realiza, pe deplin, 

cît mai eficient, partea educativă a fiecărui demers didactic, obiectiv major al 

disciplinei. 

 Standardele curriculare de performanţă sunt criterii de evaluare a calităţii 

procesului de învăţare şi reprezintă enunţuri sintetice în măsură să indice gradul 

în care vor fi atinse de către elevi obiectivele disciplinei de studiu, la sfârşitul 

clasei a IV-a.  

 Forma actuală a programei de opţional îşi propune să contribuie la 

câştigarea interesului elevilor faţă de tradiţiile religioase ale poporului român 

privind respectarea sărbătorilor creştine şi formarea unor comportamente moral – 

religioase având ca modele vieţile sfinţilor mărturisitori ai credinţei strămoşeşti.  

În prezentarea unei teme se urmăreşte un demers intredisciplinar şi 

transdisciplinar, pornind de la date biografice despre sfântul menţionat in 

programa scolară, continuând cu identificarea virtuţilor specifice acestuia şi 

culminând cu elemente de creativitate: pictarea icoanelor reprezentative, 

alcătuirea de versuri dedicate persoanelor sfinte comemorate şi intonarea de imne 

religioase în cinstea sfinţilor. 

  

I. OBIECTIVE CADRU:  

 

1. Cunoaşterea învăţăturii Sfintei Scripturi şi a Tradiţiei bisericeşti referitoare 

la marile sărbători creştine;  

 

2. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase;  

3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament 

moral-religios, având ca modele vieţile sfinţilor;  
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4.  Dezvoltarea capacităţii de exprimare prin muzică şi pictură religioasă. 

 

II. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE :  

 

1.  CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURII SFINTEI SCRIPTURI ŞI A TRADIŢIEI 

BISERICEŞTI REFERITOARE LA MARILE SĂRBĂTORI CREŞTINE;  

 Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

 

 La sfârşitul clasei a IV-a elevul 

va fi capabil: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1 Să cunoască faptul că învăţăturile 

creştine despre sfinţi îşi au 

originea în Sfânta Scriptură şi 

Sfânta Tradiţie; 

-  exerciţii practice de cunoaştere şi 

recunoaştere a Bibliei dintre alte cărţi ; 

(răsfoire şi numire a părţilor Bibliei şi a 

unor cărţi componente) 

- audiţii / vizionări a unor materiale media 

despre conţinuturile învăţate; 

- exerciţii de „citire” a unor planşe cu 

icoane / imagini biblice. 

- exerciţii (orale), de prezentare a 

portretelor 

marilor personaje, modele biblice morale 

cu 

ajutorul profesorului; 

- lecturarea unor fragmente scripturistice 

din care să reiasă viaţa unor personaje 

biblice studiate; 

- exerciţii de orientare pe harta Ţării 

Sfinte: indicarea localităţilor şi a zonelor 

geografice legate de viaţa Mîntuitorului; 

1.2 Să cunoască, evenimentele din 

viaţa sfinţilor studiaţi; 

- lecturarea unor texte biblice şi/sau 

patristice şi desprinderea ideilor 

principale; 

- repovestirea textului lecturat; 

- discuţii, exerciţii de meditaţie pentru  

utocunoaştere ; 
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1.3 Să motiveze importanţa cinstirii 

sfinţilor prin sărbătorile închinate 

lor; 

- prezentarea calendarului creştin ortodox; 

- observarea icoanelor unor sfinţi; 

- vizitarea mănăstirilor şi a locurilor legate 

de viaţa unor sfinţi; 

1.4 Să participe la manifestările 

tradiţionale creştine 

- învăţarea unor cântări religioase şi a unor 

colinde; 

- participarea la sărbătorile comunităţii 

creştine căreia îi aparţin; 

- organizarea de expoziţii cu icoanele 

sfinţilor studiaţi;  

2. CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA 

VALORILOR RELIGIOASE: 

 Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a IV-a elevul va 

fi 

capabil: 

 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

2.1  Să-şi dezvolte vocabularul, 

utilizând 

corect cuvintele şi expresiile noi 

din 

temele studiate 

- exerciţii de selectare a noilor termeni 

religioşi din texte biblice sau patristice 

date; 

- exerciţii de integrare a expresiilor noi în 

contexte diverse; 

- utilizarea dicţionarelor, a glosarelor, a 

listelor de termeni; 

- alcătuirea de scurte compuneri 

cuprinzând cuvinte date, plan dat sau 

compuneri libere pe teme religioase; 

2.2 Să manifeste interes pentru 

lecturarea unor texte cu caracter 

religios 

- exerciţii de memorare şi recitare a unor 

versuri; 

- lecturarea de texte cu mesaj moral –

creştin ; 

 

3. FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA 

DEPRINDERILOR DE COMPORTAMENT MORAL-RELIGIOS, AVÂND CA 

MODELE VIEŢILE SFINŢILOR;  

 Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a IV-a elevul va 

fi 

capabil: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

3.1  Să desprindă din faptele sfinţilor 

studiaţi reguli de comportament 

moral-religios 

- alcătuirea, oral, cu ajutorul profesorului, 

a unor scurte portrete morale ale 

personajelor biblice studiate; 

- dialog pe tema comportamentului 

personajelor biblice studiate; 

- recunoaşterea după imagini a situaţiilor 

de respectare/încălcare a regulilor de 

comportament religios-moral; 
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3.2   Să prezinte necesitatea urmării 

modelului pozitiv oferit de sfinţi 

 

- lecturarea şi povestirea unor momente 

importante din 

viaţa sfinţilor; 

- încadrarea liturgică a sfinţilor în anul 

calendaristic; 

- exerciţii de recunoaştere a sfinţilor din 

icoane; 

- vizitarea de mănăstiri, biserici care au ca 

protectori, 

Sfinţi 

3.3 Să formuleze aprecieri asupra 

comportamentului unor personaje 

biblice  

- exerciţii de identificare a faptelor 

bune/rele săvârşite 

de personajele biblice; 

- lectura unor texte cu conţinut moral 

/vizionarea de filme 

cu subiect religios şi formularea 

învăţăturilor morale 

pentru propriul comportament 

3.4 Să precizeze căi personale de 

urmat pentru a-şi însuşi unele 

virtuţi ale sfinţilor 

- să identifice din texte religioase virtuţile 

morale promovate de sfinţi; 

- să numească modalităţi concrete de 

exersare a comportamentului creştin în 

viaţa cotidiană ; 

- discuţii de argumentare a consecinţelor 

benefice 

oferite de comportamentul creştin; 

4.  DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE PRIN MUZICĂ ŞI 

PICTURĂ RELIGIOASĂ. 

 Obiective de referinţă  Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul clasei a IV-a elevul va 

fi 

capabil: 

Pe parcursul clasei a IV-a se recomandă 

următoarele activităţi: 

4.1 Să compună spaţiul plastic 

valorificând potenţialul expresiv al 

elementelor de limbaj plastic; 

- compunerea suprafeţei plastice cu 

ajutorul elementelor de limbaj plastic; 

- realizarea de icoane reprezentând sfinţii 

studiaţi;  

4.2 Să îşi exprime argumentat 

preferinţa pentru  muzica religioasă; 

- alegerea cântecelor adecvate pentru 

diferite evenimente religioase; 

- dialog dirijat pe tema preferinţelor 

muzicale; 

4.3 să improvizeze scurte melodii - improvizaţia melodică pe o temă 

muzicală  dată (2-4 măsuri). 
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CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

I. Sfinţii – prietenii şi ocrotitorii copiilor:  

Sfânta Parascheva – Sfânta Vineri 

Sfântul Dimitrie – Samedru, (deschizătorul anotimpului friguros);  

Sfântul Andrei – luna lui Undrea/Andrea 

Sfântul Nicolae – San-Nicoară 

Sfinţii 40 de Mucenici – spirite ale moşilor si stramoşilor  

Sfântul Gheorghe – San-George, (deschizatorul timpului frumos) 

Sfântul Ilie – Sant-Ilie, (divinitate a Soarelui si a focului) 

 

II. Noţiuni de morală creştină – Sfinţii modele de virtuţi pentru copii 

Milostenia / binefacerea 

Inţelepciunea 

Prietenia 

Rugăciunea curată 

Unitatea credinţei 

Dreptatea 

Curajul mărturisirii. 

 

III. ICOANA DIN SUFLETUL COPILULUI: 

Icoanele – ferestre deschise spre Rai; 

Icoana bizantină şi tabloul religios; 

Cum se pictează o icoană ortodoxă? 

Realizarea icoanelor pe hârtie 

Realizarea icoanelor pe sticlă 

Realizarea icoanelor pe lemn 

Realizarea unui colaj de icoane cu sfinţii studiaţi;  

 

IV. PRIN MUZICĂ MAI APROAPE DE DUMNEZEU: 

Rugăciunea – modalitate de comunicare cu Dumnezeu 

Muzica – mijloc de educare şi linişte sufletească 

Cântările din Postul Mare 

Cântările Învierii (audiţie) 

Cântările Sfintei Liturghii (audiţie) 

Troparele sfinţilor (exerciţii) 

Organizarea de serbări religioase cu ocazia marilor sărbători creştine. 
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STANDARDE DE PERFORMANŢĂ 

OBIECTIVE CADRU STANDARDE 

 

1.Cunoaşterea învăţăturii Sfintei 

Scripturi şi a Tradiţiei bisericeşti 

referitoare la marile sărbători 

creştine;  

 

S1: Prezentarea/ explicarea clară şi 

concisă a importanţei sărbătorilor 

studiate, precum şi a tradiţiilor 

religiose în strânsă legătură cu acestea;  

2.Cunoaşterea şi folosirea adecvată a 

limbajului din sfera valorilor 

religioase;  

 

S2. Utilizarea corectă, eficientă a unui 

vocabular religios minimal, cu termeni 

specifici, în prezentarea învăţăturii de 

credinţă şi a faptelor religioase; 

S3. Relatarea în cuvinte proprii a unor 

evenimente, fapte, situaţii care vizează 

diferite aspecte religioase ale vieţii. 

3. Formarea virtuţilor creştine şi 

consolidarea deprinderilor de 

comportament moral-religios, având 

ca modele vieţile sfinţilor;  

 

S4. Identificarea virtuţilor creştine în 

viaţa şi activitatea sfinţilor studiaţi;  

S5. Manifestarea virtuţilor creştine în 

comportamentul propriu şi cotidian . 

4.  Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare prin muzică şi pictură 

religioasă. 

 

S5. Realizarea icoanelor 

reprezentative  ale sfinţilor studiaţi; 

S6. Intonarea troparelor dedicate 

sfinţilor studiaţi. 

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:  

1. Biblia sau Sfânta Scriptură 
2. Nicolae Lungu, Liturghia bizantină pe melodii tradiţionale 

ortodoxe române (fragmente) 
3. Ectenia mare, Ectenia mică, Sfinte Dumnezeule, Câţi în 

Hristos, Crucii Tale, Aliluia, Mărire Ţie, Doamne  
4. Patericul (selectiv) 
5. Proloagele (selectiv) 
6. Chemarea credinţei, Revistă pentru copii editată de Patriarhia 

Română 
7. Duna, Zoe, Antologie de poezie religioasă (selectiv) 
8. Magdan, Leon, Cele mai frumoase pilde şi povestiri creştine 

ortodoxe 
9. Şebu, Sebastian, Lăsaţi copiii să vină la Mine. Mic catechism; 
10. Dorin Opriş, Primavara credinţei,culegere de scenete, poezii, 

jocuri creştine pentru copii. 
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Programa pentru opţional 
               Aplicațiile Google 

 

prof. Daniela PAVEL 

Colegiul Tehnic “Ion Creangă”, Tîrgu Neamţ 

 

Argument 

 Transformările societăţii româneşti din ultimii ani, dezvoltarea şi 

răspândirea informaticii, pătrunderea hardware-ului şi software-ului în ţara 

noastră, impun o pregătire diversificată a tinerilor în acest domeniu. Învăţământul 

preuniversitar de informatică trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe de 

informatică la nivel de cultură generală, care să permită utilizarea calculatorului 

în activităţile proprii. 

 Omenirea cunoaşte astăzi una din cele mai profunde transformări din 

întreaga ei existenţă, în care informatica joacă un rol determinant. Datorită 

impactului pe care informatica îl are în toate domeniile, rezultă caracterul ei 

interdisciplinar. Informatica nu poate fi privită ca o disciplină independentă şi nu 

poate fi ţinută între bariere create artificial. Elevii vor putea astfel să participe la 

ore asistate de calculator la diverse discipline (simularea unor fenomene fizice, 

vizionarea unor enciclopedii, evaluarea prin teste pe calculator etc.), motiv pentru 

care trebuie să posede cunoştinţe de utilizarea a calculatorului. 

 Studiul informaticii în gimnaziu trebuie să aibă un caracter practic, 

asigurându-se elevilor formarea unui bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi 

privind lucrul cu calculatorul. Drept urmare instruirea trebuie orientată spre partea 

practică (laborator), condiţionate de o dotare minimă a cabinetului de informatică. 

Experienţa anterioară a demonstrat eficienţa lucrului în echipă ca fiind cel mai 

indicat, deoarece cea mai mare parte a orelor se desfăşoară în laborator – deci se 

lucrează propriu-zis la calculator.    

Astfel, opţionalul urmăreşte, ca elevii să îşi perfecţioneze deprinderile de 

editare de texte prin utilizarea unui editor de texte specializat. De asemenea, elevii 

vor şti să lucreze cu fonturi, să facă operaţii de formatare la nivel de caracter şi 

paragraf, să întocmească tabele şi să realizeze pliante şi afişe. 

Formarea deprinderilor de utilizare a unui editor de texte evoluat, şi 

anume Google Docs, dă elevilor posibilitatea de a-şi întocmi referate, teme şi alte 

lucrări, personalizându-le şi dându-le originalitate. 

Nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se 

transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, 

se ajunge la concluzia că informaţiile trebuie stocate, prelucrate şi transmise în 

condiţii care asigură corectitudine şi exactitate. Google Sheets  este un software 

avansat  pentru calcul tabelar. 
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Prin opţionalul de faţă se urmăreşte o continuare şi, în acelaşi timp, o 

necesară completare a noţiunilor legate de informatică şi de tehnologia informaţiei 

şi a comunicaţiilor studiate în anii precedenţi.      

 Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul 

profesorului, ci să-l ajute pe acesta în noul său rol. Problema e cum poate să facă 

acest lucru. Am ales să prezint în opționalul de față Aplicațiile Google pentru a 

veni în sprijinul elevilor, pentru ca aceștia să-și dobândească tehnici de lucru 

colaborative. 

  Google Docs ne premite să scriem documente, să edităm și să colaborăm, 

indiferent de locul în care ne aflăm.  Modificările se salvează automat și este o 

aplicație compatibilă cu Word. Nu trebuie să ne mai facem griji pentru formatul 

fișierelor, se pot converti fișiere Word în formatul acceptat de documentele 

Google și invers 

 Foile de calcul Google ne ajută să economisim timp, ne evidențiază datele 

cu ajutorul graficelor și al diagramelor colorate, ne simplifică sarcinile cu ajutorul 

formulelor incorporate, al tabelelor pivot și al opțiunilor de formatare 

condiționată. În plus, foile de calcul create pot fi accesate de oriunde, de pe 

telefon, tabletă sau computer, chiar și atunci când nu avem conexiune la Internet.  

 Prezentările Google ne pot pune în valoare ideile prin varietatea de teme, 

fonturi, videoclipuri încorporate și animații.Toate, gratuite. La fel ca și celelate 

prezentate mai sus, pot fi accesate de pe orice dispozitiv fără a avea în prealabil 

conexiune la Internet. Folosind prezentările Google, mai multe persoane pot lucra 

în același timp la aceeași prezentare. Este utilă oricui folosește prezentările 

electronice. 

 Folosind formularele Google, putem aduna și organiza volume mari sau 

mici de informații, gratuit. Răspunsurile se primesc imediat. Avem oprtunitatea 

de a alege dintr-o nulțime de opțiuni de întrebări, cu variante multiple de răspuns 

sau răspunsuri de tip meniu drop-down. Putem adăuga imagini sau videoclipuri 

YouTube,  sau putem adopta sistemul de ramificare a paginilor și filtrare a 

întrebărilor. Google Form este foarte utilă cadrelor didactice atât pentru evaluare, 

cât și pentru aplicarea unor chestionare la clasă. 

 Aplicația Google Drive o putem utiliza pentru a stoca fotografii, proiecte, 

desene, înregistrări, videoclipuri, atestate. Pentru a evita folosirea stick-urilor, le 

recomand elevilor să utilizeze această aplicație, și astfel lucrul la proiecte nu mai 

este o problemă. Se lucrează și acasă, și la laborator, iar fișierele ne urmăresc 

oriunde am merge, putând fi accesate de pe smartphone, tablet sau  computer. 

Putem invita rapid alți utilizatori să vizualizeze, să descarce sau să colaboreze la 

orice fișier, fără atașamente prin e-mail. Astfel și nouă, profesorilor, ne este ușor 

să verificăm lucrul elevilor.    

 Google Calendar ne oferă eficiență maximă zi de zi. Ne oferă șansa de a 

economisi timp cu gestionarea agendei și mai mult timp profitând de ea. Cu 

secțiunea Agendă, vedem mai ușor ce urmează prin imagini și hărți. Atunci când 

primim un e-mail cu privire la un eveniment  

( ședință, conferință, etc) acesta este automat adăugat în Calendar.    
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 Aplicația Gmail este foarte simplu de folosit și disponibil de pe toate 

dispozitivele. Le recomand elevilor din primele ore să-și construiască adresă de 

mail, în eventualitatea în care nu au. 

 Din experiența la catedră am constatat că există percepția potrivit căreia 

după ore, se termină cu "școala", elevii considerînd că orele petrecute în bancă 

sunt suficiente pentru pregătirea lor. Din acest motiv consider ca trebuie să căutăm  

și să folosim metode prin care sa-l facem pe elev să continue această colaborare 

cu școala și după cele șase ore de curs.  

 

 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

Competenţe specifice Conţinuturi 

1. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

de utilizare a Aplicației Google Docs 

1.1. să cunoască şi să respecte normele de 

tehnica securităţii muncii în utilizarea 

calculatorului şi a componentelor  lui 

1.2 să aplice diferite modalităţi de 

formatare a textului 

1.3. să aplice  regulile generale de tehno-

redactare si estetica a unui documentului 

1.4. să insereze in text simboluri speciale 

intr-un document 

1.5. să dezvolte deprinderi de organizare a 

unui document 

1.6. să dezvolte deprinderi de inserare şi 

formatare a tabelelor intr-un document 

1.7. să dezvolte deprinderi de prelucrare a 

imaginii intr-un document folosind 

instrumentele specifice de desenare 

1.8. să insereze numere de pagină şi să 

modifice opţiuni de afişare a acestora 

1.9. să introducă un antet şi un subsol de 

pagină unui document 

1.10. să scrie un text dintr-un document pe 

mai multe coloane 

1.11. să insereze ecuaţii folosite pentru 

redactarea documentelor ce conţin 

formule matematice 

 1.12. să descrie şi să aplice corect modul 

de tipărire a unui document 

1. Aplicația Google Docs 

 

Textul: Formatare document, formatare 

text; 

Paragrafe: crearea unui paragraf, borduri, 

crearea unui stil noi; 

Caractere diacritice, introducerea unor 

simboluri si caractere speciale; 

Cuprins: realizare, actualizare şi 

modificare, aplicarea formatărilor; 

Lucrul cu tabele: crearea unui tabel, 

introducerea unei date intr-un tabel, 

operaţii asupra unui tabel; 

Lucrul cu imagini. Instrumente de 

desenare; 

Paginarea documentelor, antete si 

subsoluri de pagina, scrierea pe coloane 

Editorul de ecuaţii; 

Instrumente de comunicare. Printarea unui 

document; 

2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

de realizare a unei prezentări 

2.1 însuşirea noţiunilor privind   

prezentările 

2.  Aplicaţia Google Slides 

 

 Noţiuni  privind prezentările 

Diapozitivul  

Imagini, poze şi obiecte desenate 
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2.2. utilizarea diferitelor operaţii asupra 

diapozitivelor 

2.3. deprinderea lucrului cu imagini   

2.4. utilizarea graficelor 

2.5. pregătirea prezentărilor 

Grafice  

Multimedia  

Pregătirea prezentării 

Legături şi Macrocomenzi 

3.  Utilizarea aplicaţiilor pentru calcul 

tabel 

3.1. să aplice diferite modalităţi de 

formatare a textului  

3.2. să dezvolte deprinderi de organizare a 

unui document 

3.3 aplicarea operaţiilor elementare si a 

conceptelor de baza ale aplicaţiei Excel 

3.4. să utilizeze opţiuni de formatare şi 

gestionare a datelor din foile de calcul 

3.5. să utilizeze opţiuni de formatare şi 

gestionare a datelor din foile de calcul 

3.6. să utilizeze funcţiilor statistice 

3.7. să utilizeze funcţiile logice 

3.8. să utilizeze funcţiile matematice 

3.9. să utilizeze funcţiile calendaristice 

funcţiile de timp 

3.10. să utilizeze modalităţi de adresare a 

celulelor 

3.11. completarea automată a unei serii de 

formule 

3.12. să folosească funcţii specifice de 

sortare a datelor 

3.13. Utilizarea unor tehnici şi procedee de 

realizare de grafice şi diagrame 

3.14. utilizarea corectă a  opţiunilor de 

tipărire a unei foi de calcul 

3. Aplicația Google Sheets 

 

Introducere (deschiderea aplicaţie, 

salvarea unei foi/registru de calcul, 

folosirea funcţiei „ajutor”, închiderea 

aplicaţiei) 

Introducerea de informaţii într-o celulă 

(numere, text, simboluri si prelucrări 

simple de date) 

Formatarea foilor de calcul 

Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii 

statistice 

Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii 

logice 

Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii 

matematice 

Funcţii de prelucrare a datelor: funcţii dată 

si timp 

Completarea automata a formulelor. Serii 

de date 

Sortarea datelor 

Grafice pentru tabele 

Tipărirea unei foi de calcul 

4. Dezvoltarea capacităţii de proiectare şi 

executare a unor lucrări pe calculator  

4.1 să navigheze pe Internet pentru 

preluarea unor date 

4.2. să se familiarizeze cu programele de 

navigare pe Internet 

4.3. să realizeze un material cu ajutorul 

informaţiilor căutate/găsite prin utilizarea 

motoarelor de căutare 

4. Internet 

 Servicii Internet  

World Wide Web 

Browser.. Motoare de Căutare 

Poştă electronică- Gmail 
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Modalităţi de evaluare 

- Teste scrise și on-line, cu orientări specifice de genul: teste de cunoştinţe, 

de aptitudini, de dezvoltare mintală, de comportament etc; 

- rezolvare de probleme, care presupun soluţionarea unor situaţii 

conflictuale, generate de neconcordanţele ivite între sistemul de achiziţii 

şi situaţiile concrete descrise de un eveniment; 

- fişe de lucru, utilizate în vederea evaluării gradului de stăpânire a 

priceperilor şi deprinderilor de utilizare a unei aplicaţii; 

 

Bibliografie 

 

1.  Rodica Matei, Tainele informaticii – manual de informatică pentru clasele V-VIII, 

Editura Paralele 45, Piteşti 2003 

2.   Nicu George Bizdoaca, s.a., Iniţiere în Internet, e-mail şi chat, Editura Arves, 

Craiova 2005 

3.   Steve Johnson, Office 2003, Editura Teora, Bucureşti 2003 

4.   Lewis Nancy, Microsoft Office 2003, Etitura Teora, Bucureşti 2000 

5.  Gorcea Oltea , Teste moderne de evaluare - informatica gimnaziu – Ed.    AXA  

2008 

6.  Cristian Udrea, Teorie si aplicatii – Arves – 2001 

7.  https://www.google.com/docs/about/ 
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Limba română – între corectitudine și greșeală 

Opțional la nivelul disciplinei 

 

Prof. Mihaela PAVĂL 

Școala Gimnazială Brusturi 

 

ARGUMENT 

Limba este mijloc de comunicare între oameni şi, pe lângă gândire, 

reflectă şi afectivitatea acestora, având, deci, o dublă funcţie. Atunci când îşi redau 

gândurile, oamenii ar trebui să fie preocupaţi nu numai de ceea ce comunică, ci şi 

de cum comunică. Mai precis, să îşi dorească să realizeze o comunicare frumoasă, 

expresivă, însă şi corectă. Acest lucru se învaţă în şcoala de toate gradele, care are 

misiunea de a le trezi elevilor interesul şi pasiunea pentru studiul limbii şi 

literaturii române.  

Prezentul curs opțional se adresează elevilor de clasa a VI-a și își propune 

actualizarea, aprofundarea și sistematizarea noțiunilor de fonetică, vocabular, 

morfologie și sintaxă, pentru a-i ajuta pe elevi să scrie și să se exprime corect în 

scris și oral, contribuind astfel la cultivarea limbii române. Se urmărește 

descoperirea unor ”secrete” care să faciliteze scrierea corectă și dezvoltarea 

capacității de a comunica. Opționalul propus abordează cele mai importante 

aspecte legate de formele corecte ale cuvintelor, de acord, de ortografie și de 

punctuație, de la virgulă la cele mai problematice chestiuni ale scrierii în limba 

română, fiind gândit ca un ghid (în conformitate cu normele limbii literare) pentru 

evitarea greșelilor de și din limbă.  

Într-o eră în care se comunică direct din ce în ce mai puțin, se poate 

observa tendința de a se utiliza o „limbă de lemn”, în detrimentul limbii literare. 

Având alte surse de socializare în care nu contează felul în care se scrie și se 

vorbește, elevii încep „să strice” limba și în viața de zi cu zi. Mai mult, fiind 

consumatori ai mass-mediei, primim informații într-o limbă nu tocmai corectă, 

deoarece, din nefericire, și jurnaliștii greșesc. Astfel, fie că se rostesc și se scriu 

greșit unele cuvinte, fie că se utilizează cuvinte al căror sens nu este potrivit 

contextului, fie că nu se mai face acordul între predicat și subiect, toate acestea 

„deteriorează limba”. 

  Întrucât limba este un organism viu, în continuă schimbare, este necesară 

cunoașterea detaliată a modificărilor adoptate de lucrările normative din domeniu. 

Parcurgând acest curs opțional, elevii vor avea posibilitatea să-și remedieze 

problemele privitoare la scrierea și exprimarea corectă, dar și să-și fixeze 

cunoștintele deja dobândite, cu ajutorul exercițiilor și fișelor de lucru. Mai mult, 

exercițiile prezentate pe CD-ul suport, reprezintă un mijloc relaxant și aparent 
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lejer, ce are menirea de a le forma elevilor, pe nebăgate de seamă și într-o manieră 

agreabilă, deprinderi de exprimare corectă, dezvoltându-le în același timp spiritul 

de observație, simțul umorului, dar și simțul critic, deoarece nepăsarea față de 

modul în care vorbim sau scriem și incultura afișată cu seninătate pot fi învinse 

doar prin cultivarea dorinței tinerilor de a deveni modele de comunicare firească, 

elegantă și corectă.  

 Considerăm că prin conținutul său și prin aspectele vizate, acest curs 

opțional se va dovedi util elevilor atât în susținerea unor evaluări și examene, cât 

și în afara școlii, în viața cotidiană. 

 
COMPETENȚE GENERALE 

 

1. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje 

orale, în diferite situații de comunicare . 

2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje 

scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

 
VALORI  ȘI  ATITUDINI 

 
 Cultivarea respectului și unei atitudini pozitive față de limba română. 

  Recunoașterea rolului limbii române pentru dezvoltarea personală şi 

îmbogățirea orizontului cultural. 

 Dezvoltarea gândirii autonome, reflexive și critice. 

 Formarea unei atitudini combative față de folosirea greșită a limbii 

române. 

 

COMPETENȚE SPECIFICE ȘI CONȚINUTURI ASOCIATE 

 

COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI ASOCIATE 

1.1 identificarea și utilizarea categoriilor 

gramaticale studiate 

- stabilirea formelor corecte ale cuvintelor 

în funcție de categoriile gramaticale 

specifice; 

- folosirea corectă, într-un context dat, a 

categoriilor gramaticale specifice părților 

de vorbire învățate; 

- folosirea corectă a formelor flexionare 

(pluralul substantivelor, articularea 

substantivelor, forme cazuale); 
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1.2 utilizarea formelor literare în funcție 

de context 

- exersarea dialogului respectând normele 

limbii literare de către elevii ce au 

dificultăți de comunicare; 

- pronunțarea corectă a neologismelor; 

- evitarea cacofoniei; 

- folosirea corectă a acordului gramatical; 

1.3 participarea la diferite situații de 

comunicare 

- utilizarea corectă a limbii literare în 

diferite situații de comunicare, cu diferite 

categorii de interlocutori; 

- cunoașterea sensului corect al cuvintelor; 

- jocuri de rol; 

2.1 utilizarea unui lexic diversificat, 

recurgând la categoriile semantice 

studiate și la modalitățile de îmbogățire a 

vocabularului 

- formarea cuvintelor noi; 

- stabilirea sensurilor unor cuvinte; 

- scrierea corectă a unor cuvinte, în diferite 

structuri 

2.2 utilizarea corectă a semnelor 

ortografice și de punctuație 

- utilizarea corectă, în propoziție și în 

frază, a semnelor de punctuație și a 

semnelor ortografice; 

- aplicarea topicii normale în propoziție și 

în frază; 

- ortografierea diftongilor, a triftongilor și 

a vocalelor în hiat; 

- aplicarea regulilor fonetice de despărțire 

a cuvintelor în silabe 

2.3 utilizarea corectă și adecvată a limbii 

literare în scopuri diverse 

- exprimarea propriilor opinii, gânduri și 

sentimente, utilizând limba literară; 

- scrierea îngrijită, lizibilă și corectă; 

- scrierea corectă a neologismelor; 

- scrierea cu majusculă; 

 

CONȚINUTURI: 

 
►Ortografia pe înțelesul tuturor 

►Elemente de fonetică 

►Elemente de vocabular 

►Norme morfologice 

►Probleme de sintaxă 

►Utilizarea corectă a semnelor ortografice și de punctuație 

►Scrierea și pronunțarea numelor proprii străine și a unor cuvinte de 

proveniență străină, neadaptate limbii române  

►Modificări în DOOM2 (pe clase morfologice) 

►Cele mai frecvente greșeli în limba română actuală. 
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

 ●Activități de învățare: exerciții (inclusiv de pe CD-ul suport), scrierea 

după dictare, lecturi interpretative, studiul de caz, producerea și receptarea de 

mesaje, analiza şi sinteza. 

 ●Tehnici de evaluare: verificarea orală/scrisă, teste cu diverși itemi, fișe 

de lucru. 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. ***Curriculum naţional, Programe şcolare pentru clasele a V-a- / a VIII-a. 

Aria curriculară Limbă şi comunicare, vol. I, M:E:N:, C:N:C:, Bucureşti, 

Ed. Cicero, 1999; 

2. ***Dicţionar explicativ al limbii române, Ediţia a II-a, Academia Română. 

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 1998; 

3. ***Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Ediţia 

a II-a revăzută şi adăugită, Academia Română. Institutul de Lingvistică 

„Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 

2005; 

4. Ești COOL și dacă vorbești corect, Academia Română. Institutul de 

Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Ministerul Educației, Cercetării 

și Tineretului, Consiliul Național al Audiovizualului, Editura Univers 

Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010; 

5. Abdulea, Petcu, 425 de greșeli frecvente în limba română, Editura Booklet, 

București, 2016; 

6. Constantinescu, Silviu,  Dicționar de cuvinte polisemantice, Editura 

Rocambole Plus; 

7. Dănilă, Andrei; Tamba, Elena, Dicționar de cuvinte și sensuri recente, 

Editura Litera, București, 2014; 

8. Lăzărescu, Rodica, Dicționar de capcane ale limbii române, Editura Corint, 

București, 2006; 

9. Lăzărescu, Rodica, Ortografia pe înțelesul tuturor – norme ortografice, 

ortoepice și morfologice ale limbii române conform DOOM2, Editura 

Corint, București, 2008; 
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10. Popa, Catrinel; Popa, Marinela; Popa, Ion, Mic dicționar ortografic, 

ortoepic, morfologic și explicativ al unor cuvinte de proveniență străină 

neadaptate, folosite în limba română, Editura Niculescu, București, 2007; 

11. Rădulescu, Ilie-Ștefan, Să vorbim și să scriem corect – Erori frecvente în 

limbajul cotidian, Editura Niculescu, București, 2008; 

12. Romalo,Valeria Guţu, Corectitudine şi greşeală: limba română de azi, 

Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Colecţia Repere, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2008; 

13. Toma, Ion, Limba română contemporană, Privire generală, Editura 

Niculescu, Bucureşti, 2001; 

14. Uritescu, N. Dorin, Pleonasmul în limba română, Editura BIC ALL, 

București, 2006. 

 

 
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

SEMESTRUL I 

UNITATEA DE 

ÎNVĂȚARE 

COMPETENŢE 

SPECIFICE 

CONŢINUTURI 

DETALIATE 

NR. 

ORE 
SĂPT./ 

DATA 

OBS. 

ORTOGRAFIA PE 

ÎNȚELESUL 

TUTUROR 

(2h) 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

Prezentarea 

opționalului; 

Scrierea cu literă mică 

sau mare; 

1 

1 
S1 

 

S2 

 

 

ELEMENTE DE 

FONETICĂ 

(3h) 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

Corespondența sunet-

literă; Accentul; 

 

Grupuri de sunete; 

Consoanele duble; 

 

Despărțirea cuvintelor 

în silabe 

1 

 

 

1 

 

1 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

 

ELEMENTE DE 

VOCABULAR 

(6h) 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.1utilizarea unui 

lexic diversificat, 

Derivarea; cuvintele 

compuse; Abrevierile; 

Sinonime, Antonime, 

Omonime, Cuvinte 

polisemnatice; 

Eufonie vs. Cacofonie; 

 

Neologismele; 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

S6 

 

S7 

 

 

S8 

 

S9 
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recurgând la 

categoriile 

semantice studiate și 

la modatitățile de 

îmbogățire a 

vocabularului 

2.2utilizarea corectă 

a semnelor 

ortografice și de 

punctuație 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

 

 

Pleonasmul; 

 

Ortograme și omofone; 

 

 

1 

 

1 

 

S10 

 

S11 

 

 

 

 

 

 

 

S12 

  

NORME 

MORFOLOGICE 

(6h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUARE 

SUMATIVĂ 

(1h) 

1.1identificarea și 

utilizarea 

categoriilor 

gramaticale studiate 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.2utilizarea corectă 

a semnelor 

ortografice și de 

punctuație 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

 

Substantivul – 

articulare; forme de 

plural; forme de G.-D.; 

Adjectivul; Numeralul 

– norme literare; 

Pronumele și 

adjectivele 

pronominale; 

Verbul – forme de 

imperativ și gerunziu; 

Părți neflexibile de 

vorbire- greșeli de 

utilizare; 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

S13-14 

 

 

S15 

 

 

S16 

 

 

S17 

 

S18 

 

 

S19 

 

 

SEMESTRUL al II-lea 

PROBLEME DE 

SINTAXĂ 

(2h) 

1.1identificarea și 

utilizarea 

categoriilor 

gramaticale studiate 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare  

Acord și dezacord; 

 

Topica 

1 

 

1 

S1 

16.02 

S2 

23.02 
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UTILIZAREA 

CORECTĂ A 

SEMNELOR 

ORTOGRAFICE 

ȘI DE 

PUNCTUAȚIE 

(3h) 

 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.2utilizarea corectă 

a semnelor 

ortografice și de 

punctuație 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

Semne ortografice - 

cratima; 

Semne de punctuație; 

 

Din tainele virgulei;  

1 

 

1 

 

1 

S3 

02.03 

S4 

09.03 

S5 

16.03 

 

SCRIEREA ȘI 

PRONUNȚAREA 

NUMELOR 

PROPRII 

STRĂINE ȘI A 

UNOR CUVINTE 

DE 

PROVENIENȚĂ 

STRĂINĂ, 

NEADAPTATE 

LIMBII ROMÂNE 

(2h) 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.2utilizarea corectă 

a semnelor 

ortografice și de 

punctuație 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

 

Scrierea și pronunțarea 

numelor proprii 

străine; 

Scrierea unor cuvinte 

de origine străină, 

neadaptate limbii 

române; 

1 

 

 

1 

S6 

23.03 

 

S7 

30.03 

 

MODIFICĂRI ÎN 

DOOM2 (PE 

CLASE 

MORFOLOGICE) 

(3h) 

1.1identificarea și 

utilizarea 

categoriilor 

gramaticale studiate 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

Substantiv, articol; 

Adjectiv, numeral; 

Pronume și adjectiv 

pronominal;Verb; 

Părți neflexibile de 

vorbire;  

1 

 

1 

 

1 

S8 

06.04 

S9 

13.04 

S10 

04.05 

 

CELE MAI 

FRECVENTE 

GREȘELI ÎN 

LIMBA ROMÂNĂ 

ACTUALĂ. 

(3h) 

 

1.2utilizarea 

formelor literare în 

funcție de context 

1.3participarea la 

diferite situații de 

comunicare 

2.3 utilizarea corectă 

și adecvată a limbii 

literare în scopuri 

diverse 

 

Cu câți ”i”?; 

 

Hipercorectitudinea; 

 

Studiu de caz: Greșeli 

din mass-media; 

1 S11 

11.05 

S12 

18.05 

S13 

25.05 

 

 

 

 

S 14 
Școal

a 

Altfel

! 
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RECAPITULARE 

EVALUARE 

FINALĂ 

(2h) 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

Exerciții; 

Fișe de lucru; 

Evaluare 

1 

 

1 

S15 

08.06 

S16 

15.06 
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Matematica din jurul nostru - 

Probleme practice de matematică pentru clasa a V-a 

(Auxiliar Curricular) 

 

 
Prof. Cristina - Diana COSTANDACHE 

Liceul cu Program Sportiv Roman 

 
 

PREZENTAREA AUXILIARULUI 

 

Motto: „Natura vorbește în limba matematicii; literele acestei limbi sunt cercuri, 

triunghiuri şi alte figuri matematice."- Galileo Galilei 

 

Auxiliarul „Matematica din jurul nostru - probleme practice de 

matematică pentru clasa a V-a” este structurat conform testelor de Evaluare 

Națională de la sfârșitul clasei a VI-a, dar cu programa de matematică pentru clasa 

a V-a. Fiecare dintre cele șapte teme corespunde unui capitol din programă: 

Numere naturale, Fracții ordinare. Fracții zecimale, Organizarea datelor, 

Elemente de geometrie, Unități de măsură pentru lungime, Unități de măsură 

pentru suprafață, Unități de măsură pentru volum. 

Acest auxiliar se dorește a fi suportul unui opțional adresat elevilor de 

clasa a V-a, opțional care să îi ajute pe aceștia în: 

●Înţelegerea necesităţii naturale care a impus inventarea şi utilizarea numerelor; 

●Acceptarea faptului că matematica poate fi interesantă şi captivantă, nu neapărat 

un domeniu arid în care „bântuie” formule sinistre; 

●Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative; 

●Formarea motivației pentru studiul matematic ca domeniu relevant pentru viața 

socială și profesională; 

●Realizarea transferului de informații între matematică și alte științe studiate în 

școală (fizică, biologie, istorie, geografie, etc.); 

●Detectarea faptului matematic în cele mai diverse domenii, înţelegerea utilităţii 

formalismului matematic în sesizarea esenței fenomenelor; 

●Observarea strânsei legături dintre matematică și tot ceea ce ne înconjoară. 

Din prefața lucrării: „Noutatea acestei realizări vine din modul în care 

autoarea a știut să îmbine noțiunile matematice cu elemente din realitatea 

înconjurătoare. Pe parcursul acestui opțional elevii află despre mari muzee ale 

lumii, despre diverse pasiuni precum filatelia / numismatica / fotografia, despre 

minuni ale lumii antice și moderne, despre parcuri și rezervații naturale, despre 

lacuri, mări și oceane și multe altele. Tinerii sunt îndemnați să caute, să se 

informeze, să afle mai multe, depășind ușor elementele strict legate de matematică 

(calcule abstracte). 
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Organizarea fiecărui capitol este bine gândită, realizându-se o modalitate 

atractivă de abordare a matematicii. Se trece ușor de la prezentarea unor elemente 

de istorie „Din Istoria…” la „Să învățăm” (elemente de teorie), „Să ne 

documentăm” (informații de cultură generală) și în final „Să aplicăm” - cu multe 

probleme de matematică în care înțelegerea textului / extragerea corectă a 

informațiilor conduc la rezolvarea problemelor. 

Cred că acest opțional va fi atractiv pentru elevi și că ei vor merge cu 

plăcere la ore. Ora de matematică aplicată va fi astfel animată de discuții, iar elevii 

vor învăța noțiunile de matematică fără prea mare efort.  

Recomand acest opțional și manualul propus de doamna profesoară.” - 

referent științific Dr. Corina Mohorianu, FACULTATEA DE MATEMATICĂ, 

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAȘI 
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Dispozitiv pentru studiul efectului fotovoltaic 
 

Profesor Greta COSTIN 

Profesor i.p. Florin COSTIN 

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, 

 
 
 

Cartea prezintă un dispozitiv experimental centrat pe funcționarea unei 

“lămpi solare de grădină”. Deși este un dispozitiv banal, simplu, în principiul lui 

de funcționare se regăsesc toate elementele ce aparțin și sistemelor complexe de 

producere a energiei fotovoltaice: modul fotovoltaic – panouri fotovoltaice, circuit 

integrat – sisteme de automatizare și control, sursa boost – invertor c.c.-c.a.; 

acumulator Ni-Mh – baterii de acumulatoare ; LED – consumator casnic sau 

industrial. 

Astfel prin analogie, elevii pot mult mai ușor să înțeleagă funcționarea 

unor sisteme complexe de producere a energiei fotovoltaice, avantajele și 

dezavantajele, domeniul de utilizare, precum şi costurile ce le implică folosirea 

energiei soarelui. 
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Manuale și auxiliare didactice ale profesorilor 

de la Liceul „Vasile Conta” Târgu-Neamț 

 

 
prof. Karina-Ingrid COJOCARIU 

prof. Daniela CRISTEA 

prof. Simona-Elena BĂLAN 

prof. Radu-Mihail PINTILIE 

prof. Marius-Emanuel SANDU 

prof. dr.  Ioan FĂRMUȘ 

prof. dr. Ioan-Romeo ROMAN 

prof. Emanuel BĂLAN 

 

 
În cursul ultimilor trei ani școlari 2016-2019, un colectiv de profesori de 

discipline umaniste și economice au redactat mai multe manual și auxiliare 

didactice, cele mai multe fiind realizate în cadrul unor proiecte ai căror beneficiari 

au fost elevii liceului.Astfel , în 2017 , a fost realizat manualul pentru curs 

optional,  Educație pentru mediu,  pentru gimnaziu și liceu, autori fiiind 

profesori Cojocariu  Karina-Ingrid, Cristea Daniela, Fărmuș Ioan, Sandu Marius-

Emanuel și  Bălan Emanuel.   Despre acest manual autorii precizau în  introducere 

următoarele : „ În contextul societăţii cunoaşterii, şcoala de mâine se construie şte 

din transformări progresive ce alimentează continuitatea în schimbare. Ea are 

pecetea democratizării prin adaptarea curriculum-ului la specificul local şi asigură 

caracterul integrat conţinuturilor multidimensionale. Registrul bogat al „noilor 

educaţii” permite deschiderea şcolii spre problematica lumii contemporane. 

Protecţiamediului, prioritate a  lumii contemporane, regăsită în Strategia de la 

Lisabona şi Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene este însuşită de 

Guvernul României, exprimată prin promovarea unor politici sustenabile în ceea 

ce priveşte capitalul uman şi natural şi asumată prin acceptarea principiilor 

documentului UNESCO „Carta Pământului”, ca instrument educa ţional în 

contextul Decadei pentru Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă. 

Educaţia ecologică, sau educaţia relativă la mediu, răspunde acestei 

cerinţe, investind în dezvoltarea gradului de conştiinţă şi a simţului 

responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale; vizează în 

egală măsură asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi comportamente 

dezirabile, clarificarea valorilor, precum şi un demers practic eficient. 

În acest context, rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului 

înconjurător este evident, el se concentrează pe modelarea viitorului cetăţean 

capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, 

de a-l incita la participare, devenind astfel conştient de viitor şi de faptul că viaţa 

generaţiilor de mâine depinde într-o mare m ăsură de opţiunile sale. 



227 
 

 

 

 

Educaţia ecologică este o educaţie prin şi pentru valori, care poate prinde 

forme concrete de realizare, la diferite nivele de şcolaritate, livrând con ţinuturi 

informaţionale în modalitate transdisciplinară, în context formal sau nonformal. 

A promova în spaţiul şcolar o disciplină opţională care să transpună în 

practică obiectivele educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului este un demers 

necesar, prezentat ca atare în Protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în 2005. 

Prin conţinuturile diverse, cu înalt grad de aplicabilitate şi utilitate, care 

răspund intereselor de cunoaştere ale elevilor, prin modalităţile de abordare a 

acestora, prin utilizarea unor strategii didactice interactive, prin promovarea unor 

valori care ţin de şcoala comunitară cerută de societate, disciplina opţională 

Educaţie pentru mediu” constituie un element valoros al curriculum-ului la 

decizia şcolii, un punct de întâlnire cu direc ţii promovate de alte sisteme educative 

europene. Aceste aspecte ne dau speranţa unei atitudini favorabile din partea d-

voastră în sensul de a studia oferta noastră şi a recomanda disciplina opţională 

“Educaţie pentru mediu“, la nivelul judetului.” 
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Tot în 2017, profesorii  Bălan Emanuel, Roman Ioan-Romeo, Cojocariu  

Karina-Ingrid și Bălan Simona-Elena, publicau manualul auxiliar Educației 

pentru societate dedicat ciclului liceal.  În prezentarea acestui manual autorii 

spuneau: „Școala este pentru fiecare dintre noi locul în care creştem, învăţăm, 

visăm şi facem planuri care ne schimbă viaţa. Inconştient şi inevitabil, alegerile 

pe care le facem acum ne influenţează viitorul şi modifică pentru totdeauna cursul 

acţiunilor noastre şi, mai mult decât ne dăm seama, pe ale celorlalţi. Este aşadar 

esenţial ca în aceşti ani să găsim răspunsuri pentru întrebările pe care noi, sau alţii, 

le vom pune mai târziu. Aceasta este ideea de bază a manualului pe care îl aveţi 

în faţă, prin intermediul căruia vom încerca să definim succint şi într-un mod 

practic câteva idei şi concepte care stau la baza societăţii în care trăim. Pe scurt, 

vorbim despre educaţia noastră, a tuturor, pentru democraţie. 

          În noul context politic, social și economic de la începutul mileniului al III-

lea, educație pentru democrație este cu atât mai necesară în formarea unor cetăţeni 

informaţi şi responsabili faţă de lumea în care trăiesc. Această situaţie ne-a 

determinat în ultimii ani să încercăm, şi de cele mai multe ori, să reuşim să aducem 

noţiuni cheie ale democraţiei în liceele din România. 

           Implicarea cetăţenilor în procesul decizional din România, în ultimii 24 de 

ani, s-a îmbunătăţit, dar încă există o lipsă de încredere în ceea ce priveşte 

activitatea instituţiilor publice. Această neîncredere  este de asemenea transmisă 

tinerilor, care în loc să reprezinte un factor de schimbare moştenesc aceeaşi 

atitudine pasivă faţă de viaţa politică, lipsă de participare civică şi alienare. 

             Încercăm astfel să dezvoltăm şi să încurajăm aplicarea unui curs cu noţiuni 

de bază despre cetăţenie, participare şi implicare, despre drepturile pe care le avem 

şi obligaţiile care ne revin, despre instituţiile naţionale sau europene, care ne 

reprezintă şi modul prin care le alegem. Mai mult decât o materie a cărei 

cunoaştere o măsurăm în fiecare semestru prin notele primite, Educaţie pentru 
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societate este un exerciţiu de informare şi descoperire atipic şi interactiv, simplu 

şi necesar fiecăruia dintre noi, indiferent de vârstă.” 

 

 
 

              În toamna anului 2018, era editat un ghid-Educație civică a tinerilor, de 

către profesorii Cojocariu Karina-Ingrid, Bălan Simona-Elena, Pintilie Radu-

Mihail, Roman Ioan Romeo și Bălan Emanuel. Participarea este o atitudine. 

Pentru a forma o atitudine, este nevoie de spaţiu pentru practicare. Nu în zadar un 

proverb francez afirmă: „Bătând fierul devii fierar“. Oricine doreşte să devină 

specialist în participare trebui să se antreneze regulat. Desigur, aceasta implică de 

asemenea erori, dar ele sunt binevenite! Este mai bine ca o iniţiativă de participare 

să eşueze şi să fie extrase lecţii din erorile comise, decât să nu se facă nimic din 

teama de a greşi. Dacă solidaritatea şi comunicarea rămân pe primul plan, 

eşecurile se pot dovedi a fi la fel de preţioase ca şi o iniţiativă de participare 

reuşită. Iată de ce sperăm că acest ghid le va da chef şi curaj de a se lansa celor 

care încă nu au făcut-o. 

Termenul „participare“ este folosit în acest ghid pentru a se referi la 

procesul de împărţire a deciziilor care afectează viaţa personală şi viaţa 

comunităţii în care persoana trăieşte. Acesta este mijlocul prin care este construită 

democraţia şi este un standard după care democraţia trebuie măsurată. 

Participarea tinerilor este văzută ca implicarea lor în luarea deciziilor. Însă 

adesea este auzită întrebarea „Cum e posibil ca cineva tânăr să ia vreo decizie?“. 

Prin urmare, în multe societăţi lipseşte un mediu în care tânărul să se exprime 

liber. 
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În toate discuţiile privind implicarea tinerilor atitudinea adulţilor şi a 

comunităţii faţă de participarea copiilor şi a tinerilor (negativă sau reţinută în cel 

mai bun caz) a fost identificată ca fiind constrângerea majoră în a face participarea 

tinerilor o realitate. Deci adulţii trebuie convinşi că tinerii pot participa şi pot 

contribui semnificativ în soluţionarea problemelor care îi afectează. 

Scopul acestei publicaţii este de a analiza experienţele care rezultă din 

unele iniţiative ce promovează participarea copiilor şi a tinerilor şi să schiţele lecţii 

care pot fi utile pentru organizaţii şi persoane care planifică să promoveze 

participarea tinerilor în politicile lor, cercetări şi intervenţii. Majoritatea 

experienţelor sunt desenate din experienţe de lucru cu tinerii în contextul 

proiectelor, de aceea acest ghid poate fi de o anumită valoare pentru cei care 

lucrează cu tinerii în proiecte. 

Lucrarea este divizată în 3 capitole. Capitolul 1 descrie succint conceptul 

şi principiile participării, baza legală şi modalităţile de implicare a tinerilor. 

Capitolul 2 descrie câteva forme de participare ale tinerilor, prezintă experienţe 

de succes şi oferă linii de ghidare pentru organizarea unei sau alte forme de 

participare. Capitolul 3 conţine modalităţi de consolidare a capacităţilor de 

participare a tinerilor prin intermediul metodelor interactive. 

  

 
 

Tot în categoria produselo educaționale auxiliare se înscriu și volumele 

celor două simpozioane regionale organizate de către Liceul „Vasile Conta” 

Târgu-Neamț, Ars Oeconomica, vol. IV din 2016 și V-VI din 2017-2018, volume 

care reunesc materiale pe teme economice și didactice ale colegilor profesori din 

țară participanți la acest simpozion cu o tradiției din 2011. Cel de la doilea 

simpozion este, Anticomunism și represiune comunistă 1945-1989, un simpozion 

mai tânăr, aflat deja la cea de a III-a ediția (2018), care reunește materiale de 

istorie națională și universală dedicate temei, simpozionul fiind și cu participare 

internațională. În mod festiv, ediția din 2018, fiind în an Centenar a cuprins și o 

secțiune dedicată făuritorilor Marii Uniri care au sfârșit în temnițele comuniste.  
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Și pentru că în 2017, liceul a împlinit 20 de ani de existență, fiind cea mai 

tânără unitate educațională din oraș, am dedicat acestui eveniment o carte, o mică 

monografie a liceului intitulată, Contăm de 20 de ani, și realizată de către colegii 

Cristea Daniela, Cojocariu Karina-Ingrid, Filip Oana-Mihaela, Fărmuș Ioan și 

Bălan Emanuel, dedicată celor care au trudit pe altarul luminării minților și 

sufletelor tinerei generații, un omagiu adus actorilor educaționali implicați. Și tot 

la 20 de ani, doi elevi Ștefan Laiu și Nicoleta Tărăntuș, au publicat Stihuri jucăușe, 

o plachetă de versuri frumos ilustrată sub coordonarea profesorilor Filip Oana, 

Cristea Daniela, Cojocariu Karina și Țârdea Dan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să sperăm că munca colegilor noștri de a publica și alte  manuale și 

auxiliare școlare va continua, cel mai recent proiect în acest sens va fi, seria 

intitulată Analele Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț, o publicație științifică pe 

mai multe domenii: istorie, socioumane, filologie și științe economic 
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