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Tulburări de învăţare la elevi 

 

 

 Printre tulburările de învăţare cele mai cunoscute se numără dislexia 

(tulburări de citire), disortografia (tulburări de ortografiere) şi discalculia 

(tulburări de calcul). Există, de asemenea, diferite deficite în planul 

funcţiilor cognitive, care provoacă probleme în tratarea informaţiilor şi, 

deci, în abilităţile de învăţare, fără să se dezvolte, totuşi, ca sindrom. 

Numeroşi copii care suferă de asemenea disfuncţionalităţi compensează în 

mod spontan. Uneori, la capătul unei îndelungate munci cu un ortopedagog, 

copilul câştigă  strategii compensatorii pentru a învăţa, chiar daca există 

asemenea probleme. Copiii care nu au fost depistaţi la timp şi care nu 

compensează  singuri un deficit de acest fel, din o mie de motive, adesea 

afective, acumulează întârzieri şcolare şi se descoperă, uneori, cu tulburări 

grave de învăţare, însoţite de tot ce pot ele însemna în plan afectiv şi social. 



De fapt, problemele de învăţare nu sunt întotdeauna specifice. Un copil este considerat cu tulburări 

specifice de învăţare, dacă nu prezintă un deficit senzorial sau intelectual şi nici tulburări de 

comportament care să poată explica aceste dificultăţi. Totodată, unele probleme auditive, vizuale sau 

neurologice pot şi ele să conducă la probleme de învăţare sau la un ansamblu de simptome care, în 

final, aparţin tot „răului de şcoală”, în diferite modalitaţi de expresie. De altfel, mulţi dintre aceşti 

copii nu sunt depistaţi; unii dintre ei prezintă,  în acest caz, tulburări de comportament care, adesea, 

nu sunt decât o consecinţă a dificultăţilor lor de a învăţa, dar care limitează eficacitatea 

intervenţiilor. 

 Printre dificultăţile care provoacă tulburări de învaţare remarcăm problema audiţiei centrale, care 

se traduce printr-o dificultate de a administra informaţia primită verbal şi deficitul de atenţie, cu sau 

fără hiperactivitate. Nu discutăm aici aceste tulburări, ci impactul pe care îl au asupra dezvoltării 

sociale şi asupra integrării copilului în mediul şcolar. Copiii care au asemenea dificultaţi cunosc 

eşecuri şcolare repetate, înainte de a fi luaţi în grijă de un învăţător specializat. Devalorizarea lor 

progresivă naște anxietate, tristeţe, opoziţie şi, în consecinţă, o multitudine de comportamente de 

evitare, care nu sprijină cu nimic posibilitatea lor de a compensa deficitele. 

 Ar trebui ca aceşti copii să primească ajutor, „să învețe să înveţe” altfel; dar, destul de repede, 

dacă nici un învăţător specializat nu se implică în acest sens, îşi pierd încrederea şi interesul pentru 

şcoală. Această situație este mai uşor de depistat pentru că, chiar pe plan social, există copii care 

sunt, adesea, marginalizaţi. De multe ori sunt puţin apreciaţi de colegii lor pentru că au dificultăţi şi 

înteleg mai încet când li se vorbeşte; fiind şi mai impulsivi, se pun în situaţii dificile. Mai mult, 

eşecurile lor îi determină mai des decăt pe ceilalţi să schimbe şcoala sau să repete clasa, ceea ce îi 

face să piardă şi puţinii prieteni pe care au reuşit să şi-i facă.  

Aceşti copii abandonează încet, încet şi „suportă” şcoala unde se simt răniţi câte puţin în fiecare zi, 

mai ales că nici nu se face nimic eficient pentru a le veni în ajutor. La fel se întămplă şi cu cei care 

trăiesc şi tensiuni acasă, din cauza temelor şi lecţiilor, pentru că părintii, care caută să-i ajute, cad, 

adesea în capcana de a se substitui învăţătoarei. Aceste probleme devin din cele în ce mai frecvente 

la şcoală iar situaţia poate deveni extrem de complicată, până cănd, în cele din urmă, vine timpul să 

se intervină. De fapt, când manifestările ajung cronice (în termeni de durată şi de intensitatea a 

simptomelor), şi generează acestă situaţie, şcoala intervine acordând serviciilor necesare, măsurile 

oferite având des efectul unei lovituri cu bâta în baltă. 

 Copiii care au tulburări de comportament la şcoală nu prezintă cu toţii, la început, probleme de 

învăţare; important este să se constate prin experienţă că, în anumite cazuri, unele le ascund pe 

celelalte, şi astfel se împiedică o depistare precoce, care ar permite intervenţiile potrivite. 



 Multi dintre aceşti copii şi-au început greşit viaţa şcolară. Aveau dificultăţi în a se asemăna cu 

ceilalţi, se simţeau mai puţin buni pentru că nu reuşeau să citească bine, uneori erau victimele 

batjocurii colegilor sau comportamentelor negative din partea profesorilor, care vedeau în ei numai 

o rea voinţă. Aceşti copii descoperă foarte repede imaginea negativă a propriei persone. Părinţii au 

şi ei unele de spus în legătura cu comentariile negative ale învăţătorului faţă de copilul lor. Ei sunt 

tentaţi, la rândul lor, să ceară ca micuţul să fie mai bine ascultat în clasă pentru ca acestă situaţie 

infernală în care se simt prinşi să inceteze. 

           Motivarea pentru şcoală decurge, într-o primă fază, din potrivirea dintre copil şi profesor. În 

general, micul şcolar vrea să înveţe să citească, să scrie şi să numere, dar el depinde de profesorul 

lui pentru a o face. Cu cât creşte, cu atât motivarea lui îl permite să devină autonom şi să 

acumuleze cunoştinţe. eficiente                                                                                                                                                                                                                                      

                Bibliografie:  

Psihologia relațiilor interpersonale-Collegium Polirom 2008/ Marius Milcu 

 Comunicarea eficientă – Collegium Polirom, 2006-Ion Ovidiu Pânișoară 
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.Lectura, element esențial în formarea profilului 

omului modern 

 

    Cartea este unicul refugiu literar în calea uitării, ignoranței, efemerității  

vieții umane. Lectura este un element indispensabil  în formarea profilului 

spiritual al omului modern . Rolul școlii este extrem de important în 

formarea elevilor drept cititori de literatură , de carte în general, crucială 

fiind răspunderea pe care o are această instituție pentru formarea omului 

timpului modern , capabil să se autoinstruiască și să selecteze din mulțimea 

de mesaje care-l asaltează pe cele care sunt cu adevărat necesare pentru 

conturarea personalității sale sub aspect profesional și spiritual.  

    Optimizarea lecturii este o problemă mereu deschisă ,căpătând 

importanță deosebită , mai ales azi, când timpul afectat cititului e mereu în 

scădere , iar volumul de informații care ne asaltează devine tot mai mare și 

mai greu de dominat.  
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Literatura de specialitate vorbește de mai multe criterii pe baza cărora se poate determina o 

tipologie a lecturii. Pentru că lectura reprezintă o parte integrantă  a activității didactice , 

menționăm câteva dintre aceste tipuri de lectură :  

Lectura liniară , care constă în parcurgerea secvențială și în întregime a unui text , cel mai 

adesea din obișnuință  sau rutină. Inconvenientul acestui tip de lectură îl constituie faptul 

că îl reduce pe cititor la pasivitate . 

Lectura receptivă este caracterizată de executarea integrală a parcursului textului ,cu reveniri 

ocazionale , pentru a înregistra complet și exact ceea ce comunică textul. 

Lectura dirijată prin instituția școlară , rolul important , dar realizat cu tact pedagogic , 

revenind profesorului.  

   Rolul important deținut de lectură , ca activitate intelectuală, este determinat de contribuția sa la 

dezvoltarea personalității elevilor din mai multe puncte de vedere :  

a)sub aspect cognitiv : le îmbogățește orizontul de cultură , prezentându-le evenimente din 

existența universului și a comunităților umane ale indivizilor . 

b)sub aspect educativ : le oferă exemple de conduită morală superioară , le prezintă cazuri de 

comportamente care- i îndeamnă la reflecții  , pentru a distinge binele de rău și a urma binele . 

c)sub aspect afectiv : le determină atitudinea generală față de lectură și interesele pe care și le 

dezvoltă în calitate de cititori.  

   Lectura educă și se desfășoară în școală sub directa îndrumare a cadrului didactic . dar se 

consolidează prin angajarea familiilor elevilor , care pot avea un rol determinant în alcătuirea 

bibliotecii personale ,în alegerea unui anumit tip de carte pentru citit și în încurajarea dezvoltării 

interesului până la pasiune pentru citit .  
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 Cercetarea pedagogică factor determinant în 

creșterea calității educației  

         Cercetarea pedagogică este cercetarea proceselor și practicilor de 

învățare, predare și evaluare, care pot implica cercetări empirice 

sistematice și contribuții la teoria pedagogică. Există suprapuneri cu alte 

forme de cercetare: de exemplu, aceasta poate fi văzută în contextul mai 

larg al cercetării educaționale, iar în cazul în care aceasta contribuie la 

luarea deciziilor și planificarea, există legături cu cercetarea 

instituțională. Deoarece cercetarea pedagogică explorează natura 

învățământului și a învățării elevilor, ea se leagă de evoluția practicii și a 

politicii de predare și învățare la nivel local și (inter) național. Cercetarea 

pedagogică ne poate ajuta să înțelegem mai profund aceste evoluții, să 

reflectăm asupra potențialului lor și să anticipăm impactul viitor.  

În prezent există o schimbare considerabilă în sectorul educației, iar 

cercetarea pedagogică este esențială pentru a ne ajuta să navigăm în 

schimbarea științifică.  
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 De asemenea, ne poate ajuta să ne concentrăm atenția asupra zonelor în care pot apărea 

provocări, ar putea prezenta o evoluție specială a predării sau ar demonstra modul în care anumite 

metode ar putea fi adaptate în rezolvarea unor sarcini de lucru. 

 Unii consideră că cercetarea este o mișcare de la ceea ce se cunoaște la necunoscut. Este 

de fapt o călătorie de descoperire. Cu toții avem instinctul vital al curiozității pentru că, atunci când 

necunoscutul ne confruntă, ne mirăm și curiozitatea noastră ne face să cercetăm și să atingem 

înțelegerea completă și mai completă a necunoscutului. Această curiozitate este mama tuturor 

cunoștințelor și poate fi metoda pe care omul o folosește pentru a obține cunoașterea a ceea ce este 

necunoscut denumită cercetare.Cercetarea este, astfel, o contribuție originală la bagajul de 

cunoștințe existent realizând progresul său. Este descoperirea adevărului cu ajutorul studiului, 

observării, comparației și experimentului, pe scurt, căutarea de cunoștințe prin metoda obiectivă și 

sistematică, găsirea unei soluții la o problemă.  

Deși fiecare studiu de cercetare are un scop specific, obiectivele de cercetare pot fi incluse în mai 

multe categorii largi: 

1. Pentru familiarizarea cu un fenomen sau obținerea de  noi perspective asupra acestuia(studii 

exploratorii) 

2. Pentru a descrie cu exactitate caracteristicile unui anumit individ, situație sau grup 

(studii cu acest obiect în vedere sunt cunoscute ca studii de cercetare descriptive); 

3. Pentru a determina frecvența cu care se produce ceva sau cu lucrul cu care este asociat 

(studii de diagnoză) 

4. Pentru a testa o ipoteză a unei relații cauzale între variabile (astfel de studii sunt cunoscute sub 

numele de studii de cercetare privind ipotezele). 

       Ce îi motivează pe oamenii să efectueze cercetări? Aceasta este o chestiune de importanță 

fundamentală. 

Posibilele motive pentru efectuarea cercetării pot fi următoarele: 

1. Dorința de a obține un grad de cercetare împreună cu beneficiile sale; 

2. Dorința de a face față provocării în rezolvarea problemelor nesoluționate,  
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  Ce îi motivează pe oamenii să efectueze cercetări? Aceasta este o chestiune de importanță 

fundamentală. 

Posibilele motive pentru efectuarea cercetării pot fi următoarele: 

1. Dorința de a obține un grad de cercetare împreună cu beneficiile sale; 

2. Dorința de a face față provocării în rezolvarea problemelor nesoluționate,  

3. Dorința de a obține bucuria intelectuală de a face o muncă creativă; 

4. Dorința de a servi societății; 

5. Dorința de a obține respect  

 Totuși, aceasta nu este o listă exhaustivă a factorilor care motivează oamenii să efectueze 

studii de cercetare. Mulți factori, cum ar fi directivele guvernului, condițiile de angajare, 

curiozitatea față de lucrurile noi, dorința de a înțelege relațiile cauzale, gândirea și trezirea socială 

și altele asemănătoare pot motiva (sau uneori obligați) oamenii să efectueze operațiuni de 

cercetare. 

 Cercetarea pedagogică este o strategie desfăşurată în scopul surprinderii unor relaţii noi între 

componentele acţiunii educaţionale şi al elaborării, pe această bază, a unor soluţii optime ale 

problemelor pe care le ridică procesul instructiv-educativ, în conformitate cu exigenţele sociale şi 

cu logica internă a desfăşurării lui. Este efectuată de cercetători profesionişti, dar ea poate fi 

realizată şi de cadrele didactice de la toate nivelurile de învăţământ, preocupate în aceeaşi măsură 

de asigurarea organizării şi desfăşurării eficiente a activităţii instructiv-educative şi de investigarea 

fenomenelor pedagogice în vederea optimizării lor, a introducerii şi realizării inovaţiilor în 

învăţământ; de aceea se impune iniţierea viitorilor educatori nu numai în metodologia instruirii şi 

educării, ci şi în cea a cercetării pedagogice.  

Specificul cercetării se bazează pe următoarele caracteristici: 

 trebuie să aibă un caracter prospectiv, adică să vizeze dezvoltarea personalităţii elevului în 

perspectiva cerinţelor dezvoltării sociale, să proiecteze tipul de personalitate necesar în viaţă; 

 cercetarea pedagogică trebuie să fie continuu ameliorativă, adică ea trebuie să ducă, prin 

intervenţiile sale modelatoare, la optimizarea activităţii de instruire şi educare a elevilor/

studenţilor, la sporirea eficienţei actului pedagogic concret; 
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  trebuie să aibă un caracter interdisciplinar, dat fiind complexitatea fenomenului investigat; 

 prezintă aspecte specifice sub raportul etapelor de desfăşurare şi al metodelor de cercetare. 

În funcție de scop și problemele abordate se disting:  

 cercetări teoretico-fundamentale 

 cercetări practic-aplicative 

În funcție de metodologia adoptată se disting: 

 observaționale 

 experimentale 

  Cercetarea  presupune adoptarea unui complex de metode care să permită strângerea 

unei cantităţi suficiente de date sau informaţii concrete, obiective şi complete, a căror analiză şi 

interpretare ulterioară să poată conduce la răspunsuri sau soluţii ştiinţifice, la concluzii viabile. 

 Ca metode de măsurare, înregistrare sau colectare a datelor se pot utiliza: observaţia 

directă, experimentul pedagogic (psihopedagogic), ancheta pe bază de chestionar sau interviu, 

analiza de conţinut a produselor activităţii elevilor, probe şi teste, studiul de caz, studiul 

documentelor şcolare, al documentelor de arhivă, tehnici sociometrice etc. 

 

     Etapele cercetării presupun: 

 Stabilirea ipotezei 

 Stabilirea perioadei de cercetare si a locului desfășurării 

 Alegerea eșantionului de subiecți și caracterizarea lor 

 Stabilirea grupurilor experimentale 

 Stabilirea bazei materiale sau a resurselor 

 Stabilirea metodologiei de cercetare și de prelucrare a datelor  

 Valorificarea rezultatelor  
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În practica școlară concretă, la nivelul dascălului-cercetator (adică al profesorului care nu se 

consideră un simplu funcționar, ci își privește activitatea ca pe un  act de creație, de inovare a 

practicii), predomină cercetările pedagogice empirice, cu caracter tehnico-metodic, dar cu valoare 

de aplicabilitate relativ limitată. Acestea pornesc de la constatarea unor dificultăți, contradicții și 

disfuncționalități în utilizarea strategiilor didactice și educative, în modul de manifestare al unui 

elev sau a unei clase, sunt declanșate adesea de nevoia unor schimbări calitative și a eficienței 

actelor instructiv-educative, centrate pe obținerea unor performanțe superioare, maxime, ale 

fiecărui elev.  

    În concluzie, dezvoltarea capacității de inovare prin promovarea cercetării științifice în  

domeniul educației, ameliorarea informării și documentării pedagogice, facilitarea cooperării 

internaționale și stimularea inițiativei novatoare, la nivelul unităților de învățământ, este 

considerată ca o importantă parte componentă a restructurării sistemului educativ, presupunând un 

ansamblu de masuri pe termen lung. 

Bibliografie: 

Morris, A. and Norman, L. Collaborative Research in Practice. London:Learning and Skills Research Centre, 
2004  

Muster, D., Metodologia cercetării în educaţie in învăţământ,Editura Litera, Bucureti, 1985 

Khotary. C. R. 2004. Research and Methodology. New Age International (P) Ltd. Publishers 

Resurse web: 

cyd.ro/cercetarea-pedagogica 
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Iubim DENIM-UL! 

 Trăim într-o perioadă în care materialul denim este tot mai căutat. 

Care dintre noi nu a purtat măcar o dată ,la shopping o pereche de blue 

jeans? Să mai vorbim de jachete, cămăși sau rochii din denim? Atât de 

originale și de confortabile!.. 

Și totuși de unde provine acest nume magnific? DENIM! 

Secolul XVI, Franța..câțiva producători din Nimes nu reușesc să 

reproducă țesătura serj și descoperă, întâmplător, un nou tip material 

căruia i se spune ,, serge de Nimes, , adică „stofă din orașul Nîmes. În 

prezent, Denim! Denimul este un material textil rezistent ,din bumbac în 

care bătatura trece sub două sau mai multe fire de urzeală.  

Cine a inventat blugii?. 

 ,,Blue-jeansii provin din expresia franceză ,, „bleu de Gênes”, 

(albastru de Genova) ce indica o țesătură format din fire de lână și 

bumbac.  
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Era țesătura preferată a marinarilor, datorită rezistenței acesteia, țesătură ce era procurată mult 

mai  ușor din portul Genova , Italia fiind țara care producea acest material. Pentru a spăla hainele, 

echipajul le punea în plasele de pescuit şi le trăgea în siajul corăbiei. În timp, apa de mare şi soarele 

decolorau pantalonii, care deveneau din ce în ce mai spălăciţi. 

Dacă denimul era format din două fire: alb și albastru, la jeans se întâlnesc două fire având 

aceeași culoare. 

În Spania se numesc „vaqueros” sau „tejanos”, în daneză – „cowboybukser”, adică pantaloni 

de cowboy, chinezii le spun „niuzaiku”, ungurii – „farmernadrag”, bulgarii – „donkey”, olandezii – 

„spijkerbroek”. Iar românii, „blue-jeans” sau, pur şi simplu, „blugi”. Indiferent cum li se spune în 

fiecare limbă, pantalonii indigo sunt asociaţi, de fiecare dată, cu America. 

Blugii au apărut prima dată în SUA intermediul unui imigrant bavarez. Levi Strauss , în 1853. 

La New York, acesta se implică în afaceri cu țesături și haine. În timpul goanei după aur, căutătorii 

americani aveau nevoie de haine foarte rezistente. De aceea Levi Straussa va pleca în vest, la San 

Francisco, unde va aproviziona magazinele cu marfă de bună calitate. Tot el va schimba forma 

blugilor și va inventa capsele pentru buzunare.  
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Marca de blue-jeans Levi Strauss devine tot mai cunoscută și începând cu 1920, blugii cu 

buzunare devin cei mai folosiţi pantaloni din America. 

Elvis Presley, Marlon Brando sau James Dean au fost printre primii care au purtat pe 

marile ecrane aceste obiecte de îmbrăcăminte. După apariţia actorului James Dean îmbrăcat în 

blue-jeans în filmul „Rebel fără cauză”, toţi adolescenţii americani adoptă acest stil de 

îmbrăcăminte. 

În anii 1960-1970, în perioada hippy, popularitatea acestora crește tot mai mult. Au apărut 

multe alte haine rezistente făcute din denim(pantaloni, salopete, jachete, rochii etc) sau chiar 

accesorii. 

În zilele noastre nu ne putem imagina viața fără denim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Blugi 

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/blugii-au-o-istorie-de-mai-bine-de-500-de-ani 
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EXPERIMENTUL VIRTUAL CA METODĂ  

DIDACTICĂ COMPLEMENTARĂ LA DISCIPLINA 

ECONOMIE 

 Economia este o ştiintă ce se ocupă cu studierea producţiei, 

schimbului şi consumului de bunuri şi servicii, pentru a găsi cele mai 

eficiente metode de utilizare eficientă a resurselor limitate în procesul 

de satisfacere a nevoilor nelimitate ale indivizilor şi a societăţii în 

ansamblu.   

 În didactica tradiţională s-a vehiculat ideea că anumite metode de 

învăţământ ex: experimentul, observaţia  nu ar avea aplicabilitate în 

cadrul disciplinelor socio- umane, însă noua paradigmă educaţională 

infirmă acestă teorie deoarece noile expectanţe socio- economice 

implică o arie mai largă de cunoaştere a fenomenelor economice în 

stare pură, a legităţilor şi a conceptelor  posibilitatea de a le studia, de a 

găsi alternative de rezolvare a problemelor cu care se confrunbtă 

societatea contemporană. 
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În consecinţă, economia ca disciplină de studiu are o parte experimental- educativă şi nu poate fi 

predată elevilor în mod eficient decât în condiţiile unei dotări materiale corespunzătoare, în măsură 

să permită folosirea experimentului ca principală modalitate de comunicare-însuşire a 

cunoştinţelor. 

           După natura şi complexitatea activităţii, experimentul poate fi demonstrativ al profesorului/

elevului sau lucrări de laborator ale elevilor. 

 Experimentul trebuie efectuat frontal de toţi elevii, profesorul având rolul de a-i îndruma să 

tragă singuri concluziile experienţei. O lucrare de laborator are următoarea structură: 

 a) captarea atenţiei (momentul organizatoric) - etapa premergătoare în care se repartizează 

elevii la staţia calculatorului,  consemnează absenţele în catalogul virtual al clasei, se formează 

grupe de elevii, se distribuie fişele de lucru; 

 b) anunţarea scopului şi importanţei lucrării - etapa principală de desfăşurare a lucrării, când se 

execută demonstraţia de către profesor şi se efectuează apoi lucrarea de către elevi; 

 c) verificarea şi  interpretarea rezultatelor - etapa finală în care se formulează concluzii, se 

evaluează performanţa, se pune în ordine aparatura de laborator şi se enunţă tema pentru acasă. 

Pentru a creşte eficienţa reală a experimentului, probele de verificare-evaluare vor conţine şi probe 

de laborator. În acest mod, elevii vor fi mai interesaţi de activitatea practică, ştiind că abilităţile 

experimentale şi corectitudinea rezultatelor experimentale au o anumită pondere în aprecierea 

rezultatelor economie. 

          Etapele necesare pentru a asigura reuşita experimentului didactic sunt: 

 inducerea motivaţiei; 

 stabilirea problemei (situaţiei practice) pe care elevii o au de rezolvat; 

 stabilirea modului de lucru şi a naturii erorilor experimentale ce ar putea interveni; 

 realizarea experimentului; 

 prelucrarea datelor experimentale; 

 compararea cu valoarea adevărată sau cu cea mai probabilă; 

formularea concluziilor, analiza şi sinteza lor, generalizări. 

 La final elevii pot prezenta concluziile experimentului efectuat cu ajutorul lucrărilor de 

laborator alcătuind o prezentare power- point, prezi, un site, şi chiar un portofoliu digital care 

conţină toate lucrarile efectuate. 

                        Bibliografie: 

Adrian Adăscăliţei – „Instruire asistată de calculator- Didactica informatică”, Ed. Polirom, Iaşi, 

2007; 

Ion T. Radu- „Evaluarea în procesul didactic”, EDP, Bucureşti, 2007; 
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 Această serie a fost calculată prima dată de matematicianul elvețian 

Leonard Euler iar în cele de mai jos redau modul său de calcul bazat 

foarte mult pe marea sa intuiție matematică care de altfel l-au făcut și 

mai puțin înțeles de către contemporanii săi. În principiu el se folosește 

de dezvoltarea funcției sinus in serii de puteri și de faptul că ecuația 

 are o infinitate de soluții  . 

Ce anume l-a făcut pe Euler să plece în calcularea sumei sale de la 

funcția sinus este greu de spus dar putem motiva acest lucru prin intuiția 

sa formidabilă și prin remarcabila sa calitate de anticipare a rezultatelor  

ce vor reieși din calcul. 
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 Așadar să începem. Reprezentarea unei funcției oarecare sub formă de serie de puteri (dezvoltarea 

Taylor) este dată de formula: 

 

Dacă x0=0 atunci, 

f(x)=f(0)+   f’(0) x +  f’’(0) x2 + … +  f(n)(0) xn 

Aplicăm această dezvoltare pentru funcția sinx: 

sin x=x –  X3 + x5 – x7 + … + x2n+1 + … 

 Membrul drept fiind un polinom, știind că polinomul de gradul n are n rădăcini vom scrie 

polinomul sub forma descompusă f=C  (x-x1)  (x-x2) …  (x-xn), deci  

sin x = …(x-k )(x-(k  …(x- )x(x+ ) (x+ )… =C x(x2- ) (x2- ) (x2- )… 

 Deci,  

x –  x3 + x5 – x7 + … + x2n+1 + … =C x(x2- ) (x2- ) (x2- )… 

Împărțim această egalitate prin x: 

 1 –  X2 + x4 – x6 + … =C (x2- ) (x2- ) (x2- )…                  (I),  

înlocuim pe x =0 și obținem 

1= C (- ) (- ) (- )…(II) 

1= C (- ) (- ) (- )…(II) 
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Împărțim relația (I),  la (II): 

1 –  X2 + x4 – x6 + … =  

1 –  X2 + x4 – x6 + … =(1- ) (1- ) (1- )… 

Identificăm coeficienții lui x2 din cei doi membrii ai egalității și obținem: 

-  x2 = -  –  –   

De aici va  rezulta 

 =  +  +  +…+  

 =  (  +  + … +  + …)  

 înmulțim cu  și se obține 

 =  +  + … +  + … 

adică 
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 Evoluția științei în evaluarea riscurilor de 

accidentare și îmbolnăvire profesională 

 

ISTORICUL ȘTIINȚEI 

 Primele preocupări pentru ameliorarea condiţiilor de muncă datează 

din momentul în care omul a început să desfăşoare conştient o activitate 

pentru a-şi asigura existenţa, adică să muncească 

Există scrieri antice care relatează despre acţiuni şi măsuri de protecţie a 

lucrătorilor, despre existenţa unor medici pe şantierele faraonilor,  

combaterea intoxicaţiei cu mercur în Grecia, despre  măsurile pentru 

prevenirea accidentelor în Imperiul Roman, în Egipt (ex. apărători ale 

mâinii la unelte, mănuşi, jambiere, măşti din băşici de peşte, tuburi de 

ventilaţie în mine ş.a.). 
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Leonardo da Vinci (1452-1519) s-a preocupat, printre altele, şi de măsurarea timpilor de muncă, a 

conceput reprezentările vizuale al diferitelor faze ale muncii,     a proiectat unelte şi maşini pentru   

uşurarea efortului de muncă în  construcţii şi a făcut  cercetări sistematice privind  operaţiile de 

săpat la carierele de marmură, împărţindu-le pe faze şi timpi parţiali. 

Galileo Galilei (1546-1642) compară fenomenele fizice legate de gravitaţie cu semnele de 

oboseală musculară; Sanctorius (1561-1636) notează  parametrii fiziologici observabili la om în 

procesul muncii sau în repaus (greutate, temperatură, schimburi digestive, volumul transpiraţiei, 

frecvenţa pulsului); 

Cel mai bun exemplu pentru evoluţia concepţiei asupra activităţii de prevenire în epoca 

modernă îl oferă legislaţia germană. În anul 1853 s-a înfiinţat Inspecţia de securitate a muncii prin 

Legea prusacă; au fost create posturi de inspectori ca „organe ale puterii de stat”, pentru 

manufacturi, în aceeaşi perioadă s-a înfiinţat ”Oficiul de stat al inspecţiei pentru securitatea 

muncii”. 

În România 

 În 1874 a fost promulgată “Legea sanitară”, care a reglementat aspecte de sănătate în muncă. 

În 1894 a apărut primul act normativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, “Regulamentul 

pentru industriile insalubre”, care cuprindea dispoziţii obligatorii privind munca femeilor şi a 

tinerilor, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă. 

În perioada 1920 - 1940, în cadrul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale s-a constituit şi a 

funcţionat “Serviciul de Igienă Industrială”, carese ocupa de aplicarea măsurilor de prevenire a 

accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

În 1949 s-a înfiinţat Consiliul pentru Protecţia Muncii, aflat în subordinea Ministerului Muncii 

şi Prevederilor Sociale, organism care cuprindea reprezentanţi ai Confederaţiei Generale a 

Muncii, ai Consiliului de Stat al Planificării, ai Ministerului Învăţământului şi responsabili cu 

protecţia muncii  

În 1965 a fost promulgată “Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii” care a fost foarte 

importantă la momentul respectiv, reuşind prin efectele ei să se apropie de standardele europene 

în materie. 
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În 1966 a fost organizat Comitetul de Stat pentru Protecţia Muncii, organism care coordona şi 

controla întreaga activitate de protecţie a muncii. 

Din  anul 1990 s-au întreprins măsuri pentru revizuirea legislaţiei din domeniul protecţiei muncii 

şi armonizarea acesteia cu prevederile convenţiilor şi recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a  

Muncii. 

“Legea 90/1996″ şi Normele metodologice de aplicare a acesteia, au reglementat, pe o perioada 

de 10 ani, cadrul organizatoric al protecţiei muncii şi atribuţiile organismelor statului privind 

coordonarea şi controlul acestei activităţi. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeana, România a transpus integral  revederile directivelor 

europene din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, astfel la data de 1 octombrie 2006 a fost 

promulgată “Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006″ care transpune integral Directiva 

Cadru (89/391/CEE), după care au fost transpuse, prin Hotărâri de Guvern, directivele specifice 

SENSURILE NOȚIUNII DE SSM 

Securitatea şi sănătatea în muncă - disciplină ştiinţifică  

Ca disciplină ştiinţifică, securitatea şi sănătatea în muncă face parte din ansamblul ştiinţelor muncii, 

având ca obiect studiul cauzalităţii fenomenelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, precum 

şi a mijloacelor şi măsurilor de prevenire a acestora şi apelează la metodele şi rezultatele tuturor 

disciplinelor de bază: matematică, fizică, biologie, chimie, medicină, psihologie, sociologie, 

economie etc. 

Securitatea şi sănătatea în muncă - instituţie juridică 

Ca instituţie juridică, securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de acte normative 

având ca obiect instituirea de măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, prevenirea 

riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi 

cerinţele pentru asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase. Prin aceasta SSM are caracter 

obligatoriu, cu aplicabilitatea la toate locurile de muncă.. 
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Securitatea şi sănătatea în muncă - activitate metodologico-aplicativă 

Ca activitate melodologico-aplicativă, securitatea şi sănătatea în muncă este parte integrantă a 

conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi cuprinde ansamblul de acţiuni şi măsuri 

prin care se implementează efectiv principiile şi reglementările din domeniu la nivelul persoanelor 

juridice şi fizice.Eficienţa activităţii practice, concrete, de securitate şi sănătate în muncă este 

dependentă nu numai de premisele teoretice şi juridice; ea este condiţionată şi de modul concret în 

care se stabilesc măsurile și acţiunile, ordinea şi condiţiile în care se aplică 

 

 

 

EVALUAREA RISCURILOR 

Riscul profesional se referă la probabilitatea şi gravitatea unei vătămări sau îmbolnăviri care 

apare ca rezultat al expunerii la un pericol. 

Factorii de risc sunt factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii 

elementelor sistemului de muncă, care  rovoacă, în anumite condiţii, accidente de muncă 

sau boli profesionale 

MODURI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII DE SSM: 

a) prin asumarea de către angajator, în condițiile  legii, a atribuțiilor pentru realizarea măsurilor 

prevăzute de lege; 

b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și 

protecție; 

c) prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție; 

d) prin apelarea la servicii externe de prevenire și protecție.  

BIBLIOGRAFIE: 

https://legislatiamuncii.manager.ro/articole/protectia-muncii-17 

Ghid practic de sănătate și securitate în muncă, Ed, Rentrop & Straton, București, 2018 

Gabriela Lichirdopol, Aurelia Văduva…ș.a., Sănătatea și securitatea muncii – manual pentru clasa a IX-a, 

filieră Tehnologică, profil Tehnic, ed. CD Press, București, 2011 
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.Crearea de instrumente media. Aplicaţie pe basmul 

cult „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă  

DESIGNUL ACTIVITĂȚII 

Concepte cheie din domeniul educației media: mesaj, internet, social 

media, facebook, viața privată, libertate de expresie, fake news, pagină 

WEB/ site, interviu. 

Concepte cheie din domeniul disciplinei: personaj, caracter izare 

directă și indirectă, relații dintre personaje, fabulosul, comic 

Relevant pentru: Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare 

şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare. 

Educație media: Social Media, Liber tatea de expr imare 

Limba și literatura română: Basmul cult – caracterizarea personajelor 

        Clasa: a X-a (proiect pe grupe – timp de realizare: 1săptămână; 

timp de prezentare: 1 oră)  
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Scopul activității:  

                    Dezvoltarea gândirii critice și integrarea în lumea nativilor digitali a competențelor 

specifice domeniului media literacy (alfabetizare media) în procesul de predare – învățare – 

evaluare al limbii și literaturii române la nivel liceal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivația (de ce?) 

                    Această activitate este importantă din două perspective: pe de o parte îi ajută pe elevi 

să înțeleagă că social-media poate constitui un mijloc prin care să facă și altceva, într-un mod 

original și contructiv, îi ajută să înțeleagă că nu tot ce văd pe Facebook este real; pe de altă parte, 

exercițiul, deși aparent relaxant, îi determină să facă o lectură minuțioasă a  operei, pentru a selecta 

elementele și informațiile necesare, care să ilustreze anumite aspecte legate de personajele din text.  

De asemenea, este un proiect care îi menține pe elevi în zona lor de confort, făcându-i astfel mai 

receptivi la lectura unor texte care nu întotdeauna sunt captivante la o lectură superficială. 

Sarcinile de lucru au vizat crearea de conținut media, crearea de text, interviu, crearea unui LOGO, 

argumentarea opiniilor. Activitatea a avut un caracter interdisciplinar prin utilizarea platformelor 

educaționale, a resurselor create de cadrul didactic. Parteneri ai activității au fost membrii 

Centrului pentru Jurnalism Independent, prin includerea acestuia în proiectul „Predau educație 

media!” 
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        Obiectivele activității:  

Receptarea conținutului mesajului nonliterar și literar 

Deconstrucția mesajului de tip media (nonliterar) și extensia deconstrucției la mesajele 

literare 

Interpretarea elementelor media aplicabile în textele literare 

Crearea de conținut media (nonliterar) de tip resursă educațională deschisă 

 

Tema (ce?) 

Harap-Alb pe Facebook – un alt gen de caracterizare a personajelor 

Descriere (cum?) 

Evocarea:  

Elevii au avut ca temă să creeze câte o pagină de Facebook pentru fiecare dintre personajele din 

basmul ”Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă.În ora anterioară ei și-au format echipele de 

lucru, fiecare echipă având ca sarcină să creeze pagina unuia dintre personajele basmului, după 

cum a ieșit la tragerea la sorți: Setilă, Gerilă, Păsări-Lăți-Lungilă, Flămânzilă, Ochilă, Harap-

Alb, fata împăratului Roșu, Spânul, pagină WEB, interviu, LOGO-ul activității. 

De asemenea, fiecare echipă trebuia să respecte niște reguli în construcția profilului: să 

completeze toate secțiunile specifice (despre, studii, relații etc.) pentru fiecare personaj în parte; 

să facă două postări în numele personajului, folosind replici preluate din basm, care să reflecte 

personalitatea acestuia. Să intervină prin commenturi pe paginile colegilor, să observe variațiile 

stilistice ale limbii, etc. 

   Prin urmare, puteți face evocarea întrebându-i cum s-au simțit completând datel de  profil ale 

personajelor, dacă au întâlnit pe Facebook uneori conturi ale unor personaje care li s-au părut 

bizare sau dacă au aflat vreodată despre vreun profil de Facebook că este fals.  Îmbinați această 

discuție cu actualizarea unor cunoștințe despre personaje, întrebându-i care sunt trăsăturile 

principale pe care le-au identificat la acești eroi și dacă le-a fost greu să le ilustreze prin 

intermediul unui profil de Facebook. 
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Realizarea sensului: 

             Fiecare echipă își prezintă personajul și explică datele pe care le-a folosit în 

descrierea acestuia, precum și alegerea replicilor postate. Interveniți cu întrebări legate de 

credibilitatea personajelor, de modul în care se creează umorul în construcția profilului de Facebook 

al personajului, precum și în cadrul textului.   

Pentru ca ora să fie mai dinamică le puteți solicita colegilor din celelalte echipe să intervină cu 

replici ale celorlalte personaje completate direct pe Facebook sau cu comentarii în spiritul rolului pe 

care celelalte personaje îl au în basm. La finalul prezentării, puteți face și un mic concurs al 

personajelor, lăsându-i pe elevi să voteze profilul de Facebook preferat și recompensând echipa 

câștigătoare. 

Reflecția: 

                Discutați împreună cu elevii  despre originalitatea personajelor construite de Ion Crengă, 

dar și despre efectele pe care le are crearea unor imagini ale acestora pe o rețea de socializare cum 

este Facebook. Discutați, de asemenea, despre limitele pe care le are ficțiunea în spațiul virtual și 

despre regulile care trebuie respectate atunci când creezi un profil pe o rețea de socializare, despre 

diferența între un profil fake și unul cu caracter ficțional și despre implicațiile pe care le are social 

media în viața de zi cu zi. 

                            Sugestii: 

 Recomand ca proiectul să fie lucrat la finalul orelor 

dedicate operei ”Povestea lui  Harap-Alb”, după ce 

elevii au citit și discutat despre basm din diferite alte 

perspective. 

 Este util să îi întrebați pe elevi cum s-au simțit 

lucrând la acest proiect și să aflați dacă dincolo de 

amuzament (care sigur va exista), le-a folosit în vreun 

fel acest exercițiu. La activitatea desfășurată s-a folosit 

metoda interviului. 

     Exercițiul poate fi aplicat și la alte texte literare, dar 

recomand să fie aplicat mai ales la cele în care este 

prezent comicul. 
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 MESERIA,BRĂȚARĂ DE AUR! 

 

              O specializare care se dezvoltă în prezent fiind solicitată  pe 

plan local și piața muncii,o reprezintă    “Operator la  mașini cu 

comandă numerică”.Această specializare există în cadrul școlii 

noastre,și toți  elevii își doresc să realizeze lucruri deosebite,în 

domeniul prelucrărilor  mecanice, după terminarea studiilor,practicând 

această  specializare. 

      Cu toate că prelucrarea mecanică pe mașini unelte cu comandă 

numerică, este destul de dificilă,aceasta poate fi realizată cu succes de 

absolvenții de școală profesională ,dedicați și implicați. 

      Acest lucru presupune multă muncă, constând in multe ore efectuate 

pe  mașinile de prelucrat ,acestea trebuind să fie programate pentru 

fiecare fază din ciclul de prelucrare,în urma căruia se obține produsul 

finit.  
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        MCN (mașinile cu comandă numerică) din punct de vedere constructiv și cinematic sunt 

identice cu mașinile convenționale,la acestea, tot ciclul de prelucrare se execută  automat (mașina 

unealtă fiind prevăzută cu senzori,mecanisme speciale de transmitere a mișcării sculei, de preluare și 

schimbare a acesteia din magazia de scule) conform programului de prelucrare 

      Pregătirea și experiența se obține de către viitorii specialiști (după terminarea studiilor școlii 

profesionale),prin multe ore de muncă, și cursuri de operatori și programatori pe diferite  niveluri de 

complexitate.Acest lucru presupune dăruire și multă implicare pentru meseria de operator la mașini 

cu comandă numerică. 

      Utilizarea comenzii numerice (CN) nu se limitează numai la maşini-unelte cu care se 

îndepărtează material cu ajutorul unor scule cu tăiş, ci ea este prezentă şi la instalaţiile de decupat cu 

fascicul laser, la prelucrarea prin electroeroziune cu electrod sau cu fir, la operaţiile de asamblare 

etc. Ea se întâlneşte, de asemenea, astăzi, la comanda meselor maşinilor de măsurat tridimensionale, 

la roboţi şi la alte echipamente. 

 

  În zilele noastre, producţia de piese mici nu poate fi considerată 

realizabilă fără maşini rapide cu comandă numerică. Cu aceste maşini-

unelte se poate realiza producţia în orice formă, cu precizie ridicată. În 

prezent, maşinile-unelte CN asigură o precizie de prelucrare ridicată, 

putând ajunge până la ±(0,015–0,02) mm, în cazul centrelor de 

prelucrare. 

 

 

 

Gravarea diferitelor suprafețe atât in lemn cât și în metal ,este solicitată din ce în ce mai mult 

datorită aspectului și designului deosebit pe care îl oferă. Masina de frezat și gravat CNC Winter 

RouterMax Rotary 6090 este o masina de frezat si gravat profesională, concepută pentru realizarea 

aplicațiilor de frezare și gravărilor fiind controlată cu ajutorul unui system CNC.  
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Această masină poate prelucra piese pe dimensiunile axelor de 600 x 900 x 120 mm (x x y x z).  Aceste 

gravuri se pot obține pe scară largă ,prin prelucrare  pe mașini cu comandă numerică.  Aspectul 

gravurii,precizia prelucrării,timpul de realizare și suprafața deosebită fac ca aceste mașini să fie din ce în 

ce mai solicitate in prelucrări de finețe și complexitate mare. 
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SOCIALIZARE ŞI ANTICIPARE ÎN 
ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI 

PROFESIONALĂ 

 Alegerea unei şcoli, facultăţi şi profesii sunt procese determinate 

deopotrivă individual- identitar (valori, atitudini, stereotipii, 

reprezentări, comportamente sociale specifice grupului de apartenenţă şi 

al celui de referinţă), cât şi societal-structural (forţele macro-sociale 

cum ar fi factorul economic, cel de prestigiu social al unor profesii, 

politicile sociale şi curriculele şcolare). În orientarea şcolară şi 

profesională, valorile şi deprinderile însuşite în timpul socializării  

primare şi secundare, precum şi trăsăturile de personalitate şi 

aptitudinile vocaţionale individuale constituie elemente esenţiale. Toate 

acestea construiesc, împreună cu stima de sine şi componenta socio-

profesională a identităţii de sine, o orientare spre un anumit gen de 

carieră .Desigur, acest proces nu este unul absolut determinant, în 

societăţile moderne de tip democratic mobilitatea şcolară şi 

profesională, adoptarea la nivel larg a principiului long-life learning şi 

schimbările rapide de pe piaţa muncii conducând la un fenomen 

dinamic în ceea ce priveşte opţiunea şcolară şi profesională. 
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Studiile de psihologie vocaţională şi de sociologie a educaţiei arată că procesul decizional 

în alegerea unei profesii începe în anii de gimnaziu, se accentuează în perioada adolescenţei şi 

devine mai bine conturat în momentul alegerii unui profil profesional concret (prin opţiunea pentru 

o facultate sau o slujbă stabilizată). Orientarea şcolară şi profesională se află deci la intersecţia 

complexă dintre valenţa generală a profesiilor la un moment dat pe piaţa muncii (care se reflectă în 

aspiraţiile identitare, inclusiv prin componenta sa socio-profesională), backgroundul socio-familial 

şi aptitudinile individuale. Ca aplicaţii ale metodelor de psihologie vocaţională folosite pentru 

evaluarea şi analiza orientării şcolare şi profesionale, am expus, în finalul capitolului al patrulea, 

patru studii pilot proprii efectuate la adolescenţi de gimnaziu şi liceu, precum şi la un grup de 

studenţi din primul an. Prin acest demers am încercat să conectez mai multe dimensiuni , teorii și 

studii privind dezvoltarea individuală ca entitate socială funcţională, legate de orientarea 

vocaţională pentru alegerea viitoarei profesii. În acest sens, am dorit ca prin cercetările empirice, 

constând în două chestionare aplicate la două eşantioane contrastante de adolescenţi de liceu (licee 

diferite ca statut) şi la alte două eşantioane contrastante de studenţi (din centre universitare 

diferite), să prelungesc studiul din sfera„adolescenţei”, urmărind evoluţia orientării şcolare şi 

profesionale şi spre prima etapă a tinereţii (studenţia), văzută ca o prelungire firească a 

adolescenţei, o perioadă de asemenea consacrată în literatura de specialitate ca una a căutărilor. 

Segmentul de vârstă analizat este cuprins între 17-26 de ani, elelvii şi studenţii activând în instituţii 

de învăţământ cu statute diferite, din provenind din medii socio-familiale diverse.  

În identificarea tendinţelor şi motivaţiilor opţiunii socio- profesionale, am construit itemii 

chestionarului după câţiva indicatori relevanţi: surse de informare, influenţe, reprezentări ale 

profesiilor, evaluare, luarea deciziei, scorul stimei de sine etc., acestea fiind corelate în analiză cu 

datele socio-demografice pentru a putea analiza şi interpreta intersecţiile variabilelor. În final, 

printr-un demers empiric calitativ, am încercat să îmbogăţesc analiza datelor obţinute prin 

cercetarea cantitativă, analizând mai în profunzime legăturile dintre câteva componente ale 

studiilor de dezvoltare personală 
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PROBLEMATICA EVALUARII ÎN ȘCOALA 

MODERNĂ 

 

       Problematica evaluării şi a impactului pe care aceasta o are asupra 

subiectului evaluării este una pe cât de abordată în lucrările de 

specialitate, pe atât de sensibilă şi dificilă în aplicarea directă. Evaluarea 

este văzută ca interacţiunea dintre evaluator cu evaluatul (în care fiecare 

judecă propria performanţă), derulată în beneficiul tuturor factorilor 

implicaţi în educaţie şi respectând principiile relaţiei de parteneriat; este 

un proces în care „trebuie negociate şi consensuate interese, valori şi 

puncte de vedere între profesor şi elev”. 

„Părinţii buni le dau copiilor rădăcini şi aripi. Rădăcini ca să ştie unde 

le este casa şi aripi ca să zboare în alte părţi, unde să arate celorlalţi 

ce au învăţat.” Jonas Salk 

 Dascălii buni sunt cei care nu le curmă copiilor zborul şi îi fac 

conştienţi de aripile pe care le au. 
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Într-un sistem de învăţământ ce se doreşte a fi centrat pe elev, evaluarea este abordată şi ea din 

perspectiva sistemică, expresie a unei noi concepţii a proiectării. Strâns legat de acest aspect, a 

apărut conceptul de evaluare autentică, care valorifică punctele tari ale elevului, axată fiind pe 

dezvoltarea socială, afectivă şi cognitivă a educatului. 

Plecând de la premisa că „Sunt ceea ce pot să fac” (Erik Erikson), se impun trei recomandări în ceea 

ce priveşte realizarea evaluării: 

elevul nu trebuie evaluat pentru ceea ce nu ştie, ci pentru ceea ce ştie; 

evaluarea trebuie să fie prognostică sub raportul scopurilor, adică să sprijine evoluţia elevului; 

notele slabe trebuie corelate cu aspectele care au impus o astfel de evaluare şi nu trebuie 

generalizate în enunţuri definitorii la adresa elevului. 

       Nu trebuie uitat faptul că evaluarea are efecte în mintea elevilor prin faptul că implică judecăţi 

de valoare, judecăţi raportate la valori morale şi la trăsături de caracter. Forţa „demiurgică” sau 

„demonică” a notei şi impactul evaluării asupra elevului (indiferent de vârstă) este generată de faptul 

că aceasta nu exprimă doar performanţa şi capacitățile de tipul inteligenţă, memorie sau cunoştinţe, 

ci şi calităţi de ordin moral, însuşiri de voinţă şi caracter care pot fi dezvoltate sau inhibate.Atunci 

când evaluăm, avem în minte (involuntar poate) portretul elevului ideal, un profil psihomoral al 

elevului perfect, care de fapt nu există. 

        Conform acestui tipar, elevul învaţă sistematic, frecventează şcoala cu regularitate, răspunde cu 

promptitudine solicitărilor profesorului şi nu face decât ceea ce i se cere, este atent pe timpul 

lecţiilor, este disciplinat şi cuviincios, nu aleargă pe coridoare şi nu aruncă resturile (indiferent de 

natura lor) decât în locul special amenajat pentru respectivul deşeu (doar facem educaţie şi pentru 

protecţia mediului), nu trişează în relaţia cu profesorul sau ceilalţi colegi şi lista cu aceste atribute 

ale elevului ideal ar putea continua.Dar, în mod evident, lucrurile nu stau deloc aşa. Din păcate, 

partenerii noştri în educaţie (care sunt şi ei OAMENI – mai mici, ce-i drept, decât noi, evaluatorii) şi

-au asumat în mod firesc şi anumite drepturi: acela de a fi selectivi în ceea ce doresc să înveţe, de a 

nu iubi întotdeauna şcoala sau profesorul şi de a declara acest lucru, de a refuza să se implice în 

activităţile voluntare şi mai ales dreptul de a exista ca persoană. 

       Ca urmare, cunoaşterea elevilor şi tratarea lor diferenţiat, ca indivizi cu nevoi şi aspiraţii 

personale sunt cele două condiţii esenţiale în realizarea unei evaluări obiective şi mai ales 

autentice.Oamenii se aseamănă unii cu alţii în aceeaşi măsură în care se deosebesc, fiecare persoană 

având trăsături individuale.  
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 Rezultatele muncii noastre ca profesor sunt diferite în funcţie de modalitatea în care elevul 

receptează noţiunile predate. Aceleaşi sancţiuni sau recompense, după cum bine ştim, au rezultate 

diferite în funcţie de particularităţile individuale ale elevului.Adevărul potrivit căruia „fiecare fiinţă 

umană are individualitatea sa proprie, ritmul său personal de creştere, inteligenţa sa, caracterul său, 

temperamentul său” trebuie să stea la baza întregii activităţi a învăţării, inclusiv la baza unei evaluări 

corecte şi obiective. 

        A da calificative bune unor elevi care nu au competenţele-cheie nu este principial, dar nici nu 

este drept să fie sancţionaţi prin note mici pentru lipsuri de care nu sunt vinovaţi. Profesorului-

evaluator i se cere mult tact pentru a cunoaşte complexitatea şi multitudinea factorilor ce pot 

influenţa procesul de învăţare al elevilor, numai astfel reuşind să-i aprecieze în limitele celei mai 

riguroase obiectivităţi.În calitatea de profesor la clasă, dispui de toate mijloacele pentru a-i cunoaşte 

pe partenerii noştri, iar evaluarea, ca şi predarea, poate ţine cont de particularităţile fiecărui 

individ.Însă problema majoră a evaluării actuale o constituie faptul că elevul nostru, tratat diferenţiat 

pe parcursul unui ciclu de învăţământ, este supus presiunii unui test final de evaluare, naţional şi 

unitar, care nu ţine cont de particularităţile sale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La examene subiectele nu sunt concepute diferenţiat, iar în cazul absolvenţilor de liceu, nu se ţine 

cont de profilul urmat de elev. Din acest punct de vedere, sistemul naţional de evaluare trebuie 

regândit şi reformat, astfel încât să se asigure o coerenţă între competenţele dobândite de elev şi 

examenele de admitere viitoare. 
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  Interconectivitatea spaţiului virtual, caracteristică socială şi general

-umană este o premiză şi modalitate de acces şi fiinţare în lumea online. 

Complexitatea spaţiului public virtual, al Internetului determină o 

multitudine de interacţiuni şi reacţii de feedback la nivelul 

componentelor specifice: platforme electronice, bloguri, reţele sociale, 

etc. 

Analiza fiecării entităţi virtuale, în mod individualizat conduce 

la o diferenţiere de profil sociocultural în funcţie de finalitatea dovedită, 

sub aspectul utilităţii sociale. Reţelele sociale dezvoltă efecte sociale 

transfrontaliere şi transdomeniale.  
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Identificăm,  din  multitudinea de nivele de analiză specifice câmpului social, un  număr  de  

variabile, considerate esenţiale de către utilizatori în procesul de  comunicare şi relaţionare  

interumană. În această direcţie susţinem următoarele: 

În primul rând analizăm componenta identitate socială. Principala reţea de socializare, Facebook, 

este un instrument util în  dezvoltarea şi consolidarea  relaţiilor interumane, în construcţia 

diverselor tipologii de capital social şi uman, pentru a parafraza celebrul concept dezvoltat de 

către Pierre Bourdieu. 

În al doilea rând, analizăm dimensiunea educaţională dezvoltată prin intermediul reţelelor sociale. 

Accesul la informaţie, la practici sociale contextuale, de exemplu o anumită modă alimentară este 

tranzacţionabil, cu alte  cuvinte  depăşeşte  bariere  sociale sau culturale preexistente. De aceea,  

diversele segmente sau grupuri sociale  sunt direct interesate de viaţa interactivă-online-specifică 

mediului virtual. În al treilea rând, dimensiunea economică este evidenţiată în spaţiul reţelelor 

sociale prin intermediul serviciilor de promovare de produse diversificate pentru diverse segmente 

de public social. Realităţile mediului virtual susţin şi fundamentează conceptul de impact social, 

definitoriu pentru evoluţiile din societatea contemporană. 

Reţelele sociale reprezintă nucleul de acţiune al mediei sociale şi au devenit  în  perioada 

2005-2013 cele mai frecvente accesate şi utilizate sisteme online. Acest mijloc  modern de 

comunicare oferă numeroase beneficii utilizatorilor, fie prin socializarea propriu- zisă, fie prin 

postarea unor informaţii utile şi accesibile clienţilor din acest mediu virtual. Reţelele de 

socializare (social network) reprezintă modalitatea cea mai facilă de adresabilitate pentru categorii 

diverse de persoane, înţelegem prin afirmaţia anterior prezentată grupuri sau publicuri specializate 

de clienţi fideli ai networking-ului social. 

Noile media, în mod special reţelele sociale, modelează şi direcţionează audienţele, pentru 

scopuri specializate ale unor decidenţi politico-economici, militari, strategici dar şi în vederea 

testării reacţiei diverselor categorii de public 
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În comparaţie cu media tradiţională, în special televiziune, new media este un 

focalizator al spaţiului social permiţând interacţiuni complexe, multidimensionale la nivelul 

receptorilor utilizatori. Potenţialul de interacţiune socială generat de noile sisteme mass-media 

este un  indicator al dezvoltării sociale din lumea contemporană, dincolo de reticenţele şi 

limitările la care este supus Internetul în unele state. 

Digitalizarea a devenit a doua natură a omului contemporan, o condiţie necesară, dar nu 

şi suficientă a vieţii sociale. Remarcăm, numărul tot mai ridicat de domenii, specializări, şi 

segmente de utilizatori care aderă la valorile societăţii postmoderne, digitalizate. În  acest  sens  

viitorul  spaţiului public şi privat este reprezentat de valorile şi modelele specifice societăţii 

informatizate. 

Bibliografie: 

Balaban, Cristina, Delia, Iancu, Meza; Radu, Ioana. (2009) Pr., publicitate şi  new media, 

Editura Tritonic, Bucureşti; 

Barbosi, Albert, Laszlo. (2000) The new Science of Networks, New Y ork, The Penguins Group; 

Beck, Ulrich. (2003) Ce este globalizarea, Editura Trei, Bucureşti; 

 

Casttells, Manuel. (1996) Rise of the Network Society, Oxford, Blackwell Publisher, Ltd.; 

Dubey, Gerard. (2001) Le  lien social à l’ere du virtuel, Presses Universitares    de France, 

Paris; 

 

http : // pewinternet.org.Reports 2010, Social- Media-anal- Young-  A-  duet.arpx. 

 

http://www.washingtonpost.com/wodyn/content/article/2010/10/18/AR2010. 

 
 

 

 

 



 40 

 

                                                                    

Prof. Mihaiela 
Cornelia Curcă  

 

Liceul 
Tehnologic  

,,Elena 
Caragiani,, 
Tecuci 

Photo  Internet 

 

Rolul  jocului didactic  în procesul de socializare a 

elevului  

       Elementul cognitiv prezintă o importanţă deosebită pentru 

înţelegerea conţinutului noţiunilor morale ,deoarece cuprinde ansamblul 

de imagini mintale,de reprezentări şi noţiuni precum şi judecăţi 

morale.Toate aceste procese de cunoaştere reflectă în mintea elevului 

normele şi regulile social-morale.Acestea nu îi apar elevului sub o 

formă raţională ci în procesul comportamentelor de interacţiune cu cei 

din jur.  Însă,aşa cum arăta Dumitru Salade ,,elementul cognitiv nu 

poate determina ,prin el însuşi ,conduita morală ,deşi este o condiţie 

necesară ,dar nu şi suficientă după cum elementul afectiv nu este 

suficient pentru a determina însuşirea normei morale.” Deci,alături de 

domeniul cognitiv,în formarea morală a copiilor un rol important îl are 

şi domeniul afectiv ,care încorporează întreaga gamă de trăire naţională 

valorizate din punct de vedere etic.Şi aceste procese afective se dezvoltă  

în procesul relaţiilor interpersonale dintre copil şi adult  
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Imitând modelele comportamentului afectiv ,copilul învaţă să simtă milă ,solicitudine,ruşine când 

nu spune adevarul şi nu e sincer, politeţea, bunăvoinţa, compasiunea la suferinţele 

altora,etc.Socializarea afectivă a copilului se produce în strânsă unitate cu dezvoltarea lui 

cognitivă.Pentru a trai în mod real sentimentul de milă, sentimentul respectului, adevărului etc., 

copilul trebuie să înţeleagă  ce reprezintă valorile morale respective-dreptatea,adevărul,cinstea.Are 

loc ceea ce Jean Piaget numeşte decentrarea copilului spre adult ,de la Ego spre Alter,de la 

elementul subiectiv spre cel obiectiv. 

 În sfârşit, o altă  componentă a formării morale implică modelarea comportamentului social-moral 

al copilului.Nu este suficient ca şcolarul să ştie ce este „bine ”şi ce este „rău”,ce este ,,permis” şi ce 

este ,,interzis”,ci este necesar să aplice în practică ceea ce ştie că este corect,cinstit ,onest,echitabil 

etc.  În vederea stabilirii gradului de înţelegere a noţiunilor morale de către copiii preşcolari se pot 

aplica o serie de teste psiho-pedagogice descrise în revistele de specialitate. 

            Învăţarea este o modificare permanentă a comportamentului, care rezultă din experienţele pe 

care le trăieşte individul. Ea se realizează în familie, de la grupurile perechi, la şcoală, la locul de 

muncă, prin mijloacele de comunicare în masă. Prin învăţare, individul se adaptează noilor condiţii, 

iar comportamentul său devine flexibil. Învăţarea este cumulativă şi reevaluativă : la achiziţiile 

vechi se adaugă cele noi, iar unele din consecinţele vechi sunt reevaluate, modificate sau 

abandonate, din perspectiva noilor achiziţii 

. Învăţarea se înfăptuieşte pe două căi principale : condiţionarea şi observarea 

comportamentului altora. 

Individul trăieşte diverse experienţe în care constată anumite legături între fapte şi anumite 

consecinţe ale acţiunilor sale. Teoriile behavioriste au arătat că, dacă asupra unui individ se repetă 

un anumit număr de stimuli, la acesta se dezvoltă un anumit număr de reacţii care devin mai mult 

sau mai puţin, automatisme. Preluând analogic ideea reflexului condiţionat al lui Pavlov, Ioan 

Mihăilescu afirmă că învăţarea socială are ca rezultat să dezvolte la copil un anumit număr de 

reflexe sociale, în raport cu situaţii sociale bine definite. Reflexele sau reacţiile condiţionate 

dobândite în timpul copilăriei se vor manifesta şi la vârsta adultă cu anumite diferenţe, rezultate din 

experienţa de viaţă a individului. 

Școala contribuie la stimularea și consolidarea tuturor aspectelor pe care le implică cel trei 

dimensiuni, intelectuală, afectivă și relațională.  Activitatea care declanșează și stimulează 

dezvoltarea întregii personalități este procesul  de învatamant.  
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 Organizarea si metodica acetuia urmeaza sa tina seama de caracteristicile acestor dimensiuni. 

Evolutia sa in raport cu dezvoltarea școlarității, cu alte activități umane, cu unele mecanisme ale 

vieții sociale, îi determină, în diverse momente, loc și rol diferite, dar cert este faptul că el nu 

lipsește, indiferent de vârsta omului. 
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Școala-mediu prioritar pentru implementarea 

politicii incluzive 

În lucrările de specialitate, școala reprezintă instituția principală 

prin care se organizează şi se desfășoară  procesul instructiv-educativ. 

Educaţia, în sensul larg al acţiunilor formative întreprinse în dezvoltarea 

umană are în centrul ei activitatea realizată în şcoală de către toți copiii, 

indiferent de mediul din care provin aceștia, precum și aptitudinile 

individuale. 

În tara noastră, una dintre categoriile de populație cele mai 

vulnerabile sunt copiii cu dizabilități, iar printr-o educație  incluzivă se 

poate asigura o  schimbare care priveşte copilul şi actul educaţiei printr-

o altă „fereastră”, ce focalizează intervenţiile educaţionale pe valorile 

democratice ale relaţiilor sociale şi pe fiinţa umană înţeleasă în sens 

pozitiv şi profund, relativ la potenţialul ei.  Accesul tuturor copiilor la 

școală este esențial pentru a acorda șansele acestora de a evolua, iar 

acest lucru, consider eu,  e posibil printr-o educație incluzivă. 
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          În vederea incluziunii lor sociale, se pune accent pe calitatea educaţiei şi recuperării 

acestora. Printr-un demers calitativ, interviuri semidirective aplicate ”actorilor” relevanţi, s-au 

dedus principalele provocări şi dileme cu care se confruntă specialiştii în ceea ce priveşte găsirea 

celor mai bune soluţii pentru: identificarea, evaluarea și şcolarizarea acestor copii.  

 Pentru realizarea  acestui fapt este nevoie de: 

 adaptarea conţinuturilor având în vedere atât aspectul cantitativ cât şi aspectul calitativ, 

planurile şi programele şcolare fiind adaptate la potenţialul de învăţare al elevului prin 

extindere, selectarea obiectivelor şi derularea unor programe de recuperare şi remediere 

şcolară suplimentare etc. 

 adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea şi gradul de dificultate al sarcinii, 

metodele de predare (metode de învăţare prin cooperare, metode activ participative, jocul 

didactic), materialul didactic (intuitiv), timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (sprijin 

suplimentar prin cadre didactice de sprijin);  

 adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;  

 adaptarea procesului de evaluare, având în vedere ca finalitate dezvoltarea unor capacitaţi 

individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte şi produse (scrise, orale, vizuale).  

Persoanele cu dizabilităţi sunt într-o poziţie de mare vulnerabilitate socială, vulnerabilitate 

ridicată de-o parte de situaţia lor specifică de persoană cu dizabilităţi, dar pe de altă parte şi de 

reacţia şi modul în care societatea tratează aceste persoane. Iată graniţele şi condiţiile care 

afectează viaţa acestor persoane, graniţe şi condiţii care trebuie adresate de către politicile şi 

strategiile de creştere a incluziunii sociale. Şcoala, prin misiunea ei de instituţie formatoare de 

personalităţi, alături de misiunea de a transmite bagajul de cunoştinţe ale unei societăţi, este un 

mediu care este prioritar pentru începerea şi implementarea politicii incluzive.  

Noţiunea de „bariere în învăţare şi participare” poate fi folosită pentru a direcţiona atenţia 

înspre ceea ce trebuie făcut pentru a îmbunătăţi educaţia pentru fiecare copil. Elevii întâmpină 

dificultăţi când au de a face cu bariere în învăţare şi participare. Barierele pot fi găsite în toate 

aspectele ce ţin de şcoală, precum şi în comunităţi şi în politicile locale şi naţionale. Barierele 

apar, de asemenea, în interacţiunea elevilor cu ceea ce li se predă şi modul în care li se predă. 

Barierele în învăţare şi participare pot împiedica accesul la o şcoală sau pot limita participarea în 

cadrul ei. 

Minimalizarea barierelor în învăţare şi participare presupune mobilizarea resurselor din şcoli 

şi din comunităţi și se poate realiza prin producerea unor politici incluzive, desfășurarea unor 

practici și crearea culturilor incluzive. 
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   Cultura incluzivă asigură crearea unei comunități sigure, primitoare, colaboratore, în care 

fiecare este preţuit ca fiind capabil de performanţe valoroase. Principiile şi valorile culturale 

şcolare incluzive ghidează deciziile cu privire la politicile şi practicile de zi cu zi de la clasă, astfel 

încât dezvoltarea şcolară devine un proces continuu. 

Producerea politicilor incluzive  oferă siguranţa că incluziunea pătrunde în toate planurile 

şcolii. Politicile încurajează participarea elevilor şi a personalului din momentul în care aceştia 

intră în şcoală, ajung la toţi elevii din localitate şi minimalizează presiunile de excluziune. Politica 

incluziunii se sprijină pe acele activităţi care cresc capacitatea şcolii de a răspunde diversităţii 

elevilor. 

Desfăşurarea practicilor incluzive  dezvoltă practicile şcolare care reflectă culturile incluzive 

şi politicile şcolii. Practicile înseamnă lecţii care răspund diversităţii elevilor. Participarea tuturor 

elevilor se face prin încurajarea lor să se implice activ în toate aspectele ce ţin de educaţie, prin 

valorizarea propriilor lor cunoştinţe şi experienţe din afara şcolii. Personalul identifică resurse 

materiale şi umane, implicând elevi, părinţi/aparţinători şi resurse ale comunităţii care pot fi 

mobilizate pentru a susţine învăţarea şi participarea. 

O educație în  favoarea copiilor, presupune   o educaţie de calitate, îndeosebi a  celor 

cu cerinţe educative speciale:  o educaţie de calitate pentru toţi într-o şcoală pentru toţi. 
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EUROPEAN ERASMUS EXPERIENCE  

 

During the period 1st of September 2019- 31st of August 2021 

Erasmus+ project takes place which is entitled “Reducing Absenteeism 

Through Teamwork, Motivation and Insertion of Immigration”, refer-

ence number 2019-1-ES01-KA202-065847, financed through UE Eras-

mus+ Project, Action key number 2- strategic partnerships. 

 Partner schools involved in this project are:  

IES Gustavo Adolfo Bécquer – Spain – coordinating school 

Golbasi Mesleki ve Teknik Anadoulu Lisesi – Turkey 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci Romania 

Statny Institut Odborneho Vzdelavania – Slovakia 

DIEK Agriniou – Greece.  
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The goals of the conducted activities during this project are reducing school absenteeism, 

fast integration of the immigrant students, studying and comparing the professional school 

systems from the countries involved,as well as exchange of good practices regarding the 

methods based on Information and Communication Technologies and improving the profes-

sional competences.  

Within the two transnational meetings conducted in the November of 2019 in Seville 

and in the February of 2020 in Bratislava, the teams of the five involved partner countries 

have compared the educational systems, the abandonment rate and professional insertion of 

the five countries, immigrant integration from Spain and Slovakia. In both of the mobilities  

were presented  

examples of good practices from the professional and technical systems (VET) 

which are existent in the two mentioned countries.  

It stands out the active involving of the students who are eager to communicate and 

collaborate with the students from partner schools, improving their self-confidence. From an 

intercultural point of view the participants have improved their English communication 

skills, with persons from different cultures, the ability to mobilize knowledge, methods of 

action, as well as emotions, positive attitudes in solving some intercultural interaction situa-

tions.  

Here are some impressions of the participants of the project, teachers and students:  

”As a result of attendance to Erasmus+ “Reducing Absenteeism Through Team-
work, Motivation and Insertion of Immigration” project, I realized that all of these kinds of 

extracurricular activities represent some beneficial experiences for the human interaction; 
They form your character and develops your abilities in a recreative and social way, training 
you for your future career.”  

Patrut Eduard, student, Liceul Tehnologic “Elena Caragiani”, Tecuci. 

“I learned how to remember a lot of information through the fact that I see the world 

as a free one and not just from images and the teacher’s words, and not least, how studying 

can be something fun and enjoyable, not just stressing, as most students perceive it.” 

Ionuț Cojocaru, student, Liceul Tehnologic “Elena Caragiani”, Tecuci. 

”The Participation to the Erasmus+ Project gave me the opportunity to challenge 

myself and increased my self-confidence. Swapping ideas and professional information, col-

laborating with the partner school’s teachers contributed to my professional development. 

Cultural diversity, the people that I had the chance to meet have opened my horizons.” 

    Mirela Dragomir, teacher, Liceul Tehnologic “Elena Caragiani”, Tecuci 
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”I am very happy to be a part of this project.I learned that early school leaving in vocational 

training not only in Turkey but also all over Europe is a major problem of unemployment. I believe 

that this project will help us solve this problem in our schools.  

Erasmus means friendship. It helps to get to know different cultures and to overcome preju-

dices. I am very happy to be a member of the Erasmus family''  

Huseyin GOKCE, teacher, Golbasi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara ,TÜRKİE 

,,I worked as a teacher for many years.But now I am the principal. I had the opportunity to 

attend in the Slovakian meeting. I had the opportunity to know you there. The cooperation and re-

spect for each other of all project participants and partners attracted me. It reminded that Erasmus 

projects break down prejudices between people and societies, initiate new collaborations, and we 

need look to the future, not the past'' .  

Muammer SOYLU, manager, Golbasi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara , TÜRKİE 
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”Only by participation and engagement a true change may occur. Thanks to EU 

funded projects our young people learn about democracy, get to know their European fami-

ly, become more tolerant and open minded.” 

Paraskevas Ventiris, Director, DIEK AGRINIOU, Greece 

”My students today know they have to think broadly and globally … and this is what 

they get from Erasmus+.” 

Melpomeni Kordistou, teacher, DIEK AGRINIOU, Greece 

”Working with Erasmus+ means tapping into the richness of young people. They are 

the ones who have to build the future that we want to achieve.” 

Vasileios Karagiannis Vice-director, DIEK AGRINIOU, Greece 

”The Eramus+ experience helped me to grow in my career.’Eleni M. student‘For 

many young people, like myself, going on Erasmus meant leaving your home and family for 

the first time. It’s an incredible feeling of independence and liberation.” 

Nick T. student, , DIEK AGRINIOU, Greece 

”Erasmus+ is about creating awareness and citizenship. Here in Europe, it has been 

incredibly difficult to destroy the psychological walls that have existed between nations, but 

programmes such as this make it possible to talk about real European citizenship”. 

Maria K. student, , DIEK AGRINIOU, Greece 

”I think that Erasmus is the best way to educate people about what Europe is all 

about - that’s what happened to me. I used to think I know Europe, but my Erasmus made 

me discover more about what Europe has to offer for everyday life.” 

Giorgos A. student, , DIEK AGRINIOU, Greece 
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