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MUNCA INDEPENDENTĂ, CADRU PENTRU PARTICIPAREA INTELECTUALĂ A 
ELEVILOR LA LECŢIA DE MATEMATICĂ

Institutor, ILINCA GHIZELLA
ŞCOALA CU CLASELE I-IV VLĂDEŞTI DE SUS, JUD. ARGEŞ

Formarea deprinderilor de muncă independentă dobândeşte o importanţă tot mai mare în învăţământ, 
deoarece formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de studiu individual constituie o muncă de durată, un drum 
lung, dar posibil de parcurs de orice elev.

Vârsta micii şcolarităţi este vârsta maximei receptivităţi, vârstă la care are loc constituirea intensivă 
a celor mai importante structuri psihice.

Deprinderile de muncă individuală au o importanţă deosebită în actul învăţării, mai ales în ciclul 
primar. Formarea unor deprinderi de studiu individual la elevi este cerută astăzi mai mult ca oricând. Pentru a 
se obişnui să lucreze independent, elevul are nevoie de o serie de deprinderi de a lucra cu manualul, de a  se 
orienta în structura lui şi a altor cărţi.

Munca independentă contribuie într-o mare măsură la dezvoltarea proceselor de cunoaştere ale 
elevului, a spiritului de iniţiativă şi organizare a voinţei, se formează deprinderi de a lucra ordonat.

Având în vedere valoarea instructiv educativă a muncii independente, învăţătorul trebuie să o 
organizeze raţional ţinând  cont de conţinutul lecţiei, iar lucrările să fie in strânsă legătură cu programa şi 
temele predate.

Varietatea lucrărilor independente preîntâmpină plictiseala şi le menţine interesul elevilor. Gradarea 
exerciţiilor stimulează dorinţa elevilor de a le rezolva.

În alegerea temei trebuie să fim atenţi să nu supraîncărcăm elevii cu lucrări pe care ei nu le pot 
executa în timpul afectat.  

Problemele didactice pe care le ridică munca independentă a elevilor sunt: pregătirea lor pentru 
această muncă, observarea lor în timpul activităţii şi controlul lucrării.

Pregătirea se realizează prin explicarea clară a temei propuse. Din această explicare trebuie să reiasă 
clar scopul urmărit şi metodele de lucru pe care elevii le vor folosi pentru executarea lucrării. Pregătirea 
elevilor poate fi făcută şi prin explicarea parţială a unui exerciţiu sub conducerea învăţătorului, rămânând ca ei 
să continuie lucrarea. Controlul lucrărilor independente îl face învăţătorul folosind diferite procedee.

Matematica este obiectul care ofera învăţătorului mari posibilităţi pentru alegerea unor teme ale muncii 
independente. Se pot da ca teme rezolvarea unor exerciţii şi probleme din manual sau formulate de învăţător, 
completarea unor tabele în legătura cu numeraţia, elaborarea unor exerciţii şi probleme asemănătoare cu 
cele rezolvate sub directa îndrumare a învăţătorului, rezolvarea unor probleme prin alte procedee, verificarea 
corectitudinii rezolvării unor probleme, de asemenea a unor figuri geometrice, calcularea unor arii, aflarea 
dimensiunilor unor figuri geometrice. 

În condiţiile muncii simultane, munca independentă are un rol preponderent, de aceea trebuie sa avem 
grijă în repartizarea unei ore de curs.

Fişele şi testele au un rol important în munca independentă unde elevii lucrează gradat şi diferenţiat 
şi ne putem da seama de capacităţile intelectuale ale fiecărui copil, precum şi de lacunele acestora.

Secretul realizării scopului matematic în clasele I-IV este munca diferenţiată.
Încă din primele zile de şcoală, în clasa I copiii sunt chestionaţi asupra cunoştinţelor pe care le au în 

domeniul matematic pentru a şti cum să lucreze cu ei. Se observă niveluri de cunoştinţă mult diferite. În funcţie 
de nivelul de cunoştinţă al elevilor învăţătorul lucrează diferenţiat.

Tot ce se dă elevilor să lucreze independent se verifică făcându-se şi aprecierea cuvenită, apreciere 
încurajatoare pentru elev în scopul de a-i trezi interesul, de a-l face încrezător în puterea lui. 
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ŞCOLARULUI MIC LA ORELE DE MATEMATICĂ. 
IDEI REVELATOARE

Prof. înv. primar Liliana Chivu
Gimnaziul de Stat „Tudor Vladimirescu” Tg. Mureş

Deşi este cunoscută ca o ştiinţă exactă, matematica oferă teren fertil dezvoltării creativităţii. 
Oportunităţile dezvoltării gândirii creatoare sunt generalizările matematice, aprecierea, validitatea 
unor calcule, crearea de exerciţii şi probleme, folosirea unor tehnici alternative de investigare şi 
rezolvare, căutarea unor soluţii dincolo de cadrul celor învăţate.

În cadrul orelor de matematică învăţarea are rolul de a fundamenta acţiunea de asimilare a 
cunoştinţelor noi prin înţelegere, asociere, combinare, descoperire, provocare, problematizare, operare. În 
urma acestor acţiuni, gândirea devine activă, creatoare, receptivă la nou.

Un teren fertil pentru dezvoltarea creativităţii îl reprezintă problemele care pot fi rezolvate prin
mai multe metode, dar mai ales cele care permit rezolvări scurte, ca urmare a apariţiei unor idei 
revelatoare.

Jocul matematic, valoros şi plăcut prin libertatea de gândire şi acţiune, de cultivare a 
încrederii, de manifestare a iniţiativei, aduce surpriza, aşteptarea, întrecerea şi suprimă stările de 
încordare. Cele mai utilizate jocuri sunt: Jocul soluţiilor, Reconstituirile, Careurile magice, 
Pătratul Tangram, Construcţiile din beţe de chibrit, Regula comună, Cine găseşte mai multe 
posibilităţi, Jocul corespondenţelor, Adevărat sau fals, Ghiceşte numărul. Chiar şi dispunerea 
calculelor sub forma jocului matematic poate stârni interesul matematic şi dorinţa de a găsi calea de 
rezolvare.

Curiozităţile matematice, şaradele, problemele versificate, asigură un veritabil exerciţiu 
mintal, stimulează curiozitatea, promovează îndrăzneala, verifică isteţimea, dezvoltă capacităţile 
intelectuale.
Exemple de jocuri şi probleme matematice care conduc la stimularea creativităţii:

1. Utilizând pe rând câte 2, 3, 4 şi 5 piese din jocul TANGRAM, compune de fiecare dată un pătrat.

două trei patru cinci

2. Să se deplaseze un chibrit, astfel încât din operaţia incorectă din figura de mai jos să se obţină o 
operaţie corectă.

Soluţie: 

Soluţie:
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3. ( 1., p. 9) Se pot înlocui steluţele din egalitatea:
123...10 = 0, prin semnele „+” sau „ – ”, astfel încât egalitatea să fie adevărată?
Răspuns: Nu se poate. Înlocuind toate steluţele prin plusuri, valoarea expresiei din membrul stâng 
va fi 55. Începem apoi să înlocuim câteva plusuri cu minusuri. În acest fel, de fiecare dată expresia 
se va micşora cu un nr. par. Deci, valoarea expresiei din membrul stâng va fi în orice situaţie un nr. 
impar. Aşadar, nu poate fi egală cu 0.

4. Trei echipe de pescari au prins 113 peşti. Fiecărui pescar din prima echipă i-au revenit 13 peşti, 
fiecăruia din cea de-a doua echipă 5 peşti şi fiecăruia din ultima echipă 4 peşti. Se cere numărul de 
pescari din fiecare echipă, ştiind ca în total sunt 16 pescari.

Rezolvare: Reprezentăm pescarii din fiecare echipă prin numărul de peşti care le revin, astfel:

După ce fiecărui pescar i s-au atribuit câte 4 peşti, primelor două echipe le mai revin în total: 113 
– 16  · 4 = 49 peşti, câte 9 peşti fiecărui pescar din prima echipă şi câte 1 peşte fiecărui pescar din 
cea de-a doua echipă.

Rezultă că în prima echipă nu pot fi mai mult de 5 pescari, deoarece
6 · 9 = 54 > 49 şi 5 · 9 = 45 < 49.

Rămân de analizat situaţiile:
5 · 9 +   4 · 1 = 49 peşti şi 5 + 4 = 9 pescari
4 · 9 + 13 · 1 = 49 peşti şi 4 + 13 = 17 pescari
3 · 9 + 22 · 1 = 49 peşti şi 3 + 22 = 25 pescari
2 · 9 + 31 · 1 = 49 peşti şi 2 + 31 = 33 pescari
1 · 9 + 40 · 1 = 49 peşti şi 1 + 40 = 41 pescari

Ultimele  patru situaţii nu corespund, deoarece în total sunt 16 pescari.
Deducem că numai prima situaţie este posibilă şi deci cele trei echipe sunt formate din câte: 5; 4 

şi respectiv 7 pescari.

5. ( 1. p. 38) Aflaţi 10 numere naturale al căror produs şi a căror sumă să fie 20.

Răspuns: Alegem primele 8 numere egale cu 1, al nouălea număr 2 şi al zecelea număr 10.
Remarcă: Pentru orice număr par se pot determina astfel de numere.
De exemplu, numărul 34 poate fi reprezentat astfel:
34 = 1 + 1 + … + 1 + 2 + 17 = 1 · 1 · … · 1 · 2 · 17

de 15 ori                          de 15 ori

Şi pentru unele numere impare există astfel de reprezentări.
De exemplu:

51 = 1 + 1 + … + 1 + 3 + 17 = 1 · 1 · … · 1 · 3 · 17 
de 21 ori                            de 21 ori

Găsiţi astfel de reprezentări şi pentru alte numere!

113
peşti

16 pescari
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6. Se poate plăti suma de 145 € cu 50  bancnote de 1 € şi de 5 € ?
Răspuns: Nu se poate. Numărul 50 este par şi suma a 50 de numere impare (unele sunt egale cu 

1 şi celelalte cu 5) este număr par, iar 145 este număr impar.

7. La un turneu de tenis participă 32 de concurenţi. După fiecare partidă, învinsul părăseşte 
competiţia. După câte partide este desemnat câştigătorul?

Răspuns: după 31 de partide. În afară de câştigător, toţi ceilalţi 31 de concurenţi au fost 
eliminaţi (evident, în 31 de partide).

8. Adăugaţi un singur chibrit pentru ca egalitatea : 

Răspuns:

9. a) Cu  6 chibrituri construiţi 4 triunghiuri echilaterale.
b) Cu  9 chibrituri construiţi 7 triunghiuri echilaterale.

Rezolvare: Se construiesc piramide ca în figurile alăturate:

10. (11., p. 26) Dintr-o tablă de şah (8 × 8) se elimină două colţuri opuse. Se poate acoperi suprafaţa 
rămasă cu piese de domino ( un dreptunghi format din două pătrăţele alăturate)?

Răspuns: Nu se poate. Tabla de şah 8 × 8 conţine 64 de pătrăţele, 32 de pătrăţele albe şi 32 de 
pătrăţele negre. Două pătrăţele din colţuri opuse au aceeaşi culoare.  
Presupunem că 
cele două colţuri opuse eliminate sunt negre. Rămân 62 pătrăţele; 32 albe şi 
30 negre. Dar cu o piesă de domino se acoperă două pătrăţele vecine, una albă 
şi una neagră. Prin urmare, cu mai multe piese de domino se acoperă acelaşi 
număr de pătrăţele albe şi negre, deci nu pot fi acoperite 32 de o culoare şi 30 
de altă culoare.  

Observaţie: Răspunsul poate fi scurtat observând că pentru cele  62 de 
pătrăţele rămase ar fi necesare 31 de piese de domino, cu care pot fi acoperite 
31 de careuri negre şi 31 de careuri albe, dar pe tablă au rămas 30 careuri de o culoare şi 30 de altă 
culoare. Această observaţie conduce la răspunsul de mai sus.

să fie adevărată.
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11. (1., p.38) Dintr-o carte lipsesc, din diferite părţi, 25 de foi. Mihai adună numerele care erau 
înscrise pe cele 50 de pagini lipsă şi obţine 1890. Mircea constată imediat că Mihai  a greşit. Cum a 
reuşit Mircea să-şi dea seama de acest lucru? 

Răspuns: Suma celor două numere nescrise pe feţele unei foi este impar ( cele două numere 
sunt consecutive, unul par şi celălalt impar). Se obţin astfel 25 de numere impare a căror sumă este 
un număr impar, iar 1890 este număr par. Aşadar, Mihai a greşit la calcul.

Variantă: Pe cele 25 de foi sunt 25 de pagini pare şi 25 de pagini impare. Suma a 25 de numere 
pare este un număr par a. Suma a 25 de numere impare este un număr impar b. Deducem că suma 
celor 50 de numere este a + b, adică un număr impar ( a par şi b impar rezultă a + b impar), iar 1890 
este un număr par.                                                   

12. (1., p.38) Efectuând două tăieturi în linie dreaptă, realizaţi un pătrat din figura de mai jos:

Soluţie. Prezentăm două modalităţi:

13. Dacă aşezăm câte doi elevi în bancă, rămân 7 elevi fără loc. Dacă aşezăm câte trei elevi în 
bancă, rămân două bănci neocupate.
Calculaţi numărul elevilor şi al băncilor din clasă.

Rezolvarea I.
a) Repartizând câte 2 elevi într-o bancă, situaţia se prezintă astfel:

…           ...

7 elevi



9

5

b) Urmărim să repartizăm câte trei elevi în bancă; repartizăm câte unul din cei 7 elevi fără loc 
la câte o bancă (7 elevi la primele 7 bănci), completându-se astfel 7 bănci cu câte trei elevi şi 
mai rămân câteva bănci cu câte 2 elevi.

c) Urmărim acum să rămână două bănci libere, plecând din ele cei 4 elevi, câte unul la alte 
patru bănci cu câte 2 elevi.
Rezultă că situaţia reală din clasă va fi următoarea:

În total avem 7+4+2=13 bănci cu 11·3=33 elevi.

Rezolvarea II.
În ipoteza câte trei elevi în bancă, rămân două bănci libere, deci mai pot lua loc încă 2·3=6 

elevi. Împrumutăm aceşti 6 elevi de la o clasă vecină şi am ocupat toate băncile cu câte trei elevi.
Repartizându-i câte 2 în bancă, vor rămâne fără loc cei 7 elevi conform enunţului, plus cei 6 

împrumutaţi, adică în total
7 + 6 = 13 elevi.

Să comparăm cele două situaţii, cu numărul elevilor mărit cu 6:
o aşezaţi câte trei în bancă, elevii ocupă toate locurile băncilor
o aşezaţi câte 2 în bancă, rămân 13 elevi fără loc, câte unul în dreptul fiecărei bănci

(se poate considera că repartizăm tot trei elevi la o bancă, din care doi elevi pe scaun şi 
unul alături, în picioare!)

Aşadar numărul exact al băncilor este egal cu numărul elevilor care stau în picioare, câte unul 
în dreptul fiecărei bănci.

Numărul elevilor este 13 · 3 – 6 = 33.

... ...

7 bănci nu ştiu câte

... ...

7 bănci 4 bănci 2 bănci libere

...

13 bănci
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14. Dacă stă câte o vrabie pe un par, o vrabie nu are pe ce sta. Dacă stau câte 2 vrăbii pe un par, 
rămâne un par liber.

Câte vrăbii şi câţi pari sunt?

Rezolvare. Este o asemănare evidentă cu problema precedentă.
a) Considerăm că sosesc încă două vrăbii, astfel ca atunci când stau două pe un par să nu 

rămână nici un par liber.
b) Vrăbiile, numărul iniţial plus cele două venite ulterior, se aşează câte una pe par şi vor 

rămâne „în aer” trei vrăbii (una conform ipotezei din enunţ, plus încă două nou venite).
Comparăm variantele de mai sus a) şi b):

a) câte 2 vrăbii pe fiecare par şi toţi parii ocupaţi
câte o vrabie pe fiecare par şi rămân 3 vrăbii în aer. 
În varianta a) „obligăm” câte o vrabie de pe fiecare par să zboare în jurul parului, 
rămânând câte o vrabie pe fiecare par şi câte una în jurul parului:

Cum în această situaţie rămân în aer 3 vrăbii, rezultă că sunt 3 pari şi 2·2 = 4 vrăbii.

Rezolvare alternativă. În varianta o vrabie pe un par şi rămâne 1 vrabie fără par, 
„împrumutăm” un par şi pentru acea vrabie.

Cu această modificare, constatăm următoarele:
a) câte o vrabie pe fiecare par, toţi parii sunt ocupaţi
b) câte 2 vrăbii pe fiecare par, rămân 2 pari liberi (unul conform enunţului plus unul 

„împrumutat”).
a)

De pe ultimii doi pari zboară cele două vrăbii pe primii doi pari şi se obţine varianta

…
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b)

adică 4 vrăbii şi 4 pari

Iniţial erau 4 vrăbii şi 4 – 1= 3 pari.

15. Dacă repartizăm 1 minge la 5 jucători pentru primul exerciţiu rămân 2 mingi libere. Dacă 
repartizăm 1 minge la 3 jucători pentru al doilea exerciţiu, rămân doi jucători liberi.

Câte mingi şi câţi jucători sunt?
Rezolvare.

a) Repartizăm câte 5 jucători la o minge:

mai multe grupe de câte 5 jucători la o minge

În varianta 3 jucători la o minge, trebuie să plece câte 2 jucători din fiecare grupă de câte 5 
jucători din varianta a), 6 dintre aceştia la cele 2 mingi libere plus încă 2 dintre aceştia să rămână 
fără minge. În total vor pleca 6+2=8 elevi de la 8:2=4 grupe. Rezultă reprezentarea:

Aşadar sunt 4+2=6 grupe şi 6·3+2=20 jucători.
Rezolvare alternativă. La varianta a) emitem ipoteza că mai vin 10 jucători, câte 5 jucători la 

cele 2 mingi libere. În această ipoteză, enunţul se modifică astfel:
a) câte 5 jucători la o minge, toţi jucătorii repartizaţi şi nici o minge liberă

…

. . .
2 mingi libere

4 grupe

2 grupe 2 jucători liberi



12

8

b) câte 3 jucători la o minge rămân 12 jucători liberi (2 jucători conform enunţului, plus încă cei 
10 jucători veniţi ulterior).
Pentru ca aceşti 12 jucători să ia parte la antrenament, ar trebui să-i repartizăm câte 2 la 
grupele cu 3 jucători, ajungând la situaţia din varianta a) (o minge la 5 jucători), numărul 
jucătorilor fiind mărit – ipotetic – cu 10.
Cei 12 jucători se repartizează câte 2 la 6 grupe:

Este sugestiv să considerăm că şi în varianta b) sunt tot 5 jucători la o minge, dintre care 3 
efectuează exerciţiul iar ceilalţi 2 stau rezerve.

Prin urmare au fost 6 mingi şi 6 · 5 – 10 = 20 jucători.
Variantă.
a) eliminăm cele 2 mingi libere în varianta cu o minge la 5 jucători şi atunci în varianta 

b) (o minge la 3 jucători), rămân 8 jucători liberi (doi jucători conform enunţului şi încă 3+3=6 
jucători de la cele 2 mingi eliminate).

Aşadar, cele două variante devin:

a)

b)

6 grupe

…

. . .

mai multe grupe de 5 
jucători la o minge

. . .

8 jucători liberi
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Cei 8 jucători au fost „disponibilizaţi” de la 8:2=4 grupe din varianta a) (câte 2 jucători  
„disponibilizaţi” de la fiecare grupă de 5 jucători).

Rezultă că sunt 4·5=20 jucători şi 4+2=6 mingi.

16. Un ţăran are de 5 ori mai multe găini decât raţe. Vinde 5 găini şi cumpără 3 raţe; atunci numărul 
găinilor este de 3 ori mai mare decât numărul raţelor. Câte găini şi câte raţe a avut ţăranul?

Rezolvare:
a) Numărul găinilor este de 5 ori mai mare decât cel al raţelor; rezultă că fiecărei raţe îi 

corespund 5 găini, aşa încât se pot foram mai multe grupe (încă nu se ştie câte) de câte o raţă şi 5 
găini:

Această este ideea revelatoare care „luminează” calea spre rezolvare.
b) Vânzând 5 găini şi cumpărând trei raţe va rezulta:

(a vândut 5 găini de la ultima grupă)
Dar conform enunţului, în această situaţie se pot forma mai multe grupe de câte o raţă şi 3 

găini (se repetă raţionamentul de la a):

Să analizăm cu atenţie, prin comparaţie, cele două situaţii care se reprezintă varianta b).
Cum se ajunge de la prima situaţie la a doua situaţie?

De la fiecare grupă de 1 raţă şi 5 găini se”disponibilizează” câte 2 găini (pentru a rămâne 1 raţă şi 3 
găini), iar lângă fiecare din cele 4 raţe „libere” sosesc câte 3 găini „disponibilizate” anterior. Dacă 
este necesar mai reprezentăm încă o dată prima situaţie:
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Pentru cele 4 raţe „libere” sunt necesare 4 · 3 = 12 găini „disponibilizate” de la 12 : 2 = 6 grupe de 
câte o raţă şi 5 găini.
Aşadar, în varianta b) sunt:

adică 10 raţe şi 30 găini. Iniţial ţăranul a avut 10 - 3 = 7 raţe şi 30 + 5 = 35 găini.

17. Un fermier are găini şi iepuri. Aceste animale au împreună 50 de capete şi 140 de picioare. Câte 
găini şi câţi iepuri are fermierul ? 

Rezolvare:
Ideea strălucită este: să “ invităm” urechiaţii să ridice lăbuţele  din faţă în aer.

În acest moment cele 50 de animale au fiecare câte 2 picioare pe pământ, deci în total 100 de 
picioare sprijinite pe pământ.

Au rămas în aer 140 - 100 = 40 de picioare. Aşadar, vedem în aer cele 40 de lăbuţe din faţă 
ale iepurilor. Rezultă că sunt  20 de iepuri şi 30 de găini (50 - 20 = 30 ).

18. Pe o stradă sunt 25 de case, cu 4 camere, cu 3 camere şi cu 2 camere, în total 65 de camere. 
Aflaţi câte case de fiecare fel sunt, ştiind că numărul caselor cu 3 camere este egal cu cel al caselor 
cu 4 camere.

Rezolvare: Datele din enunţ pot fi organizate  astfel:
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Se remarcă faptul că toate casele au 2 camere la parter. 
Dacă se elimină camerele de la parter (25 · 2 = 50), mai rămân 65 – 50 = 15 camere la etaj,

care pot fi grupate astfel :

În total 15 camere. 
Rezultă că sunt 15 : 3 = 5 grupe de câte 3 camere.
Răspuns: 5 case cu 4 camere, 5 case cu 3 camere şi 15 case cu 2 camere.

19. Trei elevi au împreună 190 de lei. După ce primul cheltuieşte o parte din suma sa, al doilea 
dublul sumei cheltuite de primul, iar al treilea triplul sumei cheltuite de al doilea, ei rămân respectiv 
cu trei sferturi, cu două treimi, cu o treime din sumele avute.

Câţi lei a avut la început fiecare dintre ei ?
Rezolvare:
a) Primele informaţii despre sumele cheltuite se transcriu astfel:

b) Având informaţii despre sumele rămase, obţinem informaţii şi despre sumele cheltuite:
E1 rămâne cu 3 sferturi din suma sa, deci a cheltuit 1 sfert;
E2 rămâne cu două treimi din suma sa, deci el a cheltuit o treime ;
E3 rămâne cu o treime din sumă, deci el a cheltuit două treimi din sumă.

Sintetizând informaţiile anterioare se obţine reprezentarea
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Se observă că suma totală de 190 lei este reprezentată de cele 4 + 6 + 9 = 19  părţi,  deci, o 
astfel de parte reprezintă 190 : 19 = 10 lei. Rezultă că:

Primul elev a avut              Al doilea elev a avut                    Al treilea elev a avut
4 × 10 = 40 lei                       6 × 10 = 60 lei                             9 × 10 = 90 lei

20. O librărie s-a aprovizionat, printre altele, cu 440 pixuri, CD- uri şi caiete. Aflaţi numărul 
articolelor de fiecare fel cu care s-a aprovizionat librăria, ştiind că la fiecare 3 pixuri corespund 5 
CD-uri şi la fiecare 3 CD-uri corespund 4 caiete.

Rezolvare: Corespondenţele din enunţ se vor reprezenta astfel:

şi urmează că acestea pot fi unificate într-o reprezentare de tipul:                         
Cu cele 440 rechizite se formează mai multe astfel de grupe: 

44 rechizite     44 rechizite             44 rechizite

440 rechizite

Deducem că s-au format  440 : 44 = 10 grupe şi că librăria s-a aprovizionat cu 10 × 9 = 90 pixuri, 10 
× 15 = 150 de CD - uri şi  10 × 20 = 200 de caiete.

21. Să se completeze cu numere dreptunghiurile libere din benzile următoare, ştiind că suma 
numerelor din oricare 3 dreptunghiuri consecutive este 27. 

adică
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Rezolvare: Ideea revelatoare este că orice grup de două dreptunghiuri alăturate se poate 
completa, la stânga sau la dreapta, cu un dreptunghi, pentru a forma un grup de 3 dreptunghiuri 
consecutive:

Prin urmare, spaţiul liber din  stânga şi cel din dreapta grupului de două căsuţe alăturate, se  va 
completa cu acelaşi număr.

Dacă într-un grup de 3 dreptunghiuri  consecutive sunt completate  două dintre ele cu a şi b,
atunci celălalt dreptunghi se va completa cu  27 – a – b.

Remarcă : Alte observaţii conduc, pe rând, la a doua soluţie:
Astfel, în cazul a),  vizualizând grupările:
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deducem că primul dreptunghi  va fi completat cu numărul 27 – 9 – 7 = 11.
Având două căsuţe alăturate completate, se pot completa succesiv şi celelalte.   

( ,  ? = 27 – a – b )
În cazul b), vizualizând grupările:

deducem că la dreapta lui 8 se va scrie numărul 27 – 10 – 8 = 9, iar la stânga lui 10 se va scrie 
numărul 27 – 10 – 8 = 9 etc.

În cazul c), vizualizând grupările:     

deducem că în stânga lui  5 se va scrie numărul  27 – 10 – 5 = 12,  etc. 

22. Într-o gospodărie sunt raţe, găini, gâşte şi iepuri, în total 163 de capete şi 414 picioare.  
Numărul gâştelor este jumătate din numărul raţelor, iar al raţelor jumătate din cel al gâştelor. Să 
se afle câte gâşte, raţe, găini şi câţi iepuri sunt în gospodărie.

Rezolvare:  
a) Reprezentăm iepurii şi păsările prin numărul lor de picioare: 
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414
picioare

iepuri              păsări

163 vietăţi

Imaginăm un scenariu în care ”urechiaţii” ar fi surprinşi într-o postură inedită şi anume, cu 
lăbuţele din faţă în aer. În această situaţie, pe pământ se văd 163 · 2 = 326 picioare.

Restul de 414 – 326 = 88 de picioare sunt în aer, câte două ale fiecărui iepuraş. Rezultă că sunt:
88 : 2 = 44 de păsări

163 – 44 = 119 păsări
b) Informaţiile din enunţ privind speciile de păsări se reprezintă astfel:

119  păsări

Rezultă că în gospodărie sunt: 119 : 7 = 17 gâşte
17 · 2 = 34 raţe 
17 · 4 = 68 găini

Observaţie. Există o alternativă a reprezentării de la b) şi anume faptul că se pot forma mai 
multe grupe constituite din câte 7 păsări:

119 păsări
Rezultă că sunt 119 : 7 =17 grupe şi deci în gospodărie sunt: 17 gâşte, 17 · 2 = 34 raţe şi 
17 4 = 68 găini.

23. Un ţăran are 100 de găini, raţe şi oi. Ştiind că numărul picioarelor este 280, iar numărul 
raţelor este o treime din numărul găinilor, aflaţi câte oi, câte raţe şi câte găini are ţăranul.

Rezolvare: 
a) Reprezentăm oile şi păsările prin numărul lor de picioare:

oi                      păsări

100 de vietăţi

gâşte
raţe
găini 

280 de 
picioare
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În rândul inferior al reprezentării sunt: 100 · 2 = 200  de picioare
( Am considerat la oi numai picioarele din spate.)
Restul de 280 – 200 = 80 de picioare sunt cele figurate în rândul superior (picioarele din faţă 

ale oilor). Rezultă că sunt:
80 2 = 40 de oi şi 100 – 40 = 60 de păsări.

b) În conformitate cu enunţul, numărul raţelor şi al găinilor se poate reprezenta astfel:

Rezultă  că ţăranul are 60 : 4 = 15 raţe şi 3 · 15 = 45 găini.
Observaţie: O alternativă la reprezentarea de la b) este următoarea:

60 de păsări

Rezultă că sunt 60 : 4 = 15 grupe şi deci, ţăranul are 15 raţe şi 45 de găini.

24. La o librărie s-au adus 141 de creioane în 37 de truse de câte 3, 4 şi respectiv 5 creioane. 
Aflaţi numărul truselor de fiecare fel, ştiind că numărul truselor de 3 creioane este cu 3 mai mic 
decât triplul celor de 5 creioane.

Rezolvare: Considerând încă 3 truse cu 3 creioane fiecare (9 creioane în plus), vor fi 40 
de truse şi 150 de creioane, iar noile date se reprezintă astfel:

40 de truse    
Pentru numărul truselor cu 4 creioane nu avem referinţe (elemente de comparare cu 

celelalte).
Totuşi, din grupa truselor de 5 creioane şi din prima grupă de truse cu 3 creioane se pot 

forma două grupe cu truse de 4 creioane (se transferă un creion de la o trusă cu 5 la una cu 3 
creioane).

40 de truse                                 

raţe
găini 60 de păsări

150 de 
creioane

150 de 
creioane
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Situaţia din această reprezentare se simplifică dacă am mai avea câte un creion şi pentru 
celelalte două grupe de truse cu 3 creioane. Inventăm şi pentru ele câte un creion şi se ajunge la 
reprezentarea:

40 de truse
Rezultă că am inventat 160 – 150 = 10 creioane pentru cele două grupe de truse cu 3 

creioane, deci 5 creioane pentru o astfel de trusă. Deducem că o astfel de grupă este constituită 
din 5 truse.           

Concluzie: Sunt 5  truse cu  câte 5 creioane, 15 truse cu câte 3 creioane şi 20 truse cu câte 
4 creioane.

Iniţial erau 15 – 3 = 12 truse cu câte 3 creioane (am eliminat cele 3 truse considerate în 
plus).

25. La o librărie s-au adus 31 de truse cu 2, cu 3 şi cu 4 creioane, în total 105 creioane. Ştiind 
că numărul truselor cu 4 creioane a fost cu 3 mai mic decât triplul celor cu 3 creioane, aflaţi 
numărul truselor de fiecare fel.

Rezolvare: Considerând încă 3 truse cu câte 4 creioane, adică 3 · 4 = 12 creioane în plus, vor fi 
34 de truse şi 117 creioane, iar noile date se reprezintă astfel:

34 de truse 

sau

34 de truse

Pentru numărul truselor cu două creioane nu sunt referinţe (elemente de comparare cu numărul 
celorlalte). Considerând câte două creioane din fiecare trusă se obţin 

34 · 2 = 68 creioane.
Restul de 117 – 68 = 49 creioane se recuperează din surplusul aflat în grupele de tipul

Dintr-o astfel de grupă se recuperează 1 + 2 + 2 + 2 = 7 creioane (sau 15 – 8 = 7).
Cele 49 de creioane vor fi recuperate din 49 : 7 = 7 astfel de grupe.

117

creioane

160 de 

creioane

117

creioane
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Deducem că acum există:

7 truse cu 3 creioane
7 · 3 = 21 truse cu 4 creioane şi

34 – 7 – 21 = 6 truse cu două creioane.
Iniţial erau 21 – 3 = 18 truse cu 4 creioane ( am eliminat cele 3 truse ”inventate”).

26. Într-o ogradă se află găini, curci şi oi, în total 180 de picioare. Numărul oilor este egal cu 
numărul curcilor, iar numărul curcilor este jumătate din numărul găinilor. Aflaţi câte găini se 
află în ogradă.

Rezolvarea 1: Informaţiile din enunţ pot fi reprezentate astfel:

180 de picioare
Rezultă că sunt: 180 : 10 = 18 grupe de tipul       

şi că în ogradă sunt : 18 oi, 18 curci şi 36 de găini.

Rezolvarea 2 : Dificultatea majoră rezultă din necunoaşterea numărului total de vietăţi. 
a) oi         

curci
găini
Dacă ar fi fost  numai păsări, dificultatea problemei ar fi mult diminuată.

b) Înlocuind fiecare oaie cu două păsări, de exemplu, cu două raţe, numărul total de picioare 
rămâne neschimbat şi reprezentarea anterioară se transformă astfel:

raţe
curci care au  
găini

Rezultă că un segment din reprezentările de mai sus are valoarea 180 : 10 = 18 şi că sunt:
18 curci, 18 oi şi 36 de găini. 

10 picioare        10 picioare     …          10 picioare

180 de 
picioare
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Rezolvarea 3: Reprezentăm simultan numărul de specii şi al picioarelor lor astfel:
oi  
curci care au 
găini 

Cele 180 de picioare sunt reprezentate de 10 segmente, deci un segment are valoarea
180 : 18 = 10

Deducem că în ogradă sunt: 18 oi, 18 curci şi 36 de găini.
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CITIM ȘI POVESTIM

Institutor: GEORGICA ZAMFIR
Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Viteazul” Călăraşi  

Le spun tot timpul părinţilor elevilor mei să „POVESTEASCĂ” împreună cu copiii. Să 
povestească orice: cum a decurs programul de școală, cum s-au jucat cu prietenii, ce au înțeles 
din lecţia de ştiinţe etc.

Este foarte bine ştiut faptul că părinţii au foarte puţin timp de petrecut împreună cu copiii 
acasă. Chiar dacă timpul este scurt, dacă este folosit eficient copiii vor fi mulţumiţi și fericiţi 
că au fost ascultaţi de părinţi. „ASCULTAREA” trebuie să fie activă, copilul trebuie 
permanent corectat, dacă s-a exprimat greşit. De asemenea, în timpul povestirii părintele 
trebuie să intervină și să ceară anumite lămuriri, să-i solicite copilului explicarea anumitor 
cuvinte. Este o bună ocazie de a folosi dicţionarul explicativ al limbii române, carte la care
unii elevi privesc cu reticență sau nu privesc deloc deoarece nu o au în biblioteca personală. 
Sunt cazuri în care elevii nu au o bibliotecă personală.

După această pregătire acasă a elevilor, venim noi, dascălii pentru a desfăşura orele de 
curs, integrând eficient momentele de lectură.

Constatăm că elevii noştri se poticnesc în înţelegerea și redarea conţinuturilor deoarece 
„NU AU CUVINTE”, vocabularul lor este sărac.

Pentru această problemă există rezolvare: munca dascălului în direcţia îmbogățirii și
activizării vocabularului elevilor.

Pentru realizarea acestui obiectiv nu trebuie să lipsească, mai ales la orele de limbă și
literatură română :

- citirea explicativă - explicarea tuturor construcţiilor literare care pun probleme elevilor;
- realizarea exerciţiilor de sinonimie și antonimie;
- folosirea cuvintelor noi în enunţuri proprii;
- exerciții de formulare de întrebări care să aibă legătura cu textul citit;
- exerciții de formulare corectă a răspunsurilor pentru întrebări date.
Sunt doar câteva din multele exerciţii ce se pot realiza cu elevii pentru ca vocabularul lor 

să fie mai bogat, lucru care îi va ajuta pentru o receptare mai buna a mesajului scris.
Experienţa mi-a demonstrat faptul că lectura este iubită mai mult de copiii de vârstă

şcolară mică. Oare ce ar trebui să facem pentru a-i determina să o iubească și când vor crește?
Ar fi minunat ca fondul de carte din bibliotecile şcolare să crească. Această creştere 

trebuie să fie selectivă: nu se măreşte doar numărul de exemplare,ci numărul de autori ale 
căror scrieri ajută la formarea caracterelor.

Copiii sunt suflete curate, sensibile, trebuie să-i învățăm să iubească tot ceea ce-i frumos 
ți bun. Trebuie să-i încurajam să citească și, chiar să creeze texte literare. Să-i sprijinim 
încercând sa le publicăm creaţiile pentru a-i determina să fie mândri de ei înșiși.

Părinţii trebuie să ne sprijine, programându-și zilnic măcar „O ORĂ DE POVESTE” cu 
propriul copil.

Nu suntem împotriva tehnologiei moderne a culegerii informaţiei, dar o carte este 
percepută altfel, este cunoscută cu aproape toate simţurile: vizual, olfactiv, tactil, chiar și 
auditiv. Trebuie să-i facem pe copii să iubească mirosul cărții, foşnetul acesteia, să-i învățăm 
să citească printre rânduri și să iubească fineţea paginilor ei albe sau îngălbenite de timp.
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ATITUDINEA FAMILIEI FAŢĂ DE INSUCCESUL ŞCOLAR
   

Institutor, ILINCA GHIZELLA
ŞCOALA CU CLASELE I-IV VLĂDEŞTI DE SUS, JUD. ARGEŞ

O problemă importantă o constituie prevenirea şi combaterea insuccesului şcolar din ciclul primar.
Nu se poate ajunge la înlăturarea oricărui insucces din şcoală, dar important este să cunoaştem cauzele 

pentru ca să putem controla fenomenul şi diminuarea cât putem de mult a efectelor lui.Acest lucru duce la 
economisirea „capitalului uman” reprezentat de copiii care nu reuşesc să promoveze cât şi cheltuielile pe care 
trebuie să le suporte societatea în momentul de faţă. 

În afara pagubelor materiale pe care le reprezintă, aceşti elevi constituie şi factori de perturbare a 
desfăşurării naturale a procesului de învăţământ. În unele cazuri elevii repetenţi ies din colectivul elevilor de 
aceeaşi vârstă cu care au fost obişnuiţi şi ajung într-o clasă cu elevi mai mici, fapt care determină raporturi 
necorespunzătoare între repetent şi restul elevilor din clasa respectivă.  Elevul repetent trebuie să parcurgă încă 
o dată aceeaşi materie în cursul anului următor, interesul lui pentru învăţătură scade, devine indisciplinat în 
timpul orelor, urmarea fiind deranjarea noilor colegi şi a învăţătorului.

Ţinând cont de aceste lucruri la şedinţele cu părinţii am urmărit mai multe aspecte:punctul de vedere 
al părinţilor despre rezultatele slabe la învăţătură ale unor copii; cauzele pe care părinţii le consideră prioritare 
în obţinerea rezultatelor slabe; în ce măsură părinţii îşi cunosc copilul; măsurile pe care părinţii le iau în 
situaţia în care rezultatele obţinute de copil nu sunt mulţumitoare.

În urma discuţiilor purtate, am aflat că cei mai mulţi părinţi sunt mulţumiţi dacă ai lor copii promovează 
chiar şi la limită şi puţini apreciază că actualele calificative ale acestora nu-i satisfac. Familiile elevilor rămaşi în 
urmă la învăţătură, manifestă o exigenţă scăzută faţă de rezultatele şcolare ale copiilor. Atitudinea lor exprimă 
un dezacord între familie şi şcoală, spunând că şcoala este aceea care impune elevilor sarcini din ce în ce mai 
grele, sarcini care nu pot fi susţinute de către familie. Copilul se complace în situaţia de fapt şi nu aspiră la mai 
mult din cauză că exigenţa familiei este scăzută.

Dorind să am o imagine mai completa privind opinia părinţilor faţă de rezultatele copiilor, am urmărit 
dacă aceştia îşi doresc locuri fruntaşe la învăţătură pentru copiii lor.

În urma răspunsurilor primite am constatat că puţini dintre aceştia au această dorinţă. Majoritatea au 
spus că: „nu pot supraveghea copilul ”; „nu-l pot ajuta la lecţii”; „n-am ce-i face, nu mă ascultă”; „atât îl duce 
capul”; „e greu pentru el”; „nu am timp să mă ocup de el”; „nu vrea să înveţe”; „nu are pentru ce să înveţe”.

Cei mai mulţi părinţi nu cunosc cauzele insuccesului la învăţătură al copiilor, alţii se referă la persoana 
elevului („nu învaţă”, „nu are voinţă”, „nu-l interesează”, „stă toată ziua la calculator sau televizor fiindcă eu 
nu sunt acasă”), iar restul părinţilor se referă la lipsa de organizare a timpului liber.

Pentru înlăturarea rămânerii în urmă la învăţătură, majoritatea părinţilor au declarat că nu-şi pot ajuta 
copiii la învăţătură, deoarece nu au timp, nu au pregătirea necesară cerinţelor actuale. Unii întrebuinţează 
măsuri nepedagogice (pedeapsa fizică, interzicerea vizionării unor programe pentru copii din cadrul emisiunilor 
televizate, jocuri la calculator, jocuri cu prietenii lor).

Alţi părinţi adoptă măsuri formale:controlul superficial al temelor scrise fără să cerceteze conţinutul 
acestora, ori îi supraveghează pasiv în timpul efectuării temelor fără a interveni când constată greşeli.

Majoritatea nu colaborează cu şcoala, nu-i interesează viaţa copiilor, nu acordă sprijin în pregătirea 
intelectuală a copilului, lăsând întregul proces al educaţiei în seama învăţătorului, mulţumindu-se să-i acorde 
copilului decât sprijin material.

Şcoala nu poate găsi un sprijin real în aceşti părinţi, iar munca de lichidare a rămânerii în urmă la 
învăţătură este foarte dificilă în aceste condiţii

Pentru a ajuta aceşti elevi (rămaşi în urmă la învăţătură care cresc în asemenea condiţii) le verific 
permanent temele şi-i ajut acolo unde au greşit, cerând şi sprijinul colegilor lor care au rezultate bune la 
învăţătură, îi antrenez în cadrul orelor, îi laud pentru cel mai mic rezultat bun obţinut, fac ore de pregătire când 
este posibil, le dau anumite sarcini, îi folosesc şi în programele artistice ţinând seama de capacitatea lor. 
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STUDIU DE CAZ ASUPRA HIPOACUZIEI

Prof. Manuela Preda,  
Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Piteşti

Introducere

Hipoacuzia este un handicap de auz parţial care presupune diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB. Acest 
handicap afectează aproximativ 1% din populaţie (persoanele cu o astfel de deficienţă fiind denumite în popor 
„tari de ureche”), constituind astfel un serios handicap în viaţa de zi cu zi a individului, atât în planul şcolarizării, 
al exercitării profesiei, cât şi al relaţionării cu ceilalţi oameni. Termenul „pierdere de auz” sau „hipoacuzie” nu 
implică surditate totală (cofoza), o persoană surdă (cofotică) fiind incapabilă de a procesa sau auzi sunete cu sau 
fără un aparat auditiv, în timp ce majoritatea hipoacuziilor sunt compensate cu mult succes folosind un aparat 
de auz.

Învǎţǎmântul de masǎ se confruntǎ din ce în ce mai des cu elevii cu nevoi speciale. Acest fapt te obligǎ 
sǎ înveţi despre deficienţele lor, sǎ te apleci asupra suferinţei, sǎ-i faci sǎ înţeleagǎ cǎ sunt diferiţi, sǎ poţi 
transforma acest fapt într-un avantaj. De acee m-am gândit ca ar fi de folos sǎ vǎ împǎrtǎşesc din experienţa 
mea. Este vorba despre un caz de hipoacuzie bilateralǎ.

I. Starea prezentă a subiectului

Subiectul are 10 ani, este elev în clasa a III-a, la o şcoală publică.
Tip de handicap -  hipoacuzie neurosenzorială bilaterală dobândită în urma unei otite infecţioase cronice 

la vârsta de 2 ani.
Infecţia urechii medii este o afecţiune des întâlnită în special la copiii mici. O infecţie acută este foarte 

dureroasă şi trebuie tratată imediat. Dacă tratamentul nu este aplicat suficient de repede, poate apărea o fisură 
a timpanului. Un timpan sănătos în mod normal se vindecă singur închizând ruptura printr-o cicatrice. În orice 
caz, o acumulare de cicatrici la nivelul timpanului, ca urmare a mai multor episoade ale infecţiei, poate cauza 
o hipoacuzie de transmisie care va fi mult mai dificil de redresat. O infecţie cronică, o altă formă de otită, poate 
să nu fie dureroasă, dar din această inflamaţie poate rezulta o hipoacuzie de transmisie considerabilă. O astfel de 
infecţie, dacă este ignorată pentru o perioadă lungă de timp, poate cauza complicaţii grave cum ar fi apariţia unei 
hipoacuzii neurosenzoriale.

Hipoacuzia  reprezintă diminuarea /degradarea auzului între 0-90 dB. Hipoacuzia neurosenzorială este 
cauzată de leziuni la nivelul celulelor ciliate din urechea internă (cohlee) şi/sau la nivelul fibrelor aferente ale 
nervului auditiv care duc impulsul de la urechea internă la creier. Acest tip de pierdere auditivă poate fi foarte rar 
reversibilă prin medicamentaţie sau prin proceduri chirurgicale. Hipoacuzia neurosenzorială este de cele mai 
multe ori compensată cu ajutorul unui aparat auditiv.

Caracteristici fizice: dezvoltare fizică normală, 1,37 cm înălţime, 38 kg. Pavilioanele urechilor observabil 
mai mari decât media. Coordonarea mişcărilor bună.

Trăsături de personalitate: introvert, tendinţă spre izolare, relaţionează mai greu cu cei de vârsta lui şi 
cu adulţii străini de familie.  Este ascultător, harnic, conştiicios, serios. Nu-i plac orele de educaţie-fizică, are 
abilităţi matematice şi practice (desen, lucru manual). Ataşat mult de familie, în special de mamă. Comunică 
foarte bine cu învăţătorul.

Nevoia de susţinere: nivel scăzut. Pentru o mai bună înţelegere, subiectul are ocazional nevoie să i se 
vorbească rar şi cu gesturi sugestive.

Traseul academic: educaţie specială (logoped-3 ani), actualmente elev într-o şcoală normală.
Rata dezvoltării cognitive: normală, în afară de limbaj.
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Funcţionarea la vârsta adultă: considerăm că subiectul va fi capabil să se integreze social şi profesional, 
să fie independent şi autonom, fiind capabil să compenseze dificultăţile de comunicare prin capacitatea de a-şi 
formula nevoile şi de a solicita ajutor, atunci când este cazul.  

Adaptarea la situaţiile existenţiale 
Subiectul desfăşoară activităţi specifice vârstei: activităţi de învăţare şi joc.
Dificultăţi are la învăţare, nivel de comunicare orală, fiindcă nu poate articula normal sunetele. Şi la 

nivelul comunicării scrise întâmpină dificultăţi - la exerciţiile de dictare, mai puţin la cele de redactare. Când 
nu înţelege ce i se cere, solicită lămuriri. Atunci învăţătorul îi vorbeşte rar şi însoţeşte comunicarea de gesturi 
sugestive. Deseori elevul rezolvă sarcini cu enunţ scris în manual sau în culegeri; mai puţine exerciţii de 
dictare, mai multe exerciţii de transcriere şi copiere. Când oboseşte, desenează.

S-a integrat destul de repede ritmului şcolar dintr-o şcoală publică, relaţionează destul de bine cu colegii 
(încă mai are momente de izolare) fiindcă îi cunoaşte de trei ani, mai greu are legături cu elevii care se poartă  
urât cu el. 

Purtarea nepotrivită a unor colegi faţă de el (colegii văd că se bucură de un tratament special, lucru ce 
stârneşte gelozie) - are o poreclă, unii îl batjocoresc, deşi învăţătorul, prin exemplul său, nu încurajează acest 
fapt - , solicitarea întelectuală prelungită uneori, orele de educaţie-fizică şi frica de halate albe (asistenta şi 
medicul şcolii) sunt factorii de stres cărora trebuie să le facă faţă. De aici comportamentul de izolare ce apare 
uneori, nervozitate, nevoia de a se refugia în desen.

II. Anamneză 
   

Părinţii săi sunt căsătoriţi de 18 ani, este unicul copil. În timpul sarcinii mama a consumat de10-19 ori 
alcool şi cafea. Nu a luat decât vitamine, niciun alt fel de medicamente. Sarcina nu a fost toxică, nu a avut 
probleme de incompatibilitate de factor Rh. Naşterea s-a făcut prin cezariană, copilul a avut o greutate de 3 
Kg. Atât mama, cât şi copilul au fost sănătoşi.

În copilăria mică, la 2 ani, copilul a suferit de otită infecţioasă cronică. A fost diagnosticat cu întârziere 
şi, în ciuda tratamentului, a rămas cu handicap de auz bilateral. A fost diagnosticat cu hipoacuzie la 3 ani, într-
un spital din Bucureşti. S-au recomandat proteze. Poartă proteze auditive de la 4 ani. Nu poate articula bine 
cuvintele, dar citeşte foarte bine pe buze şi înţelege orice mesaj dacă este însoţit şi de o anumită gestică. Nu 
cunoaşte limbajul gestual pentru surdo-muţi.

În afară de bolile copilăriei, de câteva mici accidente şi de o operaţie de polipi, copilul nu a mai suferit 
de altceva. Dezvoltarea lui fizică şi psiho-cognitivă (excuzând deficienţa de limbaj) este normală.  A fost la 
grădiniţă, unde a avut dificultăţi de integrare, părinţilor fiindu-le recomandată educaţia specială, precum şi 
lucrul cu un logoped. Părinţii au preferat să-l înscrie la o şcoală normală. A lucrat cu un logoped timp de 3 ani. 
Acesta a spus că subiectul a atins nivelul maxim de dezvoltare a limbajului. În timpul şcolii, achiziţiile lui au 
fost mai degrabă la nivelul îmbogăţirii vocabularului, decât la nivel articulator. 

Performanţele şcolare sunt bune: a învăţat să citească, cu toate că articulează greu cuvintele, scrie corect, 
rezultate bune la matematică, abilităţi practice.

Are totuşi probleme de relaţionare, unii colegi il resping deoarece nu pot comunica bine cu el. Acasă are 
din când în când izbucniri nervoase, mai ales când membrii mai îndepărtaţi ai familiei nu-i înţeleg foarte bine 
mesajele. În rest este un copil harnic şi liniştit, cu preocupări specifice vârstei. 

III. Recomandări şi concluzii 

Este cunoscut faptul că, pe fondul surdităţii contractate (dobândite) după achiziţionarea limba jului, apare 
diminuarea capacităţilor intelectuale ale copilului, dacă nu se intervine compensator în mod sistematic şi organizat 
în direcţia stimulării proceselor psihice.

Chiar şi în hipoacuzie pot apărea fenomene de regres sau de stagnare, în lipsa unor factori stimulatori 
pentru comunicare. De aceea, cei trei ani de educaţie specială în care subiectul s-a bucurat de sprijinul unui 



29

logoped au fost importanţi pentru dezvoltarea cognitivă a acestuia, cu precădere la nivelul limbajului. Limbajul 
handicapaţilor de auz este puternic influenţat de deficienţa senzorială existentă, fiind afectate în planul vorbirii 
modul de exprimare şi calitatea discursului, neexistând feedback-ul sonor de corecţie sau fiind diminuat. 
Limbajul oral al deficientului de auz este, aşadar, deficitar pe linia exprimării (nearmonioase), a intonaţiei 
(stridentă sau monotonă), a ritmului, a calităţii articulării, fapt ce perturbă inteligibilitatea vorbirii. Având 
în vedere că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor se dezvoltă mai 
rapid decât cel al surzilor, astfel că ei ajung să folosească tot mai corect exprimarea prin cuvinte şi propoziţii, 
să înţeleagă mesajele verbale recepţionate şi să se facă înţeleşi de interlocutori. Cu toate acestea, handicapul de 
auz va influenţa şi în continuare modul de exprimare şi calitatea vorbirii subiectului. În aceste condiţii, vorbirea  
subiectului se va menţine deficitară pe linia exprimării, a intonaţiei, a ritmului, a calităţii articulaţiei, ceea ce 
va afecta inteligibilitatea vorbirii acestuia.

Având în vedere faptul că hipoacuzicii au posibilitatea de a percepe unele sunete şi cuvinte, vocabularul lor 
se dezvoltă mai rapid şi se ajunge la folosirea tot mai corectă a înţelegerii prin cuvinte şi propoziţii. Procesul 
de însuşire a structurilor verbale, ca şi automatizarea lor sunt dependente de structura fonetică a cuvintelor, de 
utilizarea acestora cât mai frecvent în diverse activităţi, de gradul de accesibilitate a cuvintelor, de felul în care 
educatorul ştie să le lege de conţinutul corect pentru a facilita la elevi surprinderea semnificaţiei lor. Activitatea de 
învăţare a limbajului atât în grădiniţă, cât şi în şcoala specială trebuie să se bazeze pe o metodologie specifică, care 
să permită realizarea legăturii dintre cuvinte, imagini şi sunete.

Personalitatea deficienţilor de auz poartă amprenta handicapului existent, deşi şi aici vorbim de diferenţe 
comportamentale. Astfel, sunt copii deficienţi de auz (mai mulţi ca număr) timizi, neîncrezători, dependenţi de 
anturaj, anxioşi, negativişti, cu teamă crescută de eşec, lipsiţi de iniţiativă, fără interese, cu frică de respingere, aşa 
cum există şi deficienţi de auz sociabili, degajaţi, optimişti. Subiectul combină trăsături din ambele grupe: este 
introvert, are o oarecare tendinţă spre izolare, relaţionează mai greu cu cei de vârsta lui şi cu adulţii străini de 
familie. Este ascultător, harnic, conştiicios, serios. Nu-i plac orele de educaţie-fizică, are abilităţi matematice 
şi practice (desen, lucru manual). Este ataşat mult de familie, în special de mamă şi comunică foarte bine 
cu învăţătorul. Recomandăm stimularea iniţiativei prin jocurile specifice vârstei, neîncurajarea perioadelor 
de izolare şi implicarea lui în cât mai multe activităţi ale grupului, pentru îmbunătăţirea integrării sociale şi 
creşterea stimei de sine.

Comunicarea realizată cu copilul deficient de auz de către părinţii lui trebuie să aibă anumite trăsături:
Felul în care aude copilul depinde de specificitatea hipoacuziei lui. Aşadar, specialistul care se ocupă de copil 

trebuie să descrie pierderea auditivă astfel încât să se poată comunica cu el cât mai eficace posibil.
În majoritatea cazurilor este recomandat să se folosească o voce clară, articulată pentru a exprima anumite 

sunete care ajută la îmbunătăţirea inteligibilităţii vorbirii. Acest lucru minimalizează nevoia de repetare a 
cuvintelor şi îmbunătăţeşte comunicarea cu copilul.

Orele de logopedie (domeniu specializat în dezvoltarea vorbirii şi a limbajului) vor îmbunătăţi recepţia (auzul) 
şi exprimarea (vorbitul) cuvintelor şi expresiilor. Un specialist în acest domeniu va crea un mediu propice pentru 
copil să înveţe să recunoască şi să producă anumite sunete, cuvinte şi propoziţii.

Suportul şcolii
Hotărârea pentru şcoala pe care o va urma copilul va fi luată în urma unei analize complexe a modului în 

care acesta şi-a dezvoltat vorbirea şi limbajul. Suportul profesorilor, atât dintr-o şcoală normală, cât şi dintr-o şcoală 
specială pentru copii cu dificultăţi de auz, este deosebit de important. Dacă alegerea este pentru o şcoală normală, 
este bine să fie informaţi despre necesităţile speciale ale copilului cei în măsură să ia decizii organizatorice şi 
administrative, deoarece poate fi nevoie de modificări ale clasei de curs, de un tratament special.

Şcoala şi rolul ei în recuperarea deficienţei de auz
Profesorii copilului deficient au un rol critic în găsirea drumului acestuia în viaţă. Copiii cu hipoacuzii severe de 

obicei urmează şcoli speciale. Atunci când este posibil, părinţii preferă o şcoală normală mai degrabă decât o şcoală 
specială pentru copii hipoacuziei. In cazul în care copilul învaţă la o şcoală normală este necesar ca profesorul să 
fie specializat pentru nevoile unui copil hipoacuzie. O dată ce aceste condiţii sunt îndeplinite, majoritatea copiilor 
se vor dezvolta normal. Profesorii trebuie să înţeleagă importanţa mediului sonor pentru copilul deficient auditiv. 
Pe lângă efectul pe care îl are auzul în educaţie, bunăstarea socială şi psihologică în şcoală depind de mediul 
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sonor. De aceea, este foarte important ca şi el să ia parte la toate activităţile şcolare.
Pregătirea unui copil cu hipoacuzie este o adevărată provocare. Este un proces complex care implică încercări 

grele şi posibile erori la început până ce cea mai bună strategie este stabilită. Strategia finală - o combinaţie a 
tipurilor de amplificare, a metodelor de comunicare şi a metodelor de învăţat şi de antrenament - va fi cea care îi 
va oferi copilului cu deficienţă cel mai bun sunet şi cele mai bune oportunităţi de comunicare şi învăţare. Pe scurt, 
scopul este îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar cu resursele şi tehnologia disponibile în zilele noastre ne putem aştepta 
la rezultate foarte bune.

Amplificarea sunetelor este cheia către comunicarea copilului cu lumea înconjurătoare. Pentru a oferi 
stimularea auditivă de care are nevoie copilul este indicat ca protezarea auditivă să se realizeze imediat după 
punerea unui diagnostic. Bineînţeles că un aparat auditiv nu va face ca pierderea de auz să dispară, ci va amplifica 
sunetele prea slabe pentru a fi auzite de copil. Există două forme de amplificare: proteza auditivă şi implantul 
cohlear.

Specificul integrării socio-profesionale la deficientul de auz
Trebuie avute în vedere anumite caracteristici încă din copilăria mică:

- stimularea şi formarea capacităţii de comunicare a copiilor, prin mijloace verbale şi auxiliare;
- dezvoltarea unor caracteristici ale percepţiei kinestezice, învăţarea copilului să coreleze 

complexul sonor cu pipăitul, cu vibraţiile aparatului fonoarticulator, cu particularităţile suflului de aer 
în emisia vocală;

- dezvoltarea capacităţilor de imitare a mişcărilor corpului, ale feţei, ale gurii;
- dezvoltarea percepţiilor auditive, prin antrenamente şi exerciţii, sau prin amplificarea cu 

ajutorul protezelor;
- dezvoltarea atenţiei, a capacităţilor de memorare, de reproducere, de motivaţie şi activism prin 

joc şi alte activităţi;
- formarea încrederii în sine.

Proteza auditivă
Folosirea unei proteze auditive îi permite subiectului să-şi folosească auzul pe care îl posedă, optimizând 

perceperea sunetelor. Protezele auditive realizează amplificarea şi procesarea semnalelor sonore astfel încât să 
ofere o prezentare a sunetelor aşa cum se regăsesc ele în natură.

Protezarea ambelor urechi, numită protezare bilaterală, oferă o îmbunătăţire a inteligibilităţii vorbirii în 
zgomot. Neprotezarea uneia dintre urechi ar fi făcut ca fibrele nervoase care corespund acelei urechi să devină 
nefuncţionale. Protezarea unei urechi, după o perioadă lungă de timp în care aceasta nu a fost stimulată, poate să 
aducă beneficii reduse auzului per total.

Odată realizată protezarea, succesul depinde în foarte mare măsură şi de motivarea şi perseverenţa părinţilor. 
Copilul trebuie să înţeleagă că aparatul auditiv trebuie purtat cât mai mult posibil pentru a asigura o interacţiune 
optimă cu mediul sonor. Atitudinea pozitivă şi încurajatoare a celor din jurul copilului poate fi un bun exemplu.
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H DE LA HORROR
(Legătura dintre literatura fantastică şi film)

Prof. dr. Mădălina Dumitrache
Şcoala Nr. 280 „Mihail Sebastian”, sector 5, Bucureşti

„Frica este în asemenea măsură inseparabilă de fantastic, încât aceasta dispare în clipa în care ea 
încetează să-şi exercite stăpânirea. Vidat de substanţa ei, fantasticul redevine insolit, ciudat, minunat, într-un 
cuvânt inofensiv.” (Gérard Lenne)

Practica desemnării genurilor cinematografice cu iniţiale a inclus după science-fiction (SF), cinematograful 
pentru adulţi (X) şi filmul de groază, botezat cu (H). De la horror, termenul american preluat din latină, evident). 
El s-a impus în toate clasificările internaţionale. Deoarece toate peliculele din această zonă cinematografică, 
socotită de obicei marginală, sunt astăzi în plină expansiune, merită să îi căutăm originile.

Deşi în 1908, studiourile Edison au produs o primă ecranizare Frankenstein şi, în acelaşi an, o alta 
pentru Dr.Jekyll şi Mr. Hyde, istoricii artei a şaptea au căzut de acord că horror-ul este o specialitate importată 
de americani din Germania. Studentul din Praga (1913) de Stellian Rye, Golem (1914) de Paul Wegener, 
Homunculus (1916) de Otto Rippert, Cabinetul doctorului Calligari (1919) de Robert Wiene, Nosferatu 
(1922) de F.W. Murnau, Doctorul Mabuse (1922) de Fritz Lang, Cabinetul figurilor de ceară (1924) de Paul 
Leni şi alte filme regizate la Berlin de cineaşti proeminenţi ai expresionismului au stârnit peste ocean interesul 
pentru lumea vampirilor, a savanţilor nebuni şi a monştrilor. Formidabilele resurse spectaculare ale genului au 
stimulat producătorilor iniţiativa de a le exploata în condiţiile tehnice superioare ale studiourilor din America. 
Primul vampir modern a fost inspirat de figura unuia dintre primele „staruri” moderne – lordul Byron, un 
poet cu totul ieşit din comun. La şedinţele sale de lectură în public, femeile ţipau, leşinau, trebuiau scoase din 
încăpere, aşa cum se întâmplă astăzi în prezenţa starurilor de cinema. Dr. John Polidori, medicul şi tovarăşul 
de călătorie al lordului Byron a scris The Vampire, cu un personaj inspirat din personalitatea acestuia.

Dacă pentru germani interesul faţă de această zonă ţinea de o moştenire culturală marcată de fantastic şi 
de „obsesia exercitată de fantoma distrugerii” (Hölderlin), americanii au fost atraşi de ea pentru posibilitatea 
de a prezenta în mod insolit lupta dintre bine şi rău. Pentru că în horror, adversarul omului nu este în 
general un alt om, ci el însuşi, monştrii fiind proiecţiile propriei sale conştiinţe, materializări ale spaimelor şi 
neputinţei lui de a învinge moartea. Deşi recuzita este împrumutată din operele expresioniste (castele părăsite, 
străzi lăturalnice şi întunecoase, camere de tortură) ca şi ecranul mizează pe efectele de clar-obscur, peliculele 
aparţinând genului, produse în Statele Unite, apelează, încă de la începuturi, la teme legate strâns de psihanaliză.

Dedublarea personalităţii, subiect atât de îndrăgit de admiratorii doctorului Freud, exercită o atracţie 
constantă asupra reprezentanţilor cinematografului H. Romanul lui Robert Louis Stevenson despre dramatica  
luptă dintre bine şi rău dinlăuntrul fiinţei umane, Dr. Jekyll şi Mr. Hyde a inspirat multe versiuni cinematografice 
americane: după cea timpurie, din 1908, s-a mai consemnat una în 1912, o alta în 1921 cu John Barrymore 
în rolul principal. Cea regizată de Rouben Mamoulian, în 1931, i-a adus  actorului Frederic March un premiu 
Oscar, iar cea din 1941 a revelat feţe nebănuite ale talentatului actor Spencer Tracy. Ecranizările cărţii se 
multiplică neobosit, ultima fiind cea din 2003, regizată de Maurice Phillips, avându-l în rolul principal pe John 
Hannah. În anul 2005, regizorul Rolfe Kanefsky a adaptat celebra nuvelă şi a transformat personajul principal 
masculin într-unul feminin, devenid astfel Jacqueline Hyde, demonstrând încă o dată atracţia cineaştilor pentru 
această temă a dublului.

Perioada de glorie a genului, în Statele Unite, a fost cea a anilor ’30 din secolul XX. Regizori foarte 
bine cotaţi se specializează în horror, înlănţuind unul după altul, filme de groază cu mare priză la public. 
Unul dintre aceştia este Tod Browning care, după Dracula (1931), filmat excepţional de operatorul german 
Karl Freund, regizează Freaks (1932), Semnul vampirului (1935), Păpuşa diavolului (1936) şi Miracole 
de vânzare (1939). De numelele lui este legată cariera actorilor Lon Chaney şi Bela Lugosi, specilizaţi 
în roluri de fantome, vampiri, zombi şi alte personaje fantastice. Nu se poate neglija nici contrbuţia lui 
James Whale la cristalizarea genului. De origine britanică, cineastul reuşeşte să facă din oroare un captivant 
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spectacol cinematografic, impunându-se mai ales cu Frankenstein (1931). Omul invizibil (1933), Mireasa lui 
Frenkenstein (1935). Alături de el,  actorul Boris Karloff îşi construieşte o fulminantă carieră  hollywoodiană, 
devenind unul dintre cei mai mari regozori specialişti ai metamorfozelor fizionomice. Cunoscând apogeul sub 
bagheta lui James Whale, seria ecranizărilor după romanul „Frankenstein” de  Mary Shelley a continuat până 
în zilele noastre, ajungând la surogatele ridicole realizate în Anglia, Franţa, Italia şi chiar Japonia, multe dintre 
ele de un nedorit umor involuntar.

De remarcat este faptul că şi operatorul Karl Freund a turnat, la Hollywood, filme horror. Dintre care 
cel mai reuşit este Dragoste nebună (1934), un remake după faimoasa operă expresionistă Mâinile lui Orlac 
(1924), regizată de Robert Wiene, cu o tramă asemăntoare (un savant care ajunge criminal după ce îşi înlocuieşte 
un braţ tăiat cu unul făcut dintr-o carne sintetică). Doctorul X (1932) marchează contribuţia lui Michael Curtiz, 
regizorul legendarei Casablanca, la progresul genului.

În perioada anilor ’30 -’40 ai secolului XX, capătă contur o temă obsesivă a filmului de groază, cea a 
vârcolacului. Introdus pe ecran în anul 1934, prin Un vârcolac la Londra, de Stuart Walker, personajul aparţine 
mitologiei central-europene (unde mai apare sub numele de lycantrop). El este un om care, în nopţile cu 
lună plină se transformă în lup, iar pentru a-şi recăpata înfăţişarea umană, trebuie să comită o crimă. Cel mai 
reuşit, din seria cu asemenea subiecte, Omul-lup (1941) îl impune la rang de vedetă pe Lon Chaney junior, ce 
interpretează emoţionant drama tânărului blestemat să ucidă împotriva voinţei sale.

După o perioadă de declin, cinematograful horror a fost revigorat în anii ’60 de Roger Corman, un 
regizor „inteligent, rasat, cultivat”, cum îl cracteriza criticul Georges Sadoul. Seria sa de ecranizări după 
prozele lui Edgar Allan Poe, cuprinzând Casa Usher (1960), Puţul şi pendulul (1961), Corbul (1962), Masca 
morţii roşii (1963) etc., a deschis apetitul pentru fantasticul gotic, pentru un cinema cu atmosferă romantică şi 
ceţoasă, mai degrabă englezească decât americană. „Capodoperele minore” ale lui Corman, cum le numeşte cu 
tandră ironie un critic, au influenţat enorm generaţia ’70 a cinematografulu american, unii dintre reprezentanţii 
acestuia (Coppola, Lucas, Scorsese, Spielberg), recunoscând că au avut multe de învăţat de la regizorul dedicat 
trup şi suflet filmului horror.

În lucrarea Introducere în literatura fantastică, Tzvetan Todorov explica: „Fantasticul este ezitarea 
resimţită de o fiinţă, care nu cunoaşte decât legile naturale, în faţa unui eveniment în aparenţă supranatural.” În 
fantastic, supranaturalul apare ca o ruptură a coerenţei universale a lumii reale. Miracolul devine o agresiune 
interzisă, ameninţătoare, care distruge stabilitatea unei lumi ale cărei legi erau considerate până atunci ca 
riguros imuabile.

Se cuvine amintită contribuţia, în domeniul filmului de groază, a maestrului suspensului, Alfred 
Hitchcock, deşi puţine dintre peliculele sale aparţin cu certitudine genului (Psyho- 1961, Păsările – 1962). 
În nicio creaţie de-ale sale, chiar dacă predomină investigaţia psihologică sau detectivistă, nu lipseşte tema 
omului agresat, nu din exterior, ci de răul ce sălăşuieşte în el.

Întâlnirea cu diavolul sau cu mesagerii lui este o temă favorită a cinematografiei horror. Regizorul 
danez, Benjamin Christensen, îşi asuma rolul acestuia în propriul său film Vrăjitoria de-a lungul vremurilor 
(1921), un titlu de referinţă al genului. Acest fals documentar asupra practicilor vrăjitoreşti face din Satana 
un „intervievat” care dă amănunte asupra tehnicilor de exorcizare, filmul transformându-se într-un pamflet 
sarcastic împotriva persecuţiilor exercitate de biserică. Poveştile cu posedaţi oferă realizatorilor o bună ocazie 
de a orchestra un arsenal de efecte speciale înspăimântătoare.

Ideea răului care sălăşuieşte înlăuntrul omului îl obsedează şi pe regizorul Roman Polanski, autorul unor 
pelicule horror de certă originalitate. Repulsie (1965), Fundătura (1966) sau Copilul lui Rosemary (1968) 
etalează spectaculos angoasele unor cazuri vecine cu nebunia, oroarea în faţa morţii, punându-i pe protagoniştii 
săi să trăiască o permanentă stare de coşmar. Imaginea copilului cu puteri diavoleşti e terifiantă în Copilul lui 
Rosemary, „o perlă a cinematografului fantastic”, cum îl denumea criticul de film Gilbert Salachas. Polanski 
se joacă dibace cu nervii spectatorilor în acest film, care nu este un horror oarecare, ci unul  care semnalizează 
şocant dominaţia Răului.

În anii ’70, filmul de groază atacă frontal o temă ce produce fiori: lupta cu diavolul. Aceasta este zugrăvită 
în imaginile terifiante de Exorcistul (1973) lui William Friedkin, cu atât mai înspăimântător cu cât povestea este 
plasată în ambianţa contemporană. Extraordinarele efecte speciale ale acestei poveşti cinematografice despre 
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o fetiţă posedată de Necuratul au plasat pelicula printre cele mai mari succese de încasări ale Hollywoodului. 
Chiar dacă este luată în derâdere de critică, seria dedicată Antichristului, iniţiată cu The Omen (1976) de 
Richard Donner, şi-a exercitat fascinaţia asupra publicului curios să-l vadă pe cel care grăbeşte Apocalipsa. 
Povestea  copilului adoptat în Italia de nişte americani, micul Damien, care se dovedeşte însăşi Fiara marcată 
cu numărul 666, e continuată în The Omen 2 (1979) de Don Tylor - cel mai bun sequel- de The Omen 3 (1981) 
de Graham Baker şi de The Omen 4 de Jorge Montesi.

Exorcizarea e mai puţin o experienţă mistică, ci una de psihoză colectivă în Diavolii (1970) de Ken 
Russell, un pamflet virulent împotriva abuzurilor instituţionale ale bisericii în sec. al XVI-lea. Un fals caz de 
posedare de diavol este miezul poveştii din Vrăjitoarele din Salem (1996) de Nicholas Hytner, unde Răul este 
identificat nu cu hulitul personaj al mitologiei creştine, ci cu intoleranţa, invidia, ignoranţa.

Printre titlurile de referinţă ale tematicii (apariţia Necuratului), trebuie neapărat amintit filmul Înger şi 
demon (1987), datorat lui Alan Parker. E un film-coşmar cu început de policier, despre un detectiv particular 
angajat să descopere o persoană dispărută, care află că este vorba despre el însuşi, reîncarnat în urma unui pact 
cu diavolul. Domnul Lou Cypher (adică Lucifer) capătă chipul lui Robert de Niro, excelent într-unul dintre 
aceste roluri de compoziţie care i-au adus reputaţia de actor-cameleon.

 Că cinematograful H nu este un gen minor o dovedeşte atracţia unor regizori de marcă faţă de el. I s-au 
dedicat nu numai cei citaţi până acum, ci şi celebrii Brian de Palma    (Fantoma paradisului, 1974, Carrie, 
1976), Stanley Kubrick (Shining, 1980) şi  David Cronnberg (Videodrom, 1983, Musca, 1986, Deţinutul gol, 
1991). Contribuţia acestora (şi a altora) la îmbogăţirea imaginarului filmic este examinată şi răsplătită anual 
la Festivalul filmului fantastic de la Avoriaz (Franţa). Resursele genului sunt departe de a fi secătuite.

Putem conchide că  literatura a fost dintotdeauna un filon nesecat pentru cea de-a şaptea artă. „Infernul 
nu este, în fond, decât o prelungire a existenţei extarvagante. Chintesenţa, sau, dacă vreţi, hazul lui, e că 
locatarilor nu le e lăsată alegerea decât între frigul infinit şi infinita dogoare, în stare să topească şi granitul – 
ei fug necontenit, urlând, dintr-o parte într-alta, pentru ca ajunşi la una, cealaltă să li se pară balsam ceresc, 
dar devine imediat, în cea mai infernală accepţie a cuvântului, absolut intolerabilă”. (Thomas Mann – Doctor 
Faustus)

Bibliografie selectivă:
•	 Thomas Mann – Doctor Faustus, Editura RAO, 2004
•	 Tzvetan Todorov – Introducere în literatura fantastică, Editura Univers, 1973
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MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Prof. Ana Maria Carmen Iordache
Lic. Economic şi Administrativ, Roşiorii de Vede

Managementul reprezintă un cumul de activităţi efectuate pentru atingerea 
obiectivelor organizaţiei într-o manieră eficace şi eficientă prin previziune, organizare, 
coordonarea, antrenarea şi controlul resurselor organizaţiei.

Eficacitatea (effectiveness - lb. engl.) reprezintă măsura în care organizaţia îşi 
îndeplineşte obiectivele propuse şi poate fi exprimată ca raportul dintre obiectivele 
propuse şi obiectivele realizate. 

Eficienţa (efficiency – lb. engl.), similară cu randamentul, poate fi definită ca 
raportul dintre efortul depus (materii prime, energie, forţă de muncă) şi rezultatele 
obţinute (produsul realizat).

- Responsabilitatea managerială reclamă performanţă atât în domeniul 
eficacităţii cât şi al eficienţei.

Modelul sistemic general al organizaţiei

Cuvântul „calitate” este tot mai răspândit.

– managementul calităţii, calitate totală, sistem de management al calităţii, etc. 
– Managementul calităţii este un concept deosebit de complex şi extrem de 

dynamic
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(ISO 9000/2000), sistemul de management al calităţii reprezintă sistemul de 
management prin care se orientează şi se controlează o organizaţie în ceea ce priveşte 
calitatea.

Prin managementul calităţii se urmăreşte obţinerea unor produse care să 
îndeplinească cerinţele de calitate, adică:

• satisfac o necesitate sau corespund unui obiectiv bine definit;
• satisfac aşteptările clientului;
• sunt conforme cu standardele şi specificaţiile aplicabile;
• sunt conforme cerinţelor societăţii (reglementări, convenţii, etc.);
• ţin seama de necesitatea protecţiei mediului;
• sunt oferite la preţuri competitive;
• sunt obţinute în condiţii de profit.

Există trei funcţii principale ale managementului calităţii: 
- planificarea;
- ţinerea sub control;
- îmbunătăţirea calităţii.

Funcţia de planificare are ca scop principal dezvoltarea de produse şi procese care 
să fie conforme cerinţelor clienţilor.

Funcţia de ţinere sub control a calităţii se referă la „ansamblul activităţilor de 
supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii, 
în fiecare din etapele traiectoriei produsului, în raport cu obiectivele şi standardele 
prestabilite, în scopul eliminării deficienţelor şi prevenirii apariţiei lor în procesele 
ulterioare”.

Funcţia de îmbunătăţire a calităţii reprezintă forţa motrice a sistemului calităţii şi 
reprezintă „activităţile desfăşurate în fiecare dintre etapele traiectoriei produsului, în 
vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, 
pentru a asigura satisfacerea mai bună a clienţilor, în condiţii de eficienţă”.

Standardele internaţionale ISO 9000 pun un accent deosebit pe îmbunătăţirea 
calităţii. În acest scop, managementul întreprinderii utilizează o serie de elemente:

- promovarea valorilor, atitudinilor şi comportamentelor care stimulează îmbună-
tăţirea calităţii;

- stabilirea unor obiective clare privind îmbunătăţirea calităţii;
- încurajarea unei comunicări reale şi a muncii în echipă (team-work);
- recunoaşterea succeselor şi a realizărilor;
- formarea şi educarea în spiritul îmbunătăţirii calităţii.

Finalitatea activităţilor de îmbunătăţire a calitatii reprezintă obţinerea unui nivel al 
calităţii superior celui planificat. Realizarea unui asemenea deziderat este condiţionată de 
realizarea tuturor funcţiilor calităţii.

Cultura organizaţională este constituită din totalitatea valorilor, tradiţiilor, 
credinţelor, obiectivelor, ţelurilor, etc., care sunt percepute de către angajaţi ca un 
concept abstract, dar propriu organizaţiei lor.
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Cultura organizaţională se dezvoltă începând de la înfiinţarea organizaţiei şi se 
modifică în timp. Ea se construieşte greu şi poate fi distrusă repede.

Comportamentul organizaţional este strâns legat de cultura organizaţională.
Mediul organizaţional se constituie din mediul extern şi mediul intern şi el 

influenţează în mod direct cultura organizaţională.
Mediul extern şcolii – ministerul, inspectoratul şcolar, comunitatea locală, 

regională, naţională şi internaţională;
Mediul intern şcolii - echipa managerială, consiliul de administraţie, corpul 

profesoral, personalul administrativ, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, 
terenul sau sala de sport) spaţiile administrative, cantina, internatul, ateliere, teritoriul 
propriu, clădiri şi anexe, parcurile şi grădina proprie.

Managementul activităţilor de proiectare curriculară:
- implicarea managerului-limite;
- implicarea tuturor cadrelor didactice;
- proiectarea curriculară trebuie să ţină seama de planul strategic de dezvoltare a 

unităţii şcolare.

Managementul calităţii activităţilor didactice:
- implicarea managerului în alcătuirea orarului
- implicarea comisiilor de specialitate in activitatea didactică;
- verificarea respectării  orarului de către cadrele didactice;
- controlul şi îndrumarea activităţii tuturor cadrelor didactice;
- controlul şi îndrumarea orelor de consiliere profesională;
- controlul şi îndrumarea comisiilor de specialitate din şcoală.

„OMUL SFINŢEŞTE LOCUL”

Motivarea personalului didactic:
- prin ajutor în dezvoltarea profesională;
- prin recunoaşterea realizărilor didactice şi profesionale;
- prin antrenarea, conform aptitudinilor, în activităţile extraşcolare;
- prin delegarea de răspundere;
- prin recompense materiale şi morale;
- prin invitarea tuturor cadrelor didactice la aniversări, pensionări, zilele şcolii, zile 

onomastice, etc.
- prin „a se ţine de cuvânt”.

Motivarea personalului administrativ:
- prin ajutor în dezvoltarea profesională;
- prin recompense materiale şi morale;
- eliminarea sentimentului de „a şaptea spiţă la căruţă”.
- neantrenarea în activităţile casnice.

- prin „a se ţine de cuvânt”.
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Motivarea elevilor:
- stabilirea şi respectarea unui program de audienţe săptămânal;
- întâlniri periodice cu liderii formali şi informali ai elevilor;
- încurajarea şi menţinerea unui dialog nonformal cu elevii
- încurajarea publică a elevilor (exemplele  pozitive);
- găsirea şi acordarea de recompense materiale;
- participarea la orele de consiliere la toate clasele;
- respectarea cu sfinţenie a promisiunilor făcute elevilor.

CALITATEA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Pregătirea lecţiei depinde de:
- pregătirea profesională a cadrului didactic;
- calitatea şi cantitatea surselor sale de informare (manuale, cărţi, tratate, adrese 

Web, experienţă, etc.);
- de starea sufletească;
- de timpul disponibil;
- de motivarea existentă;
- de cultura organizaţiei;
- de respectul de sine.

Calitatea desfăşurării lecţiei depinde de:
- aptitudinile de comunicare ale profesorului (verbale şi nonverbale);
- starea sa de sănătate;
- dragostea pentru elevi;
- aptitudinea de „bun ascultător” a profesorului;
- confortul ambiental;
- existenţa mijloacelor materiale necesare în procesul didactic (tablă, cretă colorată, 

videoproiector, retroproiector, etc.);
- noutăţile aduse în raport cu anii anteriori;
- modul de evaluare, periodic sau final, al elevilor, anunţat şi respectat;
- păstrarea unui permanent echilibru emoţional;
- ţinuta vestimentară şi corporală a profesorului.
- calitatea şi motivarea elevilor.
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OMUL – STĂPÂNUL TUTUROR LUCRURILOR

Institutor: GEORGICA ZAMFIR
Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Viteazul” Călăraşi  

Așa îi place OMULUI să i se spună. Este mândru să știe că este ființă superioară, că 
poate controla totul, că poate descoperi și folosi tot ceea ce-l înconjoară. Această trufie „îl 
ajută” să facă zi de zi tot mai mult rău planetei. El nu este conștient de acest lucru, sau, poate 
devine conștient de asta atunci când natura încearcă să-l avertizeze. Cum?

Ploile devin mai acide, mările intră tot mai mult pe uscat, cutremurele au intensități din 
ce în ce mai mari, solul nu mai oferă plantelor aceleași elemente, fiind sărăcit de hrana pe care 
cândva o oferea acestora. Cine l-a sărăcit? Tot OMUL.

Solul este unul din cele mai importante elemente necesare vieții plantelor și animalelor, 
pe lângă aer, apă, lumină și căldură.

Neglijența OMULUI, lipsa lui de educație au dus la distrugerea solului, la poluarea lui. 

Dacă acțiunile OMULUI ar fi în sprijinul protejării solului, al menținerii fertilității 
acestuia, câștigul ar fi imens pentru întreaga planetă.

Un alt element important pentru viață e apa. Nici ea nu are o soartă prea bună. Tot 
OMUL este acela care o „murdărește” cu tot ceea ce îi stă în putere: reziduuri de tot felul. 

OMUL este extaziat să observe multe ciudățenii ale naturii. A descoperit în Coreea 
2 pești cu față umană. Oare, care să fie motivul acestei mutații genetice? Tot poluarea!

Un program mondial de protejare și ecologizare a apei ar fi ca o gură de aer proaspăt 
pentru apa de pe întreg întinsul planetei.
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Aerul pe care îl respiră toate vietățile de pe Terra pare să fie din ce în ce mai greu de 
respirat.

Cine ar putea fi vinovat de acest lucru? Categoric, tot OMUL.
Este mândru să descopere noi și noi elemente care îi fac existența mai comodă, dar nu 

se gândește și la prețul pe care îl va plăti.
A construit uzine care, în procesul lor tehnologic poluează permanent aerul, mașinile 

care umplu șoselele nu fac altceva, decât să „murdărească” aerul, dar OMUL este fericit că se 
deplasează rapid și confortabil.

Taxele mari impuse pentru folosirea elementelor poluante, descoperirea unor 
tehnologii care să diminueze poluarea aerului, renunțarea la fumat ar fi câteva dintre cele mai 
importante măsuri care ar duce la protejarea aerului. Nu trebuie uitată cea mai importantă
măsură: păstrarea la parametri optimi a „plămânului verde” al planetei – PĂDUREA.

Tot OMUL a descoperit faptul că regresul naturii în perioada toamnei este unul din 
procesele naturale care ne afectează cel mai puternic starea de spirit.

În anotimpul rece, OMUL este mai pesimist, mai puțin exuberant, dar se remontează 
ușor la gândul că va veni primăvara și totul va fi vesel și plin de viață.

Dar, iată o temă de meditație pentru OM:
Ce s-ar întâmpla dacă, în urma poluării solului, apei, aerului ar dispărea toate 

animalele și plantele?
Ar rămâne OMUL, ca animal superior, singurul supraviețuitor de pe planetă?
Poate că nu vom ajunge niciodată să constatăm acest lucru și poate că superioritatea 

OMULUI față de celelalte viețuitoare îl va ajuta să ia cele mai importante  decizii pentru a 
găsi Planetei Pământ un elixir al tinereții veșnice.
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CRIZA POLITICILOR EDUCAŢIONALE  
ŞI REFORMA ÎN EDUCAŢIE

Prof. ETEM ŞENIZ
Şcoala Lucian Grigorescu Medgidia, Judeţul Constanţa

Momentul actual in educaţia românesca este definit de un numǎr important de blocaje si crize ce se cer 
soluţionate. Din perspectiva dezvoltarii durabile soluţionarea unei crize nu trebuie sǎ provoace crize adiţionale 
de amploare mai mare decât cele existente, ci sǎ rezolve crizele existente. O listǎ sumara de crize şi masurile 
ce trebuie luate este descrisa in cele ce urmeaza:

PROBLEMǍ
In momentul actual România este înca ancoratǎ in modelele educaţionale ale educaţiei industriale, care 

nu mai corespund realitatilor prezente si a celor viitoare. Caracteristicile principale ale acestei politici sunt:
•	 ancorarea in orientari spre trecut;
•	 politica de personal ce nu asigura trasee diferentiate de cariera didactica nici nu este corelata cu nevoile 

actuale ale scolilor;
•	 o politica in privinta elevilor ce nu tine seama de caracteristicile individuale;
•	 o franciza administrativa ce nu a fost selectata pe criterii de competenta ci pe criterii de apartenenta la 

un partid politic;
•	 un sistem de formare profesionala invechit ce ignora cele mai bune practici mondiale;
•	 politica deficitara de colaborare cu parintii si comunitatea;
•	 ignorare a specialistilor in educatie concretizata prin putinatatea sau lipsa cererii de studii de analiza, 

de impact si realizare a modelelor de implementare a reformelor;
•	 lipsa totala in structurile administrative de policy makers pe educatie si o lipsa de interes totala in 

formarea acestui tip de specialisti;
•	 lipsa specialistilor in educatie la nivelul unitatilor de educatie;
•	 politica salariala nestimulativa pentru tineri si pentru performanta.

Toate aceste lipsuri duc la consecinte ce tin de lipsa de adaptabilitate a sistemului la dinamica crizelor, 
la dinamica innoirii si la dinamica fortei de munca. Din punct de vedere economic toate aceste lipsuri duc la 
costuri uriase prin:

•	 lipsa de eficienta a sistemului de educatie pe piata de munca;
•	 lipsa de incredere a capitalului strain in forta de munca din Romania.

De exemplu investitorii straini rareori aduc cu ei si familia considerand ca sistemul educativ romanesc nu le 
acorda sansa promovarii la standardele de acceptabilitate a marilor universitati.

•	 cresterea increderii tinerilor in sistemele de educatie si economice a tarilor avansate urmata de emigrarea 
unui procentaj din ce in ce mai mare de tineri, cu consecinte dramatice asupra fortei de munca din 
Romania

SOLUŢIA
Se impune cu stricta necesitate schimbarea totala a politicilor educationale prin urmatoarele masuri:

•	 descentralizarea programelor educative, ofertare de curricula si de formare profesionala care trebuie 
ofertate de catre personalitati juridice independente de structurile administrative ale MEC;

•	 introducerea prin colaborare cu institutii de profil internationale a unei linii de profesionalizare inalta 
in educatie si in policy making pe educatie;

•	 implicarea organizatiilor nonguvernamentale de educatie si a celor de parinti sau de studenti in 
dezvoltarea de politici educationale;

•	 introducerea de mecanisme obligatorii de feedback care sa asigure validitatea si aplicabilitatea 
programelor si care sa impiedice abuzurile sau coruptia din sistem;
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•	 introducerea unor linii de trasee de cariera didactica care sa permita atat pastrarea personalului 
didactic ce trebuie reconvertit pe alte directii de formare decat cele initiale, cat si utilizarea acestora in 
programele specifice scolii ce nu sunt programe didactice, exemplu programe de finantare, de aplicare 
practica, de colaborare cu terti, etc.

•	 dezvoltarea unor linii de control al calitatii educatiei care sa plece de la datele initiale concrete si care 
sa urmareasca progresul si/sau performanta;

•	 conditionarea nivelului de finantare de nivelul de progres si/sau de performanta;
•	 formarea unor programe de reconversie profesionala permanenta care sa permita adecvarea la noi 

necesitati a profesorilor;
•	 introducerea obligativitatii formarii continue a profesorilor corelata cu nevoile de formare constatate 

prin evaluarile periodice;
•	 crearea unor linii paralele de finantare a unitatilor scolare prin participarea de finantatori privati;
•	 largirea spectrului de programe de educatie ce corespund nevoilor de piata;
•	 crearea unei curriculum nucleu cu un nivel calitativ de nivel mondial si modernizat ca directii. 

Acest deziderat se poate realiza prin dezvoltarea interna sau prin colaborare cu centre internationale 
specializate. 

•	 crearea unui cadru competitiv real in privinta ofertelor educationale incluzand manuale, curricule, 
programe;

•	 crearea de corpuri de experti care sa preia partea de programe de specialitate;
•	 formarea unor retele de excelenta din randul profesorilor ce vor asigura programe de mentorin sau de 

tutoring, aprofundare, accelerare, enrichment in cadrul normei lor didactice;
•	 introducerea tehnicilor de cercetare psiho-pedagogica ca obligativitate in programele de formare 

profesionala;
•	 atragerea de know-how si tehnologii didactice de succes de pe piata internationala;
•	 promovarea experientelor de succes si multiplicarea acestora;
•	 ierarhizarea neliniara a unitatilor de educatie pe baza de performante pe domeniile de performanta;
•	 introducerea cu obligativitate a programelor de enrichment in toate formele de educatie.

Aceste programe vor asigura permanenta modernizare si adaptare la nou a sistemului de educatie;
•	 introducerea programelor de formare de formatori pe toate directiile de politica educationala;
•	 introducerea tipurilor de evaluare moderne si a programelor de succes de tip BAC international;
•	 introducerea unor metodologii etice de evaluare a tuturor componentelor procesului educativ care sa 

evite abuzurile de orice fel si reglementarea intrarilor si iesirilor din sistemul educativ prin negocieri 
cu toti factorii implicati.

Criza organizarii sistemului de educatie

PROBLEMǍ
Sistemul de educatie nu este organizat pentru a raspunde specific la nevoile de instruire ale copiilor, 

tinerilor, adultilor pe directiile lor de interes si conform cu capacitatile cognitive si cu abilitatile naturale ale 
acestora. De asemenea sistemul educativ nu este organizat spre a
raspunde la nevoile actuale si de perspectiva a pietei fortei de munca.

SOLUŢIA
Existenta a doua piete separate necorelate a cererii si ofertei fortei de munca se poate rezolva prin 

mecanisme de mediere si diferentiere a cererii si ofertei prin urmatoarele masuri organizatorice:
A) Diferentierea ofertei educative pe categorii de copii, tineri, adulti in functie de nevoile specifice si 

de abilitatile specifice ale acestora. In aceste directii de diferentiere vor fi incluse categoriile mari de varsta, 
copii, tineri, adulti; precum si categoriile mari de nevoi speciale. Aceste nevoi sunt:

•	 de emancipare a personalitatii si de crestere a abilitatilor;
•	 de performare intr-un domeniu specific;
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•	 de cunoastere a noilor cuceriri stiintifice, tehnologice, artistice,etc;
•	 de adaptare la o nisa de pe piata muncii;
•	 de adaptare si la o alta cultura sau la un alt set de valori culturale;
•	 de integrare;
•	 de egalizare a sanselor de succes pe piata muncii;
•	 de optimizare a rezultatului activitatilor;
•	 de protejare a mediului natural;
•	 de respectare a mediului socio-cultural;
•	 de leadership

B) Organizarea pietei muncii pe fise de competenta necesara obtinerii unei pozitii, aceasta incluzand 
calificativele pe aplicarea cunostintelor specifice.
Exemple de categorii cu nevoi speciale de educatie sunt: persoanele dotate, cu abilitati inalte si capabile de 
performata; persoanele cu handicap senzorial, cu handical locomotor, cu handical intelectual sau mintal; cu 
handicap cultural; cu handicap social; cu handicap economic; cu izolare geográfica; imigrantii; emigrantii; alte 
categorii. Aceste directii se vor respecta organizatoric prin introducerea de module de educare pentru categorii 
specifice:

•	 invatamant de masa diferentiat pe domenii de interes corespunzatoare cu dezvoltarea locala;
•	 invatamant destinat categoriilor de copii, tineri, adulti cu nevoi speciale de educatie;
•	 invatamant de performanta destinat copiilor, tinerilor, adultilor cu capacitati si abilitati inalte;
•	 invatamant de recuperare-integrare-orientare destinat copiilor, tinerilor, adultilor ce prezinta lacune in 

sansele de integrare ulterioara pe piata muncii.
Toate aceste directii de organizare vor dezvolta oferte in unitati de educatie si oferte online, precum si 

oferte de educatie continua. De asemenea intre toate aceste tipuri de oferte se vor organiza punti de transfer 
potential catre un alt tip de organizare si un sistem de credite transferabile pe nivele si directii de educatie-
instruire. Sistemul de organizare va cuprinde atat invatamantul de stat cat si cel privat, ofertanti publici, privati 
sau ONG-uri, ofetanti interni sau
externi de educatie. Pentru realizarea acestei platforme largi de colaborare se vor fixa criteriile de performanta 
pe diferite nivele de performanta, cu analiza complexa si neliniara a gradului de
performanta. 

Se va organiza de asemenea si sistemul de evaluare permanenta, proiectare de curricula, examinare 
periodica care va tine seama de piata mediata cerere-oferta educationala, de tintele, obiectivele, scopurile si 
idealurile educative promovate de scoala, de gradul de atingere a acestor obiective, de gradul de integrare pe 
piata muncii a absolventilor pregatiti in specialitatea data de tinte, obiective, scopuri, idealuri educationale. In 
cazul invatamantului preuniversitar, piata
muncii va fi considerata si nivelul imediat superior de invatamant accesat de absolventi. In acest caz evaluarea 
se va face conform cu directia de formare si cu rezultatele obtinute conform politicilor unitatii de invatamant.

Aceasta evaluare permanenta va conditiona si finantarea unitatilor scolare, gradul de autonomie al 
acestora, plasarea acestora pe topuri nationale. Administrarea unui astfel de sistem de educatie se face cu 
ajutorul unei retele de centre locale de administrare publica care va fi format din reprezentanti a autoritatilor 
educative, a autoritatii administratiei locale, a comunitatilor locale, a unitatilor de invatamant, a parintilor, a 
elevilor, a factorilor economici zonali.

Serviciile de evacuare, proiectare didactica, formare profesionala, expertiza tehnica vor fi descentralizate 
si vor fi angajate de catre unitatele de administrare in functie de criterii precise. Pentru categoriile de servicii, 
evaluarile acestora se vor face de catre MEC care le va putea da sau retrage dreptul de functionare in functie 
de performantele obtinute. 
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Criza informatiei si a curriculei

PROBLEMǍ
Curricula este suprateoretizata si neaplicativa, plina de termeni de specialitate neadecvati varstei, 

neinteresanta si orientata spre trecut, proiectata ne-creativ si permitand evaluarea prin reproducere directa fara 
participarea motivata de interesul pentru cunoastere a elevilor. De
asemenea curricula permite numai procedeul de predare prin expunere interzicand procedee precum feedback-
ul, dezbaterea, invatarea prin descoperire, invatarea prin experimentare directa si alte procedee mult mai 
eficiente.

SOLUŢIA
Curricula va orienta si structura in functie de categoriile complete exprimate prin nevoi, abilitati si nise, 

tinand seama si de distributia statistica a grupurilor tinta. In cadrul curriculei obligatorii vor fi integrate domenii 
de studiu si formare de abilitati care sa asigure: alfabetizarea  functionala, utilizarea si exploatarea surselor de 
informare si dezvoltarea instrumentelor proprii de invatare; socializarea si comportamentul socio-economic 
corect; protectia mediului natural si social; multiculturalismul, toleranta culturala sau religiosa dragostea de 
tara, ducerea unui lucru la bun sfarsit. Curricula obligatorie va avea domenii de studiu si formare de abilitati care 
sa asigure: dezvoltarea motivatiei de invatare; curiozitatea fata de nou; creativitatea; dezvoltarea de abilitati 
specifice; dezvoltarea auto-motivata si auto-impusa de programe de lucru proprii; optimizarea potentialelor la 
nivel de performanta. Curricula la alegere se va forma in mod specific fiecarei unitati scolare si fiecarui elev in 
cazul necesitatii unor trasee individualizate de educatie.

In cazul curriculei obligatorii se vor integra domenii de studiu si formare de abilitati orientate catre: 
adaptarea la contextul ce a definit nevoile speciale, integrarea functionala pe piata muncii; alfabetizarea 
functionala necesara integrarii; utilizarea surselor de date si a instrumentelor proprii de invatare. Fiecare dintre 
domeniile de studiu vor fi creditate cu un numar de puncte si fiecare categorie va putea studia online curricula 
altei categorii, fiind examinata pe ce a studiat, notata online pe sistemul de credite transferabil. Evaluarea 
finala va cuprinde domeniile studiate in scoala, in afara scolii precum si nivelul atins pe fiecare domeniu. 
Aceasta evacuare va fi ceruta la admiterea in urmatorul nivel de educatie sau pe piata muncii.

Criza abandonului sau neintegrarii scolare

PROBLEMǍ
Romania detine in Europa un trist record la violenta in scoala, la abandonul scolar si locuri sub medie 

la performatele educatiei in scoala

SOLUŢIA
Sistemul scolar capabil sa ofere diversitate in programele scolare si specific, aplicabilitate directa, 

precum si educatie diferentiata sau individualizata va deveni un atractor puternic pentru utilizatori. Posibilitatea 
de construire a unor trasee individualizate de educatie prin lucrul pe alte curricule precum si sistemul de 
credite transferabile va permite de asemenea atat diversificarea ofertei educationale cat si motivarea copiilor 
pentru studiu.

Filtrul de admitere in unitatile de nivel superior care va cere anumite cunostinte pe domenii specifice 
si la un anumit nivel de performanta va fi un alt factor motivator specific.
Controlul strict al calitatii curriculei si corectitudinea evaluarilor pe criterii multiple va permite elevilor sa-si 
identifice nivelul actual si sa si concentreze eforturile atat pentru marirea nivelului de performanta cat si pentru 
recuperarea caracteristicilor insuficient dezvoltate.

Pregatirea cadrelor didactice orientata catre intelegerea nevoilor si caracteristicilor specifice categoriilor 
de utilizatori va permite de asemenea diversificarea si adecvarea stilurilor de predare si lucru cu utilizatorii. 

Toate aceste masuri vor asigura re-motivarea utilizatorilor spre educare si integrarea lor pe piata munca 
muncii in domenii in care pot performa pe principiul “no child let behind”. 
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Criza respectului fata de drepturile civice si a responsabilitatilor civice

PROBLEMǍ
Romania este cunoscuta tot cu un trist record in privinta lipsei de educatie sociala si civica. Sunt deja 

cunoscute reactiile mediului international la adresa modului in care se comporta romanii plecati la lucru in alte 
tari.
SOLUŢIA

Rolul educatiei este de a dezvolta abilitati, caractere etice si morale si de a da un set de cunostinte 
practice bazate pe fundamente teoretice solide. Sistemul actual bazat pe instruire in special teoretica si cu 
aplicabilitate pratica redusa nu are formata si latura educativa. Aceasta latura va deveni prioritara in viitor. 
Aceste crize cer programe de educatie-instruire specific orientate. Exemple sunt:

•	 crizele de mediu, care cer programe de educare-instruire cu aplicare practica;
•	 cele legate de multi-culturalism si de toleranta culturala si religioasa;
•	 crizele de adaptare la un alt mediu socio-cultural;
•	 de dezvoltare a potentialelor proprii; de succes in cariera; de inventivitate si creativitate in reutilizarea 

resurselor secundare ce sunt deseuri ale exploatarii resurselor primare; de micsorare a amprentei 
ecologice prin dezvoltarea unei etici de mediu natural sau socio-cultural si altele.

Neglijarea acestor aspecte si proiectarea unei curricule departe de problemele cotidiene sau de viitor 
nu ajuta nimanui. O curricula completa de la gradinata la facultate acopera o perioda de viata de 20 de ani, 
adica aproape o treime din varsta medie si aproape jumatate la fel de mult cat viata productiva. Daca in urma 
parcurgerii unei curricule nu s-a ajuns la dezvoltarea de abilitati si cunostinte care sa permita absolventilor sa 
performeze pe piata muncii, sa aiba o evolutie sociala de succes si sa rezolve crizele din perioda maturitatii, 
atunci acea curricula nu si-a indeplinit rolul.

Criza integrarii pe piata muncii si a performarii in domeniile de activitate

PROBLEMǍ
In ultimii ani s-a inregistrat un trist record al populatiei capabila de munca care a emigrat in alte tari in 

cautarea locurilor de munca. Acest fenomen corelat cu o scadere a natalitatii, pune Romania in pericolul de a 
fi pe viitor populata de pensionari ce nu-si vor mai lua pensiile din lipsa tinerilor implicati pe piata de munca 
romaneasca.

SOLUŢIA
Integrarea absolventilor pe piata municii este una dintre problemele majore ale educatiei. Normele 

europene prevad necesitatea acestei integrari la maxim patru luni de la absolvire. Acest lucru este in momentul 
actual imposibil deoarece cunostintele si abilitatile formate in sistemul educativ nu coreleaza aproape de loc 
cu nevoile pietei muncii si datorita faptului ca piata muncii nu si-a definit inca nevoile de educatie din cauza 
slabei competitivitati pe care o are. Pe de alta
parte diplomele obtinute in sistemul educativ nu au acoperire valorica prin cunostinte specifice, astfel incat dau 
rezultate false asupra cunostintelor si abilitatilor formate, chiar daca cererea si oferta se intalnesc. Din acest 
motiv demersurile ce trebuie facute pentru o optimizare a integrarii si performarii pe piata muncii vizeaza 
ambele domenii, educatia si piata muncii.Aceste masuri sunt:
•	 ridicarea gradului de competitivitate a unitatilor scolare prin masuri de descentralizare administrativa 

corelata cu finantare pe performanta specifica data de indeplinirea scopurilor, obiectivelor si directiilor 
de structurare a programelor, criteriul unic de evaluare fiind procentalul de absorbtie al absolventilor pe 
directia lor de formare.

•	 atragerea de specialisti care sa ofere directii de educare-instruire performante si integrarea ulterioara a 
programelor performante in conformitate cu absorbtia pietei si cu programele de dezvoltare locala; atragerea 
de specialisti formati in marile universitati care sa imbunatateasca oferta de educatie ca directii si nivel;
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•	 numirea pe post si promovarea in sistem pe baza de competenta, profesionalism, aplicabilitate, calitate, 
validitate, sustenabilitate, rezultate. 

Aceasta directie trebuie reglementata prin legi specifice atat in sistemul de educatie cat si pe piata muncii. Se 
va intrerupe astfel lantul neperformant de pile, cunostinte, relatii, influente, coruptie si se va crea un sistem de 
reinnoire a matricii de formatori pentru piata si de decidenti pe piata care sa optimizeze si sa eficientizeze piata 
muncii si sistemul de educatie.
•	 introducerea si perfectionarea sistemului de formare permanenta “long life learning” si largirea ofertei de 

educatie specifica care sa raspunda la nevoile pietei;
•	 largirea retelei de colaborare internationala pe formare profesionala;
•	 obligativitatea formarii permanente pe directiile de necesitate personala si de necesitate de program a 

profesorilor si orientarea acestui training in mod specific catre dezvoltarea de abilitati, intelegerea 
individualitatii, a diversitatii si a unitatii in diversitate, a mecanismelor ce declanseaza emanciparea 
abilitatilor cognitive, aplicative, evolutive sau adaptative si a factorilor motivationali necesari succesului 
pe piata.
•	 dezvoltarea de programe de educatie specifica pentru imigrantii straini in Romania
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