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Noul curriculum își propune responsabilizarea 
individului, pregătirea pentru afirmare și adaptare, crearea 
premizelor formării competențelor pentru a deveni un 
cetățean productiv, conștient de drepturile și 
responsabilitățile sale, corelarea cu schimbările inițiate la 
nivelul învățământului preuniversitar, pentru construirea 
unei concepții curriculare unitare și coerente, având ca 

referință 
competențele cheie 
care determină 
profilul de formare 
al elevului, definite 
la nivel european și 
statuate de Legea 
educației naționale 
nr. 1/2011. 

Din perspectiva 
noului curriculum pentru învățământul preșcolar, cele trei 
forme ale educației permanente, educația formală, 
nonformală și informală, se sprijină și se condiționează 
reciproc.  
Sub aspectul succesivității în timp și al consecințelor, 
educația formală ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea 
anteriorității ei pentru individ și prin puterea ei integrativă 
și de sinteză.  

Educația, are valențe formative și culturale dovedite în 
timp, atât la nivelul individului cât și la nivelul societății 
cunoașterii, urmărind responsabilitatea și capacitatea de 
adaptare, competențe de comunicare, creativitate și 
curiozitate intelectuală, gândire critică și sistemică, 
informații și abilități media, capacități de colaborare și 
interpersonale, identificarea și soluționarea problemelor, 
auto-formare, responsabilitate socială. Învățământul 
preșcolar asigură startul în managementul educativ pentru 
schimbare prin introducerea noilor tehnologii 
informaționale în procesul educativ, mai mare accent pe 
metodele activ participative, proiectare pe unități 
tematice, o mai mare importanță asupra evaluării 
proiectării și a învățării, introducerea în planul de 

dezvoltare instituțională a unor ținte strategice care sunt 
în relație directă cu realitățile sociale. Un bun manager al 
grupei trebuie să fie capabil să realizeze schimbări 
profunde în cultură, climatul și instrucția tuturor copiilor, 
indiferent de naționalitate, să introducă noi strategii 
instrucționale care să încurajeze colaborarea, toleranța, 
sporirea încrederii în forțele proprii și îmbunătățirea 
performanțelor educaționale ale copiilor. 
Managementul grupei cuprinde trei componente 
esențiale: managementul conținutului, managementul 
problemelor disciplinare și managementul relațiilor 
interpersonale.  
 

Managementul conținutului  
Lista comportamentelor observabile. Deprinderi 

manageriale ale procesului instructiv educativ:  
1.Managementul ritmului, evitarea încetinirii ritmului.  
2.Promovarea activităților în grup.  
3.Evitarea saturației se referă la abilitatea educatorului de 
a reduce la minimum plictisul care poate interveni în 
timpul unei activități.  
4.Coordonarea recapitulării zilnice a materiei.  
5.Coordonarea recapitulării prezentărilor/activităților 
propriu zise. Educatorul îi poate ajuta pe copii să învețe 
cum să asculte, să-și mențină atenția.  
6.Coordonarea lucrului individual și în grupă:  
7. Coordonarea discuțiilor în clasă: discuțiile vor fi 
încurajate și printr-o dispunere specifică a scaunelor în 
clasă, astfel încât copiii să se poată 
vedea unul pe altul.  
8. Vorbitul fără permisiunea 
profesorului.  
9. Refuzul de a ridica mâna. Este util ca 
educatorul să stabilească un interval al 
activității în care copiii urmează să-și 
anunțe răspunsul prin ridicarea mâinii și 
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MMAANNAAGGEEMMEENNTT  EEDDUUCCAATTIIVV  ÎÎNN  CCOONNTTEEXXTTUULL  NNOOUULLUUII  CCUURRRRIICCUULLUUMM  

PPEENNTTRRUU  ÎÎNNVVĂĂȚȚĂĂMMÂÂNNTT  PPRREEȘȘCCOOLLAARR 
intervale în care nu este cazul s-o facă.  

Managementul problemelor disciplinare se referă la 
tehnicile necesare rezolvării problemelor de disciplină a 
grupei. Lista comportamentelor observabile:  
1. Aprecierea simțului de răspundere. Educatorii pot 
monitoriza comportamentul copiilor, pot vedea dacă 
acesta corespunde așteptărilor și dacă copiii dovedesc 
simț de răspundere.  
2. Corectarea comportamentului iresponsabil sau 
neadecvat; educatorul trebuie să determine dacă aceste 

comportamente pot fi 
controlate prin ignorare, 
măsuri ulterioare de corecție 
etc.  
3. Ignorarea unui copil care 
poate reacționa negativ la 
admonestarea verbală blândă.  
4. Controlul proxemic, 
educatorul se deplasează în 
spațiul copilului pentru a-l 
supraveghea.  
5. Admonestarea verbală 

blândă.  
6. Amânarea, intervine când un copil încearcă în mod 
insistent să atragă atenția.  
7. Așezarea diferențiată a copiilor în sala de grupă.  
8. Tehnica „timpului datorat” se aplică în cazul în care 
timpul irosit în clasă din cauza comportamentului 
neadecvat al copilului trebuie recuperat de acesta în 
timpul lui liber.  
9. Eliminarea în spațiul grupei, într-un loc special 
desemnat. Durata eliminării, astfel ca aceasta să fie 
compatibilă cu vârsta/nivelul copilului;  

10. Înștiințarea părinților/supraveghetorilor .  
 

Managementul relațiilor interpersonale  
1. Pentru a facilita rezolvarea problemelor disciplinare, 
educatorul se poate implica în situația copilului, poate să-
și exprime preocuparea pentru copil în calitate de 
persoană, construind astfel o relație cu copilul.  
2. Educatorul trebuie să aibă capacitatea de a stăpâni 
comportamentul copilului la un moment dat, fără să-i 
reamintească greșelile trecute.  
3. Educatorul trebuie să ajute copilul să emită singur o 
judecată de valoare asupra propriului comportament: să 
ofere reguli comportamentale explicite și repetate 
consecvent.  
4. Educatorul trebuie să-i ajute pe copii să-și planifice 
schimbarea comportamentului, adică să transpună 
problemele teoretice în practică, dând astfel diverse 
sarcini copiilor;  
5. Nu acceptați scuze pentru eșecul planului de remediere 
a comportamentului: „Sunt dezamăgit, dar nu descurajat. 
Azi nu ai reușit să-l respecți. Ce părere ai, mâine va 
merge?”  
6. Nu pedepsiți și nu criticați copilul pentru întreruperea 
programului de reabilitare comportamentală: pauza poate 
fi un mijloc eficient de implementare a măsurilor de 
management al grupei. 
 „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru ziua de azi. 
Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic 
nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i 
învățăm să se adapteze."  
 

Bibliografie: Curriculum pentru învățământul preșcolar 
2019, www.didactic.ro. 
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Justificarea proiectului: 
Prin implementarea acestui proiect mi-am propus să 
demonstrez elevilor că o alimentație sănătoasă precum și 
activitatea fizică de zi cu zi au un impact puternic asupra 
corpului și a minții, prin îmbunătățirea capacității de a 
învăța și de a înțelege, facilitând participarea școlară și 
schimbând atitudinile și comportamentele nocive. 
Activitatea fizică este benefică la toate vârstele, fiind 
deosebit de importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a 
copiilor și tinerilor, iar sportul trebuie integrat în toate 
activitățile școlare.  

Obiective: 
La finalul acestui proiect, participanții: 
- vor conștientiza importanța unui stil de viață sănătos 
(alimentație, odihnă, igienă, mișcare); 
- vor recunoaște principalele grupe de alimente;  
- vor exersa abilitatea de a alege pentru consum alimente 
sănătoase (la micul dejun); 
- vor înțelege importanța unor norme igienico-sanitare 
(spălarea mâinilor, spălarea fructelor și a legumelor, ore 
regulate de masă și somn, etc.); 
- vor adopta comportamente sănătoase (să doarmă minim 
8 ore pe noapte, să aleagă alimente sănătoase, să spele 
fructele / legumele); 
Durata proiectului: demers structurat, continuu, care se 
derulează pe o perioadă îndelungată, activitățile propuse 
sunt câteva exemple; 
Număr participanți: 14 elevi de 9-10 ani, un cadru 
didactic; 
Abilitatea de viață: Formarea unor deprinderi de viață 
sănătoasă. 
 

Descrierea activităților și planul de activități: 
I. Pregătire 

a) Aplicarea unui chestionar pe bază de întrebări 
care se referă la alimentație, odihnă, igienă, 
mișcare, pentru identificarea nevoilor grupului 
țintă; 
b) Analiza chestionarelor pe baza căreia se vor 
stabili activitățile din cadrul proiectului; 
c) Pregătirea materialelor necesare. 

 
II. Implementare 

Activități propuse 
1. „Suntem ceea ce mâncăm” 

• Brainstorming: „Trăiesc sănătos”. 
Cuvintele/ ideile enumerate se vor nota pe tablă și fac 
referire la stilul de viață sănătos; 

• Piramida alimentelor; 
Pe catedră se află așezate imagini cu alimente de toate 
tipurile. Se cere elevilor să așeze alimentele pe treptele 
piramidei (fiecare copil va așeza cel puțin un aliment); 

• Dezbatere – Alimente sănătoase, somn, mișcare; 

Se poartă discuții cu privire la alimentele care nu trebuie 
să lipsească din alimentația copiilor, dar se face referire și 
la cele care trebuie să se consume la perioade mai mari de 
timp. Sunt prezentate asocierile corecte de alimente la 
fiecare masă, ce alimente sunt recomandate consumului la 
cină pentru a avea un somn odihnitor, cum influențează 
somnul și mișcarea viața sănătoasă. 

• Evaluarea activității. 
Se completează un ciorchine pornind de la sintagma 
„Trăiesc sănătos”. 

 
2. „Procesul” 

Alimente sănătoase versus alimente nesănătoase  
Personaje: judecătorul, avocații, martori, jurați, etc. 
Se amenajează sala de tribunal, se distribuie rolurile și 
sunt încurajați elevii să discute între ei pentru a găsi 
argumentele potrivite în a-și susține ideile. Sunt 
enumerate regulile de bază: vorbesc pe rând, respectă 
ideile adversarilor, se adresează politicos, nu se adresează 
jigniri, etc. 
La sfârșitul procesului elevii sunt invitați să iasă din rol. 
Sunt rearanjate scaunele pentru evaluarea activității.  
Sunt adresate întrebări: 
Cum te-ai simțit în rolul................? 
Ce rezultate am obținut în urma procesului? 
Ce am învățat din acest proces? 

 
3. „Mic dejun sănătos” 

 a) Joc de energizare: „Cola, fanta, spaghete, pizza” 
 b) „Prezentarea alimentelor” – joc de rol 
Pe o masă se află alimente din toate grupele alimentare. 
Elevii sunt invitați să își aleagă 1-2 alimente pe care să le 
prezinte (din ce grupă face parte, care sunt calitățile / 
aspectele negative ale produsului alimentar, cât de des se 
recomandă consumul, etc.). 
 c) Prepararea / alegerea alimentelor pentru micul dejun 
se face după ce, în prealabil, s-au purtat discuții, 
reamintindu-se reguli de igienă privind spălarea mâinilor, a 
fructelor și legumelor, folosirea șervețelelor, sterilizarea 
instrumentelor. Se evidențiază alimentele care sunt 
recomandate de nutriționiști pentru micul dejun. 
 d) Evaluarea activității: consumul alimentelor alese. 
 A fost grea alegerea alimentelor? Cum v-ați simțit?  
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4. „La plimbare pe malul Neajlovului” 
Participanții vor pleca în drumeție și vor ajunge pe malul 
Neajlovului, apa curgătoare care trece pe la marginea 
satului. Pe traseu se poartă discuții cu privire la mediul 
înconjurător, rolul oxigenului pentru viețuitoare, 
importanța unui mediu nepoluat. Pentru a susține 
necesitatea mișcării în viața fiecăruia, se organizează și se 
desfășoară jocuri de relaxare, energizare și mișcare pe 
pajiștea de la marginea satului: „Rațele și vânătorii”, „Țară, 
țară, vrem ostași”, „Rechini și pinguini”, etc. 

Evaluarea activității (la întoarcere) : „Copacul cu 
fantomițe”. 
Se cere elevilor să coloreze fantomița cu care se identifică 
după activitatea care s-a derulat. 

 
„Suntem ceea ce mâncăm” 

III: Evaluarea proiectului: observarea directă, 
descrierea diferențelor dintre alimentele sănătoase și cele 
mai puțin sănătoase sau chiar dăunătoare organismului, 
micul dejun ales și consumat de elevi, planșa cu piramida 
completată, album de fotografii. 
Jurnalul reflexiv: 
Ce abilități ți-ai dezvoltat pe parcursul proiectului? 
Ce s-a schimbat în comportamentul tău?  
Ce dificultăți ai întâmpinat? 
Care a fost cea mai interesantă activitate? 
Cum vei utiliza în viitor ceea ce ai învățat? 

 
„Procesul” 

 
Planuri de viitor pentru continuitatea proiectului : 
 Proiectul implementat se va continua cu activități cu un 
grad de complexitate crescut, ca de exemplu: înscrierea 
elevilor la un concurs sportiv pentru promovarea mișcării 

în aer liber; o activitate de consiliere a elevilor cu un medic 
de familie sau un nutriționist;  
 
Rezultatele proiectului: 
 14 elevi care conștientizează importanța unui stil de 
viață sănătos care se referă la alimentație, odihnă, igienă, 
mișcare; recunosc principalele grupe de alimente; au 
abilități de a alege pentru consum alimente sănătoase la 
micul dejun, prânz, cină, gustări; înțeleg importanța unor 
norme igienico-sanitare (spălarea mâinilor, spălarea 
fructelor și a legumelor, ore regulate de masă și somn, 
etc.);  

 
„La plimbare pe malul Neajlovului” 

 
Resurse necesare: 

Pregătirea și interpretarea chestionarelor, pregătirea 
materialelor necesare derulării proiectului (fișe de 
lucru/evaluare, planșe, achiziționarea unor materiale 
necesare - produse alimentare, activitatea „Mic dejun 
sănătos”, mingi, coli hârtie), fișe chestionare, jetoane 
(decupaje), planșe, boluri, fructe, dulciuri, mingi, diferite 
produse alimentare, carton duplex pentru piramida 
alimentelor, mingi. 

 
Acest proiect s-a derulat în perioada mai – iunie a 

anului școlar 2018 – 2019 și a adus elevilor următoarele 
beneficii : 
- utilizarea unor jocuri noi de energizare a grupului, agreate 
de elevi; 
- flexibilitate în organizare, activități și metode; 
- modalități de evaluare diferite (jurnalul reflexiv, copacul 
cu fantomițe, pregătirea și consumul unui mic dejun 
sănătos);  
- jocuri de rol diferite (prezentarea alimentelor, rolurile din 
procesul alimentelor); 
- jocuri noi de mișcare care se desfășoară într-o altă locație 
(pe malul Neajlovului); 
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Impresii după implementare: 
- elevii au îmbrățișat ideea derulării proiectului încă din 
faza de pregătire, s-au implicat fizic și emoțional în toate 
activitățile, au pus multe întrebări și multă pasiune, și-au 
planificat celelalte activități care nu aveau legătură cu 
școala în așa fel încât să nu se suprapună cu cele din 
proiect; 
- personal și profesional, am învățat să relaționez diferit cu 
elevii, oferindu-le posibilitatea de a interpreta roluri pe 

care și le-au asumat pentru că eu eram un simplu 
observator; îi voi încuraja mai mult în exprimarea emoțiilor 
și a trăirilor personale. 
 

 
 

 
 

Componentă esențială a vieții, mișcarea și, derivat din 
aceasta, exercițiul fizic se constituie într-un adevărat izvor 
de sănătate, practicarea lor recomandându-se din fragedă 
copilărie până la adânci bătrâneți. 
  Realizată inițial în cadrul familiei, sub supravegherea 
părinților, apoi la nivelul școlii, în lecțiile de educație fizică 
sau în activitățile sportive extrașcolare, pregătirea fizică a 
persoanelor este strâns corelată cu cea intelectuală, 
eficiența procesului de instruire fiind condiționată de 
alternarea judicioasă a orelor de intensă solicitare 
intelectuală cu cele practice, sub forma exercițiului fizic.  
  În cultura zilelor noastre sportul este elementul ludic 
prin excelență. În toată gratuitatea lui, sportul este o 
activitate creatoare de cultură. 
  Valorile care înalță exercițiul corporal, jocul, sportul la 
rang de cultură pot fi foarte bine fizice, intelectuale, 
morale sau spirituale. Nu degeaba susținea cineva că, la 
urma urmei, este descoperirea lumii morale pe căile 
disciplinei fizice. Filosoful Ludwig Grunberg afirma că 
"practicarea sportului devine o componentă a procesului 
de educare și auto-educare, care-și împlinește rosturile în 
contextul cultivării potențialităților intelectuale și morale, 
al stimulării creativității". 
   Fără a mai aminti de faptul că, sub diverse forme, dar 
mai ales în cursul activităților în aer liber, în plină natură, 
sportul îmbogățește sensibilitatea practicantului și 
contribuie la dezvoltarea afectivă și estetică a individului. 
  Prin excepționale rezultate în ameliorarea condiției 
biofiziologice a omului, sporturile contribuie esențial la 
dezvoltarea spiritualității. Între facultățile noastre 
intelectuale și vitalitatea noastră fizică există o corelație 
indubitabilă. Se poate, astfel, spune că exercițiul corporal 
favorizează clanul spiritual.  
 În școală, lecția de educație fizică este cea prin care se 
educă tânăra generație în spiritul celor descrise mai sus. 
Pentru a atinge însă toate aceste obiective trebuie 
parcurse căile cele mai facile și eficiente. În utilizarea 

metodelor de instruire se întrevăd și în educație fizică noi 
tendințe și orientări metodologice. 
 Tendințele și orientările nu trebuie sa fie confundate cu 
metodele de instruire, chiar dacă unele dintre acestea din 
urmă sunt tot moderne.  

Tendințele și orientările metodologice crează cadrul 
general pentru aplicarea metodelor de instruire. Ele sunt 
rezultatul evoluției teoriei și practicii domeniului, evoluție 
determinată de cuceririle stiinței și tehnicii și sunt 
necesare având în vedere prioritățile actuale de 
perspectivă ale educației fizice. 
 După modul în care se raportează la imaginația și 
creativitatea subiecților, tendințele și orientările 
metodologice se împart în două mari categorii: 

- tendințe și orientări metodologice de tip euristic 
(de la termenul grecesc heurisken – a afla, a 
descoperi), care solicită foarte mult manifestarea 
imaginației și creativității subiecților cuprinși în 
procesul instructiv – educativ. 
- tendințe și orientări metodologice de tip noneuristic, 
care solicită puțin sau chiar nu solicită imaginația și 
creativitatea celor care practică exercițiile fizice sub 
forma educației fizice. 

 În educația fizică prioritate trebuie sa aibă tendințele și 
orientările de tip euristic. 
Sunt două tendințe ce se referă la autonomia 
conducătorului și subiecților și la tratarea diferențiată și 
patru orientari metodologice: problematizare, modelare, 
instruire programată și algoritmizare. 
 Autonomia - nefiind generalizată face parte din 
categoria tendințelor metodologice moderne.  
Autonomia presupune un anumit grad de libertate și 
independență. Ea se constituie și poate fi considerată ca o 
diferență specifică și ca o formă sau un tip de manifestare 
a libertății și independenței. Autonomia presupune și 
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capacități, deprinderi sau tehnici de autoorganizare, 
autoconducere și autoapreciere. 
 Tratarea diferențiată - Tratarea diferențiată presupune 
respectarea particularităților subiecților, deci ea este 
strâns legată de principiul accesabilității instruirii și la 
anumite niveluri chiar de individualizare a acestei instruiri 
în activitatea cu grupuri de subiecți. Este imposibil de 
respectat principiul individualizarii ca treaptă superioară a 
accesabilității. De aceea, este răspândită practica lucrului 
pe grupe de nivel valoric (motric sau biomotric), grupe cu 
caracter deschis sau închis. Cel mai corect în sens de 
eficiență, este ca aceste grupe să fie deschise, dinamice în 
fiecare lecție sau altă formă organizatorică. 
 Problematizarea - Problematizarea dezvoltă gândirea 
creatoare, imaginația, interesul, curiozitatea și alte 
capacități solicitate în activitatea subiecților, mai ales în 
cea independentă. Prin problematizare este provocată de 
cel care conduce activitatea, o soluție conflictuală între 
nivelul de cunoștințe și posibilitățile de care dispune 
subiectul.  
Problemele puse de conducătorul procesului se mai 
numesc și situații problemă. Ele oricând și oriunde trebuie 
să depășească posibilitățile subiecților, dar nu cu mult. 
Subiectul depune, prin problematizarea instruirii o intensă 
activitate intelectuală. El observă, analizează situațiile, le 
compară, selectează soluții, le apreciază critic valoarea. 
 Modelarea - Modelarea, pentru a fi înțeleasă, face 
trimitere la un alt termen și anume la cel de model. 
Modelul este un sistem simplificat al unui fenomen din 
realitatea naturală sau socială, sistem care cuprinde 
elementele definitorii, semnificative sub aspectele 

conținutului, structurii și funcționalității fenomenului 
respectiv. Cele mai importante caracteristici ale modelului 
sunt următoarele: 

- pentru a fi eficient trebuie să îndeplinească condiții: 
să fie simplu, fidel originalului, relevant, reprezentativ 
pentru un original categorial și nu pentru un original 
individual. 
- el respectă realitatea obiectivă, dar numai rezumativ 
și chiar limitat, nu epuizează originalul, este mai 
omogen și mai abstract decât acesta. Este un sistem 
închis, iar originalul este mereu un sistem deschis. 
- orice model ( mai ales de tip ireal ) trebuie să poată fi 
cuantificat precis să aibă parametrii de ordin calitativ 
și cantitativ. 

 Instruirea programată - Este de fapt o prelungire a 
modelării pe planurile operaționalizării și programării. Ea 
implică calculatoare sau alte dispozitive moderne 
specifice. Ea constă în împărțirea conținutului în părți mai 
mici accesibile tuturor subiecților. 
 Algoritmizarea - Este ultima fază a orientărilor și 
presupune elaborarea de soluții de rezolvare a unor 
situații frecvente în educație fizică și sport. 
  
Bibliografie:  
Gh. Cârstea, Teoria și metodica educației fizice și sportului, 
editura AN-DA, București, 2000. 

 
 

 
 

În educația fizică, important este câștigul pe care îl are 
elevul în planul personalității sale, al echilibrului acestuia. 
Omul modern înțelege necesitatea formării deprinderilor 
motrice pentru rezolvarea diverselor situații la locul său de 
muncă sau în viața cotidiană. Viața demonstrează că prin 
practicarea educației fizice organizate rațional, începând 
cu cea mai fragedă vârstă, se cristalizează calitățile de 
suplețe, agerime, abilitate, rapiditate, spontaneitate, 
iscusință.  

Educația fizică educă curajul, ambiția, emulația, atenția 
distributivă, hotărârea, fermitatea, disciplina, calmul, 
sentimentul de ocrotire al individului de către colectiv, 
precum și multiple trăsături de voință și de caracter. 
Educația fizică este în primul rând activitatea care 
valorifică sistematic ansamblul formelor de practicare a 
exercițiilor fizice în scopul măririi în principal a 

potențialului biologic al omului în concordanță cu cerințele 
sale și exigențele societății. Angajează elevii într-un proces 
dinamic de dezvoltare a capacităților de acțiune, proces 
care contribuie la formarea conștiinței de sine, la 
afirmarea eului și exprimarea personalității. 

Jocurile de mișcare constituie un mijloc important prin 
care se realizează o parte importantă din sarcinile ce revin 
educației fizice. Ele dezvoltă la elevi pe lângă bagajul mare 
de deprinderi motrice elementare, simțul colectivității, al 
inventivității și mai ales al cunoașterii. Prin aplicarea 
judicioasă a jocurilor, există posibilitatea de a contribui în 
mare măsură la realizarea uneia din sarcinile educației și 
anume: de a forma din copil o ființă care să conviețuiască 
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în armonie cu colegii săi, care să se comporte corect și 
civilizat. În cadrul jocurilor de mișcare, pe lângă însușirea și 
perfecționarea nenumăratelor deprinderi motrice de bază, 
elevul este nevoit să le aplice în situațiile mereu 
schimbătoare din teren, iar prezența elementului de 
întrecere în majoritatea cazurilor presupune eforturi 
pentru realizarea cu succes a acțiunilor, ceea ce permite 
atât dezvoltarea calităților motrice cât și a calităților 
morale și a voinței. 

Educația fizică fiind un proces pedagogic, învățătorului i 
se crează posibilitatea de a rezolva această problemă 
complexă, angajând deopotrivă, experiența, tactul, 
măiestria proprie cât și inițiativa, independența și 
responsabilitatea elevilor. Este cunoscut că noțiunile, 
trăsăturile caracteriale, deprinderile și atitudinile morale 
se formează într-un lung proces educativ. Învățătorului îi 
revine sarcina să urmărească atent comportamentul 
elevilor, manifestările acestora în cadrul activității și să 
intervină cu tact pentru soluționarea unor conflicte sau 
manifestări necorespunzătoare. 

Datorită influenței multilaterale asupra întregii 
personalități a copilului, jocurile de mișcare constituie unul 
dintre mjloacele de bază ale educației fizice. În cadrul 
activității de educație fizică, jocul de mișcare contribuie la 
realizarea următoarelor sarcini: 

• formarea și consolidarea deprinderilor motrice de 
bază; 

• dezvoltarea calităților motrice necesare în viață; 

• formarea unor cunoștințe utile, prin lărgirea sferei 
reprezentărilor despre lume; 

• dezvoltarea spiritului de colectivitate și a calităților 
morale și de viață. 

Prin particularitățile sale specifice, jocul de mișcare se 
deosebește de celelalte mijloace ale educației fizice 
datorită faptului că favorizează formarea și consolidarea 
simultană a deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, 
săritură, aruncare și prindere), dezvoltarea calităților 
motrice (viteză, rezistență, forță și îndemânare), precum și 
a însușirilor și deprinderilor moral-volitive. Caracteristic 
jocurilor de mișcare este întrecerea, element ce sporește 
interesul elevilor pentru activitate, le mobilizează forțele și 
îi stimulează. 

Jocul de mișcare poate fi folosit în toate momentele 
lecției, contribuind la realizarea obiectivului propus. Mai 
poate fi folosit și în celelalte forme prin care educația fizică 
este realizată în școală, în pauzele organizate, în excursii 
sau plimbări. Pentru ca jocul de mișcare să contribuie la 
îndeplinirea sarcinilor educaței fizice este necesar să fie 
ales cu discernământ. Alegerea jocului se va face în funcție 
de: 

• sarcinile de realizat; 

• locul jocului în lecție; 

• particularitățile morfo-funcționale și psihice ale 
copiilor; 

• nivelul dezvoltării și pregătirii fizice precum și 
starea de sănătate; 

• condițiile materiale privind locul de desfășurare și 
inventarul de materiale; 

• condițiile atmosferice. 
În cadrul organizării jocurilor trebuie avut permanent în 

vedere faptul că interesul pentru joc există în sarcina 
noastră, a educatorilor, de a-l menține și de a da 
satisfacție copiilor. Interesul va fi menținut sau dezvoltat 
prin crearea noului în joc, prin stabilirea unor cerințe 
mereu crescânde, fiindcă un joc care nu prezintă interes și 
nu-l solicită suplimentar pe elev este lipsit atât de valoarea 
educativă cât și de efectele biomotrice scontate. 

În partea pregătitoare a lecției, se folosesc jocuri 
pentru captarea atenției, ridicarea stării emoționale și 
jocuri pentru orientarea în spațiu. 
Indicații metodice: 

• să nu necesite organizare care să ducă la cheltuială 
mare de timp; 

• să fie simple, cu reguli puține, să nu necesite multe 
explicații; 

• execuția să fie vioaie, să nu dureze mai mult de 2-3 
minute. 

Aceste jocuri au ca urmare o mai ușoară și gradată 
angajare a organismului în efort. 

În partea fundamentală, jocurile alese vor ajuta la 
îndeplinirea sarcinilor lecției care se rezolvă în această 
parte a lecției. 
Indicații metodice: 

• se aleg jocuri care să formeze sau să întărească 
deprinderile motrice de bază, jocuri care să 
contribuie la educarea sensibilității (ritm, echilibru) 
și a calităților motrice de bază (viteză, îndemânare, 
forță); 

• sarcinile se pot realiza numai prin joc sau parțial 
prin joc; 

• timpul afectat jocului este variabil, 10-30 minute. 
În partea de încheiere se folosesc jocuri cu caracter 

liniștitor care să restabilească marile funcțiuni și să capteze 
atenția. 
Indicații metodice: 

• nu trebuie să dureze mai mult de 1-2 minute; 

• să fie simple și ușor de realizat de către elevi. 
Durata jocului este determinată de următorii factori: 

• locul jocului – jocurile din partea pregătitoare și de 
încheiere vor dura mai puțin decât în partea 
fundamentală numărul participanților – cu cât 
numărul participanților este mai mic cu atât durata 
jocului va fi mai mică 
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• vârsta jucătorilor – elevii de vârstă școlară mică să 
nu fie prea multă vreme ținuți încordați ritmul de 
joc – cu cât este mai rapid, cu atât durata este mai 
mică (întrecere în torent). 

Practica a dovedit cât de mult înseamnă pentru un elev de 
7-8 ani ora de educație fizică. Dacă după o oră de 
matematică presărată cu exerciții, probleme diverse și 
chiar probleme distractive elevii pășeau pragul clasei 
discutând până la ieșirea în curte și apoi uitând de acestea, 
nu același lucru se poate spune despre o oră de educație 
fizică. Jocurile și ștafetele folosite în oră au fost discutate 
până acasă, iar în grupurile mai mari de copii chiar 
practicate în timpul liber. După oră, li se putea citi pe față 
entuziasmul, mulțumirea pentru reușită, legăturile de 
prietenie și preferențiale. 

Creșterea eficienței educației fizice se poate realiza prin 
folosirea jocurilor de mișcare și a ștafetelor dacă acestea 
sunt bine selecționate, organizate și conduse cu tact de 
către învățător. Produc o nivelare a diferențelor între elevii 
dotați fizic și motric și cei mai puțin dotați și toți elevii pot 
contribui în egală măsură la succesul echipei, potențându-
și încrederea în forțele proprii. 

La clasa unde s-au folosit jocurile de mișcare în toate 
momentele lecției, pe tot parcursul anului școlar, s-a 
observat un real progres în ceea ce privește creșterea și 
dezvoltarea fizică a elevilor. Deși rolul determinant al 
acestei creșteri se pune de obicei pe seama factorilor 
interni, a condițiilor de viață și de mediu, acestea asociate 
cu practicarea jocurilor de mișcare și a ștafetelor duc la 
întărirea sănătății și la dezvoltarea corectă și armonioasă a 
organismului. 

Prin joc se realizează mai ușor sarcinile lecției, se 
asigură densitatea ei, creând bună dispoziție. Activitățile în 
care se folosesc jocurile de mișcare sunt atractive și 
îndrăgite de copii, datorită caracterului emoțional pe care 
îl dă întrecerea. 

Jocurile de mișcare își aduc contribuția la formarea 
capacităților organizatorice, de control și autocontrol prin 
angrenarea elevilor la amenajarea traseelor, pentru a 
scurta momentul organizatoric, iar prin folosirea unor 
ajutoare în desfășurarea întrecerilor sau chiar prin 

prezentarea celor necesare jocului li se lasă libertatea de a 
crea jocul. 

Desfășurarea sub formă de concurs, cu împărțirea pe 
echipe îi determină să se gândească atunci când 
acționează nu numai la propria persoană ci și la ceilalți, la 
victoria propriei echipe dezvoltându-le astfel spiritul de 
colaborare. În joc se formează o serie de trăsături de 
caracter: respectul față de coechipieri și adversari, 
exigența, atitudinea corectă față de joc, combativitatea, 
inițiativa, sinceritatea, cinstea și modestia. Ele înlătură 
stări de apatie, momente de rutină, oboseală fizică sau 
nervoasă, supraefort fizic sau intelectual. În aceste situații, 
folosirea lor a dus la reechilibrarea stărilor emoționale, la 
relaxare, optimizare, revitalizare și refacere a forțelor 
fizice, intelectuale și morale. Greutățile întâmpinate de 
elevi în jocurile ce au în componența lor sărituri de pe 
aparate sau peste aparate le dezvoltă voința, perseverența 
și atunci când aceste greutăți sunt învinse, încrederea în 
forțele proprii. Multor elevi, care nu sunt agreați de colegi 
în jocurile desfășurate în pauze, jocurile de mișcare le 
redau încrederea în forțele proprii, îi mobilizează, 
obligându-i în același timp la o participare activă. Mai 
mult, pe unii elevi care la venirea la școală sunt total 
izolați, jocurile de mișcare îi ajută să stabilească relații de 
prietenie. 
 

„Copiii sunt mugurii țării. Să-i învățăm de mici să 
iubească mișcarea în aer liber, să fie iuți, puternici și 
căliți, sub soarele fierbinte al țării noastre.” (Aurelia 
Stoicescu) 
 

Bibliografie: 

•  
Epuran Valentina – „Jocuri de mișcare” București , 
I.E.F.S. 1973; 

• Zapletal Milos – „Mica enciclopedie a jocurilor” , 
București , Editura Sport –Turism , 1980. 

 
 

Revista editată de: 
 

Adresa: Str. Dr. Ion Munteanu, Nr. 3 

Giurgiu, RomâniaTel. / fax. 0246212638 

Web: www.ccdgiurgiu.ro 

E-mail: ccdgr2002@yahoo.com 
 

  

CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIAA  JJOOCCUULLUUII  DDEE  MMIIȘȘCCAARREE  LLAA  CCRREEȘȘTTEERREEAA  

EEFFIICCIIEENNȚȚEEII  OORREELLOORR  DDEE  EEDDUUCCAAȚȚIIEE  FFIIZZIICCĂĂ 

Prof. Gabriel DOGARU 
Școala Gimnazială Nr.1 Adunații Copăceni 

 

Urmare din pagina 7 

mailto:ccdgr2002@yahoo.com


Pagina 9 din 27                                                    Catedra 87                           Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

 
 

Vineri, 22 noiembrie 2019 la ROMEXPO, doamna 
Petruța Petre a lansat cel de-al doilea volum al cărții 
“Întâmplări cu puști”. Zece elevi ai ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 
1 SINGURENI, JUDEȚUL GIURGIU au participat la acest 
eveniment. Elevii citiseră primul volum și așteptau cu 
interes publicarea celui de-al doilea volum. Lansarea unei 
cărții era un eveniment necunoscut pentru ei.  
 Elevii au participat la acest eveniment, dorindu-și să 
afle de ce o persoană scrie și dorește 
ca cele scrise să fie citite și de alții. 
Mai în glumă, mai în serios elevii 
considerau că sunt scrise cărți 
pentru ca profesorul de Limba și 
literatura română să-i pună pe ei 
să le citească și să-i chinuie pe ei, 
elevii, răpindu-le din timpul pe 
care ar fi putut să-l petreacă pe 
gadget -uri. Alții s-au gândit că și ei 
își scriu temele acasă, realizează 
compuneri, însă de cele mai multe 
ori își doresc să nu le citească 
colegilor sau să fie cunoscute de 
alte persoane, simțindu-se 
stânjeniți să-și facă cunoscute 
trăirile, gândurile sau anumite idei. 
 În mintea multora se aflau și alte întrebări: Mircea este 
un personaj inspirat din realitate? Doamna chiar are în 
clasa dumneaei, din Constanța, un astfel de elev? Cum i-a 
venit ideea să scrie întâmplările unor elevi din clasa a V-a? 
Dar mai ales de ce a pus în gura personajelor, explicarea 
unor cuvinte? Cum faci să-ți publici cele scrise? Imaginile 
care însoțesc scrisul ți le poți face tu? Cât timp durează să 
scrii o carte? Știi de la început câte capitole va avea 
cartea? Știi de la început cum vor sfârși personajele? Se 
câștigă mult, poți deveni bogat? Câte exemplare se 
tipăresc? Cum faci ca lumea să afle că tu ai scris, ai 

publicat o carte? Cum te vei descurca dacă cei din jur vor 
râde de munca ta?  
 La eveniment toată lumea a avut emoții. Însă elevii nu 
doreau să plece fără să găsească răspuns întrebărilor care-i 
frământa, fără o fotografie cu autoarea și mai ales fără un 
autograf. Pe măsură ce evenimentul se desfășura, elevii au 

prins încredere și s-au transformat în jurnaliști, adresând 
întrebări autoarei. 
 Autoarea, profesor de Limba și literatura română, la o 
școală din județul Constanța, cu răbdare, tact pedagogic și 
entuziasm a răspuns tuturor întrebărilor adresate de 
“jurnaliștii de gimnaziu”. 
 Activitatea a fost catalogată ca fiind “interesantă” și i-a 
entuziasmat atât de mult, încât unii și-au propus să 
cocheteze și ei cu scrisul, alții și-au propus să devină 
jurnaliști, în timp ce un băiețel s-a gândit să devină 
cameraman, pentru ca toate aceste activități să fie filmate 
și astfel cunoscute de către mai mulți oameni.  
 Elevii au fost transportați în capitală cu bunăvoința 
unor părinți, care au sprijinit activitatea. Au fost și cei mai 
tăcuți participanți, rămânând uimiți de curiozitatea 
copiilor, seriozitatea și maturitatea unora din întrebări, dar 
și de universul fascinant al unei astfel de activități. 

 
 

 
 

Porțelanul, supranumit în germană și "Weißes Gold" 
(aur alb), este un material ceramic alb și translucid obținut 
prin arderea la temperaturi înalte a unei paste compuse 
din cuarț, caolin și feldspat împreună cu adaosuri mai mici 
de alte componente. [1] 

Fiind așa de greu de obținut cu materiale extrase din 
adâncurile pământului, regii l-au adus în palatele lor și s-au 
fălit cu el. Unele piese fiind rare, sunt și foarte costisitoare.  
Dar nu despre porțelan vorbim acum, ci de ceea ce a creat 
artificial legislația pentru sistemul educațional și părinții 
elevilor pe de altă parte. Elevul de porțelan. El este supus 
discuției, el a ajuns mărul discordie în societatea 
românească la începutul anului 2020. 

Acel elev de neatins, elevul căruia trebuie avut mare 
grijă cum îi vorbești, să nu îl „zgârii” prea tare când îl rogi 
să scrie, să-și facă temele, să învețe, că doar pentru el o 
face. 

Acel elev impulsiv, intolerant, inactiv din toate punctele 
de vedere la școală, căruia nu-i place nici o activitate 
extrașcolară, care vine la școală ca pe podiumul de defilare 
de la casele de modă, doar pentru a-și etala achizițiile, acel 
elev care este „piesa” unui ștab din oraș și căruia îi trebuie 
doar note mari să aibă „spatele asigurat„ la finalitatea 
studiilor, și căruia puțin îi pasă lui de tine că ai stat ore în 
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șir acasă noaptea să concepi lecții atractive, prin 
prezentări PPT, sau că ai făcut testul mai mult „ghici 
ciupercă ce e?” să scoatem zecele mult visat. Despre 
această generație este vorba. 
Prin legile și toate îngrădirile pe care l-am traversat de-a 
lungul timpului, vorbesc de ultimii douăzeci de ani, noi 
profesorii asistăm azi la ceva dezarmant, ceva care este 
fără precedent în România.  

Semnarea unei petiții de pensionare mai devreme a 
cadrelor didactice, întrucât din cauza unui comportament 
deosebit de agresiv al elevilor dar și al părinților, ajungem 
în situația de a pleca acasă mai devreme, prin pensionare, 
până nu este prea târziu. Și aici mă gândesc la sănătatea 
mintală dar și corporală a dascălului.  
Eu personal nu le înțeleg deloc acest comportament. Să 
plec la pensie din cauza cărui motiv? Al dezmățului care 
este în toată lumea? Și ajuns chipurile și la noi sub haina 
democrației?  

Nu demult, am avut o convorbire cu o fostă colegă 
educatoare, ieșită la pensie de cinci ani, care mi-a spus că 
după 24 de ani de învățământ are o pensie de 800 ron. 
Ce i-ar ajunge elevului, modelul de mai sus, să facă cu ei? 
Așa de curiozitate întreb. Adică cu alte cuvinte eu profesor 
cu studii adevărate (și știți la ce mă refer, o mare parte 
dintre dumneavoastră) grade didactice cu note maxime, 
muncă asiduă pentru colectarea creditelor transferabile, 
lucrul pe platformele educaționale, scris proiecte, 
portofolii, rapoarte pentru comisii, organizat și îndrumat 
pentru concursuri și olimpiade etc. munca mea s-o dau la 
coș, să mă chinui cu cei 800 ron? Filmulețele curg pe 
internet de cum sunt răvășiți profesorii, care cer să se facă 
ordine să ni să pună în drepturi legale respectul din partea 
elevilor dar și a părinților pe deoparte. Aici este exemplul 
învățătoarei din Tecuci. 

Personal aș avea câteva sfaturi de dat profesorilor, 
elevilor, dar și părinților: dragi colegi gândiți-vă că acea 
pensie mult visată va fi aproape spre deloc, a se analiza 
forța de muncă din România și pe viitor, iar minunaților 
copii le spun că roata se învârte.  

Pentru părinți am ceva mai mult de spus, pentru că de 
fapt porțelanul este în casa dumnealor și trebuie să aibă 
mare grijă pentru ca fii și fiicele să fie toleranți cu cei din 
jur nu numai cu profesorii. 

Iată ce putem face pentru a ne învăța copiii să fie 
toleranți și deschiși societății globalizate care îi așteaptă 
și câteva sfaturi: 

Părinții pot învăța copiii toleranța prin puterea 
exemplului și în alte moduri. Discutând cu copiii despre 
toleranță și respect îi ajutați să afle mai multe despre 
valorile pe care doriți să le aibă. Faptul că le oferiți ocazia 
de a se juca și a lucra cu alți copii este și el important. Asta 

îi ajută pe copii să învețe direct, că oricine poate contribui 
sau ajuta cu ceva și să experimenteze diferențele și 
asemănările cu ceilalți. 

• Observați-vă propriile atitudini. Părinții care 
doresc să-și ajute copiii să aprecieze diversitatea, 
pot fi influențați de stereotipuri culturale pe care și 
le-au însușit, dar devenind conștienți de ele pot 
face un prim efort de a le corecta. Încercați tot 
timpul să manifestați respect față de ceilalți. 

• Amintiți-vă că tot timpul copiii ascultă. Fiți atenți 
cum discutați despre oamenii care sunt diferiți de 
dumneavoastră. Nu faceți glume care perpetuează 
niște stereotipuri. Deși unele dintre ele pot părea 
un amuzament inocent, pot anula atitudinea de 
toleranță și respect pe care încercați să o 
transmiteți copiilor. 

• Răspundeți la întrebările copiilor despre diferențe 
cu onestitate și respect. Asta îi învață că este 
acceptabil să observe și să discute despre diferențe 
câtă vreme fac asta cu respect. 

• Recunoașteți și respectați diferențele din cadrul 
propriei familii. Demonstrați în primul rând că vă 
acceptați copiii cu diferitele lor aptitudini, interese 
și personalități. Apreciați unicitatea fiecărui 
membru al familiei. 

• Amintiți-vă că toleranța nu înseamnă să acceptați 
un comportament inacceptabil.  

• Înseamnă că fiecare merită să fie tratat cu respect 
și că trebuie să-i trateze la rându-i cu respect pe 
ceilalți. 

• Ajutați-vă copiii să se simtă bine în pielea lor. 
Copiii care au o părere proastă despre sine îi 
tratează adesea rău pe alții. Copiii care au simțul 
valorii propriei persoane și se respectă pe sine au 
șanse mai mari de a-i trata pe alții cu respect. 
Ajutați-vă copilul să se simtă acceptat, respectat și 
apreciat. 

• Oferiți-le copiilor ocazia de a lucra și a se juca cu 
alții care sunt diferiți decât 
ei. Atunci când alegeți o 
școală, o tabără, sau o 
instituție de învățământ de 
orice fel pentru copii, căutați 
una care are o populație 
diversă. 

• Învățați împreună cu copiii despre sărbătorile și 
tradițiile care nu fac parte din tradițiile 
dumneavoastră. [2] 

Regulile pot fi impuse de către profesor sau sunt 
negociate cu elevii. Aceștia acceptă mai ușor regulile al 
căror sens este transparent, iar dacă școala este un loc de 
învățare a democrației, atunci aceasta presupune ca și 
elevii să participe la elaborarea regulilor civilizației școlare: 
„într-o democrație, cetățeanul nu este numai cel care se 
supune legii, ci și cel care o elaborează, alături de alții”. [3] 

Prof. ing. Mihaela ANDREI 
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Rămâne pentru noi profesorii o mare provocare de a face 
față problemelor din școli. Ceea ce ne mai poate ajuta este 
o legislație pe măsură, dar care să se și aplice.  
Până atunci ne privește personal cum gestionăm situațiile 
particulare. 
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Geogebra în procesul de predare a matematicii 
Disciplina: Matematică, Geometrie; 
Clasa: a VI-a; 
Unitatea de învățare: Cercul; 
Subiectul lecției: Unghi înscris în cerc; 
Tipul lecției: Lecție de predare și de însușire de noi 
cunoștințe; 
Sarcina de lucru- Utilizând aplicația Geogebra, parcurgeți 
următorii pași: 
1. Desenați un cerc de centru O.  
2. Alegeți două puncte oarecare pe cerc, notate prin A și 

B, apoi cu ajutorul instrumentului  construiți 
segmentele [𝑂𝐴], respectiv [𝑂𝐵]. 
 

 
 

 
3. Personalizați desenul prin schimbarea culorii punctelor 
și segmentelor construite. 

4. Cu ajutorul segmentului  obțineți unghiul 𝐴𝑂�̂�. 
Cum se numește unghiul obținut? 

 
 

5. Deplasați punctul B cu ajutorul instrumentului , 

până ce obțineți un unghi 𝐴𝑂�̂� cu măsura de 1460. 
6. Construiți un punct C pe cerc apoi Segmentele [𝐴𝐶], 
respectiv [𝐵𝐶].  
Scrieți matematic ceea ce ați obținut, concluzionând 
rezultatul. 

 
 
Temă: Realizați în aplicația Geogebra un cerc de centru A, 
apoi cu ajutorul instrumentelor de lucru faceți construcții 
specifice pentru a evidenția măsura cercului. 
 
Geogebra în procesul de învățare a matematicii 
Disciplina: Matematică, Algebră; 
Clasa: a VIII-a; 
Unitatea de învățare: Ecuații și sisteme de ecuații; 
Subiectul lecției: Sisteme de ecuații. Metoda grafică; 
Tipul lecției: Lecție de consolidare și aprofundare de 
cunoștințe; 
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Sarcina de lucru: Rezolvați cu ajutorul aplicației Geogebra, 
utilizând metoda grafică, următoarele sisteme de ecuații. 
În fiecare caz, prin analiza făcută asupra graficelor 
obținute, scrieți soluțiile găsite. 

1. {
𝑥 − 2𝑦 − 3 = 0

3𝑥 + 2𝑦 − 9 = 0
 

Fie dreapta, 𝑎: 𝑥 − 2𝑦 − 3 = 0.  
Atunci, pentru 𝑥 = 1, 1 − 2𝑦 − 3 = 0 ⇒ 𝑦 =
−1, 𝐴(1, −1), iar pentru 𝑥 = 3,  
 3 − 2𝑦 − 3 = 0 ⇒ 𝑦 = 0, 𝐵(3, 0).  
Fie dreapta, 𝑏: 3𝑥 + 2𝑦 − 9 = 0.  
Atunci, pentru 𝑥 = 1, 3 + 2𝑦 − 9 = 0 ⇒ 𝑦 = 3, 𝐶(1, 3), 
iar pentru 𝑥 = −1,  
−3 + 2𝑦 − 9 = 0 ⇒ 𝑦 = 6, 𝐷(−1, 6). Trasarea celor două 
drepte se va face cu ajutorul punctelor 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 găsite 
mai sus, în același sistem de axe ortogonale, astfel: 

 
 
 
 
 
 

 
 
Din reprezentare se observă faptul că dreptele 𝑎 și 𝑏 sunt 
concurente.   
Așadar, cele două drepte sunt concurente dacă este 

îndeplină următoarea condiție: 
𝑎

𝑎′
≠

𝑏

𝑏′
, 𝑎′, 𝑏′ ≠ 0. 

2. {
𝑥 − 3𝑦 + 6 = 0

2𝑥 − 6𝑦 + 10 = 0
 

Fie dreapta, 𝑎: 𝑥 − 3𝑦 + 6 = 0. Atunci, pentru 𝑥 = 3, 3 −
3𝑦 + 6 = 0 ⇒ 𝑦 = 3, 𝐴(3, 3), iar pentru 𝑥 = −3,  
−3 − 3𝑦 + 6 = 0 ⇒ 𝑦 = 1, 𝐵(−3, 1).  
Fie dreapta, 𝑏: 2𝑥 − 6𝑦 + 10 = 0. Atunci, pentru 𝑥 =
1, 2 − 6𝑦 + 10 = 0 ⇒ 𝑦 =2, 
𝐶(1, 2), iar pentru 𝑥 = −2,  
−4 + 6𝑦 + 10 = 0 ⇒ 𝑦 = 1, 𝐷(−2, 1). Trasarea celor 
două drepte se va face cu ajutorul punctelor 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 
găsite mai sus, în același sistem de axe ortogonale, astfel 
reprezentare 

 
Din analiza făcută asupra sistemului putem spune că, două 
drepte de ecuații: 
 𝑑1: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
 𝑑2: 𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′ = 0  
sunt paralele, dacă este îndeplinită următoarea 

condiție: 
𝑎

𝑎′
= 

𝑏

𝑏′
≠

𝑐

𝑐′
, 𝑎′, 𝑏′, 𝑐′ ≠ 0. 

3. {
2𝑥 − 4𝑦 + 6 = 0

−6𝑥 + 12𝑦 − 18 = 0
 

Fie dreapta, 𝑎: 2𝑥 − 4𝑦 + 6 = 0. Atunci, pentru 𝑥 =
1, 2 − 4𝑦 + 6 = 0 ⇒ 𝑦 = 2, 𝐴(1, 2), iar pentru 𝑥 =
−1, −2 − 4𝑦 + 6 = 0 ⇒ 𝑦 = 1, 𝐵(−1, 1).  
Fie dreapta, 𝑏: − 6𝑥 + 12𝑦 − 18 = 0. Atunci, pentru 𝑥 =
3, −18 + 12𝑦 − 18 = 0 ⇒ 𝑦 = 3, 𝐶(3, 3), iar pentru 𝑥 =
1, −6 + 12𝑦 − 18 = 0 ⇒ 𝑦 = 2, 𝐷(1, 2). Trasarea celor 
două drepte se va face cu ajutorul punctelor 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 
găsite mai sus, în același sistem de axe ortogonale, astfel: 

 

 
 

Din reprezentare se observă faptul că dreptele 𝑎 și 
𝑏 coincid. Din analiza făcută asupra sistemului putem 
spune că, două drepte de ecuații: 𝑑1: 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
  𝑑2: 𝑎′𝑥 + 𝑏′𝑦 + 𝑐′ = 0 coincid, dacă este îndeplinită 

condiția: 
𝑎

𝑎′
=

𝑏

𝑏′
=

𝑐

𝑐′
, 𝑎′, 𝑏′, 𝑐′ ≠ 0. 
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Temă: Exemplificați, cu ajutorul aplicației Geogebra, trei 
tipuri de sisteme de ecuații. În rezolvarea sistemelor 
aplicați metoda grafică. 
 
Geogebra în procesul de evaluare a matematicii 
 
Disciplina: Matematică, Algebră; 
Clasa: a VI-a; 
Unitatea de învățare: Perpendicularitate; 
Subiectul lecției: Simetria față de o dreaptă; 
Tipul lecției: Lecție de evaluare; 
Sarcina de lucru: 
1. Construți o dreaptă, notată cu litera a ce trece prin 
punctul A(2, 3), perpendiculară pe axa absciselor a 
sistemului de coordonate; 
2. Construiți un punct B(5,3) apoi simetricul acestui punct 
față de dreapta a, specificând coordonatele găsite.  

 
  
 
 

3. Construiți o dreaptă b într-un alt  
sistem de coordonate ce trece prin punctul A(-5, 6), 
perpendiculară pe axa ordonatelor și un punct B(4,2), apoi 
simetricul acestuia față de dreapta b specificând 
coordonatele găsite.  

 
4. Dacă punctul D are coordonatele (5,3) și punctul F 

are coordonatele (3,2), atunci: 
 -  Aflați coordonatele simetricelor punctelor E și F față de 
dreapta d ce trece prin punctul G (4, 5) și este 
perpendiculară pe axa absciselor (notați simetricul 
punctului E prin E’, simetricul punctului F prin F’); 
- Notați cu O punctul de intersecție al segmentelor [𝐸𝐹] 
și [𝐸,𝐹,], apoi scrieți coordonatele acestui punct. 
  

 
 
Pentru construirea perpendicularelor pe axele de 

coordonate, s-a utilizat butonul  apoi s-a selectat un 
punct și o axă de coordonate, rezultând astfel 
perpendiculara dusă din acel punct pe axele specificate. 
Personalizarea figurilor geometrice construite s-a făcut 
prin intermediul opțiunii Setări, ilustrată astfel:  
 

 
 
Modificările s-au realizat din ferestrele evidențiate în 
figurile de mai jos. 
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Temă: Fie d o dreaptă perpendiculară pe axa absciselor și 
ABC un triunghi, unde A(3,5), B(5,2), C(7,9). Dacă 
sim𝑑 𝐴 = 𝐴,, sim𝑑 𝐵 = 𝐵, și sim𝑑 𝐶 = 𝐶 ,, aflați: 
- Coordonatele punctelor 𝐴,, 𝐵, și 𝐶 ,. 
- Aflați perimetrul ∆𝐴,𝐵,𝐶 ,. 
 
Webografie 
 
http://www.geogebra.org/ 
 

 
 

 
 

 
 

Propunerea cuprind elemente de îmbunătățire atât a 
activității curente, la clasă, pentru a stimula elevii în 
efortul de învățare, cât și în activitatea remedială – 
aceasta este uneori cuprinsă în lecțiile curente, iar alteori 
ca activități separate, organizate în afara lecțiilor curente.  

Pentru soluționarea problemelor specifice identificate, 
am propus modalități variate de intervenție a tutorelui. 

La disciplina Chimie, problemele identificate de mine 
au fost: 
A. Problema generală: Analfabetismul funcțional 

Problema specifică: Neînțelegerea sarcinii de lucru 
Cauze: Centrarea predării pe transmiterea de 

cunoștințe și memorarea conținuturilor 
B. Problema generală: Vocabular sărac; Cunoștințe și 
deprinderi intelectuale precare 

Problema specifică: Lipsa unui vocabular specific 
Cauze: Proiectarea greșită a activităților 

C. Problema generală: Atitudine și motivație 
Probleme specifice: Evaluare defectuoasă, feedback 

neconstructiv  
Cauze: Activitatea de evaluare nu este corelată cu 

competențele și conținuturile 
D. Problema generală: Disfuncții ale procesualității 
gândirii. Analiza problemei. Înțelegerea datelor problemei. 
Esențializarea datelor. 

Probleme specifice: Dificultăți în rezolvarea aplicațiilor 
de calcul 

Cauze: Teoretizarea excesivă a predării 

- focalizarea pe predarea centrată pe cunoștințe în 
detrimentul competențelor; 

- focalizarea pe probleme teoretice cu puțină 
relevanță în viața de zi cu zi; 

Redau mai jos modalitățile de intervenție a tutorelui și 
un exemplu de activitate de învățare, pentru  

Problema generală: Vocabular sărac; Cunoștințe și 
deprinderi intelectuale precare 
  Modalități de intervenție a tutorelui: 

- Proiectarea activităților de învățare centrate pe 
explorare/ investigare; 

- Activități de învățare interactive, prin experiență 
directă; 

- Insistarea în activitățile de învățare pe formarea 
de competențe specifice chimiei; 

- Utilizarea corectă și sistematică a terminologiei 
științifice prin feedback și elemente vizuale – 
scrierea termenilor (la vedere) cu explicații;  

- Compararea unor formule specifice diferitelor 
clase de compuși, în scopul stabilirii regulilor de 
denumire a acestora; 

- Utilizarea codurilor, a limbajelor și a convențiilor 
aparținând terminologiei științifice pentru 
caracterizarea specifică sau globală a unei situații;  

 
 
  

EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  BBUUNNEE  PPRRAACCTTIICCII,,  PPEENNTTRRUU  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚII  RREEMMEEDDIIAALLEE  ȘȘII  
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Activitate de învățare:  

Proprietățile chimice ale acidului acetic 

Unitatea de învățare: Acizi 
Clasa a X-a 
CS. 2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relații de tip cauză-efect; 
CS. 3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situație; 
CS. 3.3 Furnizarea soluțiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiți/concepte 
relaționate; 
 

Conținuturi 
detaliate 

Competențe 
specifice 

vizate 
Activități de învățare Resurse Evaluare 

Proprietăți 
chimice ale 
acidului acetic 
Reacții cu: 
-metale active 
-oxizi metalici 
-hidroxizi 
alcalini 
-carbonați 
-etanol 

2.2 Efectuarea de experimente chimice în 
scopul identificării proprietăților 
chimice ale acidului acetic: reacția 
acidului acetic cu: metale active; oxizi 
metalici, etanol 
Colectarea informațiilor prin 
completarea unei fișe de observații 
legate de proprietățile acidului acetic 
Analizarea datelor colectate în scopul 
formulării de concluzii referitoare la 
comportarea chimică a acidului acetic 

Efectuarea 
experimentelor în grup  
Substanțe: acid acetic, 
apa, indicatori, metale, 
oxizi metalici, hidroxizi, 
carbonați, etanol 
Vase și ustensile de 
laborator 
Fișa de lucru 
Activitate individuală 
de stabilire a 
concluziilor 

Investigație; 
 
 
Observarea 
sistematică a 
elevilor; 

 
Fișa de lucru  

Experimentul Reactivi și ustensile Modul de lucru 
Ecuațiile 
reacțiilor 
chimice 

Observații Concluzii 

acțiunea 
acidului acetic 
și a acidului 
clorhidric 
asupra 
indicatorilor 

- 2 eprubete 
- soluție acid acetic 
CH3-COOH 
- soluție acid clorhidric 
HCl 
- hârtie de pH 
 2 baghete 

Pe două hârtii de pH se pun câte 
o picătură de soluție de CH3-
COOH, respectiv HCl. 

   

acțiunea 
acidului acetic 
și a acidului 
clorhidric 
asupra 
metalelor 

- 2 eprubete 

- soluție acid acetic 
CH3-COOH 

- soluție acid clorhidric 
HCl 

- panglică de magneziu 
Mg 

- chibrituri 

Introduceți în două eprubete 
câte 2 ml soluție CH3-COOH, 
respectiv soluție HCl (ambele 
soluții de aceeași concentrație). 
În cele două eprubete adăugați 
câte o bucată de panglică de 
Mg.  

   

acțiunea 
acidului acetic 
asupra bazelor 
 

- soluție de acid acetic 
soluție de NaOH, 

- fenolftaleină, 

- biuretă,  

- pahare Erlenmayer  
 

În paharul Erlenmayer aveți 
soluție de NaOH de 
concentrație 0,1 M. Introduceți 
în pahar câteva picături de 
soluție de fenolftaleină. Ce 
observați? În biuretă se află 
soluție de acid acetic de 
concentrație 0,1 M. Introduceți 

   

EEXXEEMMPPLLEE  DDEE  BBUUNNEE  PPRRAACCTTIICCII,,  PPEENNTTRRUU  AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚII  RREEMMEEDDIIAALLEE  ȘȘII  
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Prof. dr. Lucica – Viorica ABABEI,  

Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu 
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succesiv, în soluția de bază, în 
picatură, soluție de acid din 
biuretă, agitând după fiecare 
adăugare, până când se 
decolorează întreaga soluție. 

acțiunea 
acidului acetic 
asupra Na2CO3 

- soluție de acid acetic, 

- soluție de Na2CO3,  

- pipeta,  

- eprubete, 

- pahar Berzelius. 

Introduceți cantități mici de 
soluție de acid acetic în 
eprubeta în care aveți 10 mL 
soluție de Na2CO3. Ce observați 
la adăugarea acidului? 

   

acțiunea 
acidului acetic 
asupra 
etanolului 

- eprubete, spirtieră 

- soluție de acid acetic, 

- soluție de etanol 98 
%, 

- soluție concentrată de 
acid sulfuric.  

Introduceți într-o eprubetă 2mL 
de soluție de acid acetic, 2mL de 
etanol și 1 mL de acid sulfuric 
concentrat. Agitați și încălziți 
ușor. După câteva minute 
mirosiți cu atenție. Ce observați 
la adăugarea acidului ? 

   

 
 

 
 

Evaluarea didactică este procesul continuu proiectat să 
monitorizeze, să îmbunătățească și să asigure învățarea și 
să determine nivelul de cunoaștere a cursanților la 
începutul unei perioade de instruire, în timpul sau la finele 
perioadei de instruire, în cadrul unei discipline din 
programă. Autoevaluarea reprezintă procesul prin care 
cursantul își măsoară nivelul de acumulare a cunoștințelor, 
abilităților și valorilor așteptate. Evaluarea inițială 
este procesul de măsurare a nivelului de cunoștințe, 
abilități și valori deținute la începutul predării sau studiului 
disciplinei. Evaluarea pe parcurs este procesul de 
monitorizare a nivelului de cunoștințe, abilități și valori 
acumulate treptat pe parcursul predării sau studiului 
disciplinei. Evaluarea finală este procesul de măsurare a 
nivelului de cunoștințe, abilități și valori acumulate la 
sfârșitul predării sau studiului disciplinei. 

Evaluarea cuprinde toată gama de probe – examinări 
scrise, orale, în sistem informatic și practice, proiecte și 
portofolii etc., utilizate pentru a măsura și aprecia 
progresul cursantului la un anumit curs/modul/disciplină. 

Softurile pentru evaluarea cunoștințelor elevilor 
sau cursanților asigură o modalitate obiectivă de evaluare, 
la un anumit moment, a nivelului de însușire a 
cunoștințelor dintr-un anumit domeniu, în raport cu 
obiectivele prestabilite și competențele așteptate. Aceste 
softuri de evaluare a cunoștințelor pot fi aplicații 
informatice independente sau pot fi integrate în sistemele 
informatice de tipul platformelor de e-Learning. 

Trebuie menționată importanța folosirii materialului 
autentic în predarea-învățarea-evaluarea limbilor străine, 
ceea ce ne conduce către diferite publicații online, emisiuni 
televizate sau documentare cu rol educativ. 

Axându-ne pe procesul de evaluare, aș menționa ca 
instrumente utile AeL și platforma INSAM, dar m-aș 
concentra pe portofoliul electronic, cunoscut de asemenea 
sub denumirea de e-folio, sau portfolio digital, metodă 
activă de evaluare, ce poate consta într-o simplă colecție 
de lucrări pe un CD sau, într-o versiune mai avansată, un 
blog sau o pagină web a unui elev, unde respectivul elev 
prezintă selecții din lucrările lui. Portofoliile electronice pot 
fi utilizate pentru evaluare alternativă, pentru 
determinarea curbei de progres/regres a elevului într-o 
perioadă de timp bine determinată, constituindu-se într-o 
adevărată bază de date aflată la îndemâna elevului pentru 
susținerea sesiunilor de reflecție dedicate finalului de 
capitol/modul sau finalului de semestru/an școlar și a 
dascălilor pentru a formula o evaluare pertinentă a 
activității elevului. 

De asemenea, aceste portofolii pot fi utilizate pentru 
multe scopuri diferite precum dezvoltarea profesională, 
obținerea certificatului de competențe. 

Această metodă de evaluare alternativă este extrem de 
populară în rândul elevilor de gimnaziu și liceu, cu atât mai 
mult cu cât permite un feedback imediat, corectarea se 
face electronic, sugestiile sunt lizibile și, nu în ultimul rând, 
elevii folosesc calculatorul în scop educativ și își dezvoltă 
competențele digitale atât de necesare inserției pe piața 
muncii mai târziu. 

Portofoliul electronic poate fi împărțit în secțiuni: 

UUTTIILLIIZZAARREEAA  TTEEHHNNOOLLOOGGIIEEII  MMUULLTTIIMMEEDDIIAA  

  ÎÎNN  PPRROOCCEESSUULL  DDEE  EEVVAALLUUAARREE 

Prof. Laura Denisa ION 
Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești 
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Reading – elevul fiind încurajat să acceseze cărți în format 
electronic și să realizeze un scurt rezumat sau o scurtă 
recenzie după fiecare lectură (în funcție de particularitățile 
de vârstă și individuale). Aș menționa aici colecția 
PENGUIN reader care pune la dispoziția elevului o carte de 
succes prelucrată în scop educațional și un CD pe care este 
înregistrată narațiunea de către un vorbitor nativ. 
Capitolele sunt astfel structurate încât oferă posibilități de 
evaluare clară a înțelegerii textului citit/ascultat. 

Writing - tema pentru acasă sau proiectele individuale 
și de grup capătă o altă dimensiune. Elevii sunt încurajați 
să folosească Powerpoint, Word în prezentarea temei. 

Listening – exercițiile sunt puse la dispoziție de profesor 
/ site-uri specializate și se încheie cu evaluarea 
competențelor audio în timp real. Materialul poate fi 
salvat tematic, oferind o bază de referință elevului. 
Elevii sunt încurajați să adauge la portofoliu preferințele 
muzicale, pentru că acest lucru permite profesorului să 
dezvolte lecții de predare-învățare activă, bazate pe 
temele de interes ale elevilor 
(https://www.songsforteaching.com/ ) 

Speaking – secțiune sub titlul căreia se pot posta 
dialogurile elev-elev, atunci când ne bazăm pe joc de rol, 
scenetele realizate cu diferite ocazii, scurte înregistrări ale 
elevului când citește un text sau o poezie. 
Grammar – o secțiune unde pot fi incluse exerciții de 
drilling, cloze, multiple choice, True/False, matching, short 
answer, completion, multiple response, essay. 

Activități extracurriculare -  
Participând la diferite proiecte europene, am încurajat 

elevii să corespondeze cu colegii lor prin email sau am 
organizat videoconferințe prin Skype. Elevii participanți au 
adăugat această experiență la portofoliul personal. 
În concluzie, portofoliul personal reprezintă o oglindă a 
activității de zi cu zi, iar varianta electronică este mult mai 
ușor de gestionat, atât de profesor, cât și de elev. 

În plus, utilizarea site-urilor wiki permite o mai bună 
gestionare a documentelor unei clase, realizarea de 
prezentări interactive, crearea unui spațiu destinat 
întrebărilor și răspunsurilor, precum și crearea unui jurnal 
al clasei în care se pot regăsi cele mai bune lucrări ale 
elevilor, extrase din portofoliile personale. 

Dintre site-urile utilizate la clasă pentru dezvoltarea 
competențelor de comunicare în limba engleză, aș 
enumera: 

- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ - 
pentru ciclul primar și gimnazial 

- https://www.tes.com/teaching-resource/the-
enormous-turnip-6040993 - reading 

- https://marplo.net/engleza/lectii_conversatie  
- https://www.ego4u.com/ - pentru gimnaziu și 

liceu (pentru grammar, writing, vocabulary, tests) 
- https://www.englishtenses.com/ - grammar, tests 
- https://www.esl-lab.com/ - pentru liceu, listening 

și reading comprehension 
- https://www.englishexercises.org/ - pentru 

abordarea unor anumite teme 
 
 

 
 

 
 

Disciplina: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 
Clasa: a X-a 

 

Modelul de test aplicat pentru evaluarea inițială la clasa 
a X-a la disciplina Tehnologia Informației și a 
Comunicațiilor a fost conceput folosind două metode și 
tehnici moderne de evaluare: „Harta conceptuală 
ierarhică” și „Harta conceptuală pânză de păianjen”. 

Metoda „Harta conceptuală ierarhică” presupune 
reprezentarea grafică a informațiilor în funcție de 
importanța acestora, stabilirea unor relații de 
subordonare, include atributele: atractiv, eficient, 
stimulativ, incitant, rezultatul obținut fiind clasificarea 
conceptelor studiate. 

Metoda „Harta conceptuală pânză de păianjen” 
presupune plasarea în centrul hărții a temei centrale, de la 

aceasta pornind prin săgeți legăturile cu noțiunile 
secundare. 
 

Rezolvare:  
Subiectul 1. Placa video, placa de bază, placa de rețea, 
memorii RAM și ROM, sloturi, placa audio, processor, 
monitor, imprimantă, mouse, joystick, creion optic, 
scanner, tastatură, CD, DVD, USB, Floppy, magistrala de 
date, magistrala de adrese. 
Subiectul 2. <bgcolor>, <b>, <br>, <ul>, <Notepad>, 
<html>, <font>, <HTML>, <hr>, <ol>. 
Se acordă: 1 punct din oficiu,  
   subiectul 1: 0,3x20=6puncte 
  subiectul 2: 0,3x10=3puncte 

  

EEVVAALLUUAARREE  IINNIIȚȚIIAALLĂĂ  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  TT..II..CC.. 
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Subiectul 1: 

 
Subiectul 2: 
 

 
 

 

 
 

Aerosolul este un sistem polidispers care are în 
compoziția sa particule solide sau lichide suspendate în 
atmosferǎ, mediul gazos este aerul atmosferic de aceea se 
vorbește de aerosol atmosferic. Particulele microscopice 
rǎmân suspendate mult timp în atmosferă de la câteva ore 
pânǎ la 1-2 sǎptǎmâni și pot proveni de la multe surse 
naturale sau antropice (poluanți). Dintre sursele naturale 
amintim sǎrurile marine provenite din spargerea valurilor, 
particulele fine de sol aduse de vânt, fum, polen, 
microorganisme, cenușǎ din erupții vulcanice. Din punct 

de vedere meteorologic aceste particule sunt 
semnificative deoarece pot crea centre de condensare 
pentru vaporii de apă (norii de ceață), pot absorbi sau 
reflecta radiația solarǎ incidentǎ. De exemplu cantitatea 
de aerosol este mare la erupții vulcanice ceea ce 
determinǎ o diminuare puternicǎ a radiației solare. În fine, 
praful din aer contribuie la un fenomen optic observat 

AACCTTIIVVIITTAATTEE  DDEE  CCEERRCCEETTAARREE  --  DDOOMMEENNIIUULL  ȘȘTTIIIINNȚȚEE  

DDEETTEERRMMIINNAARREEAA  DDIIMMEENNSSIIUUNNIILLOORR  UUNNOORR  AAEERROOSSOOLLII  PPRRIINN  

MMĂĂSSUURRĂĂTTOORRII  DDEE  FFOOTTOOMMEETTRRIIEE  SSOOLLAARRĂĂ 
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frecvent și anume colorarea cerului la rǎsǎrit și apus în 
roșu și portocaliu. În general aerosolii atmosferici au un 
efect de rǎcire a climei. Lucrarea de fațǎ își propune sǎ 
descrie o metodă folositǎ în aprecierea dimensiunilor unor 
aerosoli cu ajutorul fotometrului solar. 

În principiu acest dispozitiv dǎ informații despre 
mărimea fizică numită adâncime de pătrundere optică în 
aerosol, prescurtatǎ în literatura francofonă ca OTA. Vom 
vedea în continuare prin metoda descrisǎ cum se poate 
aprecia dimensiunea particulelor de aerosol din astfel de 
determinǎri. În general adâncimea opticǎ (mǎrime fǎrǎ 
unitate de mǎsurǎ) descrie cantitatea de luminǎ care 
traverseazǎ un material. Cu cât adâncimea de pǎtrundere 
opticǎ este mare cu atât mai puțină luminǎ traverseazǎ 
materialul. În mǎsurători fotometrice vom vorbi de 
adâncimea de pǎtrundere opticǎ a atmosferei. Deci 
această mǎrime caracterizeazǎ transparența atmosferei. 
Dacă vizibilitatea este diminuată, atunci adâncimea de 
pătrundere optică este importantă. Transparența 
atmosferei este alterată de mai mulți factori ca de pildă 
norii, aerosolii și chiar moleculele gazelor atmosferice ele 
însele. Adâncimea de pătrundere optică în aerosol OTA 
descrie în mod specific, într-un punct, cum este afectată 
trecerea luminii la traversarea atmosferei pentru o 
lungime de undă dată. Într-un cer clar, adâncimea de 
pătrundere optică poate avea valori apropiate de 0,05 
(transmisia este in jur de 95%) pentru un cer înnorat ea 
poate avea valori mai mari de 1,0 (transmisia fiind in jur de 
39%). Există un raport simplu între adâncimea de 
pătrundere și transmisia exprimată în procentaje.  
Transmisia (%)=100e(-adâncime de pătrundere optică) . Un fotometru 
mǎsoarǎ radianța solarǎ (Watt/m2 ) care sosește de la 
Soare la suprafața Pǎmântului. Radianța solarǎ extra-
atmosfericǎ este cunoscutǎ și, mǎsurând valoarea sa la 
suprafața Pǎmântului, dupǎ ce lumina a traversat 
atmosfera, putem cunoaște transmisia fǎcând determinǎri 
de OTA. Relația matematicǎ care leagǎ energia solarǎ care 
sosește la sol Esuprafata de energia solarǎ extra-atmosfericǎ 
Eextra este Esuprafața =Eextrae(-OT/sinA) unde A este unghiul de 
elevație solarǎ și OT reprezintǎ adâncimea de pǎtrundere 
atmosfericǎ totalǎ care se descompune în doi termeni OTM 

si OTA respectiv, adâncimea de pǎtrundere opticǎ 
molecularǎ și adâncimea de pǎtrundere opticǎ în aerosol 
care este valoarea de interes pe care o urmǎrim în 
determinǎrile noastre OT=OTM +OTA. Un fotometru solar 
(sun-photometer) constǎ dintr-un senzor cu câmp vizual 
îngust, îndreptat cǎtre Soare. Fotometrele solare moderne 
conțin, pe lângǎ fotodetector și sistemul optic 
corespunzător, un dispozitiv de filtrare spectralǎ, o unitate 
de urmǎrire automatǎ a Soarelui și un sistem de achiziție a 
datelor. Ceea ce se mǎsoarǎ practic într-un fotometru 
solar este un semnal electric, o anumitǎ tensiune (V) 

produsǎ de senzor pentru fiecare determinare. Tensiunea 
de ieșire V a detectorului este proporționalǎ cu radianța 
incidentǎ. Astfel ecuația precedentǎ devine: Vsuprafața=Vextra 

e(-OT/sinA) tensiunea Vextra reprezintǎ tensiunea pe care ar 
înregistra-o fotometrul dacǎ ar fi plasat în extra-
atmosferǎ. Etalonarea fotometrului la altitudine, permite 
determinarea acestei valori. Din relația OT=OTM +OTA și 
relația Vsuprafața=Vextra e(-OT/sinA) se deduce 
OT=ln(Vextra/Vsuprafața )sinA, și se deduce OTA =lnVextra sinA-
lnVsuprafața sinA-OTM notând m=1/sinA, masa relativǎ de aer, 
se obține: OTA =(lnVextra –lnVsuprafata-OTMm)/m. Se poate 
calcula OTM a cǎrui dependențǎ de lungimea de undǎ și de 
presiunea atmosfericǎ este OTM =aR(p/p0 ), aR este 
contribuția la adâncimea de pǎtrundere opticǎ a dispersiei 
moleculare a luminii în atmosferă la o anumitǎ lungime de 
undǎ (ex. 0,05793 pentru roșu și 0,13813 pentru verde) p 
este presiunea 
la stația de 
mǎsurare la 
ora 
mǎsurătorii iar 
p0 este 
presiunea 
atmosfericǎ la 
nivelul mǎrii. 
Semnalul V 
trebuie 
corectat 
întotdeauna cu valoarea sa „la întuneric” (Vdark), produsǎ 
de senzor în absența iluminǎrii. În acest fel, semnalul util 
este Vsuprafațǎ=V-Vdark. Dupǎ cum am precizat Vextra 
depinde de etalonarea fotometrului. V0 este o constantǎ 
de etalonare pentru o lungime de undǎ astfel încât 
Vextra=V0 /R2 unde R este distanța Pǎmânt-Soare exprimatǎ 
în Unitǎți Astronomice (UA). Distanța medie Pǎmânt-Soare 
este 1UA. Fiecare canal (roșu sau verde) posedǎ propria 
constantǎ de etalonare pe care o putem obține din 
Serverul GLOBE unde sau fǎcut determinǎrile cu 
simulatorul de fotometru solar.  
 

În concluzie OTA=[ln (V0/R2) –ln(V-Vdark)-aR(p/p0)m]/m. R 

are urmǎtoarea formulǎ aproximativǎ : (1-2)/[1+cos(3600 

–d.360)] unde  este excentricitatea orbitei Pǎmântului 
aproximativ 0,0167 și d reprezintǎ ziua din an în care se fac 
mǎsurǎtorile. Iatǎ un exemplu de date experimentale 
prelucrate cu ajutorul simulatorului de fotometru solar 
amintit: data 07.07.07., pentru V0=2,073V, unghiul de 
altitudine solarǎ A=410, presiunea la stație de 1016,0 
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mbar, Vdark =0,003 V, tensiunea luminii solare V=1,389V, s-
a lucrat pe canalul fotometrului: verde, d=188, valoarea 
obținutǎ pentru adâncimea de pǎtrundere opticǎ în 
aerosol OTA=0,1040 ceea ce corespunde unei transmisii de 
90,1%, adicǎ o atmosferǎ curatǎ. Fotometrul solar dispune 
de douǎ canale (iar cele performante de mai multe canale) 
fiecare sensibil la o lungime de undǎ particularǎ. Primul la 
lumina verde în jur de 505nm și al doilea la lumina roșie în 
jur de 625 nm. Lumina verde este apropiatǎ de 
sensibilitatea maximă a ochiului uman și de aceea pentru 
aceastǎ lungime de undǎ un cer înnorat este susceptibil de 
a avea o adâncime de pǎtrundere în aerosol importantǎ. 
Lumina roșie este sensibilǎ la aerosoli de mǎrime mai 
mare. Datele culese pe un singur canal permit calculul 
adâncimii de pǎtrundere în aerosol pentru o gamă de 
lungimi de undǎ particulare dar nu furnizeazǎ informații în 
legaturǎ cu distribuția lor dupǎ mǎrime. Ori, este foarte 
important sǎ știm dimensiunile particulelor de aerosol 
pentru a putea identifica eventualii poluanți. Utilizarea 
unui fotometru solar cu cel putin două canale permite 
obținerea a două valori pentru adâncimea de pătrundere 
optică în aerosol în loc de una. Cu două canale sau mai 
multe este posibil obținerea de informații privind 
repartiția după mărime a aerosolilor. Exponentul 

Angstrom , mărime care depinde de lungimea de undă 
utilizată, poate fi calculat pornind de la valorile OTA pentru 

două lungimi de undă diferite astfel  = ln ( OTA1/OTA2)/ln 

(1/2). Acest coeficient este propriu fiecărui tip de 

aerosol. De regulă valoarea medie a lui  este în jur de 1,3. 
Valori superioare acestei medii indică existența unor 
aerosoli de dimensiuni mari în raport cu aerosolii 

considerați giganți (de dimensiuni superioare unui 
micron). Repartiția după mărime este dealtfel foarte 
importantă fiindcă ea furnizează informații privind originea 
aerosolilor. Aerosolii provenind din praf sunt în general de 
mici dimensiuni la fel ca și cei provenind din fum sau 
diverși poluanți atmosferici. De aceea un fotometru solar 
cu două canale poate să distingă particulele de praf de alte 
surse de aerosoli. În mod tipic, se fac măsurători la 440 nm 
și 870 nm și se calculează exponentul Ångström. Valori ale 

lui  mai mari decât 2 indică prezența unor particule fine 

(de exemplu fum sau sulfați). Valori ale lui  apropiate de 
zero indică modul grosier de aerosol, de exemplu praf 
deșertic. 
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În cadrul educației generale și în formarea 
personalității umane, educația fizică este una din 
componentele principale, care pe lângă sarcinile și 
obiectivele sale proprii, alături de celelalte componente 
ale educației contribuie la formarea și dezvoltarea 
personalității elevilor. 
 Consolidarea educației fizice și sportului în 
învățământul de toate gradele, perfecționarea formelor de 
cuprindere și creștere a eficienței exercițiilor fizice și a 
sportului asupra întregului tineret, în vederea ridicării pe o 
treaptă superioară a pregătirii fizice, cultivarea dragostei 
pentru exercițiile fizice, dragostea pentru mișcarea în aer 
liber, pentru practicarea diferitelor ramuri de sport 
organizate sau ca mijloc de recreere, constituie obiectivul 
fundamental al educației fizice . 

 Una din principalele preocupări ale celor care muncesc 
și îndrumă activitatea de educație fizică și sport, o 
reprezintă integrarea mai deplină a activității sportive în 
general în ansamblul muncii educative în scopul dezvoltării 
calităților morale. 
 Din analiza sarcinilor și obiectivelor educației fizice 
rezultă influența ei multilaterală asupra dezvoltării 
personalității umane. În procesul de educație fizică 
urmărim să obținem nu numai o dezvoltare fizică 
armonioasă, o creștere a indicilor morfo-funcționali, dar și 
dragostea față de muncă, cinstea și modestia, 
perseverența, disciplina conștientă, punctualitatea, 
încrederea în forțele proprii, spiritul de colaborare și 
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întrajutorare, munca în colectiv și pentru colectiv, calități 
care contribuie la formarea intelectuală și morală a 
elevilor. 
 Întreaga activitate desfășurată de învățători, profesori 
de educație fizică, antrenori în domeniul educării elevilor 
la orele de educație fizică, în activități sportive, școlare și 
extrașcolare, la concursuri sportive, la clasele cu profil 
sportiv, alături de celelalte activități școlare și 
extrașcolare, contribuie din plin la formarea personalității 
elevilor. 
 Între educația fizică și educația morală există strânse 
legături și interdependențe. Numai un corp sănătos 
dispune de forța necesară pentru a îndeplini cerințele 
rațiunii, de unde și dictonul: „Mens sana in corpore sano”. 
 În procesul de educație fizică se formează într-o mare 
măsură trăsăturile fundamentale ale moralei – ea 
constituind un bun prilej de dezvoltare a conștiinței și a 
conduitei morale, de formare a trăsăturilor de caracter. 
Astfel, noțiunile, convingerile și sentimentele, deprinderile 
și obișnuințele morale găsesc în activitatea de educație 
fizică un câmp larg de aplicare și dezvoltare a lor. 
 Practicând diferite ramuri de sport, elevii sunt mândri 
că pot reprezenta școala, clubul, țara, stabilesc relații de 
prietenie, devin responsabili pentru munca lor, respectă și 
își ajută colegii, dau dovadă de disciplină liber consimțită, 
sunt corecți, sinceri, hotărâți și perseverenți, dârzi și 
curajoși. 
 Practicarea exercițiilor fizice în general și a sportului, pe 
de altă parte, necesită calități morale, punându-i pe elevi 
și sportivi în situația de a apela în permanență la ele. 
Practicarea exercițiilor fizice dezvoltă obișnuința cu efortul 
și dragostea de muncă – elevii și sportivii dându-și seama 
că numai printr-o activitate susținută și bine organizată, 
numai prin muncă se pot obține rezultatele bune și 
deosebite. 
 Scopul educației fizice este orientat spre pregătirea 
unor oameni sănătoși și puternici. Activitatea de educație 
fizică și sportivă contribuie la pregătirea tineretului pentru 
munca activă care este organic legată de dezvoltarea 
fizică, de capacitatea de a efectua mișcări precise, rapide și 
îndemânatice, cu o înaltă coordonare, cu o forță suficientă 
pe o perioadă îndelungată. Educația fizică ridică 
potențialul de muncă productivă și face posibilă 
executarea unor mișcări mai economice specifice muncii 
productive. 
 Integrarea socială prin intermediul practicării 
exercițiilor fizice vizează întărirea sănătății, creșterea 
capacității de muncă, educarea calităților moral-
cetățenești, petrecerea utilă și plăcută a timpului liber. 
 Enumerarea proceselor psihice active prezente în actul 
motric care pot fi influențate pozitiv printr-o corectă 
organizare, dezvăluie posibilitățile acestora de a contribui 
la educarea multilaterală a personalității elevilor. 
 În definirea însușirilor esențiale ale fiecărui elev, 
caracterul are un rol important, în posibilitățile de 

influențare a acestuia în lecțiile de educație fizică sunt 
foarte numeroase. 
 Trăsăturile de caracter care definesc atitudinea elevilor 
față de colectivul din care fac parte, care pe plan mai larg 
vor hotărî și modul de comportare al elevilor în societate, 
în relațiile cu semenii săi, nu sunt de la început și în 
totalitate formate. 

Profesorul de educație fizică, acționând prompt, cu 
fermitate, poate corecta unele manifestări greșit orientate 
ale unor elevi în timpul desfășurării unor jocuri sau ștafete, 
care din dorința de a câștiga încalcă regulile stabilite, se 
manifestă necolegial, subapreciază posibilitățile celorlalți 
colegi de echipă sau adversarul, dau dovadă de îngâmfare 
sau își ascund propriile abateri. 
 Prin însuși modul de organizare și desfășurare a lecțiilor 
de educație fizică se formează mediul adecvat în care pot 
fi influențate: disciplina, punctualitatea, spiritul de 
organizare, spiritul de ordine și disciplină, grija de ținuta 
proprie. 

Datorită faptului că elevii sunt în acțiune, lecția de 
educație fizică oferă numeroase posibilități de cunoaștere 
temeinică a modelului de manifestare al elevilor; în cadrul 
acestor activități se manifestă atât trăsături pozitive cât și 
negative, importantă fiind combaterea trăsăturilor 
negative și cultivarea celor pozitive. 
 A forma un elev să știe să se autoconducă, să colaboreze 
cu ceilalți, să se adapteze vieții sociale în care trăiește și își 
desfășoară activitatea, constituie unul din principiile de 
bază ale educației în general, educației fizice revenindu-i 
un rol însemnat în realizarea acestui principiu. 
 În formarea personalității individului, un rol deosebit îi 
revine școlii care are obligația de a-l educa pe elev și de a-l 
elibera treptat de defectele ce se pot manifesta. 
 De asemenea, în formarea personalității elevilor un rol 
important îl joacă autoeducația, adică capacitatea de a 
acționa asupra ta însuți, pentru a te perfecționa, a da 
dovadă de stăpânire de sine. 
 Este cunoscut faptul că marii sportivi ai tuturor timpurilor 
care au obținut rezultate foarte bune în marile competiții 
sportive la nivel național, european și mondial, pe lângă 
antrenamentele sub stricta supraveghere a antrenorului, 
au făcut pregătiri individuale sau colective suplimentare, 
dând dovadă de o mare voință, conștienți de faptul că 
numai munca și perfecționarea continuă le vor asigura 
succesul, și odată cu acesta sentimentul de împlinire și 
mulțumire sufletească că au făcut totul, că sunt 
reprezentativi și folositori colectivelor în care trăiesc. 
 Trăsăturile morale se formează ca răspuns la cerințele 
ridicate de pedagog (antrenor, profesor de educație fizică), 
desăvârșindu-se printr-o activitate permanentă în cadrul 
unui regim de muncă și de viață corespunzător lecțiilor de 
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educație fizică în școală ca și în procesul de antrenament 
sportiv. Astfel, în cadrul orelor de educație fizică și 
activități sportive între elevi, se stabilesc relații de 
colegialitate, prietenie, solidaritate. Grupul, ca mijloc de 
educare, duce la formarea calității morale ca: 
 -încrederea; 
 -întrajutorarea; 
 -stăpânirea de sine; 
 -perseverența; 
 -unirea eforturilor pentru realizarea sarcinilor propuse; 
 -căutări de căi noi în atingerea obiectivelor propuse. 
 Complexul proces de instruire și educare în cadrul unui 
sistem de învățământ, are eficiență numai în situația în 

care educatorul și cel educat stabilesc un sistem de relații 
de tip democratic, de colaborare, în care profesorul este 
cel care stăpânește un larg orizont de cunoaștere, cu spirit 
de dreptate și cu trăsături pozitive de caracter. 
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Receptarea mesajelor scrise este una dintre 
competențele de bază vizate prin procesul de învățare a 
unei limbi străine, având o importanță deosebită din punct 
de vedere practic și fiind, în același timp, evaluată în cadrul 
tuturor examenelor de certificare a cunoștințelor de limbă 
străină. Departe de a fi doar o probă de evaluare, 
înțelegerea unui text redactat în limba țintă denotă 
cunoașterea limbii și abilitatea cititorului de a interacționa 
cu textul, de a anticipa, de a analiza și sintetiza informații, 
de a face conexiuni pe baza elementelor ce îi stau la 
dispoziție. 

Complexitatea fenomenului explică, atât importanța 
acestei componente a predării limbii străine, cât și 
dificultățile pe care le întâmpină - elevi și profesori 
deopotrivă - în încercarea de însușire/utilizare respectiv, 
de dezvoltare a abilităților necesare. 

Din punct de vedere pedagogic, lucrul efectiv cu texte 
la clasă, are o serie de avantaje clare. Elevului i se 
dezvoltă, printre altele, atenția la detalii, puterea de 
concentrare, vocabularul, capacitatea de a face asocieri 
între diferite noțiuni, gândirea critică, etc. Pentru studiul 
unei limbi străine, lucrul cu texte este absolut 
indispensabil, fiind o parte integrantă a procesului de 
predare/învățare.  

Având acces la texte autentice în limba-țintă, elevul 
este confruntat cu elemente de vocabular și gramatică 
prezentate într-un context firesc, și nu distribuite artficial, 
separate în liste de cuvinte, tabele gramaticale sau 
exerciții de tip drill. Astfel, noțiunile de vocabular și 
gramatică se grupează în structuri de sens, pe care elevul 
le poate interioriza mai ușor. Pentru ca acest demers să 
aibă succes, este nevoie ca textele să fie alese în funcție de 
nivelul de competență și de înțelegere al elevilor. Un text 
prea simplu nu prezintă interes, pe când un text prea 
complicat va descuraja elevul.  

După cum bine se știe, înțelegerea unui text nu se 
limitează doar la înțelegerea fiecărui cuvânt, respectiv la 
capacitatea elevului de a traduce fiecare cuvânt în limba 
maternă. Textul trebuie privit ca o parte integrantă a 
comunicării, având un scop în sine, o intenție a autorului, 
un sens pe care cititorul trebuie să îl deslușească. 
Importantă este și structura textului, corelată cu claritatea 
ideilor. Pentru a verifica înțelegerea propriu-zisă a unui 
text, se propun diverse tipuri de exerciții, în funcție de 
necesități și de nivelul de competență al elevilor. Itemii 
obiectivi de tip adevărat/fals sau multiple-choice sunt 
printre cei mai des utilizați. Aceștia au avantajul de a 
asigura evaluarea imediată a înțelegerii, însă există riscul 
ca răspunsurile să fie alese în mod aleatoriu. Pentru a se 
asigura de relevanța răspunsului, profesorii pot completa 
aceste exerciții prin solicitarea argumentării alegerii. 
Eficiente sunt și întrebările formulate pe baza textului care 
implică elevul, dându-i ocazia să se exprime. Confruntat cu 
o sarcină de lucru bazată pe textul lecturat, elevul este 
determinat să citească activ, să caute răspunsuri și să 
extragă informații relevante, să interpreteze, să analizeze 
structura, să identifice puncte de vedere. Lectura textului 
capătă un scop bine definit și antrenează elevul, îi crește 
motivația. Mai mult decât atât, elevul învață să utilizeze 
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corect strategiile corespunzătoare pentru rezolvarea 
problemei. 

De cele mai multe ori, textele din manualele sau din 
materialele auxiliare utilizate în predare au un rol mai 
complex. În mod frecvent, textele sunt folosite 
complementar altor sarcini de lucru, care vizează și 
celelalte competențe 
de bază. Textul poate 
reprezenta un impuls 
pentru o discuție sau 
pentru un eseu. 
Textele literare se 
pretează la 
interpretări sau la 
exerciții de scriere 
creativă. Nu în 
ultimul rând, textele 
sunt foarte bune 
modalități de 
introducere a unor 
noțiuni de cultură și 
civilizație. 
Deși lectura este o 
componentă consistentă a demersului de predare, se 
constată tot mai frecvent că elevii întâmpină dificultăți 
semnificative la acest capitol, ceea ce reprezintă o 
îngrijorare tot mai mare pentru pedagogi. Se pune 
întrebarea, de unde vin aceste dificultăți și în ce măsură 
poate fi îmbunătățită situația. Digitalizarea a făcut ca 
elevii, încă de la cele mai fragede vârste, să se îndrepte 
către alte surse de informare și recreere decât cartea 
tipărită. Lipsa atractivității lecturii determină și scăderea 
interesului pentru textul tipărit și, în consecință, 
diminuarea capacității de raportare la informația în format 
letric. Un elev care are dificultăți în înțelegerea unui text în 
limba sa maternă nu va putea înțelege în mod eficient nici 
un text într-o limbă străină. De aceea, este esențială 
dezvoltarea mai întâi a abilităților de lectură în limba 

maternă, precum și utilizarea strategiilor de lectură, ce pot 
fi apoi transferate în limba străină. În momentul în care 
elevul conștientizează importanța demersului său, iar 
demersul său este încununat de succes, se va simți motivat 
să persevereze.  
O altă piedică o poate constitui nivelul textului. Dacă 
acesta se situează mult peste nivelul de cunoștințe al 
elevului, se va instala frustrarea și eșecul va demotiva 
elevul. Din această perspectivă, trebuie conștientizată 
necesitatea dezvoltării sistematice a compentențelor, 
pornind de la cele elementare, de bază și ajungând la cele 
complexe. De asemenea, textele trebuie să trateze teme 
de interes pentru elevi și să fie adecvate vârstei, astfel 
încât elevii să-și poată activa cunoștințele anterioare, să fie 
stimulați în a interacționa cu textul și a rezolva sarcinile de 
lucru. 
 Maniera de prezentare este și ea foarte importantă. 
Textele trebuie să fie clare, lizibile, eventual însoțite de 
imagini, bine structurate, urmate de sarcini de lucru bine 
definite, atractive și antrenante. Pentru a evita plicitisul și 
plafonarea, este recomandată alternarea sarcinilor de 
lucru și a tipurilor de texte. Foarte eficiente sunt exercițiile 
ce vizează reconstituirea sau completarea textelor, pentru 
că acestea îi permit elevului o mai strânsă relație cu textul, 
îl implică într-un proces de luare a deciziilor, îl antrenează 
într-un demers al descoperirii și îl determină să 
problematizeze pe baza textului. Implicarea unor stimuli 
vizuali sau auditivi, precum și antrenarea funcțiilor motrice 
fac ca elevul să perceapă lucrul cu textul ca pe o 
experiență complexă, antrenantă, eventual chiar ca pe un 
joc. 
În ciuda dificultăților ce pot apărea și a reticenței elevilor 
față de această metodă de predare, profesorii nu trebuie 
să se lase descurajați, ci trebuie să persevereze în a utiliza 
texte mai ales în predarea limbilor străine. 
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" O clipă nu a fost atentă Natura și a apărut Omul! 
O clipă să nu fie atent Omul și Natura își repară 

greșeala!" 
Voltaire 

 
Cuvinte cheie: schimbări climatice, impact, 

vulnerabilitate, poluare, mediu, Europa 

 
Schimbările climatice reprezintă una dintre problemele 

fundamentale ale mediului înconjurător: temperaturile 
cresc de la an la an, regimul precipitațiilor se schimbă, 
ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu global al 
mărilor crește. Toate acestea conduc ireversibil la apariția 
hazardelor naturale: hidrologice (inundațiile) și a celor 
climatice (seceta) tot mai frecvente și mai intense. 
Impactul asupra naturii, a economiei și a sănătății noastre, 
asemeni vulnerabilității acestora variază în Europa în 
funcție de regiune și teritoriu, precum și de sectorul 
economic afectat. 

Articolul de față, „Schimbări climatice europene-impact 
și vulnerabilități”, prezintă schimbările fundamentale cu 
care se confruntă în prezent mediul înconjurător. Studiul 
este bazat pe o serioasă fundamentare științifică (cărți și 
articole de specialitate, materiale cartografice, fotografii și 
Internet). 

În privința alegerii acestei teme, elementul 
determinant l-a constituit aspectul important și vital pe 
care îl prezintă un studiu despre schimbările climatice, 
despre efectele acestor fenomene și abordarea 
problemelor complexe apărute în urma impactului 
acestora. 

Cercetarea mediului este prin definiție interdisciplinară 
și integrează preocupările a numeroase discipline 
științifice care studiază componentele fizice, chimice, 
biologice și umane ale Sistemului Terestru1. 

 
1 Bălteanu D., Serban Mihaela (2003), „Modificările 

globale ale mediului”, Editura 

Credis, Universitatea din Bucuresti, Bucuresti 

Creșterea populației, creșterea necesităților de energie, 
factorii culturali-istorici și dezvoltarea tehnologică sunt 
elementele umane cu cea mai mare influență în cadrul 
schimbărilor climatice europene.  

Încălzirea globală, ce s-a declanșat începând cu mijlocul 
secolului al XX-lea, s-a datorat, în mare parte, creșterii 
concentrației gazelor cu efect de seră (GES) provenite din 
activitatea umană. Acest lucru a atras dupa sine creșterea 
temperaturii cu aproximativ 0,8ºC în ultimii 150 de ani și 
se estimează că va crește în continuare. 

Sursele principale ale GES produse de om sunt: 
- arderea combustibililor fosili (a cărbunilor, țițeiului 

și a gazelor naturale) în producerea energiei, 
transporturi, industrie și în gospodării (CO2); 

- agricultura (CH4) și schimbările în utilizarea 
terenurilor cum ar fi: defrișările (CO2); 

- depozitarea deșeurilor menajere (CH4); 
- folosirea gazelor industriale fluorurate.2 

Pachetul legislativ referitor la climă și energie al U.E. 
din 2009, vizează implementarea obiectivelor 20-20-20 
până în anul 2020: reducerea emisiilor de GES ale U.E. cu 
cel puțin 20% față de nivelul din anul 1990, acoperirea 
necesarului de energie a U.E. în proporție de 20% din 
resurse de energie regenerabilă și reducerea cu 20% a 
utilizării primare a energiei în comparație cu nivelurile 
preconizate. 

 
Impactul asupra zonei europene. 
Conform studiilor, cresterile cele mai mari ale 

temperaturii s-au înregistrat pe continentul european, în 
partea sudică și în regiunea arctică, iar scăderile mari ale 
cantității de precipitații tot în partea sudică, creșterile 
observându-se mai mult în partea de nord și nord-vest.  
Cele mai vulnerabile regiuni de pe continentul European 
sunt: 

- Sudul Europei și bazinul mediteranean (datorită 
sporirii valurilor de căldură și a frecvenței 
secetelor); 

- zonele muntoase (datorită topirii în zone din ce în 
ce mai extinse a zăpezii și a gheții); 

- zonele de coastă, deltele și luncile inundabile 
(datorită creșterii nivelului mărilor și a sporirii 
frecvenței precipitațiilor abundente, a inundațiilor 
și a furtunilor); 

- nordul îndepărtat al Europei și regiunea arctică 
(datorită creșterii temperaturilor și a topirii gheții). 

 
2 http://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate, data accesării 
1.04.2015 
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Amprenta 
schimbărilor 
climatice se 
reflectă și asupra 
ecosistemelor, 
fapt ce conduce 
către deplasarea 
spre nord și spre 
zonele de 
altitudine mai 
ridicată a multor 
specii de plante 
și animale. 
Aceste modificări 
influențează într-
un mod negativ agricultura, industria forestieră, 
producerea energiei electrice, turismul și infrastructura. 

Activitățile Agenției Europene de Mediu. AEM susține 
implementarea legislației referitoare la adaptarea la 
schimbările climatice și la atenuarea efectelor acestora în 
Europa, precum și evaluarea politicilor și dezvoltarea 
strategiilor de lungă durată ale U.E. care au ca scop 
adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor 
acestora. 

Principalele activități sunt: 
- realizarea și publicarea anuală a inventarului GES 

al Uniunii Europene; 
- evaluarea anuală a progresului statelor membre 

ale UE și a țărilor europene în ceea ce privește 
obiectivele lor legate de Tratatul de La Kyoto și a 
acelora care trebuie atinse până în 2020; 

- analiza beneficiilor reciproce și sinergice rezultate 
din politicile referitoare la schimbările climatice și 
la aer; 

- analiza impactului schimbărilor climatice în 
Europa; 

- analiza problemelor legate de schimbările 
climatice și de adaptarea sectorială la acestea, 
incluzând și trecerea în revistă a acțiunilor de 
adaptare întreprinse de diferite țări; 

- analiza vulnerabilității anumitor regiuni la 
schimbările climatice. 

 

Exemple de bună practică. 
Elevii din Liceul Tehnologic „Ion Barbu”, tineri 

ambasadori ai Parlamentului European,EPAS România ai 
luptei împotriva schimbărilor climatice din Giurgiu, au 
inițiat o campanie de conștientizare cu privire la 
schimbările climatice determinate de poluare. Aceștia au 
organizat un marș pe străzile orașului Giurgiu, purtând 
pancarte cu diverse mesaje antipoluare, umbreluțe și 
ochelari verzi, au distribuit trecătorilor pliante care 
conțineau sfaturi pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. Totodată, elevii au organizat o expoziție 
inedită în incinta liceului cu postere pe tema protejării 
mediului. Deviza campaniei “Europa verde” se dorește a fi 
aplicată prin realizarea unor proiecte de mărire a zonelor 
verzi din Europa. Un prim pas a fost realizat, prin plantarea 
simbolică de copaci și de flori în curtea școlii. S-a realizat o 
expoziție inedită de postere în aer liber, sub forma unui 
cerc uman , simbol al unirii tuturor oamenilor pentru 
apărarea planetei albastre. La activitate au participat 
reprezentanți ai Asociției Atitudinea Civică Iancu Mariana, 
partenerul liceului nostru în proiecte de mediu. În debutul 
activității s-a organizat un atelier de lucru unde s-au 
realizat materialele necesare marșului: bannere, postere, 
ochelari, umbreluțe, jocul interactiv „Să invățăm despre 
încălzirea globală!”. Dupa realizarea marșului participanții 
s-au întors în școală unde au realizat expozitia de postere. 
Prin activitățile realizate tinerii și-au dezvoltat abilități de 
comunicare, au devenit mai comunicativi, mai sociabili, 
mai toleranți, îi înțeleg mai bine pe cei din jur, comunică 
liber, sunt activi, se implică în alte activități de voluntariat, 
și-au dezvoltat abilități de lucru în echipă, abilități de 
generalizare a datelor, de analiză, de comparare, de 
sinteză, de negociere. Sunt mai atenți la ce se întamplă în 
jurul lor, iau decizii în cunoștință de cauză și să acționeze 
pe baza experienței, precum și a informațiilor acumulate.  

S-au familiarizat treptat, prin activtățile realizate, cu 
informații corecte despre schimbările climatice, au 
identificat cauze care le produc și efectele acestora asupra 
mediului. Au devenit mai responsabili în rezolvarea 
problemelor de mediu generate de schimbările climatice. 
 
  

Prof. Nina Cristiana GUȘĂ 
Liceul Tehnologic “Ion Barbu”, Giurgiu 
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Motto: „Ajută natura și conlucrează cu ea,  
iar natura te va privi ca pe unul  

dintre creatorii ei și te va asculta.“ 
 

Prin protecția mediului ambiant se subînțelege 
ocrotirea atmosferei, solului, apei, florei și faunei. Este 
important faptul, că protecția mediului ambiant prevede și 
protecția sănătății omului, orientată spre asigurarea unei 
stări psihologice și fizice normale, favorabile pentru a trăi 
și pentru muncă. 

Mediul ambiant este un univers material, în care omul 
ca ființă umană își satisface necesitățile sale. În cele mai 
multe cazuri, prin acțiunile sale, omul influențează asupra 
mediului ambiant, spre exemplu: extinderea orașelor, 
sporirea numărului de termocentrale, a instalațiilor de 
gaze, industrializarea intensivă, producerea mijloacelor de 
transport auto, care poluează enorm aerul din atmosferă 
cu bioxid de carbon și substanțe nocive ca: funinginea, 
hidrocarburile, compușii sulfului și azotului, plumbului, 
precum și produsele cancerigene. 

Mediul ambiant este greu încercat de expansiunea 
industrială, defrișările necontrolate, schimbările de climă, 
iar pentru a-l salva, omenirea poate lua măsuri concrete, 
de aplicabilitate practică: 

 
 

SĂ PROTEJĂM AERUL, PĂMÂNTUL ȘI APELE!!! 
1. Să plantăm copaci și să ne împotrivim defrișărilor 

(una dintre metodele cele mai bune pentru reducerea 
bioxidului de carbon din atmosferă este plantarea de 
copaci. Ei contribuie la reciclarea aerului, eliminând oxigen 
și consumând bioxidul de carbon. Pierderea pădurilor și în 
special a celor tropicale, reduce dramatic șansele noastre 
de a respira un aer mai curat). 

2. Să folosim energia alternativă, curată și sustenabilă 
(acest lucru ar însemna mai multe panouri solare, centrale 
eoliene, evitarea combustibililor fosili, dacă nu se poate 
renunța la un consum energetic ridicat, atunci energia să 
fie „verde"). 

3. Să reducem consumul de energie (specia umană va 
ajunge curând, la 7 miliarde de indivizi și consumul 
insațiabil de energie joacă un rol major în distrugerea 
mediului. Un pas important pentru salvarea sa ar fi 
reducerea semnificativă a consumului energetic).  

4. Să conservăm apa (fără H2O nu există viață și, în 
acest moment, Australia și zone întinse din Asia și Africa 
trec printr-o secetă acută. Apa trebuie considerată o 
resursă limitată. O bună metodă de a reduce consumul ei 
ar fi instalarea de aparate WaterSense, pentru limitarea 

„„SSĂĂ  TTRRĂĂIIMM  FFRRUUMMOOSS  ÎÎNNTTRR--UUNN  MMEEDDIIUU  SSĂĂNNĂĂTTOOSS”” 

Prof. Nina Cristiana GUȘĂ 
Liceul Tehnologic “Ion Barbu”, Giurgiu 

 

Urmare din pagina 24 

SSCCHHIIMMBBĂĂRRIILLEE  CCLLIIMMAATTIICCEE  EEUURROOPPEENNEE--  IIMMPPAACCTT  ȘȘII  

VVUULLNNEERRAABBIILLIITTĂĂȚȚII 

Prof. Corina MIHALACHE 
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu 

http://www.eea.europa.eu/ro/themes/climate
http://europa.eu/pol/clim/index_ro.htm
http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf
http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/SSCGhidASC.pdf
http://www.sosclima.ro/politici-europene
http://www.ziare.com/articole/schimbari+climatice+europa


Pagina 27 din 27                                                    Catedra 87                           Editura: CATEDRA, ISSN: 1582-3091 

cantităților de apă la toaletă și dușuri. Astfel de soluții pot 
reduce consumul apei cu până la 30%). 

5. Să conducem mai puțin și mai deștept (automobilele 
nu numai că vă usucă la buzunar cu orice plin făcut, dar 
sunt principalii factori de emisie pentru bioxidul de carbon 
din atmosferă și a numeroși agenți poluanți. Sunt, așadar, 
de vină pentru atacarea directă a mediului).  

6. Să folosim echipamente etichetate Energy Saver sau 
Eco Friendly (frigiderele, care consumă constant energie 
electrică, sunt un exemplu excelent de candidat la 
„îmbunătățire". Aparatele vechi, cu un consum gândit 
pentru alte norme energetice, trebuie înlocuite cu cele din 
noua generație, mult mai economicoase. În afară 
de protejarea mediului printr-un consum mai redus, 
acestea ar putea ajuta și la economii bănești). 

7. Să folosim cei trei „R" , adică Reducere, Refolosire și 
Reciclare (milioane și milioane de tone de gunoi produse 
în țările industrializate sunt reciclate anual, recuperându-
se materii prime și degajând orașele de gunoaiele care ar 
deborda altfel pe străzi . Deșeurile ajung să fie refolosite 
după tratarea lor și repunerea în circuitul economic sub 
„altă formă"). 

„Mediul înconjurător” ne asigură condițiile necesare 
vieții, însă depinde de noi dacă dorim să folosim aceste 
elemente esențiale cât mai util sau dacă vrem să ocolim 
acest aspect al vieții noastre. Poluarea planetei se 
agravează pe zi ce trece și se pare că populația nu acordă 
interes acestui proces nociv. Ocrotirea planetei este o 

problemă mondială, și tocmai de aceea, fiecare om trebuie 
să-și asume această responsabilitate. 

„Dezvoltarea durabilă este acel proces de dezvoltare 
care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea 
generațiilor viitoare de a răspunde propriilor lor 
nevoi. [.....] Pentru că dezideratul dezvoltării durabile să 
poată fi atins, protecția mediului va constitui parte 
integrata a procesului de dezvoltare și nu poate fi 
abordată indepedent de acesta.” (Sursa: Declarația asupra 
Mediului și Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992). 

“SĂ GÂNDIM GLOBAL ȘI SĂ ACȚIONĂM LOCAL” 
Protecția mediului ambiant este deosebit de 

importantă pentru sănătatea oamenilor. Eforturile 
oamenilor de știință și ale politicienilor din lumea întreagă 
sunt astfel conjugate, în ideea de a păstra nealterate 
condițiile de mediu, lucru esențial pentru viața noastră, a 
tuturor locuitorilor planetei. 

Este, de aceea, de datoria fiecărei țări, a fiecărei 
comunități de a acționa cu eficiență maximă și cu ținte 
precise pentru a proteja natura până în cele mai mici 
amănunte pentru că de aceste eforturi depinde chiar viața 
noastră și a urmașilor noștri. 
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Festivalul Internațional „Vara magică”, prima stagiune 
estivală din istoria capitalei, aduce bucurie sufletească 
celor care sunt dornici să asculte la Ateneul Român 
concerte ale Orchestrei Române de Tineret, ale 
orchestrelor de tineret din străinătate, dar și recitaluri ale 
unor mari artiști. Înființată în anul 2008 de către 
violoncelistul și profesorul Marin Cazacu, dirijorul Cristian 
Mandeal și Dorin Ioniță de la „Lanto Communication”, 
Orchestra Română de Tineret s-a bucurat de la început de 
un mare succes pe scenele din România și din Europa. 
Obiectivul principal a fost acela de a sprijini și promova 
tinerele talente din România, de a pune în valoare 
calitățile și posibilitățile tinerilor muzicieni. 

 

 Prin afirmarea unor valori din țară și din străinătate, 
acest festival pune Bucureștiul pe harta marilor capitale 
culturale. 

 La ediția a opta din acest an, a fost prezentă 
orchestra de tineret din România, Portugalia, Danemarca, 
Olanda, Orchestra Națională Simfonică a României, 
Orchestra de Cameră „Virtuozii”, Kamerata Kronstadt. 
Aceste orchestre au reușit să cucerească publicul prin 
interpretarea cu sensibilitate a capodoperelor muzicale 
compuse de Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, Igor 
Stravinsky, Serghei Rachmaninov, Hector Berlioz. A fost un 
adevărat regal muzical, materializat și prin apariția 
dirijorilor Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Cristian 
Oroșeanu, Antony Hermus. 

 Și ca totul să fie complet, trebuie remarcată și 
prezența constantă a Televiziunii Române și a Radioului. 

 Această vară fierbinte a fost posibil să devină cu 
adevărat „Vară magică” și datorită sponsorilor. 

 Trebuie apreciat că în acest an Festivalul 
Internațional „Vara magică” sprijină inițiativa 
#NoiFacemUnSpital a Asociației „Dăruiește Viață”. 
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