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PREFAŢĂ 
 
Lucrarea “Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii. Ghidul – Educaţie prin TIC” a 
fost scrisă în cadrul proiectului „e-formare - Compentenţe intregrate în societatea 
cunoaşterii,, -  POSDRU/87/1.3/S/55336. Ghidul a fost gândit ca un punct de plecare în 
demersul didactic, având în vedere impactul folosirii (în actul educaţional) noilor tehologii 
informaţionale asupra actorilor implicaţi (în special profesori şi elevii acestora), dar şi 
modificărilor la nivelul comportamentelor lor. 
 
Lucrarea este organizată în două părţi, prima parte fiind una introductivă, iar cea de-a doua, 
fiind ocupată de exemplele de bună practică. Acestea au fost ingenios alese dintre cele mai 
bune materiale, păstrându-se un raport de echilibru între profesorii mureşeni şi cei clujeni, 
precum şi între nivelurile de studiu (primar, gimnazial, liceal). De asemenea, este de 
remarcat faptul că învăţământul special şi cel în limba maghiară este reprezentat cu exemple 
de bună practică, demonstrând că şi pe această dimensiune s-au respectat nivelurile de 
reprezentativitate.  
 
Cei doi profesori autori ai acestui ghid metodic interdisciplinar, prof. Angela Blaga şi prof. 
Codruţa Negruţiu, au selectat materiale create de profesori din judeţele Cluj şi Mureș care au 
participat la programul de formare Competențe integrate pentru societatea cunoașterii, ca 
instrument de integrare a competenței – cheie capacitatea de utilizare a tehnologiilor 
informaționale și de comunicare în curriculum național, în context interdisciplinar. 
 
Recomand utilizarea prezentului Ghid ca material auxiliar pentru profesori, indiferent de 
specialitate! 
Cluj-Napoca, 
La 13 mai 2013 

        
        Tiberiu Socaciu 
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1. Introducere 
1.1 Contextul ghidului 
 
Moto:  

„Foarte curând oamenii se vor împărţi în două categorii: oameni bătrâni şi oameni 
care ştiu să lucreze la calculator.” Grigore Mosil 

„Pentru a putea întrebuinţa calculatorul la studiul problemelor concrete, omul e 
obligat să înveţe să gândească exact şi abstract.” Grigore Mosil 

 
Acest ghid a fost creat în cadrul proiectului „e-formare: Compentenţe intregrate în 

societatea cunoaşterii,” - POSDRU/87/1.3/S/55336. 
 
Ghidul didactic interdisciplinar Educație prin utilizarea tehnologiilor informaționale și de 

comunicație reprezintă un punct de plecare în demersul didactic din perspectiva pregătirii 
lecţiilor (proiectarea, transpoziţia didactică, actualizarea conţinuturilor predării). 

 
Impactului folosirii TIC asupra profesorilor şi elevilor lor, modificările la nivelul 

comportamentelor intelectuale, emoţionale, sociale ale elevilor sunt traduse şi concretizate în 
aspecte precum:  

 creşterea interesului de a învăţa; 
 creşterea frecvenţei la ore; 
 obţinerea unei mai bune concentrări; 
 stimularea lucrului în echipă; 
 îmbunătăţirea rezultatelor şcolare; 
 dezvoltarea competenţei de comunicare; 
 optimizarea managementului proiectelor; 
 dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor. 

 
Produs al activităţii didactice, acest ghid a inclus o mică parte din materialele realizate pe 

parcursul derulării proiectului, materiale aplicate la clase. Foarte multe proiecte, de o calitate 
deosebită, nu au putut fi incluse. 

 
1.2 Scopul 
 
Ghidul are drept scop evidenţierea exemplelor de bună practică privind utilizarea TIC în 

procesul didactic. 
 
Utilizarea ghidului va avea drept rezultat îmbunătăţirea activităţii didactice în cadrul 

învăţământului primar, gimnazial şi liceal, totodată poate fi un punct de plecare în proiectarea 
acticităţii didactice. 

 
1.3 Cui se adresează? 
 
Grupul ţintă este constituit din actorii implicaţi în învăţământ şi anume cadrele didactice. 

Acest ghidul vizează asigurarea unor motivaţii mai bune pentru utilizarea unor metodelor 
alternative de predare/evaluare.  

 
Utilizarea tehnologiilor moderne necesită tot mai multe cunoştinţe şi de informaţii, tehnicile 

moderne de învăţare, pentru a fi eficiente, trebuie să aibă un anumit grad de interactivitate cu 
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subiectul uman şi să transmită informaţia pe mai multe canale (text, sunet şi imagini) într-o 
manieră asociată.  

 
Lumea contemporană nu poate fi concepută fără computer, combinând tradiţionalul cu 

modernul, metodele diversificate accentuează caracterul aplicativ/interactiv al predării, 
favorizând totodată motivaţia elevilor pentru învăţare.  

 
1.4 Structura ghidulului 
 
Ghidul este organizat pe niveluri de învăţământ, în cuprinsul lui sunt selectate portofolii 

realizate de cadrele didatice pe baza Ghidul – Educaţie prin TIC având ca Tema integratoare 
- Computerul partener în instruire. 

 
Ghidul cuprinde următoarele secţiuni: 

a. Învăţământ primar; 
b. Învăţămând gimnazial; 
c. Învăţămând liceal. 

 
2. Exemple de bună practică 
 
2.1 Învăţământ primar 
a. Limba şi literatura română 
 Limba şi Literatura Română, clasa a II a A, elevi cu deficienţe de auz, Mijloace de 

transport, Muşuţan Liana Angela, Liceul pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, Cluj 
A. Introducere  
Învăţarea limbii române, ca mijloc de comunicare, şi nu ca simplu obiect de studiu, 

constituie una din preocupările esenţiale ale psihopedagogilor care lucrează cu elevii cu 
deficienţe de auz. 

În şcolile pentru elevi cu deficienţă de auz, programa de limba română (în special cea a 
primelor clase), urmăreşte să formeze capacitatea de comunicare verbală, adică să-i 
înarmeze pe elevi cu însăşi limba ca mijloc de comunicare. Un alt obiectiv specific al 
programei de limba română în şcolile pentru deficienţi de auz este formarea laturii fonetice a 
limbii. Forma scrisă a limbii se realizează prin mijloace variate, propuse în programă. Pe 
lângă aceste două forme orală şi scrisă, în condiţiile specifice elevilor cu deficienţă de auz 
mai există şi forma dactilă, pe care în perioada de început a însuşirii limbii, cadrele didactice 
au latitudinea de a o folosi în comunicare ca mijloc auxiliar. 

Prin limba română se urmăreşte formarea unor reprezentări şi noţiuni privind relaţiile 
fundamentale ale individului cu viaţa socială, relaţiile interindividuale, în vederea formării 
conştiinţei şi conduitei morale a elevilor. 

Pentru a descoperi relaţia dintre cuvânt şi referentul său copilul deficient de auz trebuie 
să înveţe pe secvenţe ceea ce copilul auzitor învaţă simultan. Elevul cu deficienţă de auz 
trebuie să facă un efort pentru a descoperi relaţia între două experienţe vizuale distanţate în 
timp – obiect sau imaginea lui şi imaginea labială a denumirii. 

Pentru evitarea situaţiilor în care copilul cu deficienţă de auz  reuşeşte să memoreze 
cuvântul dar nu-i cunoaşte înţelesul, în perioada de achiziţionare a limbajului se impune 
prezentarea simultană imagine-cuvânt, absolut necesară pentru înţelegerea semnificaţiei 
cuvintelor utilizate in emisia/recepţia mesajelor.  

Astfel, în căutarea unei modalităţi eficiente  de evaluarea a vocabularului însuşit, în cadrul 
lecţiei „Mijloace de transport” la elevii cu surditate uşoară, moderată şi severă din clasa a II  
a A am elaborat un test pe calculator, aplicat la tabla interactivă,  în cadrul căruia elevului îi 
sunt prezentate atât imaginea cât şi cuvântul corespunzător acesteia. Prin utilizarea 
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întrebărilor cu variante de răspuns, elevul este cel care se autoevaluează, deoarece prin 
apăsarea pe varianta aleasă şi în funcţie de corectitudinea acesteia, elevului i se oferă 
feedback imediat atât vizual cât şi auditiv: 

 - feedback primit pentru răspuns corect; 

 - feedback primit pentru răspuns incorect. 
 
Prin oferirea acestui feedback, comportamentul verbal al elevilor  se modifică, iar 

interesul lor pentru corectare creşte.  
Clasa la care se aplică tema integratoare „T1 Computerul partener în instruire” – este o 

clasă formată din 9 elevi cu deficienţe de auz uşoare, moderate şi severe cu vârsta cuprinsă 
între 8 şi 9 ani.  

B. Conţinutul educaţional  
Învăţarea limbii române de către elevii cu deficienţe de auz, formarea abilităţilor de citire 

scriere şi comunicare este un proces complex  care implică multă muncă atât din partea 
cadrului didactic cât şi al elevului. Una din ideile fundamentale după care se va călăuzi 
activitatea didactică a profesorului va fi aceea potrivit căreia activitatea personală, directă, în 
care copilul interferează cu lumea exterioară stă la baza construirii, formării şi dezvoltării 
tuturor proceselor psihice ale lui (J. Piaget, A.A. Liublinskaia, N.A. Meneisnskaia, Galperin). 

În şcolile pentru elevi cu deficienţe de auz, limba română trebuie predată ca mijloc de 
comunicare în strânsă legătură cu interesele şi trebuinţele elevilor. Formarea capacităţii de 
comunicare verbală în general are în vedere şi formarea laturii fonetice a limbii. 

Pentru dezvoltarea vorbirii elevului cu deficienţe de auz şi învăţarea citit-scrisului, cadrul 
didactic trebuie să adapteze continuu conţinuturile învăţării la posibilităţile reale ale elevilor 
prin învăţare diferenţiată, individualizată şi raportându-se mereu la zona proximei dezvoltări.  

În lipsa feedback-ului auditiv, copilul surd poate învăţa limbajul verbal numai în mod 
organizat şi dirijat cu sprijinul psihopedagogului, a familiei şi comunităţii – comparativ cu 
copilul auzitor la care limbajul verbal se însuşeşte prin imitaţie, treptat, în mod spontan şi 
firesc. Cu toate că experienţa lor senzorială este suficient de bogată, gândirea acestor copii 
are un caracter concret, pe parcursul demutizării, ei operează cu simboluri verbale saturate 
de vizualitate. 

Instruirea asistată de calculator, poate fi utilizată cu succes în învăţământul special, în 
şcolile şi grădiniţele destinate persoanelor cu dizabilităţi. Este nevoie însă de crearea unor 
interfeţe calculator-persoană cu dizabilităţi care să corespundă nivelului de dezvoltare 
mintală a fiecărui subiect, particularităţilor însuşirii vorbirii şi care să fie adaptată 
caracteristicilor de vârstă şi individuale.  

Calculatorul reprezintă un mediu de învăţare, pentru toate disciplinele. Datorită mediului 
cunoscut şi bine stăpânit de milioane de utilizatori, a interfeţelor prietenoase din ce în ce mai 
performante şi a uşurinţei de exploatare, acesta a devenit un instrument de educare. 

Scopul urmărit în utilizarea calculatorului în cadrul disciplinei Limba şi Literatura Română 
este de a îmbunătăţi capacitatea de îmbogăţire a vocabularului, dezvoltare a limbajului,  de 
a determina dificultăţile întâmpinate de elevul cu deficienţă de auz în emisia şi receptarea 
unor cuvinte, cu ajutorul unor metode mult mai interactive şi atractive decât cele ale 
metodologiei clasice. 

Cu ajutorul calculatorului elevul devine unul din constructorii propriei cunoaşteri, 
dobândind un rol, care cu doar cu puţin timp în urmă îi era necunoscut. 
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De la tulburările de comunicare şi limbaj, de la deficienţele de învăţare, la carenţele 
afective şi până la deficienţele de auz, de atenţie toate îşi găsesc suport rezolutiv sau 
ameliorativ în calculator. 

Prin intermediul unui program/ test  în care copilul e implicat ca personaj principal 
calculatorul poate deveni partenerul de care are nevoie pentru instruire şi învăţare. 
Calculatorul dă viaţă ideilor, redă imagini, jonglează cu cuvinte, controlează alte structuri 
mecanice, electronice, dezvoltă limbajul sau ţine evidenţa cheltuielilor, permite depăşirea 
propriilor limite, înlăturând emoţia şi stresul. 

D. Lista activităţilor elevilor  
Activităţile din cadrul unităţii de învăţare „Mediul Social”, de la disciplina Limba şi 

Literatura Română, în cadrul căreia este  cuprinsă tema „Mijloace de transport” cuprind: 
 Exerciţii de recunoaştere şi denumire a principalelor mijloace de transport  
 Exerciţii de grupare a mijloacelor de transport după modul de deplasare – 

învăţarea verbului „a merge”. 
 Exerciţii de denumire a mijloacelor de transport la formele singular-plural. 
 Pentru aceste exerciţii se prezintă elevilor cartonaşe cu mijloacele de transport în 

comun, la început grupate după locul şi modul de deplasare, apoi amestecate, 
astfel încât, fiecare elev pe rând să poată lua şi pune cartonaşul/cartonaşele 
primite la categoria corectă. 

 Exerciţii de dictare labială/dactilă – acestea se realizează în grup şi individual cu 
îndrumarea şi sprijinul profesorului 

 Exerciţii de citire a lecţiei în grup şi selectivă. 
 Exerciţii pentru însuşirea cuvintelor noi. 
 Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Didactica Limbii şi Literaturii Române oferă o multitudine de strategii, metode şi mijloace 

educative care pot fi aplicate cu succes şi pot aduce rezultate elevilor, atât prin utilizarea lor 
tradiţională cât şi prin cea modernă. 

Integrarea calculatorului ca partener la disciplina Limba şi Literatura Română ar putea 
aduce următoarele beneficii atât pentru elevi cât  şi pentru profesori. 

Beneficii pentru profesori: 
- disponibilitatea unei documentaţii bogate; 
- facilitarea schimbului de experienţă, a programelor, materialelor etc.; 
- posibilitatea comunicării cu diferite instituţii şi persoane. 
Beneficii pentru elevi: 
- motivaţia crescută (elevii fiind fascinaţi de noile tehnologii); 
- învăţarea de tehnici în vederea documentării pentru realizarea diverselor teme 

(portofolii, proiecte, eseuri etc.); 
- integrarea resurselor multimedia; 
Câteva moduri de integrare în curriculum-ul  Limbii si Literaturii Române a temei 

integratoare T1 Computerul partener in instruire ar fi: 
- includerea de sarcini didactice privind:  

o  informarea, culegerea, procesarea datelor –prin alcătuirea de portofolii, 
eseuri, referate, proiecte; 

o redactarea de documente,  prezentări Power Point; 
o utilizarea de soft-uri educaţionale în realizarea anumitor teme (animale, 

legume, fructe, mijloace de transport); 
o utilizarea cărţilor electronice, a CD-urilor ce conţin diverse informaţii/imagini 

folositoare pentru o anumită temă; 
- accesarea Internetului are un rol atât informativ cât şi formativ: 
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o exemplu: site-urile bibliotecilor  (http://biblioteca.euroweb.ro/volume.htm )  pot 
oferi elevilor informaţii noi, prin consultarea cataloagelor şi listor  online 
structurate pe domenii; 

o dicţionarele online oferă o sursă importantă de informare: dicţionarul online al 
scriitorilor români contemporani, fiecare dintre aceşti sunt prezentaţi printr-o 
scurtă bibliografie, dex-ul online etc. 

Utilizarea TIC la Limba şi Literatura Română  are scopul de a crea abilităţi, competenţe şi 
de a dezvolta cunoştinţele generale şi de specialitate ale elevilor. 

F. Activităţile elevilor  
Elevii trebuie: 
- să denumească să denumească principalele mijloace de transport, 
- să realizeze asocierea imagine-cuvânt, cuvânt imagine, 
- să identifice locul de deplasare a mijloacelor de transport, 
- să efectueze exerciţiile prezentate la tabla interactivă: exerciţii de denumire, de 

identificare a mijloacelor de transport, de completare a propoziţiilor lacunare şi de 
identificare a formei corecte a cuvântului prezentat greşit. 

G. Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluarea va avea loc prin observarea comportamentului elevilor, aprecierea nivelului de 

înţelegere si efectuare corectă a exerciţiilor. 
Evaluare pe baza interpretării rezultatelor obţinute le test: 
- FB identificarea a cel putin 13-14 mijloace de transport din 15; 
- B identificarea a cel putin 8-9 mijloace de transport din 15; 
- S identificarea a cel putin  5 obiecte de îmbrăcăminte din 15. 
 De asemenea la finalul lecţiei se aplică şi autoevalurea şi interevaluarea elevilor. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina:  
Limba şi Literatura Română 
Nivelul clasei:  
Clasa II A – elevi cu deficienţe de auz uşoare, moderate şi severe 
Durata  
2 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
- să denumească principalele mijloace de transport 
- să realizeze asocierea imagine-cuvânt 
- să identifice locul de deplasare a mijloacelor de transport 
-  să efectueze exerciţiile prezentate la tabla interactivă 
Tipul de activitate  
Consolidare de cunoştinţe 
Abilităţile exersate de elevi 
- abilităţi de comunicare orală şi scrisă, mimico-gestuală 
- abilităţi mnezice 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Utilizatea TIC 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Resurse materiale:- cartonaşe cu imagini, cartonaşe cu cuvinte, planşe, tabla interactivă 
Metodologia: 
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Resurse procedurale:- conversaţia, observaţia, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic. 
 
PASUL I: Captarea atenţiei şi reactualizarea cunoştinţelor anterioare prin: 
- discuţii privind ziua, data, anotimpul; 
- denumirea principalele locuri de deplasare ale mijloacelor de transport; 
- denumirea mijloacelor de transport cu care au venit de acasă. 

PASUL II: Anuntarea temei: - „Mijloace de transport”. 
PASUL III: Dirijarea învăţării: 
- prezentarea cartonaşelor cu mijloacele de transport învăţate; 
- verbalizarea denumirii acestora; 
- realizarea asocierii imagine – cuvânt si cuvânt – imagine; 
- identificarea locului de deplasare a mijloacelor de transport prin ataşarea 

cartonaşelor prezentate anterior lângă planşa corespunzătoare locului de deplasare 
a acestora. 

PASUL IV: Fixarea cunoştinţelor: 
- „Test la tabla interactivă” 
- prezentarea exerciţiilor de denumire, de identificare a mijloacelor de transport, de 

completare a propoziţiilor lacunare şi de identificare a formei corecte a cuvântului 
prezentat greşit atât în fişe cât şi la tabla interactivă. 

PASUL V: Aprecieri finale: 
- Aprecieri asupra participării elevilor la activitate, asupra comportamentului verbal şi 

nonverbal. 
Cronologie sugerată 
- denumirea principalele locuri de deplasare ale mijloacelor de transport; 
- denumirea mijloacelor de transport prezentate în imagini; 
- realizarea asocierii imagine – cuvânt şi cuvânt – imagine; 
- realizarea exerciţiilor de denumire, identificare a mijloacelor de transport, de 

completare a propoziţiilor lacunare şi de identificare a formei corecte a cuvântului prezentat 
greşit; 

- aprecierea participării elevilor la activitate prin: autoevaluare, interevaluare. 
Sugestii şi sfaturi  
- Enunţurile alcătuite trebuie să fie simple; 
- Sarcinile date elevilor trebuie explicate clar şi demonstrate înainte; 
- În cazul în care elevii au probleme cu înţelegerea sarcinilor acestea trebuie repetate; 
- Trebuie oferit feed-back imediat pentru întărirea comportamentului şi creşterea 

încrederii în sine. 
Evaluare 
- observarea comportamentului elevilor; 
- aprecierea nivelului de înţelegere şi efectuare corectă a exerciţiilor: 

- FB identificarea a cel putin 13-14 mijloace de transport din 15; 
- B identificarea a cel putin 8-9 mijloace de transport din 15; 
- S identificarea a cel putin  5 obiecte de îmbrăcăminte din 15. 

 
TEST – MIJLOACE DE TRANSPORT 
1. Alege denumirea corectă a imaginii 
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FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Care sunt principalele mijloace de transport? 
O1. să denumească principalele mijloace de transport. 
O2. să realizeze asocierea imagine-cuvânt. 
O3. să identifice locul de deplasare a mijloacelor de transport. 
O4. să efectueze exerciţiile prezentate la tabla interactivă. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Dacă este nevoie furnizaţi informaţii despre tema abordată, oferind elevilor referinţe de 

lectură 
Materiale (dacă există)  
Resurse materiale:- cartonaşe cu imagini, cartonaşe cu cuvinte, planşe, tabla interactivă 
Măsuri de securitate a activităţii 
Atragerea atenţiei asupra cablurilor din sala de calculatoare şi a posibilităţii de a se 

împiedica 
Observarea permanenta a comportamentului elevilor în timpul activităţilor 
Activitatea propriu-zisă 
- Denumirea locului de deplasarea a mijloacelor de transport 
- Denumirea mijloacelor de transport 
- Asocierea imagine-cuvânt, cuvânt-imagine 
- Completarea fişei de lucru 
Sugestii 
- Explicaţiile trebuie să fie scurte şi clare 
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- Oferirea feedback-ului permanent 
Evaluare  
- FB identificarea a cel puţin 13-14 mijloace de transport din 15 
- B identificarea a cel puţin 8-9 mijloace de transport din 15 
- S identificarea a cel puţin  5 obiecte de îmbrăcăminte din 15. 
 
 
 Formarea abilitatilor de comunicare, Grupul de litere “Gi”, Dobos Maria Zoita, Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1, Tg. Mures, jud. MURES 
A. Introducere  
Tema integratoare „Computerul partener in instruire” am aplicat-o in cadrul orei Formarea 

abilităţilor de comunicare la Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1, Tg-Mureş, la 
elevii cu deficienţe mentale severe şi asociate, clasa a III-a.  

În formarea personalităţii copilului un rol determinant îl are comunicarea. Trăim într-o 
lume care nu poate exista fără comunicare. Prin comunicare, se realizează activitatea de 
transmitere intenţionată a datelor şi a informaţiilor, satisfacerea nevoilor personale precum şi 
legătura dintre oameni. 

Dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor de exprimare orală rămâne un obiectiv de 
permanenţă al şcolii speciale, fiind izvorât din necesitatea de a pregăti elevii pentru inserţia 
socială. 

Activităţile de învăţare pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare verbală la elevii cu 
deficienţă mintală se pot desfăşura sub forma de jocul şi exerciţiul-joc, în acest sens 
computerul devenind de un real folos. Calculatorul este prietenul nostru, al tuturor, pentru că 
ne ajută să ne organizăm eficient activitatea şi ne preia o mare parte din munca de rutină, 
care consumă timp şi energie, profesorul având posibilitatea de a alege activităţile de 
învăţare specifice atingerii obiectivelor urmărite. Aplicarea jocurilor crează o atmosferă 
destinsă în clasă, favorizând însuşirea conţinuturilor în mod atractiv, activ şi conştient. 

B. Conţinutul educaţional  
Elevul cu deficienţă mintală severă poate să comunice cu alte persoane atunci când: 
- exprimă un comportament nonverbal adecvat contextului; îşi exprimă intenţia de 

comunicare prin mimică; 
- gest, imagine, desen; 
- operează cu structuri sintactice simple şi esenţiale; 
- adresează enunţuri/ întrebări inteligibile; 
- oferă răspunsuri logice la întrebările puse; 
- redă, prin cuvinte proprii, cu sprijin psihopedagogic, conţinutul unor texte scurte şi 

accesibile; 
- îşi exprimă opiniile în legătură cu fapte şi întâmplări cunoscute etc. 

D. Lista activităţilor elevilor  
- Limbajul corporal şi expresiile faciale 
- Elemente de identificare personală 
- Mesajul oral - capacitatea de a asculta, a percepe, a înţelege 
- Actul fono-articulator 
- exerciţii pentru dezvoltarea auzului fonematic şi a atenţiei auditive; 
- exerciţii de pronunţie reflectată şi independentă; 
- Răspunsul la ordine simple 
- Reacţii verbale la întrebări 
- Formule de salut, de solicitare, de prezentare, de permisiune 
- Semnificaţia globală a unui mesaj audiat 
- Actul lexic 
- Actul grafic 
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E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
- exerciţii de emitere independentă a fonemelor 
- exerciţii de rostire de silabe, cuvinte 
- exerciţii de diferenţiere auditivă 
- exerciţii-joc de analiză fonetică, cu localizarea fonemelor în cuvânt 
- exerciţii de emitere, fixare şi consolidare a sunetului 
- exerciţii de introducere a sunetului în silabe, cuvinte, propoziţii 
- exerciţii pentru exersarea ritmului corect al vorbirii 
- exerciţii de lexie - grafie la nivel propoziţional: 
În cazul copiilor cu tulburări accentuate în planul analizei-sintezei perceptuale şi cu 

probleme la nivelul motricităţii fine, incapabili de a reda grafemul şi de a face sinteza lexică, 
se recomandă însuşirea unui inventar de cuvinte familiare prin metoda citirii globale şi 
scrierea cu majuscule/ tastarea literei mari pe computer. 

Ca procedee de lucru în vederea stimulării sintezei lexice, se pot folosi: 
- introducerea principiului cromatic la nivelul structurii silabice a cuvântului (silabele sunt 

redate în culori diferite); 
- introducerea lexiei silabelor pe verticală; 
F. Activităţile elevilor 
- Activitatea 1: Elevilor li se prezintă pe ecranul computerului mai multe litere, printre 

care şi grupurile de litere „ge” şi „gi”. Rolul lor este de a numi fiecare literă/grup de 
litere, realizându-se astfel trecerea la noua lecţie: „Grupul de litere Gi”; 

- Activitatea 2: Elevii, pe rând, vor urmări un soft educaţional care prezintă grupul de 
litere „gi” în diverse poziţii (iniţială, medie, finală) în cadrul unor cuvinte însoţite de 
imagini. Elevii vor trebui să identifice auditiv poziţia grupului de litere în cadrul fiecărui 
cuvânt; 

- Activitatea 3: Elevii vor primi o fişă de lucru în care vor trebui să identifice grafic şi să 
încercuiască grupul de litere „gi” în cadrul unui text de mici dimensiuni; 

- Activitatea 4: Elevilor li se vor prezenta pe ecranul computerului diverse imagini care 
conţin fie grupul de litere „ge”, fie grupul de litere „gi”, rolul fiecărui elev fiind acela de 
a numi corect grupul de litere existent în fiecare cuvânt şi de a-l scrie ulterior într-un 
document Word; 

- Activitatea 5: Elevii vor asculta o povestioară lecturată de către profesor în care vor 
identifica cuvintele ce conţin grupul de litere „gi” (Gimnasta - Gina este gimnastă. 
Acum participă la un concurs. Sala este gigantică. Gimnastele se agită la încălzire. 
Gina este la marginea covorului. Ea poartă un costum argintiu. Salută gingaş publicul. 
Începe muzica. Reprezentaţia este magică. Publicul aplaudă gălăgios. Gina este 
acum regina gimnasticii.). 

G. Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluarea elevilor trebuie încorporată în materialele activităţii, aceasta incluzând 

produsele activităţii elevilor, imagini ilustrative de la lecţie. 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina:  
Formarea abilităţilor de comunicare 
Nivelul clasei:  
Clasa a III-a, deficienţe asociate 
Durata:  
45 minute 
Stadiul atins în ciclul învătării 
Explorare 
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
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1. Formarea si exersarea capacitaţii de exprimare orală 
2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului 
3. Exersarea capacităţilor fono-articulatorii 
4. Pronunţarea clară şi corectă a sunetelor, silabelor, cuvintelor 
5. Identificarea şi verbalizarea denumirii unor obiecte, fiinţe, lucruri familiare 
Tipul de activitate 
- descoperire dirijată 
Abilitătile exersate de elevi 
- capacitatea de exprimare orala si scrisa 
- abilitati de pronuntie fono-articulatorie 
- abilitati de discriminare vizuala si auditiva 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
- computerul 
- software educaţional 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
- fişe didactice 
- computer 
Metodologia 
- coversaţie 
-  explicaţiei  
- joc didactic 
Cronologie sugerată 
- Pregătirea activităţii 
- Captarea atenţiei 
- Comunicarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei 
- Dirijarea învăţării 
- Fixarea noilor cunoştinţe şi feedback-ul 
- Încheierea lecţiei 
Sugestii şi sfaturi  
 Elevii vor lucra diferenţiat, adaptându-se cerinţele şi explicaţiile nivelului fiecăruia de 

înţelegere. 
 În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, se propun ca strategii şi tehnologii 

educaţionale: 
- corectarea repetată, dar calmă, a greşelilor de exprimare; 
- stimularea copilului în vederea nuanţării limbajului; 
- accent pe abilităţile de ascultare; 
- suport verbal şi vizual combinat; asocierea obiect-imagine-cuvânt-desen; 
- folosirea unui limbaj familiar şi previzibil; 
- solicitarea copilului de a repeta cerinţele date; 
- cerinţele vor fi date in ordinea logica a execuţiei lor, cât mai clar cu putinţă; 
- comunicare permanentă, de orice tip şi sub orice formă; 
Evaluare 
- aprecierea răspunsurilor bune verbal şi nonverbal 
- individuală 
 
FISA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
„Astăzi vom învăţa un nou grup de litere – grupul gi” iar majoritatea sarcinilor pe care voi 

va trebui să le îndepliniţi se vor desfăşura cu ajutorul prietenului nostru – computerul.” 
Reflectare asupra întrebării directoare 
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- „Cum credeţi voi că ne poate ajuta computerul pentru a învăţa mai uşor ?” 
Materiale (dacă există)  
fişe didactice, computer, software educaţional 
Măsuri de securitate a activităţii 
- 
Activitatea propriu-zisă 
- Activitatea 1: Elevilor li se prezintă pe ecranul computerului mai multe litere, printre 

care şi grupurile de litere „ge” şi „gi”. Rolul lor este de a numi fiecare litera/grup de 
litere, realizându-se astfel trecerea la noua lecţie: „Grupul de litere Gi”; 

- Activitatea 2: Elevii, pe rând, vor urmări un soft educaţional care prezintă grupul de 
litere „gi” în diverse poziţii (iniţială, medie, finală) în cadrul unor cuvinte însoţite de 
imagini. Elevii vor trebui să identifice auditiv poziţia grupului de litere în cadrul fiecărui 
cuvânt; 

- Activitatea 3: Elevii vor primi o fişă de lucru în care vor trebui să identifice grafic şi 
să încercuiască grupul de litere „gi” în cadrul unui text de mici dimensiuni. 

- Activitatea 4: Elevilor li se vor prezenta pe ecranul computerului diverse imagini care 
conţin fie grupul de litere „ge”, fie grupul de litere „gi”, rolul fiecărui elev fiind acela de 
a numi corect grupul de litere existent în fiecare cuvânt şi de a-l scrie ulterior într-un 
document Word; 

- Activitatea 5: Elevii vor asculta o povestioară lecturată de către profesor în care 
vor identifica cuvintele ce conţin grupul de litere „gi” (Gimnasta - Gina este 
gimnastă. Acum participă la un concurs. Sala este gigantică. Gimnastele se agită 
la încălzire. Gina este la marginea covorului. Ea poartă un costum argintiu. Salută 
gingaş publicul. Începe muzica. Reprezentaţia este magică. Publicul aplaudă 
gălăgios. Gina este acum regina gimnasticii.). 

Sugestii 
 Elevii vor lucra diferenţiat, adaptându-se cerinţele şi explicaţiile nivelului fiecăruia de 

înţelegere. 
 În cazul copiilor cu tulburări accentuate în planul analizei-sintezei perceptuale şi cu 

probleme la nivelul motricităţii fine, incapabili de a reda grafemul şi de a face sinteza lexică, 
se recomandă însuşirea unui inventar de cuvinte familiare prin metoda citirii globale şi 
scrierea cu majuscule/ tastarea literei mari pe computer. 

Analiza 
-  
Investigaţii suplimentare 
 
Evaluare  
Includeţi itemi de evaluare 
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b. Limba si literatura maternă 
 Limbă şi comunicare, clasa a IV-a Greierele şi furnica, Toth  Imola Erzsebet, Gimnaziul 

Alexandru Ioan Cuza Tg Mureş, Mureş 
A. Introducere  
Calitatea vieţii va depinde de implementarea adecvată a societaţii informaţionale. Dacă 

modul de implementare este ales corect, există multiple posibilitaţi de îmbunătăţire a 
educaţiei, sănătăţii şi accesului la informaţie. 

În contextul societăţii moderne actuale, datorită faptului că întreaga lume tinde să se 
transforme într-o societate informaţională, apare nevoia ca, încă de la cele mai fragede 
vârste, copiii sa fie pregătiţi pentru un contact benefic cu lumea în care trăiesc, prin 
intermediul calculatorului. 

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie 
realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl 
îngreuneze. Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor 
cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor 
unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. 

Tema integratoare, Computerul partener in instruire a fost aplicată la disciplina Limba şi 
literatura română, la clasa a IV-a. Copiii de naţionalitate maghiară au programă diferită faţă 
de cei care au naţionalitate română. Noi, profesorii în învăţământul primar avem ca obiectiv 
să-i oferim copiilor tot ce se poate din partea noastră astfel încât aceştia să ajungă la un 
nivel de cunoaştere a limbii române ca cei care sunt de această naţionalitate pentru că în 
clasa a V-a vor fi evaluaţi după aceeaşi programă. În clasa a IV-a citim cel mai mult, învăţăm 
să vorbim liber, ne îmbogăţim vocabularul etc. Computerul poate fi un mijloc care îi ajută pe 
copii să asimileze mai bine cunoştinţele de limba română, lecţia devine interesantă, 
captează atenţia, ajută actul de predare-învăţare.. 

 Sper ca această cale de abordare a lecţiei să aducă numai beneficii. Cunoscându-mi 
elevii cred că pentru fiecare calculatorul este un instrument foarte atractiv, respectiv calea pe 
care am ales îi ajută şi prin faptul că oferă un plus în procesul de înţelegere prin cale vizuală 
şi auditivă. 

B. Conţinutul educaţional  
 Balada unui greier mic de George Topîrceanu–varianta din manual, precum şi 

varianta tradusă în limba maghiară 
 Greierele şi furnica de Jean de La Fontaine 
 Legenda greierelui şi a furnicii 
 Greierele şi furnica de Marin Sorescu 
 Dificultăţi posibile: diferenţe dintre cele două tipuri de texte. 

D. Lista activităţilor elevilor  
- Citirea şi înţelegerea  textelor în proză şi în versuri. 
- Discuţii despre scrieri studiate 
- Exprimarea opiniilor 
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- Realizarea unor lucrări plastice inspirate din textele literare studiate 
- Realizarea unor poezii, eseuri inspirate din textele studiate 
- Exerciţii de scriere corectă  
- Descriere literară şi nonliterară 
- Elevii vor forma  echipe, vor completa fişele de lucru. 
- Se va realiza o discuţie pe grupuri. 
- Compararea textului din limba maghiară cu cea din limba română 
- Se va realiza desenele în programul Paint 
- Se sintetizează. informaţiile pe grupuri. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
 Războiul opiniilor: 

- Discuţii despre comportamentul greierului şi al furnicii. 
- Tabăra pro-greier şi tabăra contra-greier 
 Concurs de citire, de recitare 
 „Cele  mai frumoase desene ” 
 Panou cu desene printate 

Să ne îmbogăţim vocabularul: 
 Explorarea cuvintelor necunoscute 

- Învăţarea acestora 
- Folosirea acestora în vocabularul activ 
Calculatorul este foarte benefic la predarea lecţiilor în cadrul orelor de limba română. Prin 

această cale putem oferi suport auditiv şi vizual care ajută elevii să reţină cele învăţate, să 
proceseze informaţiile pe mai multe căi senzoriale. 

F. Activităţile elevilor  
- Citirea şi înţelegerea  textelor în proză şi în versuri. 
- Discuţii despre scrieri studiate 
- Exprimarea opiniilor 
- Realizarea unor lucrări plastice inspirate din textele literare studiate 
- Realizarea unor poezii, eseuri inspirate din textele studiate 
- Exerciţii de scriere corectă  
- Descriere literară şi nonliterară 
- Elevii vor forma  echipe, vor completa fişele de lucru. 
- Se va realiza o discuţie pe grupuri. 
- Se va realiza desenele în programul Paint 
- Se sintetizează. informaţiile pe grupuri. 
 
În cadrul lecţiei elevii vor lucra prin următoarele metode: 
Salutul  
„Plicul cu întrebări” 
„Soarele literar” 
Lectura „ştafetă”, „selectivă” 
„Pălăriile gânditoare” 
„Cadranele atitudinale” 
Păianjenul mic 
Diamantul 
„Reportajul” 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Evaluarea elevilor se va face pe tot parcursul lecţiei prin : 
Aprecieri, feed-back verbal, aprecieri verbale şi prin strângere de mână, probă aplicativă, 

tehnica sendwich, autoevaluare 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina: Limba română 
Nivelul clasei  : mediu 
Durata  : o săptămână 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
 să citească textele literare date în mod corect, fluent şi expresiv; 
 să analizeze conţinutul textului literar, formulând enunţuri logice despre sensul global 

al lecturii, despre personaje şi faptele prezentate în text; 
 să formuleze întrebări şi răspunsuri corespunzătoare mesajului transmis prin text; 
 să exprime păreri proprii în legătură cu ideea centrală a textului, realizând conexiuni 

între cunoştinţe. 
Tipul de activitate 
Demonstraţie interactivă,  descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Valorile şi atitudinile ce pot fi formate pe parcursul unităţii sunt: 
 cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi; 
 stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; 
 cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare; 
 cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română. 
 dezvoltarea imaginaţiei şi dezvoltarea abilităţii de a o transpune în practică 
 abilitatea de a identifica într-un text elemente din diferite domenii de cunoaştere 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
 calculatorul 

Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
tablă, foi albe AX4, carioci, creioane, mânuţe decupate, plic, fişă cu întrebări şi 

răspunsuri, fişe pentru lucrul în grup şi independent, manualul, pălării de diferite culori, 
expresii de buzunar, frunze decupate, calculator, proiector, ecran, materiale în PPS 

Metodologia 
§ Conversaţia; Explicaţia; Învăţarea prin descoperire; Jocul didactic; Demonstraţie;  

Dezbatere  tematică 
Cronologie sugerată 
 Pregătirea resurselor necesare desfăşurării optime a orei. 
 Captarea atenţiei. 
 Anunţarea temei noi şi a obiectivelor operaţionale 
 Dirijarea învăţării 
 Evaluare formativă 
 Asigurarea feed-backului 
 Asigurarea retenţiei şi transferului 

Sugestii şi sfaturi  
Împărţirea elevilor în grupe presupune ca fiecare dintre ei să lucreze, să coopereze şi să 

discute lucruri legate doar de sarcina propusă. 
Evaluare 
Criterii de evaluare: nivelul de participare la discuţii, pertinenţa celor spuse, folosirea 

limbajului pedagogic. 
Instrument:  discuţiile . aprecieri, feed-back verbal, prin strângere de mână, probă 

aplicativă, autoevaluare 
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FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Care credeţi că este trăsătură de caracter pe care a-ti însuşii-o de la personaje din textele 

citite? 
Hărnicia / lenea – argumentaţi 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Lecţia este valoroasă prin: 
Mesajul transmis: dorinţa de a aborda aceeaşi temă din perspective diferite, corectarea 

comportamentelor nepotrivite; 
Prilejul de exersare critică: să întrebe, să argumenteze, să lucreze individual şi pe 

grupe; 
Corelarea întâmplărilor derulate în textele-suport cu altele din realitate;  
Materiale (dacă există)  
tablă, foi albe AX4, carioci, creioane, decupate, plic, fişă cu întrebări şi răspunsuri, fişe 

pentru lucrul în grup şi independent, manualul, pălării de diferite culori, expresii de buzunar, 
frunze decupate,  calculator, proiector, ecran, materiale în PPS 

Măsuri de securitate a activităţii 
Elevilor li se atrage atenţia cu privire la regulamentul în laboratorul de informatică. 
Activitatea propriu-zisă 
1. Se va aplica metoda pălăriilor gânditoare. 
 
* Pălăria albă – povesteşte situaţia greieraşului. 
* Pălăria roşie – Ce sentimente îţi trezeşte situaţia greieraşului? 
* Pălăria neagră – Ce atitudine ai tu faţă de greieraş? (dezaprobă) 
* Pălăria verde – Cum ai fi procedat tu în locul greieraşului? 
* Pălăria galbenă – Găseşte un alt final al poeziei. 
* Pălăria albastră – Generalizează activitatea. 
Completaţi diamantul 

 însuşiri ale greieraşului 
 acţiuni ale greieraşului 
 propoziţie din patru cuvinte despre greieraş. 

Sinonim al cuvîntului sau un verb la gerunziu.  
2. Desenează greieraşul sau furnica după imaginaţia  
ta în programul paint. 
3. ATELIERELE  DE  LECTURĂ: 
La început se folosesc tipuri diferite de citire pentru prezentarea textelor-suport: 
 citire expresivă, cu acompaniament: Balada unui greier mic, de George 

Topîrceanu; 
 citire alternativă, în lanţ: Legenda greierelui şi a furnicii; 
 citire cu un prieten şi acompaniament: Greierele şi furnica, de Jean de La Fontaine; 
 citire pe roluri: Greierele şi furnica, de Marin Sorescu. 

În fiecare grup, rolurile jucate de elevi vor fi centrate pe sarcină, dar şi pe menţinerea 
grupului.  

Se distribuie elevii în roluri specifice, astfel: 
Ø Cinci elevi dintr-un grup au rolul de INTEROGATORI: solicită idei şi contribuţii 

referitoare la sarcina de lucru. Ei primesc fişe A3 prin care aplică metoda exploziei stelare, 
formulând  întrebări şi răspunsuri, în legătură cu textul-suport,  

Legenda greierelui şi a furnicii 
Ø Alţi cinci elevi dintr-un grup au rolul de SINTETIZATORI: trag concluzii în urma 

discuţiilor din grup avute pe marginea materialelor date. Elevii  primesc fişe A3 prin care 
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afişează, într-un evantai, proverbele, învăţămintele potrivite textului 
Greierele şi furnica de Marin Sorescu 
Ø Alţi cinci elevi dintr-un grup au rolul de EXPLORATORI: descoperă asemănări şi 

deosebiri între cele două personaje principale, notând însuşirile lor. Elevii  primesc fişe A3 
prin care aplică metoda diagramelor Venn, notând asemănările şi deosebirile dintre cele 
două personaje prezente în lectura  

Balada unui greier mic de George Topîrceanu. 
Ø Alţi cinci elevi dintr-un grup au rolul de CONECTORI:  dau exemple de conexiuni şi 

solicită din partea coechipierilor conexiuni cu alte texte inspirate după fabula lui La Fontaine,  
Greierele şi furnica. 
4. Folosiţi traducătorul Google pentru a afla sensul cuvintelor necunocute. 
5. Copiii interpretează cântecul „Greieraşul” 
Sugestii 
- Lucrul în grupă presupune că fiecare membru al acesteia lucrează. 
- Elevii să discute doar legat de sarcina propusă. 
Analiza 
Elevii răspund la următoarele întrebări: 
Ce ai aflat despre furnică? 
Ce ai aflat despre greiere? 
Ce o să aplici din lecţia aceasta în viaţa ta curentă? 
Investigaţii suplimentare 
 
Evaluare  
Aprecieri, feed-back verbal, aprecieri verbale şi prin strângere de mână, probă aplicativă, 

tehnica sendwich, autoevaluare, Audiţie muzicală;Mihai Constantinescu – Balada unui greier 
mic 

ANEXE 
 

FIŞĂ DE LUCRU 
Balada unui greier mic 

George Topîrceanu 

 
 1. Alege explicaţia corectă: 
 “dealuri zgribulite” 

         a)dealuri reci         b) dealuri înfrigurate     c) dealuri  mici 
 “ţarini zdrenţuite” 

        a)ogor  uscat         b) pâmânturi rupte          c) câmpuri  arate 
 “toamnă gri” 

       a)toamnă cenuşie  b) anotimp rece               c) toamnă veselă 
2. Notează pe frunză substantivele însoţite de adjective (expresiile frumoase) din 

poezie: 
Coloreaz-o în culorile toamnei! 
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3. Alcătuieşte cu ele enunţuri despre anotimpul prezentat de poet: 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
4. Realizează câte un diamant pentru greieraş şi toamnă: (1 substantiv, 2 adjective, 

3 verbe,4-propoziţie-sentimente, substantiv sau verb –concluzie 
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Cunoaşterea mediului 
 Cunoaşterea Mediului, clasa a   I – a   Ce mâncăm?Cum mâncăm?, Nagy Irina, Şcoala 

Generală Clasele I-VIII, Batoş, jud. Mureş 
A. Introducere  
Într-o societate în care ne lovim mereu de tehnologia modernă, utilizarea calculatorului în 

cadrul activităţilor didactice se dovedeşte a fi indispensabilă.  
Cadrele didactice găsesc probabil modalităţi 

complementare pentru nevoia de utilizare a 
computerului, mai ales că pregătirea lecţiilor se 
desfăşoară preponderent acasă. Deşi se lovesc de 
unele neajunsuri, o bună parte din cadrele didactice 
utilizează computerul în desfăşurarea activă a 
procesului instructiv-educativ. 

Folosirea TIC în cadrul activităţilor atrage după 
sine modificarea comportamentelor intelectuale, 
emoţionale şi sociale ale elevilor, fiind traduse şi 
concretizate în: creşterea interesului faţă de 
învăţare, creşterea frecvenţei la ore, stimularea 
lucrului în echipă, dezvoltarea competenţei de 
comunicare, dezvoltarea capacităţii de rezolvare a 
problemelor.  

B. Conţinutul educaţional  
Gustul alimentelor poate fi unul plăcut, însă omul nu mănâncă doar ca să simtă gusturile. 

El mănâncă pentru a-şi asigura suportul de energie calorică necesar zilnic pentru a putea 
desfăşura diverse activităţi. Orice activitate făcută de om (intelectuală, fizică) presupune un 
consum de energie. 
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Alimentele conţin anumite substanţe hrănitoare necesare vieţii normale, sănătoase a 
omului. Dintre acestea amintim: vitaminele, proteinele, calciul, grăsimile etc. Aceste 
substanţe pot fi asigurate prin consumarea anumitor categorii de alimente: carne, legume şi 
zarzavaturi, lapte şi produse lactate etc. 

Pentru a ne hrăni sănătos nu este important doar ceea ce mâncăm ci şi modul în care 
mâncăm Din acest motiv este important să învăţăm încă de acum câteva reguli esenţiale de 
hrănire sănătoasă: 

& Spălarea mâinilor înainte de orice masă 
& Mâncăm numai atât cât să ne simţim sătui 
& Variem tipurile de alimente şi culorile alimentelor consumate 
& Mestecăm bine mâncarea înainte de a înghiţi 
& Pentru gustările dintre mese se recomandă fructe 
& Nu bem apă decât la sfârşitul mesei 
& Respectăm mesele zilnice şi orele la care mâncăm 
& Evităm dulciurile şi alte alimente nesănătoase 
& Cea mai indicată carne este cea de peşte urmată de cea de pui 
& Dulciurile sunt gustoase, dar nu conţin substanţe hrănitoare pentru corp 
& Consumăm zilnic cam 2 litri de lichide(apă, ciorbe, supe, ceaiuri, lapte, sucuri etc) 
& Ne alegem alimentele cu grijă pentru a nu consuma alimente nesănătoase 
& Avem grijă la păstrarea corespunzătoare a alimentelor în locurile special amenajate 
D. Lista activităţilor elevilor  
Din lista activităţilor elevilor aplicate în cadrul acestei activităţi  de învăţare, fac parte 

următoarele: 
- experimentul simplu de sesizare a gustului pe care îl pot avea alimentele:acru, dulce, 

sărat sau amar 
- exerciţii de recunoaştere şi denumire a alimentelor gustate 
- exerciţii  de exemplificare a unor alimente cu gusturi asemănătoare 
- temă de reflecţie 1: De ce mâncăm? Pentru că este gustos sau pentru a nu muri? 
- temă de reflecţie 2: ”să mănânci dimineaţa ca un rege, la amiază  ca un prinţ şi seara ca 

un cerşetor” 
- exerciţii de identificare a unor  categorii de alimente : cereale,  carne, dulciuri, legume şi 

zarzavaturi, fructe, produse lactate,  nuci şi grăsimi cu ajutorul piramidei alimentelor 
- exerciţii de identificare opţională a unor componente nutritive ale anumitor alimente 

folosind noţiuni precum: calciu, vitamine 
- exerciţii de sortare a alimentelor în funcţie de momentul hrănirii 
- exerciţii de utilizare a tehnicii colajului pentru obţinerea unei planşe vizând meniul unei 

mese  
- exerciţii de exprimare a propriei opinii privind corectitudinea alegerii alimentelor pentru 

diverse momente ale zile  
- exerciţii de extragere a unor reguli pornind de la un proverb vizând cantitatea de 

mâncare ce trebuie consumată într-un regim zilnic sănătos 
- exerciţii de extragere a unor reguli pornind de la un proverb vizând cantitatea de 

mâncare ce trebuie consumată într-un regim zilnic sănătos 
- exerciţii de însuşire a unor reguli pentru hrănirea sănătoasă 
- exerciţii de audiţie muzicală  
- exerciţii de identificare a unor ingrediente utilizate pentru prepararea unei omlete 
- exprimarea opiniei pentru identificarea alimentelor sănătoase şi verificarea acestor opinii 

cu ajutorul softului educaţional pentru clasa I 
- exerciţii de utilizare a unor softuri educaţionale simple în învăţarea didactică  
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
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ETAPA / 
MOMEN

TUL 
LECŢIEI 

 
DESCRIEREA DEMERSULUI DIDACTIC 

 
ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

RESURSE 
metodologice, 

materiale şi 
organizatorice 

EVA 
LUA 
RE 

1. 
EVOC

AREA – 
demers 
deductiv 

Joc didactic: „SPUNE CE GUST ARE” 
Elevilor li se vor distribui pe grupe (dulce, 

sărat, amar, acru) pahare de unică folosinţă 
din care vor trebui să guste diverse alimente 
şi să specifice ce gust au acestea şi în 
măsura posibilităţilor să le şi denumească 

- experimentul 
simplu de 
sesizare a 
gustului pe care îl 
pot avea 
alimentele:acru, 
dulce, sărat sau 
amar 

- exerciţii de 
recunoaştere şi 
denumire a 
alimentelor 
gustate 

-
conversaţia, 
jocul didactic, 
experimentul 
simplu,  
explicaţia, 
exerciţiul 

 -Activitate 
pe grupe 

Probă 
practică 
1 

2.REALI
ZAREA 
SENSUL
UI 

 
 
 

A.Papilele gustative –rolul lor în hrănire 
Elevilor li se va prezenta planşa ”Papilele 

gustative” cu ajutorul 
videoproiectorului şi în 
mod frontal se vor 
localiza papilele 
gustative în fucţie de 
gustul pe care acestea îl 
detectează: 

-exerciţii  de 
reexperimentare a 
gustului unor 
alimente: 

 

-
experimentul 
simplu, 
observarea 
dirijată , 
conversaţia, 
explicaţia 

 
 
 
 
 

B.De ce mâncăm?-explicaţia necesităţii 
de hrănire a corpului uman ca modalitate de 
asigurare a suportului energetic necesar 
pentru întreţinerea unei vieţi sănătoase 

● De ce? 
De ce nu se mănâncă cu mâinile 

murdare? 
De ce nu se vorbeşte mult la masă ? 
De ce nu se bea apă în timpul mesei ? 
De ce nu se mănâncă în grabă ? 
De ce trebuie să mulţumim pentru masă ? 
De ce se spală dinţii şi mâinile după masă 

? 

-temă de 
reflecţie 1: 

De ce 
mâncăm? Pentru 
că este gustos 
sau pentru a nu 
muri? 

 

-
conversaţia, 
dezbaterea 
simplă, 
argumentarea, 
reflecţia  

 

C.Ce mâncăm? –stabilirea unor categorii 
de alimente  folosind experienţa proprie şi 
planşa ”Piramida alimentaţiei sănătoase” 
prezentată cu ajutorul videoproiectorului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elevilor li se vor face precizări vizând 

conţinutul nutritiv al diferitor categorii de 
alimente folosind noţiuni precum :calciu, 

 
-exerciţii de 

identificare a unor  
categorii de 
alimente : 
cereale,  carne, 
dulciuri, legume şi 
zarzavaturi, 
fructe, produse 
lactate,  nuci şi 
grăsimi cu ajutorul 
piramidei 
alimentelor 

 
 
 

 
 
-

conversaţia, 
observarea 
dirijată, 
instruirea 
programată, 
exerciţiul  

 
Observa
rea 
sistemat
ică 

 
 

Chestio
nare 
orală 
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vitamine, proteine, grăsimi,  etc 

 
 
 
-exerciţii de 

identificare 
opţională a unor 
componente 
nutritive ale 
anumitor alimente 
folosind noţiuni 
precum: calciu, 
vitamine 

 
Chestio
nare 
orală 

 D.Cum mâncăm? 
1.Regimul corect al meselor zilnice 
Meniul zilnic sănătos-activitate frontală 
Elevilor li se vor distribui jetoane cu 

diverse tipuri de alimente cu ajutorul cărora 
vor realiza un meniu sănătos pentru una din 
mesele principale ale zilei prin lipirea 
jetoanelor cu ajutorul lipiciului: 

Grupa 1) mic dejun 
Grupa 2) prânz 
Grupa 3) cină 
Grupa 4)Gustări între mese 
După finalizarea planselor pe grupe 

acestea se vor expune şi cu ajutorul metodei 
”Turul galeriei” vor fi studiate, vor fi făcute 
corecturile necesare şi se vor aduce 
completări dacă este cazul 

Temă de reflecţie 2: 
SĂ MĂNÂNCI DIMINEAŢA  CA  UN 

REGE, LA AMIAZĂ CA UN PRINŢ, IAR 
SEARA CA UN CERŞETOR 

-exerciţii de 
sortare a 
alimentelor în 
funţie de 
momentul hrănirii 

-exerciţii de 
utilizare a tehnicii 
colajului pentru 
obţinerea unei 
planşe vizând 
meniul unei mese  

-exerciţii de 
exprimare a 
propriei opinii 
privind 
corectitudinea 
alegerii 
alimentelor pentru 
diverse momente 
ale zile  

-exerciţii de 
extragere a unor 
reguli pornind de 
la un proverb 
vizând cantitatea 
de mâncare ce 
trebuie 
consumată într-un 
regim zilnic 
sănătos 

 
 
-

conversaţia, 
explicaţia, 
argumentarea, 
colajul, turul 
galeriei  

 
 
-

evaluare 
intercole
-gială 
formati-
vă orală 
Probă 
practică 
2 

2.Alte reguli valoroase privind hrănirea 
sănătoasă 

Ca o concluzie se vor sintetiza o serie de 
reguli ce trebuie respectate pentru a mânca 
sănătos: 

& Spălarea mâinilor înainte de orice 
masă 

& Variem tipurile de alimente şi culorile 
alimentelor consumate 

& Metecâm bine mâncarea înainte de a 
înghiţi 

& Pentru gustările dintre mese se 

 
- exerciţii de 

extragere a unor 
reguli pornind de 
la un proverb 
vizând cantitatea 
de mâncare ce 
trebuie 
consumată într-un 
regim zilnic 
sănătos 

- exerciţii de 

 
-explicaţia, 

conversaţia 
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recomandă fructe 
& Nu bem apă decât la sfârşitul mesei 
& Respectăm mesele zilnice şi orele la 

care mâncăm 
& Evităm dulciurile şi alte alimente 

nesănătoase 

însuşire a unor 
reguli pentru 
hrănirea 
sănătoasă  

3. 
REFL

ECŢIA 

Joc muzical:reţeta pentru omletă 
Elevii vor audia melodia ”Omleta din ouă 

de broască ţestoasă ” cu scopul de a idetifica 
principalele alimente care compun reţeta 
pentru prepararea acesteia 

- exerciţii de 
audiţie muzicală  

- exerciţii de 
identificare a unor 
ingrediente 
utilizate pentru 
prepararea unei 
omlete 

- audiţia 
muzicală, 
conversaţia,  

Probă 
orală 

4. 
EVAL

UAREA  

Utilizarea softului educaţional EDUsoft 
Tg.Mureş pentru observarea faptului că nu 
tot ceea ce neplace este neaparat şi 
ssănătos 

-exprimarea 
opiniei pentru 
identificarea 
alimentelor 
sănătoase şi 
verificarea 
acestor opinii cu 
ajutorul softului 
educaţional 
pentru clasa I 

-instruirea 
programată,   

soft 
educaţional  

-
conversaţia, 
explicaţia 

Probă 
practică 
3 

5. 
TRAN

SFERUL 

Tema de casă va asigura transferul 
cunoştinţelor acumulate pe parcursul lecţiei 

în viaţa de zi cu zi punând accentul pe 
importanţa consumului de alimente lichide 
precum ciorba, aliment în general evitat de 

copii 
Exerciţiul 2 în limita timpului disponibil va 

putea fi simulat în clasă cu ajutorul aplicaţiei 
.gif. 

Tema de casă 
: 

1.Desenează 
cât mai multe 

tipuri de alimente 
care pot fi puse 

într-o ciorbă 
2.Aruncă la 

toaletă alimentele 
nesănătoase cu 
ajutorul săgeţilor 

 Probă 
practică 

4 

                                                                                      
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
NAGY IRINA 
Disciplina : 
Cunoaşterea mediului 
Nivelul clasei 
Foarte bun 
Durata  
50 min. 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explorare-explicare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
C1: identificarea  gustului unor alimente prin intermediul experimentului simplu 
C2: exemplificarea unor alimente cu conţinut asemănător  
C3: extragerea unor reguli privind alimentaţia corectă a omului 
C4: clasificarea alimentelor în categorii în funcţie de conţinutul lor nutritiv 
C5:)* utilizarea unor termeni specifici precum: vitamine, calciu, proteine, grăsimi în 

contexte simple 
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C6: extragerea mesajului unor proverbe sau expresii date referitoare la alimentaţia 
sănătoasă  

C7: selectarea alimentelor pe criterii date:pentru prânz, cină, mic-dejun,gustări, 
sănătoase, nesănătoase etc 

C8: întocmirea unui meniu al unei mese principale prin utilizarea tehnicii colajului unor 
jetoane date 

C9: utilizarea unor softuri educaţionale simple pentru identificarea unor alimente 
sănătoase sau nesănătoase 

C10: identificarea unor alimente necesare pentru a prepara o reţetă dată ca urmare a unei 
audiţii muzicale 

Tipul de activitate  
Investigaţie deschisă 
Abilităţile exersate de elevi 
Abilitatea de a comunica 
Abilitatea de a lucra în echipă 
Abilitatea de a valorifica spiritul practic 
Abilitatea de a acţiona adecvat în contexte valorice diferite 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculator, videoproiector  
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
- fişe de lucru; 
- jetoane, lipici 
- planşe  
- cântecul ”Omleta din ouă de broască ţestoasă” 
- soft educaţional EDUSOFT 
- http://www.kscience.co.uk/animations/food.htm 
Metodologia 
 conversaţia, turul galeriei, instruirea programată, explicaţia, observarea dirijată, 

experimentul simplu,  demonstraţia, problematizarea,  jocul de rol,  jocul didactic, exerciţiul. 
Cronologie sugerată 
1.Joc didactic: SPUNE CE GUST ARE 
2.Papilele gustative 
3.De ce mâncăm? 
4.Cum mâncăm?meniul zilnic şi reguli de hrănire sănătoasă 
5.Joc muzical: OMLETA DIN OUĂ DE BROASCĂ ŢESTOASĂ 
6.Chestionar Soft educational pentru identificarea alimentelor sănătoase 
7.Transferul cunoştinţelor 
Sugestii şi sfaturi  
Elevii trebuie să colaboreze cu colegii din grupă pentru a termina la timp sarcina de lucru 

primită. De asemenea trebuie să participe activ la construcţia lecţiei prin exemple din 
experienţa proprie. 

Elevii trebuie să rămână concentraţi la fiecare etapă a lecţiei prin activarea întregului 
colectiv şi prin observarea atentă a reacţiei fiecăruia 

Evaluare 
PRIMELE IMPRESII 
-realizarea de către toţi elevii a sarcinilor propuse 
-comunicarea clară a opiniilor şi propriei experienţe vizavi de unele aspecte ale temei în 

discuţie 
-selectarea unor alimente sănătoase în cadrul aplicaţiei softului educaţional utilizat 
-exteriorizarea dorinţei de a participa activ la desfăşurarea lecţiei 
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PROBĂ PRACTICĂ 1: 
Sarcina liderului de grup: Spune ce gust are alimentul şi dacă îl recunoşti. 
Sarcina membrilor grupei: Mai ştii şi alte alimente care au acelaşi gust? 
PROBĂ PRACTICĂ 2:  
grupa 1: 

Realizează meniul micului-dejun lipind jetoanele potrivite 

 
Realizează meniul prânzului lipind jetoanele potrivite 

Realizează meniul cinei  lipind jetoanele potrivite 

Realizează meniul gustărilor dintre mese lipind jetoanele potrivite 

 
PROBĂ PRACTICĂ 3: 
Alege alimentul care-ţi place,  apoi verifică cu ajutorul butonului pentru a vedea dacă este 

sănătos: ( http://www.kscience.co.uk/animations/food.htm ) 
PROBĂ PRACTICĂ 4: Aruncă alimentele pe care le consideri nesănătoase: 

 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Reflectare asupra întrebării directoare 
- De ce mâncăm? Ce mâncăm? Când mâncăm? Cum mâncăm? 
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Materiale (dacă există)  
Fişe de lucru, jetoane,  lipici, videoproiector pentru prezentarea planşelor 
Softuri educaţionale: :( http://www.kscience.co.uk/animations/food.htm 
Măsuri de securitate a activităţii 
Elevii trebuie să colaboreze cu colegii din grupă pentru a termina la timp sarcina de lucru 

primită. De asemenea, trebuie să asculte şi să accepte părerile celorlalţi colegi care participă 
la procesul instructiv-educativ. Totodată, trebuie să fie atenţi  şi să respecte indicaţiile 
învăţătoarei. 

Activitatea propriu-zisă 
Proba practică 1:elevii vor trebui să guste şi să identifice alimentele precum şi altele 

care au acelaşi gust (acru, dulce, amar sau sărat) ca şi acestea 
Proba practică 2:elevii pe grupe trebuie să compună cu ajutorul tehnicii colajului meniul 

unei mese selectând numai acele alimente pe care le consideră sănătoase şi potrivite 
Proba practică 3:elevii vor selecta la calculator alimente preferate (vor fi aleşi elevii care 

au fost cei mai activi să-şi dea cu părerea), apoi vor verifica cu ajutorul butonului softului 
educaţional dacă alimentul selectat este şi sănătos. 

Proba practică 4:elevii vor selecta alimentele nesănătoase din cele date şi le vor arunca 
la toaletă (aplicaţia nu va permite aruncarea alimentelor sănătoase la toaletă din acest motiv 
elevul putându-se auto evalua) 

Sugestii 
Elevii vor respecta indicaţiile învăţătoarei pentru a obţine rezultatele scontate şi 

pentru arealiza sarcinile cu succes 
Analiza 
 
Investigaţii suplimentare 
Elevii vor observa faptul că aplicaţiile nu vor permite mişcări greşite şi că unele 

alimente pe care ei le considerau preferatele lor nu sunt tocmai indicate spre a fi 
consumate, ele nefiind sănătoase. 

Evaluare  
PROBĂ PRACTICĂ 1: 
Sarcina liderului de grup:Spune ce gust are alimentul şi dacă îl recunoşti. 
Sarcina membrilor grupei:Mai ştii şi alte alimente care au acelaşi gust? 
PROBĂ PRACTICĂ 2:  
PROBĂ PRACTICĂ 3: 
Alege alimentul care-ţi place,  apoi verifică cu ajutorul butonului pentru a vedea dacă este 

sănătos: 
PROBĂ PRACTICĂ 4:( http://www.kscience.co.uk/animations/food.htm ) 
 
c. Istorie 
 Istorie  Clasa a IV-a A „9 mai-Ziua Europei”, Prof. înv. primar  Arion Daniela Maria, 

Şcoala “Mihai Vodă”,  Com. Mihai Viteazu,  jud Cluj,  
A. Introducere  
Calculatorul oferă noi posibilităţi pentru învăţare, profesorul folosindu-l practic la toate 

etapele unei lecţii, începând cu simple demonstraţii, prezentări până la testarea şi verificarea 
elevilor. 

Integrarea TIC în cadrul lecţiilor  oferă elevilor posibilitatea iniţierii în lucrul cu calculatorul; 
introduce elevii în vocabularul tehnic,  pentru a da posibilitatea unei comunicări directe ; îi 
ajută pe elevi în pregătirea şi desfăşurarea unor teme la diferite discipline. Este foarte 
important şi faptul că elevii capătă libertate deplinã privind ritmul de învăţare. Ei pot lucra 
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individual, pot selecta exerciţiile conform nivelului lor de pregătire, iar evaluarea efectuatã 
prompt şi obiectiv de calculator îi ajută să-şi determine atât performanţele, cât şi lacunele. 

B. Conţinutul educaţional  
      Pentru elevi este necesară formarea unui comportament  responsabil ca  cetaţean al 

Uniunii Europene. Aderarea la UE  nu înseamnă pierderea identităţii, a obiceiurilor şi 
tradiţiilor naţionale, ci  integrarea lor in diversitatea culturală  a Europei unite. 

      Scopul acestei lecţii este :  
 Cunoaşterea membrilor statelor U.E, a vecinilor şi a capitalelor acestora, a 

steagurilor statelor membre  şi a unor elemente  culturale specifice acestora; 
 Conştientizarea elevilor privind beneficiile şi obligaţiile care decurg din procesul de 

aderare la Uniunea Europeană ;  
 Înţelegerea rolului Uniunii Europene,contribuţia fiecărui stat membru în cadrul Uniunii  

         Utilizarea calculatorului şi a jocului în cadrul lecţiilor conduce la formarea la elevi a 
motivaţiei intrinseci, generând un climat afectiv pozitiv, elevii sunt mult mai atraşi de studiu, 
îşi măresc interesul pentru şcoală, având în vedere marea lor pasiune pentru calculator. 

C. Lista activităţilor elevilor  
În cadrul unităţii de învăţare ”Europa unită”s-au propus următoarele  activităţi de învăţare 

:  
- localizarea României în continentul Europa; 
- exerciţii de recunoaştere a simbolurilor UE; 
- exerciţii de intonare a imnului; 
- descrierea drapelului României, comparativ cu drapelul UE; 
- concurs de desene pe tema “Unitate în diversitate”; 
- alcătuirea unui album de prezentare “Europa” 
- activităţi de decupare după contur şi lipire; 
- realizarea unor colaje 
- realizarea unei miniexpoziţii cu lucrările copiilor; 
- exprimare orală în cuvinte simple a opiniilor privind produsele proprii sau cele ale 

colegilor; 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Prin integrarea computerului în învăţare se dezvoltă autonomia în gândire a elevilor, îi 

determină să devină mai siguri pe ei înşişi. Elevii îşi consolidează şi 
sistematizează  cunoştinţele, priceperile si deprinderilor cu privire la exersarea comunicării 
scrise şi orale. Ei  primesc instrucţiuni referitoare la sarcina de lucru şi folosirea tehnicilor.  

De asemenea a crescut interesul pentru învăţare, elevii cooperează în îndeplinirea 
sarcinilor, sunt mai interesaţi de propria formare .  

F. Activităţile elevilor  
În cadrul acestei lecţii elevii  vor desfăşura diverse activităţi :  
§ Confecţionarea de steaguri ale ţărilor din UE; 
 Realizarea unor postere şi prezentarea acestora ; 
 Vizionarea prezentării Power Point  „9 Mai –Ziua Europei  ” 
 Prezentarea statelor şi a drapelelor statelor din U.E. de către  un grup format din 27 

de elevi din şcoală 
 Prezentarea ppt-ului pentru  participarea la sesiunea de referate şi comunicări 
 Premierea elevilor implicaţi în activităţi. 

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Elevii au fost invitaţi în cabinetul multimedia, unde pe fiecare calculator a fost instalată 

prezentarea ppt. Elevilor li s-a explicat faptul că li se oferă posibilitatea de a-şi verifica 
cunoştinţele, dar şi de a le şi fixa,  printr-un joc.  
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Timp de 10 de minute fiecare elev a trebuit să rezolve fiecare întrebare prin alegerea 
răspunsului corect din cele 4 variante, printr-un click pe răspuns.        

Feed-back a fost oferit imediat, deoarece în cazul răspunsului corect a apărut o faţă 
veselă, iar în cazul răspunsului greşit, o faţă tristă cu îndemnul ”Mai încearcă o dată!” .  

Dacă elevul a rezolvat greşit o cerinţă, i se dă posibilitatea să revină asupra acesteia 
pentru a găsi în final răspunsul corect.  

                 

 La finalul jocului-concurs, apare aprecierea finală : ”Felicitări!  Ai reuşit!”  
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina:  
Istorie 
Nivelul clasei:  
Clasa a IV-a A 
Durata  
Durata  activităţii: 90 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
 Informarea elevilor asupra evenimentului „Ziua Europei -9 Mai”; 
 Prezentarea etapelor de formare a UE şi a simbolurilor acesteia; 
 Prezentarea elementelor specifice fiecărui stat component al U.E.; 
 Valorificarea informaţiilor 
 Realizarea unor material 
 Evaluarea cunoştinţelor pe care le deţin 

Tipul de activitate:  
Demonstraţie interactivă, descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 

În cadrul lecţiei, elevii îşi vor exersa abilităţile de  utilizare a calculatorului, de selectare şi 
prelucrare a informaţiilor, de autoevaluare.            

- deprinderi de a folosi calculatorul în evaluare  
- creşterea motivaţiei pentru învăţare 
- exersarea deprinderilor  de a lucra în echipă                                               
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
calculatoare 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fişe de lucru, desene, machete de steaguri 
Metodologia 
conversaţia, explicaţia, observaţia, problematizarea, jocul de rol .  
Cronologie sugerată 
S-au prezentat la calculator imagini cu ţările membre ale U.E., steagurile acestor ţări, 

harta, sediul Parlamentului European, 
S-a discutat despre simbolurile U.E. şi semnificaţia acestora : drapelul european, Imnul 

european, Ziua Uniunii Europene, Moneda unică Euro. 
A doua parte a activităţii s-a desfăşurat printr-o activitate artistico-practică în care s-au 

realizat desene şi colaje reprezentând steagurile ţărilor membre precum şi drapelul UE. 
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Verificarea cunoştinţelor are loc prin intermediul calculatorului . Elevii ascultă instructajul 
de folosire a calculatorului şi răspund la întrebări. 

Cele două eleve îşi prezintă materialul realizat, referitor la activităţile realizate anul trecut 
cu ocazia aceleiaşi sărbători. Elevii au prezentat o scurtă serbare cu scurte poezioare 
despre ţările din Uniunea Europeană. 

Activitatea s-a încheiat cu audierea Imnului European. Împreună cu cadrele didactice 
copii au fredonat acest imn. 

Sugestii şi sfaturi  
Activitatea este o provocare pentru elevi. Elevii au impresia că se joacă,  dar realizează, 

de fapt, diferite sarcini de învăţare.  
Evaluare 
Criterii de evaluare :  
 Monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi copiii; 
 Înregistrarea de casete video şi realizarea de fotografii. Fotografiile se vor aşeza  în 

mapa proiectului şi pe site-ul şcolii. 
 Activităţi practice cu echipe mixte; 
 Dezbatere pe marginea temei expuse;  
 Urmărirea comportamentului elevilor în timpul desfăşurării acţiunilor; 
 Popularizarea rezultatelor obţinute în mass-media; 
 Participarea la sesiunea de referate şi comunicări 

 
FIŞA  DE LUCRU A  ELEVULUI  
 
Introducere 
„Astăzi ne vom juca  cu un profesor nou: CALCULATORUL”. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Ce sărbătorim astăzi? 
Materiale (dacă există)  
Fişe de lucru în echipe  
Măsuri de securitate a activităţii 
Prelucrarea regulilor de utilizare a sălii AeL, a aparaturii. 
Activitatea propriu-zisă 
 Momentul organizatoric 
- pregătirea elevilor pentru lecţie; 
- crearea atmosferei necesare pentru desfăşurarea activităţii; 
Captarea atenţiei 
*Se aduce în discuţie faptul că, astăzi, 9 mai sărbătorim Ziua Europei şi se prezintă 

elevilor câteva date despre Uniunea Europeană într-un material PPT, prin prezentarea ţărilor 
membre. 

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială, economică, dezvoltată în Europa, 
compusă din 27 de ţări. 

 Deviza : “Unitate în diversitate” 
 Imn:” Oda bucuriei” 
 Capitala :Bruxelles 
 Insemnele UE : - drapelul (albastru cu 15 steguleţe galbene ), moneda euro 

- ziua Europei = 9 mai. 
 State fondatoare: Franta, Germania, Italia, Tarile de Jos, Belgia, Luxemburg. 
 Celelalte state au aderat succesiv.                                                                                        

Anunţarea temei şi a obiectivelor 
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Astăzi vom confecţiona steagurile tuturor ţărilor Uniunii Europene, apoi vom realiza o 
expoziţie. 

Vom verifica ce cunoştinţe deţineţi despre această sărbătoare şi vom alege pozele pentru 
ppt-ul pe care îl vom realiza. 

Dirijarea învăţării 
Colectivul clasei va fi împărţit în patru grupe. Fiecare grupă va extrage câte 7 bileţele cu 

numele a şapte ţări din UE. Pentru ţările extrase vor confecţiona steguleţul (27 steaguri 
+steagul UE). Se vor identifica steguleţele corespunzătoare fiecărei ţări.  

* Sunt prezentate materialele necesare şi tehnica de lucru. 
Elevii îşi vor împărţi sarcinile şi vor trece la executarea lucrării,  
După realizarea steguleţelor, acestea se vor fixa pe un  suport de polistiren. 
Fixarea 
Cele două eleve îşi prezintă materialul realizat.  
Asigurarea feed-back-ului şi obţinerea performanţelor. 
Evaluarea elevilor va avea loc interactiv. Ei lucrează în perechi la calculator. 
E un joc atractiv. Dacă elevii greşesc, comanda este „Ai greşit! Mai încearcă o dată!” 

Dacă rezolvă corect le spune: „Răspuns corect!” Elevii lucrează . Dacă n-au reuşit să 
găsească răspunsul corect se întorc şi încearcă din nou. La finalul jocului-concurs, apare 
aprecierea finală : ”Felicitări!  Ai reuşit!”. 

Încheierea  
Se prezintă miniserbarea ”Ţările surori”. 
Aprecieri  
Analiza 
Analizează modul de realizare a fişei de lucru în perechi, corectitudinea datelor 

prelucrate. 
Investigaţii suplimentare 
Elevii vor participa cu lucrările realizate la o sesiune de comunicări ştiinţifice.  
Evaluare  
Aprecierea activităţii elevilor va avea în vedere următoarele criterii: 
 Încadrarea în tema propusă; 
 Originalitatea şi valentele artistice ale programului prezentat (versuri, cântece, texte 

prezentate); 
 Acurateţea redării şi/sau interpretării; 
 Calităţile artistice ale interpreţilor şi ale autorilor creaţiilor literare; 
 Creativitatea şi acurateţea redării obiectelor practice realizate de elevi, la tema 

propusă. 
ANEXA 1 
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d. Limbi moderne 
 Limba engleză, Clasa a II a,  Family jobs, Pintilie Tünde, Gimnaziul de stat ”Mihai Viteazul”, 

Tg. Mureş, Mureş,  
A. Introducere  
Schimbările globale se derulează în ritmuri tot mai accelerate. Pentru a pregăti tinerii să facă 

faţă transformărilor rapide ale vieţii în aspectele economic, politic, social, cultural e necesară 
dezvoltarea conştiinţei, a responsabilităţii, a siguranţei că nu se pot integra în societatea 
modernă fără a cunoaşte măcar la nivel mediu o limbă străină, iar având în vedere promovarea 
multilingvismului de către Uniunea Europeană, de ce nu două sau mai multe limbi străine. 

Deasemenea în secolul XXI calculatorul şi inclusiv internetul face parte din viaţa de zi cu zi. 
Folosirea tehnicilor multimedia în sala de clasă ajută la realizarea unei ore mult mai atractive 
pentru elevi. Nu numai că ora este mai atractivă dar este şi mai antrenantă. Captarea atenţiei 
elevilor se realizează cu mai multă uşurinţă.  

În cadrul oricărei materii, în cazul de faţă limba engleză se recomandă folosirea tehnicilor şi 
mijloacelor interactive şi moderne. Astfel creşte interesul elevilor, elevi sunt mai activi la oră, 
stimulăm lucru în echipă şi totodată îmbunătăţim rezultatele şcolare.  

B. Conţinutul educaţional  
Competenţele dobândite în urma acestei lecţii vor fi de îmbogăţire a vocabularului, ceea ce 

mai târziu ajută la o mai bună comunicare. Pe parcursul acestei ore elevii vor învăţa cunvinte 
noi de vocabular cât şi anumite expresii şi întrebări care duc la o mai bună comunicare. La 
această oră elevii vor dobândi cunoştinţe noi prin intermediul jocurilor şi a calculatorului. 

D. Lista activităţilor elevilor  
I. Cântă un cântecel în limba engleză.  
II. Corectează tema. 
III. Joc pe calculator – recapitularea lecţiei anterioare; mijloace de transport.  
IV. Ghicesc  meseriile mimate de profesor.  
V. Urmăresc imaginile şi repetă cuvintele.  
VI. Elevii mimează şi ghicesc meseriile. 
VII. Completează fişa de lucru.  
VIII. Joc pe calculator cu meserii. 
IX. Jocul „Cine sunt?”.    
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
Un aspect important al învăţării este ca elevii să fie capabili să comunice ceea ce ştiu, sau 

cred că ştiu. Cel mai bun mod pentru profesor să încurajeze o comunicare din partea tuturor 
elevilor este prin discuţie cu elevii sau grupuri de lucru mici. Astfel, profesorii trebuie să-şi 
încurajeze elevii să verbalizeze propriile cunoştinţe, astfel încât aceştia să poată învăţa mai 
eficient. 

Mai ales la clasele mici, copiii învaţă cel mai bine prin joacă; ceea ce azi este doar un simplu 
joc, mâine este punctul de plecare pentru o temă mai largă, mai complexă. 

 F. Activităţile elevilor  
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Pentru spargerea gheţii şi încurajarea elevilor ora de limba engleză începe cu un cântecel în 
limba engleză ales de copii. Apoi se verifică tema.  

Pentru a încuraja elevii şi mai mult să fie activi la oră se face recapitularea lecţiei anterioare 
cu ajutorul unui joc pe calculator. Se verifică cunoştinţele acumulate despre mijloacele de 
transport.   

Elevii trebuie să ghicească meseriile mimate de profesor.  
Elevii urmăresc imagini cu meseriile întro prezentare ppt. şi împreună cu profesorul pronunţă 

cuvintele.  
Elevii primesc mici cartonaşe cu meserii, trebuie să vină în faţă şi să mimeze meseria. Restul 

clasei are sarcina de-a ghici meseria. 
Elevii primesc o fişă de lucru pe care sunt meseriile, pe baza unui CD ascultat elevii trebuie 

să încercuiască meseriile pe care le aud. 
Joc pe calculator cu meserii. 
Jocul „Cine sunt?”. Profesorul lipeşte pe spatele fiecărui elev un cartonaş cu o meserie. 

Elevii nu ştiu ce meserii au şi trebuie să umble prin clasă pentru a descoperi meseria lor. Elevii 
descoperă meseria cu ajutorul întrebării ”Who am I?„- ”Cine sunt eu?”. După ce află ce meserii 
au elevii se aşează la locul lor. Primi trei elevii care descoperă cel mai repede meseria pe care 
o au primesc o recompensă.     

Vezi Anexa 2, 3 – fişă de lucru, cartonaşe cu meserii 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Evaluarea elevilor se desfăşoară prin intermediul observării sistematice pe tot parcursul orei. 

Astfel sunt corectate greşelile de pronunţie. Evaluarea se face de asemenea prin intermediul 
unei fişe de lucru, elevii care reuşesc să îndeplinească sarcina de lucru fără greşeală vor primi 
recompense. Recompensele constau în abţibilduri.  

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina:  
       Limba engleză   
Nivelul clasei 
       Începători 
Durata:  
        45 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Antrenare 
Explicare 
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Să recunoască meseriile mimate. 
Să recunoască cuvintele ascultate de pe Cd-player 

Să-şi însuşească formule conversaţionale şi să le poată aplica 
Să numească meseriile. 
Tipul de activitate 
Demonstraţie interactivă 
Abilităţile exersate de elevi 
Abilitatea de a recunoaşte o meserie. Dezvoltarea abilităţii de ascultare şi îndeplinirea unor 

sarcini pe baza unui material ascultat.  
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Televizor, laptop, dvd, cd, jocuri pe televizor, cd-player 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Tablă, cartea de engleză, prezentare ppt, flashcards,fişă de lucru  
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Metodologia 
Descoperirea dirijată, Jocul didactic, Conversaţia, Exerciţiul, Cântece, Brainstormingul  
Cronologie sugerată 
22.03.2012 
Activitatea se desfăşoară pe parcursul unei ore de curs 
Sugestii şi sfaturi  
Pe tot parcursul activităţii elevii sunt încurajaţi să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

imaginaţiei, să converseze. 
Evaluare 
Observarea sistematică a comportamentului elevilor 
Analizarea modului de lucru şi a răspunsurilor 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
”Who am I ?” – ”Cine sunt eu?” 
Această întrebare va fi repetată pe tot parcursul orei, atât de profesor cât şi de elevi.  
Reflectare asupra întrebării directoare 
În jurul acestei întrebări se derulează toată ora de limba engleză. Prin această întrebare 

profesorul introduce fiecare meserie, iar mai apoi elevii când trebuie să descopere ce meserie 
au, tot această întrebare trebuie să o adreseze.  

Materiale (dacă există)  
Fişe de lucru  
Flashcarduri  
Măsuri de securitate a activităţii 
Nu este cazul   
Activitatea propriu-zisă 
După recapitularea elementelor de vocabular din lecţia precedentă, elevii trebuie să 

răspundă la întrebările menite să îi introducă în tema lecţiei. Fiecare meserie mimată de 
profesor este urmată de întrebarea ”Who am I?”, întrebare pe care elevii trebuie să folosească 
în ultima parte a lecţiei pentru a afla fiecare ce meserie are.  

După introducerea elementelor noi de vocabular cu ajutorul unei prezentări ppt. se 
aprofundează aceste cuvinte. Apoi pentru ca elevii să se familiarizeze şi mai mult cu aceste 
elemente vor completa o fişă de lucru pe baza unui Cd ascultat.  

Se mai joacă un joc pe calculator unde elevii au sarcina de a identifica corect meseriile şi ca 
încheiere se joacă jocul ”Cine sunt eu?” Profesorul lipeşte pe spatele fiecărui elev un cartonaş 
cu o meserie. Elevii nu ştiu ce meserii au şi trebuie să umble prin clasă pentru a descoperi 
meseria lor. Elevii descoperă meseria cu ajutorul întrebării ”Who am I?„ - ”Cine sunt eu?”. După 
ce află ce meserii au elevii se aşează la locul lor. Primii trei elevi care descoperă cel mai repede 
meseria pe care o au primesc o recompensă.        

Sugestii 
Pe tot parcursul activităţii elevii sunt încurajaţi să se exprime liber, să-şi dea frâu liber 

imaginaţiei, să converseze. 
Analiza 
Profesorul oferă elevilor ajutor pe tot parcursul orei. Le oferă indicaţii şi repetă sarcinile celor 

care au dificultăţi de a înţelege care este sarcina lor.  
Investigaţii suplimentare 
Nu este cazul  
Evaluare  
Observarea sistematică a comportamentului elevilor 
Analizarea modului de lucru şi a răspunsurilor 
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Anexa 1 
LESSON PLAN 

 
Name:  Pintilie Tünde                                 School: “Mihai Vitaezul” Gymnasium  
Date: 22nd March 2012                                Time of lesson: from 8:55 to 9:40 
Class:  2nd grade                                           Grade: beginners 
No. of Students:  31                                     Textbook: Fun – tastic English 2    
                              
Lesson: Family jobs      
Type of lesson: acquiring new information    
Skills: speaking, listening  
Didactic strategies: conversation, exercises, explanation, interactive methods, games, 

songs  
Materials:  - whiteboard, workbook, TV, laptop, worksheets  
Lesson Aims: 
1. - to encourage Ss involvement 
2. - to revise means of transport from the previous lesson   
3. - to introduce new vocabulary related to jobs 
4. - to develop Ss. listening skills 
5. - to encourage free speaking through games       
                       
ACTIVITY 1 Warm – up  
Aim: to encourage Ss involvement  
 
Procedure:                                                                                                   Interaction   

Timing 
1. T. greets children and asks a few question about their mood                    

Whole class        to encourage speaking.  
2. T. and children sing a song. T. asks a student to choose a song.                      

T- Ss         5’    
3. T. checks homework.                                
 
ACTIVITY 2 
 
Aim: - to revise means of transport from the previous lesson   
Procedure:                                                                                                    Interaction   

Timing 
 
1. T. tells Ss that they are going to play a computer game in order       T – Ss- T               

5’ 
to revise the vocabulary from the previous lesson. Ss. have to help the   
alien to learn the means of transport. T. reads the questions and Ss have  
to give the correct answer in order to get to the next slide.   
 
ACTIVITY 2  
Aim: - to introduce new vocabulary related to jobs 
 
Procedure:                                                                                                    Interaction   

Timing 
1. T. is going to mime the jobs and Ss. have to guess which job it is.               T – Ss           

10’ 
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If the Ss don’t recognize a job the T. will tell a sentence about that job.   
2. T. shows Ss a ppt presentation; they repeat the jobs one more time. 
3. T. gives Ss. flashcards with jobs on it. Then T. asks Ss.                                      Ss – Ss                 

5’  
to come in front of the classroom and mine the job. The rest of the Ss  
have to guess which job it is.  
 
ACTIVITY 3 
Aim: - to develop Ss listening skills  
 
Procedure:                                                                                                    Interaction   

Timing 
1. T. gives each S. a worksheet. T. tells Ss their task. T. will play a tape    I.W.  

 10’  
Ss have to listen the jobs and circle the correct job on their worksheet.  
If it’s necessary T. will play the tape twice.  
2. T. together with the Ss. checks the correct answers.                   T- Ss 
3. T. tells Ss that they are going to play a game on the laptop related to jobs.    Whole class 
 
ACTIVITY 4  
Aim: - to encourage free speaking through games       
 
Procedure:                                                                                                         Interaction   

Timing 
1. T. tells Ss that they are going to play a game “Who am I?” T. will                     GW    10’ 
stick a flashcard with a job on each Ss back. The individual S. should  
not see his/her job. Ss have to go around the classroom and ask the following  
questions: “Who am I?” “Am I a doctor/nurse/police officer?” The child  
who is asked gives a simple Yes/No answer. The Ss. have to go around  
the classroom until they find out their job. The Ss who have found out  
their job go to their places and wait. The first three Ss get a reward.  
2. T. assigns HOMEWORK. Ss have to colour the octopuses from page 21.  
3. T. tells Ss that the following lesson will also be about jobs. .   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

43	  

Anexa 2 
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 Religie ortodoxa, Clasa a-VI-a, Minunea din Cana Galileii-Hristos binecuvinteaza 
familia,  Daian Marioara, Scoala Generala “Ioan Vladutiu” Ludus 

A. Introducere: 
Educaţia religioasă  alături de orice alt obiect de învăţământ vizează, prin obiective specifice, 

realizarea scopurilor şcolii ce decurg din scopurile societăţii. Idealul unei societăţi este  
pregătirea tinerilor pentru o profesie în viaţa socială, din  care nu poate lipsi morala creştină. 
Religia, studiata în şcoală, predata cu pricepere şi iubire încearcă să restaureze „chipul lui 
Dumnezeu în om”, prin luminarea minţii, prin cunoaşterea voii lui Dumnezeu, prin determinarea 
voinţei spre săvârşirea faptelor bune. 

-Nivelul clasei  este mediu; 
-Motivul proiectării: dobândirea unor cunoştinţe despre activitatea Mântuitorilui Iisus Hristos 

privind minunile; formarea unei atitudini şi convingeri pozitive faţă de grija lui Hristos pentru 
familie, precum şi  faţă de folosirea mijloacelor de învăţare folosind computerul. 

B. Conţinutul educaţional  
         Lecţia „Minunea din Cana Galileii-Hristos binecuvintează familia”, face parte din 

unitarea de învaţare ”Minunile Mântuitorului”. Scopul predării ei este următorul: explicarea 
noţiunii de „Minune”, „familie creştină”, binecuvantare”, ”nunta”, ”prefacere”, clasificarea 
minunilor prin exemplificări, explicarea rolului minunilor în activitarea Mântuitorului, prezentarea 
în cuvinte proprii a minunii lecturate din Sfânta Scriptura (Ioan2, 1-11) în scopul dezvoltării 
vocabularului cu noi cuvinte specific religioase, întelegerea şi explicarea  învăţăturii creştine, 
care  îmbogăteşte  şi oferă repere în viaţa, să-L cunoască pe Iisus ca Dumnezeu adevarat care 
sfinţeşte viaţa omului. 

C. Lista activităţilor elevilor  
     Alte activităţi din cadrul unităţii de învăţare căreia ii  aparţine activitatea proiectată:                                       

              -Pescuirea minunata - răsplata credinţei 
              -Vindecarea celor zece leproşi-binefacere şi recunoştinţa; 
              -Femeia cananeanca-stăruinţa în rugăciune. 
Mesajul comun al acestor activităţi  de învăţare este următorul: dovedirea dumnezeirii 

Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care transmite simplu şi precis adevăruri divine precum şi 
dragostea Sa faţă de lume, arătându-ne ca putem să-I apaţinem Lui prin împlinirea învăţăturilor 
Sale. 

D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Se realizează o dezbatere pe baza vizionarii unei expuneri power-point şi a icoanelor cu 

minunile Mântuitorului, ţinând cont de cunoştinţele anterioare ale elevilor despre minuni avându-
se în vedere  următoarele cerinte: 

               -Explicarea noţiunii de minune; 
               -Clasificarea minunilor; 
               -Rolul minunilor în cadrul activităţilor Mântuitorului; 
               -Iubirea ca principiu creştin.           
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E. Activităţile elevilor  
Un elev lecturează cu voce tare  textul prezentat  în Power point, iar apoi  se dau explicaţiile 

necesare privind locul, persoanele participante, momentul, se prezintă ilustrarea iconografică  a 
minunii din Cana Galileii, se recapitulează  firul evenimentelor cerând unui elev să povestească, 
punând în contextul celor învăţate, noile informaţii; 

Lecţia prezintă prima minune facută de Iisus Hristos în Cana Galileii. Este începutul misiunii 
pământeşti a Mântuitorului în calitate de Învăţator şi, care durează trei ani. Aflat în trecere prin 
acest oraş, însoţit de mama Sa şi de apostoli, Iisus participă la nunta a doi tineri. Vinul pentru 
oaspeţi s-a terminat, iar Fecioara Maria roagă pe Iisus să facă ceva. El ii spune mamei ca încă 
nu a sosit vremea,  dar cu toate acestea nu putea să nu răspundă cu dragoste la cererea 
mamei şi în acelaşi timp să salveze impasul în care se aflau tinerii miri. Apa ce a fost pusa în 
vase a fost transformată de Iisus în vin de o calitate superioară celui precedent. 

Noţiuni noi  de explicat: minune, Cana Galileii, nun, vinul cel bun, slava Sa 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Elevii construiesc propoziţii folosind noţiunile învăţate 
Completeaza  testul pregătit 
Extrag învăţătura creştină. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Religie Ortodoxa 
Nivelul clasei 
mediu 
Durata  
5o minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
    Antrenare, explorare, explicare şi evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
La sfărşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să: 
C 1: să defineasca noţiunea de minune: 
C 2: să prezinte clasificarea minunilor, prin exemplificări; 
C 3: să explice rolul minunilor în activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos; 
C4: să prezinte, în cuvinte proprii, minunea din Cana Galileii, descrisp în textul scripturistic 

Ioan 2, 1-11; 
C 5: să explice partea a doua a titlului lecţiei (Hristos binecuvintează familia). 
Tipul de activitate  
Comunicare/insusire de noi cunostinte prin descoperire dirijata si investigatie limitata 
Abilităţile exersate de elevi 
Elevii exersează lectura,  deprind modalitatea de a căuta un text în Sfânta Scriptură, de a 

folosi noţiuni noi în contexte  de exprimare, de a folosi calculatorul  ca instrument de căutare de 
informaţie religioasă. 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul (power point), videoproiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Biblia,  icoana cu nunta din Cana Galileii, calculatorul,videoproiectorul, fişe  
Metodologia 
Lectura explicativă, povestirea, conversaţia euristică,  explicaţia, argumentarea,  dezbaterea,  

interpretarea textului biblic, studiul şi interpretarea simbolurilor religioase,  observarea directa a 
realităţilor religioase, exemplul rugăciunea, cântarea religioasă , exerciţiul. 

Cronologie sugerată 
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1. Moment organizatoric – 2 min. 
2. Actualizarea cunoştinţelor cu privire la Sfânta  Taină  a Cununiei studiată  anterior - 3 min. 
3. Pregatirea perceptivă a elevilor  - 5 min. 
Se realizează o dezbatere pe baza vizionării unei expuneri power point şi icoanelor cu 

minunile Mântuitorului, ţinând cont de cunoştinţele anterioare ale elevilor despre minuni avându-
se în vedere  următoarele cerinţe: 

               -Explicarea noţiunii de minune; 
               -Clasificarea minunilor; 
               -Rolul minunilor în cadrul activităţilor Mântuitorului; 
               -Iubirea ca principiu creştin. 
4. Anunţarea titlului şi a obiectivelor propuse – 1 min. 
Se notează pe tablă titlul lecţiei noi: ”Minunea din Cana Galileii-Hristos binecuvintează 

familia”. Vom studia  astăzi prima minune a Mântuitorului, săvârşita la rugămintea mamei Sale, 
cand s-a sfinţit căsătoria ca Taina a Bisericii. 

5. Comunicarea noilor însuşiri - 15 min. 
Un elev lecturează cu voce tare  textul prezentat  în power point, iar apoi  se dau explicaţiile 

necesare privind locul, persoanele participante, momentul, se prezintă ilustrarea iconografică  a 
minunii din Cana Galileii, se recapitulează  firul evenimentelor cerând unui elev sa povestească, 
punând în contextul celor învăţate, noile informaţii; 

Lecţia prezintă  prima minune făcuta de Iisus Hristos în Cana Galileii. 
Noţiuni noi  de explicat: ”Minune”= fapt,  lucru,  fenomen uimitor, neobisnuit, inexplicabil care 

se petrece împotriva legilor firii, prin intervenţie divină, cu scop moral-religios.                                           
„Cana Galileii”=oras situat în ţinutul Galileea, aflat la 10 Km. de vestul Mării Galileii necunoscut 
şi mic cu oameni săraci şi simpli, astfel Iisus nu alege faima si popularitatea, ci simplitatea. 

Nun=nas,  martor în consfinţirea unităţii şi sfinţirii celor doi tineri pentru totdeauna. 
 „vinul cel bun”=simbolizează calitatea  ireproşabilă  a tot ceea ce vine de la  Iisus  Hristos,  

darul Său de nunta slava Sa 
- Dezbatere pe tema :  - dialogului dintre mama şi Fiu, care pune în evidenţă ascultarea 

Fiului şi supunere  din dragoste şi respect faţă de părinţi. 
- modalitaţii săvârşirii acestei minuni la care au contribuit prin ascultare şi ucenicii lui Iisus. 
6.  Fixarea si sistematizarea cunoştinţelor – 10 min. 
Se face prin audiţia colindului „Nunta din Cana” 
Elevii primesc  colindul scris, li se cere să citească atenţi şi se încearcă  odată cu o noua 

audiţie  învaţarea melodiei colindului. 
Se  împart elevilor fişe  şi li se cere să completeze spaţiile libere, formând astfel ideile 

principale ale lecţiei, folosind cuvintele din paranteză: 
1. Imprejurările săvârşirii………………………… 
2. …………………mamei Sale. 
3. ……………. si  …………. Minunii prefacerii apei în vin. 
4. ………………prefacerii apei în vin 
-cuvinte :scopul, minunii, săvârşirea şi autentificare, intervenţia 

7. Asocierea , generalizarea, aplicarea – 10 min. 
-Elevii rezolvă oral  prin răspunsuri frontale  exerciţiile din manual, pag. 16, nr. 1,2,3 
8. Aprecierea activităţii elevilor – 1min 
Se fac aprecieri generale şi individuale referitor la pregătirea elevilor pentru lecţie cât şi 

pentru participarea lor la predarea noilor cunoştinţe. 
9.Precizarea si explicarea temei pentru acasă – 1 min 
-Se anunţă şi se dau explicaţii pentru tema de casă. Exercitiul 4/17 
10. Încheierea activităţii – 2 min 
Rostirea rugăciunii împreuna cu elevii, salutul    
Sugestii şi sfaturi  
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Se sugerează elevilor să caute acasă pe internet  la adresa 
www.youtube.com/watch?v=fklDbzfgHEc, colindul prezentat şi să exerseze. 

Să prezinte părinţilor şi prietenilor cât de importanta este Taina Cununiei  în evoluţia viitoare 
a familiei creştine. 

Profesorul face aprecieri generale şi individuale, referitoare la participarea şi pregătirea  
elevilor cât şi la implicarea lor în predarea  noilor cunoştinte.Se notează elevii care au participat 
activ la lecţie. 

Evaluare 
Se face în scris prin test. 
          Itemi 

1. Formuleaza propoziţii cu înţeles tematic, folosind următoarele cuvinte: minune, 
binecuvantarea familiei, Cana Galileii, Taina nunţii                     =4 p 

2. Încercuieşte răspunsurile corecte la următoarele afirmaţii: 
           a)Iisus a participat la nunta celor doi tineri, 
                     1.din întâmplare 
                     2.pentru a fi alături de ei într-un moment important din viaţa lor. 
                     3. pentru a le binecuvânta căsătoria                         R: 2         - 1p 
            b)Apostolii l-au însoţit pentru că: 
                    1.doreau să se distreze 
                    2.îl urmau pe Iisus pretutindeni şi doreau să se iniţieze în misiunea ce  

aveau să o îndeplinească de propovăduire a  învăţăturii creştine      R:2          -1p 
     3. Ştiind că Mântuitorul a binecuvântat întemeierea familiei creştine, scrie două 

modalităţi prin care se poate menţine sănătatea morală a familiei 
                                                        R: rugăciune, respect, ajutor etc.      0,50X2=1p      . 
3p din oficiu 
Punctaj:4p+1p+1p+1p+3p din of = 10 p = nota 10  
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FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Găsiţi şi identificaţi cuvintele noi în textul prezentat şi le notaţi pe caiete 
Explicaţi următoarea  afirmaţie:”Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă” 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Se pune accentul pe unitatea din punct de vedere spiritual  realizată prin  Taina Nunţii, 

primită de tinerii miri 
Materiale (dacă există)  
- 
Măsuri de securitate a activităţii 
 
Activitatea propriu-zisă 
 
Sugestii 
Se pune accentul pe unitatea din punct de vedere spiritual  realizată prin  Taina Nunţii, 

primită de tinerii miri 
Se identifică şi cauzele care duc la destrămarea familiilor 
Propuneţi soluţii pentru ameliorarea situaţiilor în care familia trece prin impas 
Analiza 
 
Investigatii suplimentare 
 
Evaluare  
          Itemi 
 
2.2 Învăţământ gimnazial 
a. Limba si literatura română 
 Limba şi literatura română, clasa a VIII-a, Emoţie de toamnă de Nichita Stănescu, Câmpan 

Crina, Grupul Şcolar Agricol Cuzdrioara, Cluj 
A. Introducere  
Tema integatoare, Computerul, partener în instruire a fost aplicată în cadrul orelor de 

limba şi literatura română, la clasa a VIII-a, în cadrul unităţii de învăţare „Genul liric”.  
Fiind un mijloc modern de educaţie, utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită 

virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării 
informaţiilor. 

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la 
acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să înveţe, 
dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi adapta în 
diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a 
se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei. 

B. Conţinutul educaţional  
O modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-educativ este de a oferi 

resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel care propune 
conţinuturile de învăţare sau temele. Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul 
clasei de elevi, profesorul ridică diverse întrebări legate de subiectul respectiv, elevii având ca 
sarcină să răspundă la aceste întrebări, să găsească informaţiile adecvate, să le organizeze şi 
să ofere răspunsurile cerute. Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte 
importantă, elevii putând accesa de exemplu Internetul sau enciclopediile multimedia. Acest 
mod de abordare stimulează învăţarea prin descoperire la elevi, ei nu mai sunt cei care 
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recepţionează informaţii, ci trebuie în primul rând să înţeleagă întrebările pe care profesorul le 
pune, urmând ca apoi să găsească ei înşişi informaţiile şi să le sintetizeze.  

C. Lista activităţilor elevilor  
În cadrul lecţiei elevii:  
1. Se împart în 3 grupe a câte 5 elevi şi îşi aleg câte o temă pe care urmează să o 

pregătească şi să o prezinte; 
2. Grupa 1 a avut de pregătit pentru oră informaţii legate de viaţa şi opera autorului Nichita 

Stănescu; 
3. Grupa 2 au realizat tema privind proiectarea versurilor din prima strofă a poeziei „Emoţie 

de toamnă” pe imagini edificatoare; 
4. Grupa 3 au realizat tema privind proiectarea versurilor din a doua strofă a poeziei „Emoţie 

de toamnă” pe imagini edificatoare; 
5. Selectează informaţiile, muncind în echipă şi le salvează în scopul realizării prezentărilor; 
6. Fiecare grupă prezintă materialul pregătit, fiind evaluaţi de către profesor; 
7. Elevii sunt solicitaţi să recite versurile poeziei “Emoţie de toamnă”; 
8. Completează fişa de lucru 1 şi 2.    
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  

Această temă a favorizat dezvoltarea la elevi a abilităţiulor de colaborare, negociere, asumare 
de responsabilităţi.   

Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din diferite surse, fiind provocator pentru 
el să ajungă la propriile sale concluzii. Este mai important modul în care elevul ajunge la aceste 
concluzii şi nu rezultatul în sine, aici intervenind procesul de gândire, modul de raţionament şi 
analiza şi sinteza informaţiilor.  

Profesorul este aici un facilitator al învăţării, nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, 
iar sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativă decât cantitativă. 

F. Activităţile elevilor  
Elevii organizaţi pe grupe şi-au susţinut prezentările referitoare la viaţa şi activitatea literară a 

lui Nichita Stănescu, precum şi slid-urile cu versurile proiectate pe imagini edificatoare. Au fost 
solicitaţi să recite versurile poeziei, în timp ce pe video- proiector apar versurile proiectate pe 
imagini edificatoare.  

Pentru o mai bună înţelegere a textului continuă munca pe grupe, fiind solicitaţi să rezolve 
exerciţiile din fişa de lucru 1 şi 2.  

În timp ce elevii lucrează pe grupe, vor audia versurile poeziei cântate de Nicu Alifantis şi se 
vor derula imagini cu fotografii ale lui Nichita Stănescu.   

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii  
Evaluarea elevilor se va face în funcţie de gradul de participare la activitatea din cadrul 

grupei, activitate de muncă independentă, observare sistematică, fise de evaluare.    
ANEXA 1. 
GRUPA NR.1. 
La nivel semantic (al sensului în care sunt folosite cuvintele), poezia are un grad ridicat de 

ambiguitate.  Discutaţi între voi posibila interpretare a unor imagini artistice din text: 
1) ”a venit toamna” sugerează: 
      a) - a sosit anotimpul cu acelaşi nume; 
      b) - începutul unei stări de tristeţe, melancolie, răcirea sentimentelor, distanţarea între 

îndrăgostiţi, stingerea iubirii. 
2) ”acoperă-mi inima cu ceva” sugerează: 
      a) - alină-mi triteţea; 
      b) - protejează-mă împotriva frigului; 
      c) - nu mă lăsa să dau frâu liber sentimentelor. 
3.  “umbra” sugerează: 
     a) - un element specific toamnei; 
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     b) - absenţa persoanei iubite, amintirea ei; 
     c) -  despărţirea; 
GRUPA NR.2. 
La nivel semantic (al sensului în care sunt folosite cuvintele), poezia are un grad ridicat de 

ambiguitate.  Discutaţi între voi posibila interpretare a unor imagini artistice din text: 
    1.”or să-mi crească aripi ascuţite” sugerează: 
     a) - măsura durerii. 
     b) - mă voi transforma într-o pasăre; 
     c) - m-a cuprins dorul de a zbura. 
    2. “ochi străin” sugerează: 
       a) - ochii altei persoane; 
       b) - ademenirea iubitei într-o alta relaţie de dragoste, necunoscută. 
3. “frunza de pelin” sugereaza: 
     a) - gust amar; 
     b) - amarăciunea unei relaţii nesincere care eşuează, a unei iubiri neâmplinite. 
GRUPA NR. 3. 
La nivel semantic (al sensului în care sunt folosite cuvintele), poezia are un grad ridicat de 

ambiguitate.  Discutaţi între voi posibila interpretare a unor imagini artistice din text: 
    1. Pietrele sugerează:    - muntele; 
                                          - glia străbună;  
                                          - durificarea sufletului eului liric. 
    2. Marea sugerează :     - infinitul; 
                                          - spaţiu al nesiguranţei; 
                                          - momentul când irumpe imaginaţia. 
        3. Luna este:    -  element al cadrului romantic; 
                                 - sfătuitorul eu-lui liric; 
                                 - imaginea metamorfozată a iubitei. 
  
ANEXA 2 
Diagrama  sentimentelor 
Lecturând poezia, poţi desprinde o gama variată de sentimente pe care le transmite poetul şi 

care sunt sugerate în imaginile următoare. Alege cel puţin patru dintre ele: 

        
Ingrijorare extaz dezamăgire nemulţumire satisfacţie suferinţă surpriză împlinire însingurare   

deznădejde 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Limba şi literatura română 
Nivelul clasei 
Clasa a VIII-a 
Durata  
50 de minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Antrenare, explorare, explicare, elaborare şi evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
1. Să prezinte informaţii referitoare la viaţa şi activitatea literară a lui Nichita Stănescu; 
2. Să utilizeze computerul, folosind slid-uri cu versurile poeziei „Emoţie de toamnă” de 

Nichita Stănescu pe imagini edificatoare; 
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3. Să identifice ideile poetice din textul literar, folosindu-se diagrama sentimentelor; 
4. Să interpreteze un text literar, făcând corelaţii între nivelurile fonetic, lexical, 

morfologic şi semantic; 
5. Să fie capabili să lucreze în echipă, aducându-şi aportul pentru  îndeplinirea 

cerinţelor; 
6. Să introducă cunoştinţele acumulate în propriu sistem de valori.   
Tipul de activitate  
Investigaţie  dirijată; 
Descoperire dirijată; 
Investigaţie descoperită. 
Abilităţile exersate de elevi 
Colaborarea în cadrul grupei; 
Selectarea unor imagini sugestive pentru realizarea prezentării.  
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
       -      computere; conexiuni de internet; video proiector. 
 Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Date biografice despre autor; 
Fişa de evaluare a activităţii în echipă. 
Metodologia  
Elevii vor lucra la întocmirea temei pe grupe; 
Îşi vor prezente activitatea printr-un delegat; 
Continuă munca pe grupe, rezolvând fişele de evaluare 1şi 2; 
În timp ce lucrează, vor audia versurile cântate de Nicu Alifantis şi se vor derula imagini 

cu fotografii ale poetului (rezultatul muncii lor).   
Cronologie sugerată 
1. Prezentarea temelor; 
2. Dezbatere în cadrul grupelor; 
3. Sintetizarea informaţiilor pentru realizarea interpretării textului literar; 
4. Completarea fiselor; 
5. Eevaluarea activităţii. 
Evaluare 
Fişa de evaluare cuprinde următoarea cerinţă: 
           Speranţa, teama, tristeţea, deziluzia eului liric se pot transforma în creaţie artistică. 

Comentează din acest punct de vedere versurile strofei a doua: 
            “Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 
iau cuvintele şi le-nec în mare. 
Şuier luna şi o răsar şi o prefac 
Într-o dragoste mare.” 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Este computerul partener în instruire? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Pregătirea lecţiei în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru 

profesor, deoarece atingerea obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de 
proiectarea didactică şi de stabilirea prealabilă a secvenţelor lecţiei. Cadrului didactic îi 
revine sarcina, foarte complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina 
mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele sale şi de 
adaptarea la caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi. 

Materiale (dacă există)  
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Date biografice despre autor; 
Fişa de evaluare a activităţii în echipă. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se vor reaminti normele de securitate în laboratorul de informatică. 
Activitatea propriu-zisă 
Elevii vor lucra la întocmirea temei pe grupe; Îşi vor prezente activitatea printr-un delegat; 
Continuă munca pe grupe, rezolvând fişele de evaluare 1şi 2; 
În timp ce lucrează, vor audia versurile cântate de Nicu Alifantis şi se vor derula imagini 

cu fotografii ale poetului (rezultatul muncii lor).   
Sugestii 
Nu este necesar. 
Analiza 
Nu este nevoie. 
Investigaţii suplimentare 
Nu este nevoie. 
Evaluare  
Fişa de evaluare cuprinde următoarea cerinţă: 
Speranţa, teama, tristeţea, deziluzia eului liric se pot transforma în creaţie artistică. 

Comentează din acest punct de vedere versurile strofei a doua: 
“Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 
iau cuvintele şi le-nec în mare. 
Şuier luna şi o răsar şi o prefac 
Într-o dragoste mare.” 
 
b. Limba si literatura maternă 
 Limba si literatura maghiară,  clasa a  VII-a,  Arany Janos:Toldi ( Prefaţă-versuri), 

Moldovan Katalin, Şcoala Generală “Benedek Elek”Livezeni, Mureş,  
A. Introducere  
Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. 

Existenţa fiecărui om  capătă  un ritm din ce în ce mai alert. Creşterea volumului de informaţii, 
necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, duce la  utilizărea calculatorului atât în viaţa de zi cu 
zi căt şi în învăţare şi predare. 

În şcoala modernă  actul învăţării  este şi  rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul . Copii se 
simt atraşi de calculator şi le captează mai mult atenţia.Eficienţa activităţilor de învăţare creşte 
astfel. 

Grupul în care este ţinut ora vine din mediu rural. Din punct de vedere psiho-motoric sunt 
bine dezvoltaţi copii, sunt energici,  rezistenţi la efort fizic.  Din punct de vedere cognitiv este un 
grup cu nivel mic spre mijlociu. Cunosc reguli  de bună purtare. Nu toţi copii sunt echilibraţi din 
punct de vedere emoţional, unii au relaţii nearmonioase în cadrul familiei, relaţii deficitare cu cei 
de aceeaşi vărsta. Numai 70%  din copii îşi exprimă cu uşurinţă emoţiile, sentimentele, 
denumind starea de emoţie. Majoritatea copiilor sunt familiarizaţi cu computerul,deoarece au 
acasă computer şi acces la Internet.Computerul  este jucăria supremă a unora dintre ei. 

Principalul avantaj ale folosirii calculatorului de către  copii este acela că învaţă în joacă să 
stăpânească un instrument fără de care viaţa lui de viitor adult va fi de neconceput.Folosirea e-
mail-ului şi a programelor de chat sporeşte abilităţile comunicative ale lor. Jocurile pe calculator 
sunt subiecte plăcute de conversaţie între copii, ele contribuind astfel la stabilirea unor relaţii 
interpersonale. 

Unii din grupă din păcate însă  utilizează în exces  calculatorul,  ce are consecinţe grave 
asupra sănătăţii fizice şi psihice. Calculatorul îi îndepărtează pe unii de carte, de creaţia 
manuală sau artistică, de relaţiile directe cu semenii şi de jocul în familie.  
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Rolul nostru, al profesorilor este pe lănga altele  de a îndruma încă din vreme  copii şi părinţii 
lor să utilizeze adecvat calculatorul. 

B. Conţinutul educaţional. 
Mijloacele de comunicare şi noile tehnologii au  o influenţă puternică asupra copiilor,posedă 

un potenţial pedagogic ridicat care ar trebui utilizat în educaţie. Utilizarea TIC la orele de limbă 
şi literatură se face cu scopul de a crea abilităţi, competenţe şi de a dezvolta cunoştinţele de 
cultură generală şi de specialitate.Calculatorul facilitează procesul de învăţare, predare şi în 
aceste ore .Dezvoltă gândirea eleviilor astfel că elevul găseşte singur răspunsul pentru 
oproblemă concretă. Determină o atitudine pozitivă a eleviilor faţă de valorile morale, culturale 
şi spirituale ale societăţii.  

 În orele de limbă şi literatură calculatorul este folosit mai ales pentru dezvoltarea 
capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea 
informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor texte. Elevul poate parcurge materialul avut la 
dispoziţie în ritmul propriu.   Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai 
bună a materiei într-un timp mai scurt .Folosim calculatorul şi în  cazul evaluării, deoarece se 
reduce starea de stres şi emotivitatea elevilor. 

În orele de literatură putem folosi CD-uri ce conţin cărţi electronice,dicţionare etc. Vizionarea 
unor enciclopedii multimedia, muzee virtuale – contribuie la diversificarea  cunoştinţelor elevilor. 
Copii  poate să vadă ecranizarea unor piese,prezentări ale vieţii şi operei scriitorilor, imagini 
suggestive,poezii recitate etc.Au ocazia să vizioneze filme ecranizate după operele marilor 
scriitori. Multe dintre materile tip media fac apel la imagine,sunet, text, animaţie. Copii poate să 
vizioneze prezentări în Power Point, care conţine o perspectivă monografică asupra vieţii şi 
opera unui scriitor(viaţa,activitatea,opera etc.). Folosim si videoproiector. Internetul este  
important  în orele de literatură si limbă deseori.Sunt importante siteu-ri ale instituţiilor 
culturale(biblioteci, edituri, reviste etc.), dicţionarele electronice. Dex on-line oferă explicaţii la 
cuvintele al căror sens nu  este  ştiut de elevi. 

Pe Internet elevul poate să se documenteze pe o anumită temă. Scopul acestor activităţi 
este de a trezi la elevi dorinţa de a se informa în vederea studiului individual. 

Putem folosi forumurile de discuţii de pe Internet.Citind opiniile celorlalţi, elevul îşi 
îmbogăţeşte cunoştinţele şi îşi dezvoltă spiritul critic. 

C. Lista activităţilor elevilor  
Definirea şi înţelegerea sarcinilor de luru 
Extragerea  şi procesarea datelor necesare folosind Internetul  
Prezentarea materialelor găsite( notiţe, computer,proiector) 
Receptarea textului literar 
Discuţie despre efectul prefaţă-versului  asupra cititorului 
Explicaţie de cuvinte cu ajutorul calculatorului 
Discuţie despre raportul dintre realitate şi ficţiune  
Clasificarea personajului după criteriile învăţate 
Identificarea modalităţilor de caracterizare ale personajului principal 
Identificarea   procedeelor de expresivitate în textul liric 
Concluzionare:rolul prefaţă-versului 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
În orele de literatură  trebuie să utilizăm metode noi pe lănga cele tradiţionale, deoarece 

literatura este o disciplină în cadrul căreia creativitatea are un rol important.Un alt motiv ar fi că 
dezinteresul faţă de literatură şi lectură a crescut. Folosind Internetul copii se vor simţi mai 
atraşi de disciplină. 

Pentru înţelegerea  textului ales copii trebuia să posede şi cunoştinţe de istorie. Abordarea 
aspectelor istorice este mai eficace şi atractivă pentru copii cu ajutorul Internetului prin 
descoperire dirijată. 
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Cunoaşterea biografiei lui Arany Janos iarăş am considerat importantă pentru apropierea  
copilului de autor şi de opera sa. Elevii cu plăcere selectează şi procesează datele biografice 
cerute de pe Internet,iar prezentarea materialului studiat dezvoltă capacitatea de comunicare a 
lor . 

Copii au avut ocazia „să se plimbe”într-un muzeu virtual 
(http://www.ace.hu/ceicom/hungary/virtualis.html), motivaţia şi eficacitatea  învăţării a crescut 

astfel.  
Neînţelegerea anumitor cuvinte, expresii îngreunează receptarea mesajului scris. Activitatea 

de înţelegere a noilor cuvinte am realizat prin metoda învăţării prin descoperire.Elevii au  citit  
cu multă uşurinţă de pe ecran textul explicativ. 

Resursele informatice se dovedesc eficace în cazul grupurilor omogene,deorece copii au 
posibilitatea să interacţioneze cu colegii, să profite de experienţa şi cunoştinţa acestora. 

E. Activităţile elevilor 
După  anunţarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale, copii formeză grupuri omogene. 

Fiecare grupă primeşte o sarcină,după care selectează datele cu ajutorul unei muzee virtuale. 
Prima  grupă selectează date biografice(evenimente cele mai importante ale vieţii) despre 

Arany János. 
A doua grupă culege date despre începutul carierei literare a scriitorului. 
A treia grupă studiază materiale despre apariţia operelor literare ale scriitorului în pictura 

maghiară. Selectează 5 picturi pe care le prezintă apoi cu ajutorul proiectorului şi le analizează. 
A patra grupă studiază materiale ce prezintă ilustraţii de cărţi ale operelor  făcute de Zichy 

Mihaly. 
După studiu grupele prezintă materilele găsite. Folosesc  notiţe, computer,proiector. 
Copii apreciază  activitatea  de colaborare, se discută despre greutăţi şi avantaje  sesizate. 
Copii ascultă  textul literar, prefaţă-versuri al operei Toldi. Formulează găndurile spontane 

opiniile, sentimentele legate de poveste.  
 Folosesc Dex on-line,  ce oferă explicaţii la cuvintele al căror sens nu  este  ştiut de elevi. 
Urmează studiu literar:  
Discuţie despre raportul dintre realitate şi ficţiune  
Clasificarea personajului după criteriile învăţate 
Identificarea modalităţilor de caracterizare ale personajului principal 
Identificarea   procedeelor de expresivitate în textul liric 
Concluzionare rolul prefata-versului 
G..  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Copii vor fi apreciaţi oral pe baza observării curente. 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Limba si literatura maghiară 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 ora 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Dezvoltarea competenţelor digitale 
Dezvoltarea competenţelor  lingvistice 
 Formarea la elevi a unei gândiri autonome, reflexive, critice. 

Dezvoltarea competenţei de a înţelege conţinutul şi mesajul textelor scrise 
Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul 
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literaturii 
Dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi. 
Tipul de activitat 
descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Informarea,culegerea şi procesarea datelor 
Utilizarea de softuri  educaţionale în cadrul realizării temei date 

Abilităţi de lectură şi expresie 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculator, proiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Cărţi cu operele lui Arany Janos 
Manualul de limba şi literatura maghiară 
Metodologia 
Folosirea TIC,conversaţia, studiu literar 
Cronologie sugerată 
1. Anuţarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale 
2. Formarea grupurilor omogene 
3. Prezentarea sarcinilor de învăţare şi dirijarea învăţării 
4. Prezentarea  materilalelor  găsite 
5. Aprecierea activităţii în grup 
6. Lectură propriu-zisă 
7. Prezentarea opiniilor spontane 
8. Explicaţie de cuvinte 
9. Discuţie despre raportul dintre realitate şi ficţiune 
10. Clasificarea personajului după criteriile învăţate 
11. Identificarea modalităţilor de caracterizare ale personajului principal 
12. Identificarea   procedeelor de expresivitate în textul liric 
13. Concluzionare:rolul prefaţa-versului 
14. Realizarea feed-back-ului 
Sugestii şi sfaturi  
Este important existenţa unei sarcini precise sau a unui proiect care să mobilizeze elevul 

şi să orinteze în activitatea sa. 
Evaluare 
Chestionare orală, observarea curentă 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Arany Janos a devenit celebru cu opera Toldi, care apare în manualele şcolare de litertură 

maghiară de  mai mult de 120 ani şi a fost foarte apreciată de copii  fiecărei epoci.Prefaţă- 
versurile ale operei  este scrisă şi pentru voi, vă invită să intraţi în lumea operei. 

Ce efect are asupra voastră această invitaţie? Aş  dori să răspundeţi la această întrebare. 
Mai întîi însă  ne vom plimba împreună într-un muzeu vitual,  ca să aflăm căt mai multe 

despre acel om, care ne-a dăruit  aceasta  minunată operă. 
Reflectare asupra întrebării directoare  
Fiecare grupă primeşte o sarcină. 
Materiale (dacă există)  
Notiţe,cărţi 
Măsuri de securitate a activităţii 
  



	  

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336 

57	  

Activitatea propriu-zisă 
Copii rezolvă sarcina de lucru specificată grupei în care aparţin prin utilizarea de softuri  

educaţionale. 
 

Sugestii 
Este necesar  ghidarea elevului în căutările sale pe Internet,trebuie soluţionate situaţiile în 

care nu toţi elevii s-au implicat în cadrul activităţii în grup. 
Analiza 
 
Investigaţii suplimentare 
Relaţia între Arany si Petőfi 
Evaluare  
Observare curentă 
Utilizarea calculatorului în ora de literatură 

 
 
c. Matematică 
 Matematică, a VII – a,  Asemănarea triunghiurilor – aplicaţii practice, Chetreanu Mihaiela – 

Cipriana, Şcoala “Andrei Şaguna” Turda, Cluj,  
A. Introducere  
Oferiţi o scurtă descriere a disciplinei la care se aplică tema integratoare, nivelului clasei, tot 

ceea ce are relevanţă pentru proiectarea lecţiei interdisciplinare, dar în termeni generali, etc. 
Tema Computerul partener în instruire se pliază foarte bine pe disciplina matematică. 

Matematica poate deveni atractivă, chiar distractivă atunci când eliminăm rigiditatea şi 
reorganizăm programul. Disciplina matematică este avantajată de calculator. Profesorul explică 
cu uşurinţă geometria  atunci când elevul are posibilitatea de a vedea în spaţiu fiecare corp 
geometric predat la clasa a VIII-a şi nu numai. Lecţiile pot fi atractive, iar rigiditatea materiei se 
estompează.  

Pentru aceasta, însă, este nevoie ca elevul să fie învăţat din clasele mici cu predarea pe 
calculator, mai ales la geometrie. Chiar dacă nivelul clasei este mediu, elevii pot fi atraşi spre 
studiul matematicii. Folosind calculatorul la cât mai multe lecţii învăţăm elevul să-l utilizeze nu 
numai în procesul de comunicare, ci şi în procesul de cunoaştere şi dezvoltare, ajutând astfel la 
integrarea individului în societate. Cei care ştiu să folosească foarte bine un calculator au 
avantajul de a-şi găsi un loc de muncă mult mai uşor şi se adaptează repede schimbărilor 
tehnologice. 

 Am aplicat această temă integratoare la geometrie, unei clase a VII-a, o clasă de nivel 
mediu. Impactul lecţiei asupra clasei a fost unul pozitiv, elevii fiind receptivi la ceea ce le-a fost 
prezentat, deoarece au văzut şi latura practic-aplicativă a noţiunilor teoretice pe care ei le-au 
studiat până atunci, nu numai la matematică. 
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B. Conţinutul educaţional  
Calculatorul poate simula eficient experimente, fără a se substitui lucrărilor de laborator, 

contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii înconjurătoare.  
Instruirea asistată de calculator prezintă anumite avantaje cum ar fi: 
1. folosirea posibilităţilor oferite de calculator pentru captarea atenţiei; 
2. reactualizarea cunoştinţelor predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a 

învăţării; 
3. la evaluarea prin teste, itemii sunt distribuiţi de către calculator în ordine aleatoare, ceea 

ce face evaluarea mai eficientă; 
4. diminuarea erorilor de apreciere datorate stresului sau oboselii examinatorului; 
5. diminuarea stărilor emoţionale ale elevului, a timidităţii sau a emotivităţii; 
6. calculatorul reacţionează la fiecare răspuns al elevului; 
Se impune refacerea subiectelor tradiţionale pentru a promova studiul activ, gândirea critică 

şi creativă, crearea conţinuturilor şi instrumentelor educaţionale în vederea folosirii eficiente a 
TIC. 

 Se observă însă o reţinere din partea acelor elevi ale căror familii nu au posibilitatea de 
a le pune la dispoziţie un calculator. Elevii intră în contact cu acesta doar la orele organizate la 
şcoală, acestea fiind de multe ori insuficiente, sau, se presupune că deja ei ştiu să opereze cu 
el. 

D. Lista activităţilor elevilor 
Lecţia are ca scop principal calcularea lungimilor de segmente cu ajutorul teoremei lui 

Thales, teoremei fundamentale a asemănării, asemănării triunghiurilor folosind aplicaţii practice 
variate. Acesta este de fapt scopul principal al acestei unităţi de învăţare. De asemenea, tot 
aici, elevii trebuie să stabilească asemănarea dintre două figuri geometrice cu ajutorul 
teoremelor studiate. Utilizarea calculatorului în vizualizarea acestor tipuri de probleme face mai 
atractivă şi mai pe înţelesul lor disciplina matematică şi răspunde întrebărilor pe care elevii le 
adresează profesorilor aproape tot timpul: Asta la ce îmi foloseşte? Cadrele didactice trebuie să 
găsească elevilor corespondent în viaţa cotidiană a noţiunilor pe care ei le studiază. Ar fi ideal 
ca o mare parte a materiei să poată fi pusă în practică pe teren, dar abundenţa noţiunilor care 
trebuie studiate nu permite acest lucru. 

 Rămâne deci, ca profesorul să găsească corespondent în cotidian  şi, eventual, 
prezentarea cu ajutorul calculatorului să răspundă întrebărilor elevilor. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci 

pentru a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa 
didactică fundamentală. Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la 
schimbări majore în ceea ce priveşte strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de 
predare şi de învăţare, modificând radical rolul profesorului. Când computerele sunt folosite în 
clase, profesorii observă că se schimbă stilul de predare, permiţându-le elevilor o mai mare 
autonomie în studiere.  

Înţelegerea matematicii atunci când apelăm la calculator este mult mai uşoară comparativ cu 
acele ore în care profesorul îşi expune partea de teorie, iar elevii trebuie să o aplice în 
rezolvarea de probleme. Se trece astfel de la monoton la aplicabilitate practică. Lecţiile devin 
mai atractive, iar elevii reţin mult mai repede şi mai uşor noţiunile studiate.  

Chiar dacă timpul necesar pregătirii lecţiilor este mult mai mare, softul educaţional astfel 
obţinut face ca elevii să îndrăgească această materie care este considerată una dintre cele mai 
dificile.  

F. Activităţile elevilor 
În această lecţie am urmărit punerea elevului în faţa unor situaţii reale pentru a calcula 

înălţimile diferitelor obiecte, folosindu-se de Soare sau de noţiunile studiate la fizică. Elevul 
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trebuie să conştientizeze că tot ceea ce ei studiază în şcoală are aplicabilitate practică în viaţa 
de zi cu zi. 

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Elevii au fost activi, fiind interesaţi de legăturile cu cotidianul. Aceştia au ştiut să găsească 

corespondenţa dintre problemele prezentate şi cele care au fost date temă pentru acasă, 
arătându-se curioşi care a fost modalitatea de calcul a înălţimii Piramidei lui Keops. 

 

         
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
 
Disciplina 
        matematică 
Nivelul clasei 
        clasa a VII-a 
Durata  
        50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
        Antrenare 
Obiectivele învăţării/Competenţe vizate 
- dezvoltarea capacităţii elevilor de a transpune în cazuri particulare noţiunile teoretice 

învăţate 
- dezvoltarea capacităţii de corelare între noţiunile teoretice şi aplicabilitatea acestora 
- dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme cotidiene aplicând noţiuni şi metode 

matematice 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă 
Abilităţile exersate de elevi 
Aveţi în vedere să descrieţi abilităţi dobândite de elevi şi în alte contexte de învăţare la 

disciplina predată sau la alte discipline 
- abilitatea de a aplica în practică noţiuni teoretice 
- abilitatea de a problematiza aspectele practice întâlnite în viaţa cotidiană 
- abilitatea de a particulariza noţiuni generale şi de a generaliza aspecte concrete particulare 
- abilitatea de a lucra în echipă şi de a coopera cu ceilalţi 
- abilitatea de a comunica  
- abilitatea de a evalua informaţiile oferite de ceilalţi membri ai echipei 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul, videoproiectorul 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Caietele elevilor, prezentări ppt, fişa de lucru, trusa geometrică 
Metodologia 
Elevilor li se prezintă titlul lecţiei, Asemănarea triunghiurilor – aplicaţii practice şi obiectivele 
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acesteia: stabilirea relaţiei de asemănare dintre două triunghiuri, determinarea de lungimi de 
segmente cu ajutorul cazurilor de asemănare a triunghiurilor, asocierea dintre problemele 
teoretice şi cele practice.     

Recapitularea materiei necesară pentru desfăşurarea lecţiei se face cu ajutorul prezentării 
PowerPoint realizată de către o echipă de lucru formată din elevii cei mai buni ai clasei. Această 
prezentare a fost expusă de membri echipei de lucru cu ajutorul videoproiectorului, pentru 
reactualizarea noţiunilor studiate în orele anterioare, în cadrul acestui capitol.  

Profesorul apreciază munca elevilor şi modalitatea de prezentare a acestora. Acesta 
apreciază corectitudinea datelor, modalitatea de realizare şi complexitatea materialului 
prezentat.           

Pentru consolidarea cunoştinţelor şi pentru aplicarea în practică a părţii teoretice anterioare, 
profesorul foloseşte tehnica Mozaic. Profesorul împarte clasa în 5 grupe de lucru, grupe formate 
din câte 4 elevi. În cadrul fiecărei grupe, elevii s-au numărat de la 1 la 4. S-au constituit apoi 4 
grupe de experţi. Fiecare grupă a primit câte o prezentare Power Point în care au avut 
prezentată câte o problemă cu aplicabilitate practică, rezolvată pe caz general, urmând ca după 
studierea modalităţii de rezolvare a problemei, aceasta să fie prezentată colegilor din grupele 
iniţiale.  

Grupa 1 de experţi a primit următorul material: 
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    Grupa 2 de experţi a avut de studiat materialul: 

      
 

       
 
        Grupa 3 de experţi a avut de analizat următoarea problemă: 
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        Grupa 4 de experţi a studiat următorul material: 

                                              

 
 
        Grupele şi-au analizat problemele primite. Dacă au întâmpinat dificultăţi în înţelegerea 

materialului primit, elevii au apelat la ajutorul profesorului care a venit cu informaţii 
suplimentare. După expirarea timpului de lucru, experţii s-au întors în grupele iniţiale unde şi-au 
prezentat fiecare problema pe care au analizat-o în grupele de experţi. Ceilalţi membri şi-au 
notat toate problemele şi au pus întrebări profesorului acolo unde experţii nu au fost suficient de 
expliciţi. 

        Elevii primesc ca temă pentru acasă o fişă de lucru care cuprinde 3 probleme cu 
caracter practic, fiecare din ele folosind una dintre problemele prezentate de către experţi în 
cadrul grupelor de lucru. Pentru asigurarea feed-back-ului activităţii, elevii, împreună cu 
profesorul, determină pentru fiecare problemă de pe fişă problema corespunzătoare din clasă 
care trebuie utilizată pentru rezolvare.         

          Pe lângă această fişă de lucru, elevii mai primesc ca şi temă sarcina de a se 
documenta în legătură cu modul de calcul a înălţimii piramidei lui Keops, modalitate descoperită 
de Thales. Profesorul specifică elevilor care sunt sursele de informaţii de unde pot culege date 
corecte – www.didactic.ro, www.mateinfo.ro, www.wikipedia.ro.  

Cronologie sugerată 
Conturaţi o agendă a discuţiei temei, investigaţiei şi analizei datelor colectate de către 

elevi 
-      reactualizarea cunoştinţelor prin prezentarea PowerPoint făcută de elevi 10 minute  
- împărţirea în cele 5 grupe, formarea grupelor de experţi şi primirea sarcinilor de lucru 5 

minute 
- rezolvarea sarcinii primite 15 minute 
- prezentarea în grupele de bază a materialelor 15 minute 
- asigurarea feed-back-ului 5 minute 
Sugestii şi sfaturi  
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Se pot găsi foarte multe probleme cu caracter practic referitoare la acest capitol important 
din geometria clasei a VII-a. În funcţie de timpul pe care cadrul didactic îl are la dispoziţie, ar fi 
indicat ca aplicabilitatea unor astfel de probleme să se facă în teren - unele pot fi realizate în 
curtea şcolii. 

Evaluare 
Furnizaţi itemii de evaluare şi răspunsurile la aceştia  
 Se propune fiecărui elev, ca şi temă pentru acasă, câte o fişă de lucru care conţine 3 

probleme practice cu aplicabilitate numerică la problemele studiate în timpul lecţiei, precum şi 
informare asupra calculului înălţimii Piramidei lui Keops. 

Tema 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Specificaţi o întrebare directoare şi subliniaţi obiectivele vizate 
Există figuri geometrice care “seamănă”,  dar care, prin suprapunere, nu coincid. Oare putem 

să folosim acest aspect şi să aplicăm asemănarea triunghiurilor în cotidian? O întrebare pusă 
de către elevi, întrebare la care profesorul trebuie să răspundă. Acesta, prin asocierea cu 
cotidianul, va folosi asemănarea triunghiurilor în situaţii posibile de viaţă.  

Pentru aceasta profesorul trebuie să găsească probleme cât mai interesant şi cât mai utile, 
probleme în care să fie folosite cât mai multe din disciplinele studiate în şcoală. 

Reflectare asupra întrebării directoare 
Dacă este nevoie furnizaţi informaţii despre tema abordată, oferind elevilor referinţe 

de lectură 
Aplicabilitatea noţiunilor teoretice este, dacă se poate numi aşa, noua tendinţă în sistemul 

românesc de învăţământ. Se urmăreşte astfel adaptabilitatea sistemului pentru viitoarele teste 
de tip PISA care se doresc a fi introduse în sistemul românesc de învăţământ. Datorită faptului 
că aceste teste folosesc matematica şi ştiinţele îmbinate, este bine ca problemele care sunt 
propuse pentru rezolvare elevilor să respecte acest principiu - legătura dintre matematică, 
fizică, chimie, biologie, geografie.  Pentru aceasta însă, este nevoie de un efort susţinut atât din 
partea cadrelor didactice, cât şi a elevilor.  

- Cîrjan, Florin, Didactica matematicii, Editura Corint, 2002 
- Dăncilă, I., Matematică aplicată, Editura Bogdana 
- www.didactic.ro 
- www.mateinfo.ro 
- www.mate30.lx.ro 
- www.wikipedia.ro 
Materiale (dacă există)  
Dacă este necesar, furnizaţi elevilor o listă de materiale necesare 
- Prezentare Power Point realizată de elevi  
- Prezentări Power Point care conţin modele de probleme practice realizate pe caz 

general 
- Caietele elevilor 
- Fişa de lucru cu aplicaţii numerice pentru problemele teoretice analizate 
- Trusa geometrică 
Măsuri de securitate a activităţii 
Dacă este necesar listaţi avertizările şi precauţiile necesare în derularea activităţii  
- Elevii nu vor atinge prizele în care sunt calculatoarele pentru a evita curentarea 
- Elevii nu vor introduce pixuri, creioane sau compasuri în priză 
- Elevii nu vor accesa internetul 
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Activitatea propriu-zisă 
Dacă este necesar asiguraţi dirijarea pe paşi a activităţii elevilor 
Elevii care au întocmit prezentarea Power Point îşi prezintă materialul realizat, material care 

este apreciat de către profesor pentru corectitudine şi pentru modul de realizare.  

              
 

              
 

           
Elevii sunt apoi împărţiţi în 5 grupe de câte 4 elevi. Aceste grupe se reîmpart în 4 grupe de 

experţi, grupe care primesc câte o problemă de studiat. După studierea acestor probleme în 
cadrul grupelor de experţi, întrebând profesorul acolo unde nu au înţeles, elevii se întorc în 
grupele iniţiale şi prezintă colegilor problemele la care sunt experţi. După ce toate problemele 
au fost prezentate în cadrul grupelor iniţiale şi rezolvate eventualele neînţelegeri, elevii primesc 
tema pentru acasă. Pentru asigurarea feed-back-ului, elevii răspund întrebărilor adresate de 
către profesor. Acesta doreşte să vadă dacă elevii reuşesc să identifice problemele prezentate 
în clasă printre problemele primite ca şi temă. 

Elevii îşi notează corespondenţa între probleme pentru a le fi mai uşor la tema pentru acasă. 
Aceştia îşi notează de asemenea şi tema suplimentară, aceea de a căuta modalitatea de calcul 
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a înălţimii Piramidei lui Keops, profesorul indicându-le sursele de informare de unde se pot 
documenta. 

Sugestii 
Dacă este necesar specificaţi sugestiile utile în derularea dirijată/autonomă a activităţii   
- elevii au fost împărţiţi în mod aleator în 5 grupe, formându-se grupe eterogene.  
- cadrul didactic va sprijini activitatea fiecărei grupe acolo unde întâmpină greutăţi. 
- cadrul didactic mediază eventualele neînţelegeri survenite în cadrul grupelor de elevi 
Analiza 
Dacă este nevoie sugeraţi analiza ce poate sprijini interpretarea datelor colectate de 

către elevi  
Profesorul a fost un îndrumător din umbră în cadrul acestei lecţii. A supravegheat elevii, 

îndrumându-i atunci când aceştia au ajuns în impas. Prin realizarea feed-back-ului, profesorul a 
putut spune că elevii au găsit cu uşurinţă corespondenţa între probleme, acest lucru 
semnificând faptul că obiectivele lecţiei au fost atinse. Elevii au văzut care este importanţa 
legăturii dintre teoretic şi practic cu ajutorul unor probleme simple.  

Investigaţii suplimentare 
Dacă este nevoie furnizaţi sugestii pentru o activitate viitoare sau care aprofundează 

tema  
Este indicată rezolvarea a cât mai multe probleme practice, iar în limitele timpului disponibil 

efectuarea de experimente în teren. Se pot folosi şi celelalte cazuri de asemănare a 
triunghiurilor. Se va insista mai mult asupra problemelor în care se aplică teorema 
fundamentală a asemănării şi teorema lui Thales, pentru a vedea care este diferenţa dintre ele. 

Evaluare  
Includeţi itemi de evaluare 
Evaluarea se face oral prin aprecierea de către cadrul didactic a gradului de realizare a 

corespondenţei între problemele prezentate în timpul orei şi cele primite pentru acasă, precum 
şi a gradului de implicare a fiecărui elev în munca pe care a depus-o în cadrul grupelor de lucru. 

 
d. Geografie – istorie 
 Geografie, a VIII-a, România – coordonate europene, Răchită Laurean, Şcoala Generală, 

Şeulia de Mureş,jud. Mureş 
A. Introducere 
Studierea Geografiei României are vechi tradiţii: algoritmul de parcurgere şi predare se 

bazează pe o abordare liniară, de la „poziţia geografică” la „turism”. 
Geografia se ocupă cu interacţiunile dintre societate şi mediu înconjurător în contextul 

poziţiei şi localizării, îşi propune să explice caracteristicile şi amplasarea populaţiei, faptelor, 
evenimentelor şi rolul lor în evoluţia suprafeţei terestre. Caracteristica ei specifică este aceea că 
studiază, pe baza sintezei din alte discipline, incluzând ştiinţele fizice şi umaniste, organizarea 
în viitor a relaţiilor dintre populaţie şi mediul ei de viaţă. 

Studiul geografiei ar trebui să depăşească – ori de câte ori este nevoie – spaţiul sălii de 
clasă, realitatea înconjurătoare fiind orizontul cel mai potrivit de înţelegere a faptului geografic. 
Ceea ce nu poate acoperi geografia, referitor la spaţiul înconjurător, o poate face tehnologia 
informaţiei; în acest scop computerul este considerat un partener ideal în formarea şi 
dezvoltarea abilităţilor TIC.   

B. Conţinutul educaţional  
Geografia este un important mijloc de promovare a educaţiei individuale şi aduce o 

importantă contribuţie la educaţia internaţională, educaţia pentru mediu înconjurător şi pentru 
dezvoltare. Profesorii de geografie trebuie să dezvolte: cunoaşterea şi înţelegerea, deprinderi, 
atitudini şi valori. 

Educaţia prin Geografie presupune: 
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     - o dimensiune internaţională şi o perspectivă globală în educaţie; 
     - înţelegerea şi respectul pentru toţi oamenii, culturile, civilizaţiile, valorile şi modul lor de 

viaţă; 
     - conştiinţa interdependenţei globale; 
     - disponibilitatea din partea individului de a participa la rezolvarea problemelor comunităţii 

sale şi a lumii în general. 
C. Lista activităţilor elevilor  
Calculatorul permite modelarea unor fenomene ce au loc în condiţii dificil de realizat; 

calculatorul  poate simula eficient experimente, fără a se substitui lucrărilor de laborator,  
contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii înconjurătoare.  

Principalele activităţi prevăzute în cadrul unităţii de învăţare sunt:     
*conceperea şi realizarea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, cu ajutorul 
tehnologiei TIC;  

*realizarea de pliante, broşuri, utilizând documente predefinite oferite de MS WORD, care să 
popularizeze activitatea desfăşurată; 

*realizarea unui CD tematic – „Vecinii României”; 
*accesarea site-urilor corespunzătoare, necesare şi utile pentru realizarea cerinţelor 

activităţii; 
*realizarea unui album pe calculator cu imagini din toate ţările vecine României; 
*comunicarea prin Internet cu colegii şi cooperarea în rezolvarea problemelor şi sarcinilor de 

lucru. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
Aplicarea TIC pune la dispoziţia elevilor, controlul asupra studiilor; le va permite şi îi va 

sprijini să-şi modeleze curriculum-ul în jurul nevoilor personale şi să înveţe le timpul lor, în ritmul 
lor şi în mediul lor. Elevii au posibilitatea de a-şi modela cunoştinţele, de a reflecta interesele 
personale, având acces la o gamă largă de resurse de învăţare de înaltă calitate digitală. 

Competenţa digitală este una din cele opt competenţe cheie şi constă în utilizarea 
tehnologiilor multimedia pentru a regăsi, a stoca, a crea, a prezenta şi a schimba informaţii. 

F. Activităţile elevilor 
Tema „România – coordonate europene” cuprinde o scurtă descriere a poziţiei ţării noastre 

în cadrul continentului european, importanţa coordonatelor geografice care întretaie teritoriul 
României, consecinţele social-economice, legăturile în dezvoltare ale ţării noastre cu Uniunea 
Europeană şi date legate de suprafaţă, populaţie, vecini şi puncte extreme. 

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluarea elevilor şi a activităţii lor se realizează prin prezentarea albumelor, expunerea lor 

în sălile de clasă şi pe holuri, albume care cuprind diverse imagini din ţările vecine României. 
Evaluarea trebuie să fie cât mai obiectivă, de aceea procesul de evaluare presupune 

realizarea mai multor operaţii care vizează măsurarea, interpretarea şi aprecierea datelor 
obţinute, precum şi adoptarea deciziilor.   

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Geografie 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata 
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
Explorare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
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- Creşterea interesului de a învăţa; 
- Dezvoltarea competenţei de comunicare; 
- Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare; 
- Cunoaşterea elementelor care definesc poziţia geografică a ţării noastre; 
- Înţelegerea specificului carpato- danubiano-pontic a teritoriului României. 
Tipul de activitate  
Investigaţie limitată, cercetare dirijată, descoperire dirijată. 
Abilităţile exersate de elevi 
Integrarea şi utilizarea resurselor Internet; 
Crearea de produse utile. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
TIC 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Manualul de geografie, Atlas, Globul geografic,Harta politică a Europei, Harta fizică a 

României. 
Metodologia 
Descoperire dirijată 
Pe ce continent este situată România? 
Care sunt coordonatele geografice care o străbat şi ce rol au acestea? 
Care sunt vecinii României? 
Care este suprafaţa şi populaţia ţării noastre? 
Care sunt punctele extreme ale României? 
Cronologie sugerată 
Urmărind Harta politică a Europei şi Harta fizică a României,  identificaţi răspunsurile corecte 

la următoarele întrebări: Pe ce continent este situată România? 
Care sunt coordonatele geografice care o străbat şi ce rol au acestea? 
Care sunt vecinii României? 
Care este suprafaţa şi populaţia ţării noastre? 
Care sunt punctele extreme ale României? 
Sugestii şi sfaturi  
Sprijin elevii în a se conecta la noi surse de informaţii pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, 

incluzând bibliografia recomandată şi site-uri specializate pentru întocmirea albumului „Vecinii 
României”. 

Evaluare 
Evaluarea elevilor şi a activităţii lor se realizează prin prezentarea albumelor, expunerea lor 

în sălile de clasă şi pe holuri, albume care cuprind diverse imagini din ţările vecine României. 
Evaluarea trebuie să fie cât mai obiectivă, de aceea procesul de evaluare presupune 

realizarea mai multor operaţii care vizează măsurarea, interpretarea şi aprecierea datelor 
obţinute, precum şi adoptarea deciziilor.   

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
- Care este poziţia României în cadrul continentului european?                                                    

Creşterea interesului de a învăţa; 
- Dezvoltarea competenţei de comunicare; 
- Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare; 
- Cunoaşterea elementelor care definesc poziţia geografică a ţării noastre; 
Înţelegerea specificului carpato- danubiano-pontic a teritoriului României. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Urmărind harta Europei, stabilim poziţia României în cadrul continentului, apoi identificăm 
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vecinii ţării noastre. Utilizând site-uri specializate căutăm imagini din şi despre ţările vecine  
României pe care le arhivăm şi la final le aşezăm sub forma unui album foto. 

Materiale (dacă există)  
Manualul de geografie, Atlas, Globul geografic,Harta politică a Europei, Harta fizică a 

României 
Măsuri de securitate a activităţii 
Măsurile de securitate valabile pentru Cabinetul de Informatică. 
Activitatea propriu-zisă 
Urmărind Harta politică a Europei şi Harta fizică a României,  identificaţi răspunsurile corecte 

la următoarele întrebări: Pe ce continent este situată România? 
Care sunt coordonatele geografice care o străbat şi ce rol au acestea? 
Care sunt vecinii României? 
Care este suprafaţa şi populaţia ţării noastre? 
Care sunt punctele extreme ale României? 
Urmărind harta Europei, stabilim poziţia României în cadrul continentului, apoi identificăm 

vecinii ţării noastre. Utilizând site-uri specializate căutăm imagini din şi despre ţările vecine  
României pe care le arhivăm şi la final le aşezăm sub forma unui album foto. 

Sugestii 
Sprijin elevii în a se conecta la noi surse de informaţii pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, 

incluzând bibliografia recomandată şi site-uri specializate pentru întocmirea albumului „Vecinii 
României”. 

Analiza 
Am stabilit poziţia României în cadrul continentului, apoi am identificat vecinii ţării noastre. 

Utilizând site-uri specializate am căutat imagini din şi despre ţările vecine  României pe care le-
am arhivat şi la final le-am aşezat sub forma unui album foto cu numele „Vecinii României”. 

Investigaţii suplimentare 
Se poate realiza un album foto sau un CD tematic – „Monografia satului meu”. 
Evaluare  
Evaluarea elevilor şi a activităţii lor se realizează prin prezentarea albumelor, expunerea lor 

în sălile de clasă şi pe holuri, albume care cuprind diverse imagini din ţările vecine României. 
Evaluarea trebuie să fie cât mai obiectivă, de aceea procesul de evaluare presupune 

realizarea mai multor operaţii care vizează măsurarea, interpretarea şi aprecierea datelor 
obţinute, precum şi adoptarea deciziilor.   
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 Istorie,  a VII -a B, State totalitare, Stan Liana Emanuela, Şcoala  cu clasele I-VIII “ Avram  

Iancu ”  Turda, CLUJ, 
A. Introducere  
            Şcoala românească trebuie să răspundă cerinţelor societăţii contemporane, să 

pregătească tineri capabili să se adapteze la o lume a globalizării. Societatea în care trăim, 
definită drept o societate a cunoaşterii şi a învăţării permanente are nevoie de oameni flexibili, 
capabili să aplice competenţele dobândite în şcoală, să înveţe pe tot parcursul vieţii. În această 
societate dinamică şi hiper-tehnologizată,  procesul educaţional cunoaşte o adaptare 
permanentă la cerinţele societăţii.Profesorul secolului XXI trebuie să-şi centreze demersul 
pedagogic pe noile interese ale elevului – calculatorul.  Atracţia exercitată de noile tehnologii, 
asupra elevilor,  poate fi „exploatătă” pentru a-i motiva să înveţe. Educaţia nu mai poate fi 
concepută în afara progresului tehnologic şi nu poate ignora beneficiile aduse de noua 
tehnologie în creşterea calităţii actului didactic, a interesului elevilor faţă de propriul demers 
pedagogic.  

B. Conţinutul educaţional  
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 Integrarea noilor tehnologii în procesul de învăţare este o provocare atât pentru profesor cât 
şi pentru elev. Astăzi, mai mult ca niciodată, într-o societate dinamică dascălul trebuie să fie 
deschis oportunităţilor oferite de noile tehnologii. Utilizarea acestora la clasă poate transforma 
actul didactic într-un proces inter-activ şi „permanent” în spaţiul virtual.  

Aplicarea TIC în activitatea didactică conferă lecţiilor, în funcţie de abilităţile/competenţele 
fiecărui profesor, un dinamism perceput de elevi ca fiind pozitiv. În acest sens, se poate 
constata interesul elevilor faţa de disciplina predată cu ajutorul noilor tehnologii, creşterea 
motivaţiei faţă de studiu, creativitate în realizarea cerinţelor, menţinerea atenţiei prin 
interactivitate şi activitate la clasă. 

D. Lista activităţilor elevilor  
 Conform instrucţiunilor din soft-ul educaţional 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
F. Activităţile elevilor  
Utilizarea calculatorului şi respectarea instrucţiunilor cerute de soft-ul educaţional. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii  
- întrebări cu itemi închişi 
- prezentarea unor imagini 
- exprimarea punctului de vedere 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
STAN LIANA-EMANUELA 
Disciplina 
ISTORIE 
Nivelul clasei 
Mediu 
Durata  
1 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
antrenare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
C1: Elevii cunosc simbolurile regimurilor totalitare 
C2: Elevii definesc regimurile totalitare  
C3: Elevii explică asemănările regimurilor, practicilor totalitare  
C4: Elevii încadrează în spaţiu evenimentele studiate 
C5: Elevii înţeleg cauzele instaurării regimurilor totalitare în Europa 
C6: Elevii prezintă trăsăturile regimurilor totalitare 
C7: Elevii formuleză un punct de vedere pe baza unei imagini, a unui text, a unui film 
C8: Elevii compară regimurile totalitare 
C9: Elevii îşi dezvoltă o atitudine tolerantă, bazată pe respectarea drepturilor omului 
C10. Elevii identifică particularităţile regimurilor studiate 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
 Abilităţi de comunicare 
 Abilităţi de relaţionare 
 Abilităţi de analizare 
 Abilităţi de utilizare TIC 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
calculoatare 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
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calculatoare 
Metodologia 
 Analiza, descoperire, prezentare 
Evaluare 
Elevul trebuie să opereze cu valori reprezentând  tematica studiată.  
Elevul va selecta răspunsul pe care îl consideră corect.  Chiar dacă se poate verifica la 

fiecare pas, utilizatorul nu are dreptul decât la o singură încercare de răspuns. 
Elevul trebuie să urmărească cele două secvenţe de film care prezintă revoltele din Egip şi 

Libia. Prin aplicarea tuturor noţiunilor studiate, în cadrul unităţii de învăţare,  elevul va răspunde 
întrebării finale. Răspunsul implică opinia argumentată a elevului cu privire la regimurile politice.  

Modalitatea de autoevaluare se face prin comunicare cu colegii şi profesorul. 
Analizând graficul elevul va selecta răspunsurile pe care le consideră corecte. 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Prin interacţiunea la fiecare moment dintre elev şi propria-i învăţare se pune un mare accent pe: 
- acoperirea dificultăţilor de învăţare care apar atunci când lecţia este predată în mod tradiţional 
- facilitarea înţelegerii noilor concepte pe baza imaginilor, sunetelor, textelor 
- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de explorare, 

investigare şi rezolvare de probleme 
- favorizarea învăţării inter-active prin efort propui dirijat 
- suscitarea şi menţinerea interesul elevilor 
Elevul înţelege modul de funcţionare a statului totalitar.În cadrul problemelor de evaluare are 

posibilitatea să-şi  consolideze noţiunile studiate şi să aprecieze valorile şi principiile promovate de 
statele democrate. 

Materiale (dacă există)  
calculatoare 
Măsuri de securitate a activităţii 
Copiii trebuie să respecte ordinea şi să se manifeste cu seriozitate în îndeplinirea sarcinilor de 

lucru. 
Activitatea propriu-zisă 
 Elevii urmăresc şi aplică cerinţele soft-ului educaţional 
M1 propune o suită de scene animate, reprezentând spaţiul geografic, timpul, titlul lecţiei, statele 

totalitare ilustrative pentru celelalte momente ale lecţiei, având menirea de a capta atenţia elevului. 
Elevii au posibilitatea să urmărească flash-ul ascultând muzica lui W.A. Mozart – Integrala  prin 
acţionarea butonului play 
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M2-1 Elevul descoperă definiţia totalitarismului, cauzele care au dus la instaurarea acestor 
regimuri şi ideologiile care le-au generat. Acţionând cursorul pe imaginea simbolurilor totalitare, pe 
ecran apar casete de hypertext descoperind semnificaţia acestora. Evaluarea momentului se 
realizează prin intermediul celor două întrebări deschise, apoi elevul poate trece la momentul 
următor.   Modalitatea de autoevaluare prin comunicare cu profesorul. La fiecare moment există şi 
un element de autoevaluare pas cu pas, elevul neputând trece mai departe până când nu rezolvă 
sarcina de lucru, astfel urmărindu-se atingerea obiectivelor operaţionale propuse. 

 

 
 
M2-2 Pe ecran apare un text referitor la prezentarea trăsăturilor comune statelor totalitare şi  

explicarea unor concepte noi. De asemenea, elevul vizualizează o animaţie cu liderii totalitari 
ascultând materialul audio. Evaluarea momentului se realizează prin două întrebări relevante 
momentului. Modalitatea de autoevaluare se face prin compararea rezultatului cu cel al colegilor 
sau prin comunicare cu profesorul. 
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M3 Pe ecran apare un text referitor la modul de preluare a puterii. Elevul analizează şi compară 

textele şi imaginile, descoperă modul instaurării puterilor totalitare în U.R.S.S., Italia Germania. 
Acţionând cursorul pe numele dictatorilor, pe ecran apar casete de hypertext ce conţin materiale 
vizuale cu date biografice.Evaluarea se realizează printr-o întrebare cu alegere singulră şi o 
întrebare cu răspuns deschis. Feedback-ul pentru răspunsul corect, la întrebarea cu alegere 
simplă, este culoarea verde a întrebării. În cazul unui răspuns greşit întrebarea va avea culoarea 
roşie. Prin intermediul întrebării deschise elevul are posibilitatea să-şi exprime opinia cu privire la 
regimurile totalitare. Modalitatea de autoevaluare se face prin compararea rezultatului cu cel al 
colegilor sau prin comunicare cu profesorul. 
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M4 Analizând modelul grafic, elevul descoperă elementele caracteristice/ particularităţile 

regimurilor totalitare. Pe ecran apare un text facilitator referitor. Analizând textele, elevul identifică 
şi explică ideile politice ale celor trei lideri. El are posibilitatea de investigare  şi de descoperire a 
unor informaţii din surse suplimentare(cele trei citate). Exprimându-şi corect opinia, elevul 
demonstreză înţelegerea particularităţilor regimurilor totalitare. Modalitatea de autoevaluare se face 
prin compararea rezultatului cu cel al colegilor şi prin comunicare cu profesorul. 

Prin intermendiul imaginilor elevul descoperă şi o altă latură – cea artistică - a dictatorilor opusă 
ideii totalitare.  
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M5-1 Pe ecran apare un text explicativ. Elevul analizează textul şi descoperă informaţii despre 

gulag şi îndoctrinarea cetăţenilor. Explicaţia este însoţită de două materiale audiovizuale relevante. 
Evaluarea momentului se realizează printr-o întrebare deschisă solicitându-i elevului un răspuns 
bazat pe opinia personală. Modalitatea de autoevaluare se face prin discuţii cu colegii şi  
profesorul. 

 

 
 
M5-2 Pe ecran apare un text explicativ însoţit de două materiale adiovizuale. Materialele 

audiovizuale prezintă două discursuri politice, un discurs comunist şi unul nazist, elevul având ca 
sarcină de lucru să compare cele două tipuri de discurs. În sprijinul comparaţiei vine subtitrarea 
discursurilor în limba engleză. Elevul are posibilitatea de investigare  şi de descoperire a unor 
informaţii din surse suplimentare. Pe baza  investigaţiei elevul răspunde întrebării 
deschise.Formulând o opinie clară elevul demonstreză înţelegerea fenomenului de îndoctrinare a 
societăţii.  

Modalitatea de autoevaluare se face prin comunicare cu colegii şi profesorul. 
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M5-3 Pe ecran apare un text explicativ şi imaginea unui afiş. Elevul descoperă prin investigaţii 

succesive mesajul transmis de un afiş. El înţelege rolul afişului în propaganda politică. Înţelegerea 
afişului sudiat se verifică  în cadrul evaluării. Modalitatea de autoevaluare se face prin comunicare 
cu colegii şi profesorul. 

 
 

 
 
M5-4 Elevul descoperă influenţa liderului asupra poporului. Textul facilitator îl ajută să înţeleagă 

rolul propagandei în societatea totalitară. Cultul personalităţii conducătorului este exemplificat prin 
cele trei prezentări audiovizuale. Citatul, dintr-un discurs aparţin lui A. Hitler, sprijină înţelegerea 
adeziunii faţă de dictator. Elevul trece mai departe după ce  răspunde întrebării.  
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M6-1 Elevul descoperă modul de funcţionare a economiei comuniste. Înţelege abuzurile 

economiei comuniste, mijloacele prin care erau încălcate drepturile omului în U.R.S.S., folosirea 
propagandei în scop economic. Elevul trebuie să aleagă răspunsurile corecte. Evaluarea se 
realizează printr-o întrebare cu alegere duală Feedback-ul pentru răspunsul corect este culoarea 
verde a întrebării. În cazul unui răspuns greşit întrebarea va avea culoarea roşie. Nu poate trece la 
pasul următor până nu se autoevaluează. 

 
 

 
M6-2 Elevul descoperă modul de funcţionare a economiei naziste şi fasciste. Înţelege 

mecanismele economice şi modul prin care erau eliminaţi „adversarii economici”. Nu poate trece la 
pasul următor până nu se autoevaluează. 
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Sugestii 
Este important:  
 să încurajăm elevii să pună  întrebări pentru o mai bună înţelegere a informaţiilor.  

Analiza 
Elevii au fost sinceri  şi au scris atributul care-l caracterizează pe fiecare.  
Investigaţii suplimentare 
Ca temă de reflecţie cadrul didactic propune elevilor să se gândească în ce măsură punctele lor 

tari i-ar putea ajuta în cariera profesională dorită. 
Evaluare  
M7-1 Este un moment de evaluare finală a cunoştinţelor şi deprinderilor acumulate prin 

parcurgerea aplicaţiilor despre totalitarism. Scopul momentului este de a aplica noţiunile ştiinţifice 
învăţate în rezolvarea unor probleme ce implică înţelegerea funcţionării statelor totalitare. Elevul 
trebuie să opereze cu valori reprezentând  tematica studiată. Elevul va selecta răspunsul pe care îl 
consideră corect. Chiar dacă se poate verifica la fiecare pas, utilizatorul nu are dreptul decât la o 
singură încercare de răspuns. Pentru a selecta răspunsul, utilizatorul trebuie să apese cu mouse-ul 
doar pe una/două din cele patru variante care apar sub problemă. Pentru întrebările cu varinte de 
răspuns, dacă răspunsul ales este corect, întrebarea va apărea evidenţiată prin culoarea verde. 
Exerciţiul de asociere – casetele rămân asociate doar dacă sunt poziţionate corect cu ajutorul 
mouse-ul. Nu poate trece la pasul următor până nu se autoevaluează prin verificare. 
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M7-2 Analizând graficul elevul va selecta răspunsurile pe care le consideră corecte. Chiar dacă 

se poate verifica la fiecare pas, utilizatorul nu are dreptul decât la o singură încercare de răspuns. 
Pentru a selecta răspunsurile, utilizatorul trebuie să apese cu mouse-ul doar pe două din cele patru 
variante care apar sub problemă. Pentru întrebările cu varinte de răspuns, dacă răspunsul ales 
este corect, întrebarea va apărea evidenţiat prin culoarea verde. Pentru întrebarea cu răspuns 
direct elevul trbuie să citească textul şi să completeze răspunsul. Nu poate trece la pasul următor 
până nu se autoevaluează. 
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M7-3 Elevul trebuie să urmărească cele două secvenţe de film care prezintă revoltele din Egipt 

şi Libia. Prin aplicarea tuturor noţiunilor studiate, în cadrul unităţii de învăţare,  elevul va răspunde 
întrebării finale. Răspunsul implică opinia argumentată a elevului cu privire la regimurile politice. 
Modalitatea de autoevaluare se face prin comunicare cu colegii şi profesorul. 
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e. Biologie 
 Biologie cl. a VII-a D,  Organele de simţ, Benyi-Czeler Annabella, Şcoala cu clasele I-VIII 

“Nicolae Titulescu„ Cluj 
A. Introducere 
Biologia este cea mai fascinantă dintre ştiinţele care se predau în şcoală. Viaţa, este 

subiectul care se studiază cu interes şi plăcere începând cu cei mai tineri discipoli şi continuând 
în toată ierarhia vârstelor. 

Biologia, ca disciplină integrată în aria curriculară “Matematică şi ştiinţele naturii”, are menirea de a 
participa la formarea competenţelor de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinire şi dezvoltare 
personală, pentru incluzie socială şi inserţie profesională.  

Studiul biologiei vizează pregătirea şcolară temeinică pentru integrarea optimă în viaţa 
activă, educaţia pentru sănătate a generaţiei tinere, formarea unui comportament ecologic la 
elevi, iniţierea în specialitate, ca bază de orientare şcolară şi profesională. 

Atent gândită, bine desfăşurată şi corect evaluată poate deveni un cadru optim al dezvoltării 
şi formării elevilor. 

Înseamnă activităţi de implicare a elevilor în toate etapele orei, înseamnă metode de lucru 
activ-participative, formative. 

B. Conţinutul educaţional  
Calculatorul permite modelarea unor fenomene ce au loc în condiţii dificil de realizat, el se 

dovedeşte util în exploatarea unui model în care anumite elemente sunt parametri variabili şi 
modifică calităţile intrinseci. Calculatorul poate simula eficient experimente, fără a se substitui 
lucrărilor de laborator, contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii înconjurătoare. 

Folosirea calculatorului de către profesor şi elevi rezultă modificări la nivelul 
comportamentelor intelectuale, emoţionale, sociale. Creşte interesul de a învăţa, creşte 
frecvenţa la ore, rezultă obţinerea unei mai bune concentrări, stimulează lucrul în echipă, 
îmbunătăţeşte rezultatele şcolare. 

Scopul acestei lecţii interdisciplinare a fost creşterea interesului asupra corpului uman, 
dezvoltarea spiritului de echipă, dezvoltarea capacităţii de a interpreta date, de a aduna date 
utilizând tehnologie modernă (calculator, internet), de a dezvolta creativitatea şi învăţarea 
utilizării unor programe de prezentare. 

C. Lista activităţilor elevilor  
Activităţile elevilor sunt educative, formative, activ-participative, captivante. Scopul lor este 

dobândirea unor cunoştinţe noi şi utilizarea celor vechi,  să manifeste interes şi iniţiativă pentru 
documentarea despre o temă cu ajutorul calculatorului şi internetului, să realizeze o prezentare 
interesantă, captivantă în Power Point şi să manifeste cooperare în diferite situaţii de 
comunicare.  

Activităţile dezvoltă la elevi aptitudini tehnologice, aptitudini de interpretare şi selectare 
informaţii cu ajutorul calculatorului,  aptitudini de a  transfera, structura şi aplica cunoştinţe de la 
o arie curriculară la alta. 

D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări). 
Activităţile propuse pentru predarea temei interogatoare „Computerul partener in instruire„ au 

ca scop dezvoltarea mai multor inteligenţe şi abordarea temei din punct de vedere 
interdisciplinar. 

Ariile curriculare atinse: 
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 Biologia: însuşirea unor cunoştinţe despre organele de simţ 
 Limbă şi comunicare: exprimare, comunicare 
 Educaţie civică: norme sociale 
 Educaţie Tehnologică: utilizarea calculatorului 
 Fizică: fenomene optice, vibraţiile şi sunetul, solubilitate 
 Chimie: pigmenţii din retină 

E. Activităţile elevilor  
1. Formarea de grupe eterogene după data de naştere 
Ø se formează 5 grupe, câte unul pentru fiecare organ de simţ 
Ø fiecare grupă primeşte un bileţel cu numele organului de prezentat 
2. Elevii se documentează de pe internet pe baza instrucţiunilor scrise de profesor pe tablă 
3. Grupele realizează prezentarea în Power Point 
4. Fiecare grupă prezintă prezentarea în faţa clasei 
5. Completează fişele de lucru primit de la profesor 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Se realizează astfel: 
Ø pe tot parcursul lecţiei 

 
Ø la sfârşitul lecţiei 
Are următoarele forme 
Ø profesor – elev 
Ø elev-elev    
Se realizează prin: 
Ø urmărirea atentă a activităţii elevilor pe tot parcursul orei 
Ø prin realizarea prezentării şi prezentarea acestuia  
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Benyi-Czeler Annabella 
Disciplina 
Biologie 
Nivelul clasei 
Clasă gimnazială; cl a VII-a D, Secţia maghiară 
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Durata  
3 oră 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Obiective:  
Ø se bazează pe capacitatea de a aduna, interpreta, analiza informaţii şi a le folosi în 

realizarea unei prezentări pe calculator   
Ø formarea unor aptitudini şi deprinderi necesare la orele de ştiinţe, în scopul înţelegerii 

mai uşoare, în scopul formării unor abilităţi de înţelegere, interpretare şi comunicare. 
Competenţe:  
Ø competenţe lingvistice, competenţe civice, competenţe ştiinţifice şi tehnologice, 

competenţe pentru a învăţa să înveţi 
Tipul de activitate 
 interpretarea unor texte nonliterare, observare, descoperire 
 adunare de informaţii de pe internet, investigaţie, descoperire, realizarea unei prezentări 

Abilităţile exersate de elevi 
 abilităţi de utilizare a calculatorului, abilităţi de a realiza o prezentare 
 abilităţi de a exersa spiritul de echipă, abilităţi de înţelegere a textelor ştiinţifice 
 abilităţi de a  interpreta texte,  abilităţi de selectare a informaţiilor 
 abilităţi de comunicare 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculator, internet 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Calculator, videoproiector, fişe de lucru 
Metodologia 
Învăţare prin descoperire, problematizare, învăţare cu ajutorul calculatorului  
Cronologie sugerată 
Pentru adunarea de date am alocat 1 oră, Pentru realizarea prezentării 1 oră, Prezentarea 1 

oră 
Sugestii şi sfaturi  
Fişele de lucru au fost completate acasă pe baza informaţiilor adunate şi prezentate 
Evaluare 
Urmărirea riguroasă a activităţii fiecărei grupe – pe tot parcursul orei, ajutarea elevilor la 

nevoie. 
La sfârşit evaluarea prezentării.  
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Întrebare directoare:  
 Cum puteţi utiliza calculatorul pentru a învăţa? 

Obiective vizate: 
 capacitatea de a aduna şi selecta informaţii de pe internet, a realiza o prezentare Power 

Point şi a o prezenta 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Elevii utilizează cunoştinţele despre calculator sau însuşesc noi cunoştinţe în scopul realizării 

unei prezentări Power Point. 
Materiale (dacă există)  
Calculator, videoproiector, fişe de lucru 
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Măsuri de securitate a activităţii 
Atenţie riguroasă din partea profesorului – nu se umblă la prize, nu se bea şi nu se mănâncă 

în laborator. 
Activitatea propriu-zisă 
1. se formează grupe eterogene 
2. se împart sarcinile 
3. adună informaţii de pe internet 
4. realizează prezentarea 
5. prezintă tema 
6. completarea fişelor 
Sugestii 
Profesorul coordonează riguros activitatea elevilor şi ajută la nevoie 
Analiza 
Se va discuta completarea fişelor de lucru în ora următoare 
Investigaţii suplimentare 
 
Evaluare  
Realizarea prezentării şi prezentarea ei. 
 
f. Informatică/TIC 
 Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor / Informatică, IX-XII,  Platforma Moodle (Învăţare 

şi evaluare la clasă), Pop Maria-Monica, Grup Şcolar Industrial ”Tehnofrig” şi Liceul ”Victor 
Babeş” 

A. Introducere  
MOODLE sau Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment – denumeşte o 

platformă de instruire dinamică dezvoltată multimodular sub un mediu orientat obiect. 
Altfel spus, Moodle este un sistem de management al cursurilor (Course Management 

System – CMS), un pachet software creat pentru a ajuta profesorii să realizeze cursuri de 
calitate online şi să coordoneze rezultatele celor ce învaţă/studenţilor. Astfel de sisteme sunt 
uneori numite Learning Management Systems (LMS) (Sisteme de coordonare/management a 
învăţării), Virtual 

Learning Environments (VLE) (Medii de învăţare virtuală) si Learning Content Management 
Systems (LCMS) (Sisteme de management al conţinutului de învăţare).  

Utilizatorii au nevoie doar de un browser (e.g., IE, Firefox, Safari) pentru a participa la un 
curs în Moodle. Moodle este un program Open Source, ceea ce înseamnă ca oricine este liber 
să-l downloadeze gratis, să îl folosească, modifice şi chiar să-l distribuie (în termenii licenţei 
generale publice GNU - General Public License). Moodle rulează fără modificări pe platforme 
Unix, Linux, Windows, Mac OS X, Netware şi orice alt sistem care suporta PHP, incluzând 
majoritatea furnizorilor de web (cei de găzduiesc paginile web). Informaţia este stocată într-o 
singură baza de date: MySQL si PostgreSQL sunt cele mai bine suportate, dar poate fi folosit şi 
cu Oracle, Access, Interbase, ODBC şi altele. 

B. Conţinutul educaţional  
Pe parcursul unui an şcolar elevii au un cont disponibil în care pot intra şi au la dispoyiţie 

materiale de învăţare şi materiale de evaluare. 
Platforma e-learning aduce foarte multe avantaje unei companii dacă resursele şi activităţile 

din aplicaţie sunt administrate corespunzător de către profesor:  
- Elevul poate să acceseze platforma de la birou sau de acasa. Astfel, fiecare isi va crea 

propriul sau ritm de invatare.  
- Un alt avantaj care il oferă platforma de e-learning este scăderea cheltuielilor legate de 

birotica, fişe imprimate cu temele de lucru.  
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- Un avantaj foarte important este reprezentat de faptul ca elevul este la birou si poate prelua 
orice problema daca este nevoie de el. 

C. Lista activităţilor elevilor  
Elevii vor parcurge de-a lungul orelor de teorie materialele, iar la finalul capitolului se va 

putea da un test de verificare. Toate temele şi testele elevilor vor fi vizibile pentru profesor şi 
astfel notarea va fi eficientă. 

D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Instruirea asitată de calculator prezintă avantaje care pot fi sintetizate astfel: 
1. la fiecare temă elevul este informat despre ceea ce învaţă fapt care duce la sporirea 

motivaţiei şi la favoriza învăţării; 
2. sunt folosite posibilităţile oferite de calculator pentru captarea atenţiei; 
3. se reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a 

învăţării; 
4. la evaluarea prin teste itemii sunt distribuiţi de către calculator în ordine discretă, ceea 

ce face evaluarea mai eficientă „lipseşte copierea”; 
5. lucrul se realizează în ritm propriu; 
6. creşte caracterul obiectiv al aprecierii; 
7.  are loc diminuarea erorilor de apreciere datorate stresului sau oboselii examinatorului; 
8. are loc diminuarea stărilor emoţionale ale elevului, a timidităţii sau a emotivităţii; 
9.  se reactualizează cunoştinţele predate anterior pentru a asigura continuitatea logică a 

învăţării; 
10.  materialul de învăţat este introdus în succesiunea: prezentarea informaţiilor şi 

procedeelor de lucru, exemple de sarcini rezolvate, sarcini de lucru pentru elev; 
11.  calculatorul reacţionează la fiecare răspuns al elevului; 
12. fiecare temă abordată este compusă dintr-un ansamblu de unităţi de interacţiune, graţie 

cărora activitatea elevului poate fi monitorizată. 
E. Activităţile elevilor  
Parcurgerea materialelor teoretice 
Realizarea testelor de evaluare 
Realizarea temelor- proiectelor 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii  
Evaluarea elevilor pe baza testelor este dată de sistemul MOODLE, temele sunt adăugate 

de elevi la termenul stabilit.  
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
Nivelul clasei 
Clase nivel liceal, diferite profiluri şi specializari 
Durata  
1 an şcolar 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
explorare, explicare, elaborare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
 fixarea scopurilor individuale care, combinate cu iniţiative ca centru pentru copii dotaţi şi 

talentaţi şi dezvoltarea testelor online, vor ajuta elevii să-şi atingă potenţialul în ritmul propriu 
 să fie capabili să-şi aplice cunoştintele în moduri noi si creative; 
 să aibă nivel înalt de învăţare, gândire şi aptitudini raţionale precum conceptualizarea şi 

rezolvarea problemelor; 
 să aibă discreţia pentru a şti când să folosească TIC şi capacitatea de a-l folosi în mod 
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eficace la nevoie; 
 să fie capabil să preia cu încredere proprietatea învăţării lor. 

Tipul de activitate 
Descoperire dirijată, investigaţie/cercetare dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Abilitatea de a-şi modela cunoştinţele, de a reflecta interesele personale, având acces la o 

largă gamă de opţiuni curriculare, inclusiv cursuri susţinute de la distanţă de profesori şi experţi 
în domeniu care folosesc TIC, prin accesul la resurse de învăţare de înaltă calitate digitală, 
oricând şi de oriunde este nevoie. 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Instruirea asistată de calculator 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Lecţii, teste încărcate în aplicaţia Moodle locală 
Metodologia 
Învăţarea prin descoperire 
Cronologie sugerată 
Parcurgerea materialelor teoretice 
Realizarea testelor de evaluare 
Realizarea temelor- proiectelor 
Sugestii şi sfaturi  
Instruirea asistată de calculator se poate folosi cu încredere la orice materie predată în 

liceu. 
Evaluare 
Testele din aplicaţia Moodle 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Credeţi că aplicaţia Moodle este eficintă în instruire? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie sunt acum mai accesibile tinerilor şi acasă, 

unde accesul la calculatoare şi Internet continuă să crească. În mod special, alte tehnologii cu 
potenţial educaţional (cum ar fi televiziunea digitală interactivă sau sofisticatele instrumente de 
jocuri) devin lucruri comune în viaţa tinerilor. 

Materiale (dacă există)  
Materialele încărcate în aplicaţie 
Măsuri de securitate a activităţii 
Realizarea în timp a proiectelor, temelor de casă şi a testelor 
Activitatea propriu-zisă 
Parcurgerea materialelor teoretice 
Realizarea testelor de evaluare 
Realizarea temelor- proiectelor 
Sugestii 
Elevii au acces la resursele de învăţare digitală în şcoala şi în afara ei, devenind mult mai 

importanta posibilitatea de a aduce una lânga alta aceste experienţe de învăţare. TIC este din 
ce în ce mai importantă pentru şcoala generală, pentru elevii ale căror studii pot include 
elemente vocaţionale şi pentru elevii cu nevoi speciale sau handicap medical, care îi împiedică 
să urmeze o clasă obişnuită. 

TIC poate să încurajeze părinţii pentru a participa în mod activ la acţiunile organizate de 
şcoală, prin contact direct cu profesorii şi pentru a discuta online cu alţi părinţi.  
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Analiza 
Elevii sunt mult mai motivaţi în realizarea sarcinilor (fiecare cu ritmul de lucru) 
- creşterea interesului de a învăţa; 
- creşterea frecvenţei la ore; 
- obţinerea unei mai bune concentrări; 
- stimularea lucrului în echipă; 
Investigaţii suplimentare 
Calculatorul poate simula eficient experimente, fără a se substitui lucrărilor de laborator, 

contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii înconjurătoare, astfel poate fi folosit şi la orele de 
ştiinţe. 

Evaluare  
 Test evaluare clasa a IX-a,  Test Hard IX--Nr.1,  Test Hard IX--Nr.2,  Test ECDL 1,  Test 

ECDL 2,  Test initial IX-X,  Test Word 2007 v1,  Test Word 2007 v2,  Test HTML v1,  Test HTML 
v2 

 
g. Educaţie tehnologică, palate şi cluburi ale copiilor 
 Fotocineclub – Artă fotografică şi cinematografică, Grupă elevi,  nivel avansat – clasele IX-

XII,  Softul educational – artă, tehnică şi pasiune, Muresan Delia, Clubul Copiilor Dej,  judeţul Cluj 
A. Introducere  
Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire 

pentru un viitor în bună măsură imprevizibil” (Jacques Delors) 
Avansul tehnologiei informationale schimbă radical modul nostru de viată,  de comunicare cu 

ceilalti,  de receptionare a informatiilor În secolul următor este de asteptat ca rolul calculatorului 
în viata noastră sa fie esential ; orice elev va trebui să stăpânească acest domeniu pentru a 
obtine cu usurintă ceea ce îsi doreste.  

In cazul de faţă, am pregătit această temă în cadrul cercului fotocineclub de la Clubul 
Copiilor Dej. Aici sunt înscrişi elevi de toate varstele,  din ciclul primar, până la cel liceal. 
Disciplina predată este „Arta fotografică şi cinematografică”. 

B. Conţinutul educaţional  
„Ambianţa  estetică agrebilă” în cadrul cercului extraşcolar înseamnă  posibilitatea de 

manifestare  sub diferite forme a copiilor în concordanţă cu varsta, temperamentul, caracterul, 
într-o  atmosferă    destinsă cu valenţe educative pozitive. 

Stimularea creativităţii materiale şi spirituale la elevi, cunoaşterea sinelui şi a celuilalt prin 
studiul proiectiv şi expresiv al producţiilor de atelier, şi nu în ultimul rand, educarea capacităţii 
de apreciere a complexităţii umane şi a frumuseţilor lumii  stau la baza acestui demers 
educaţional. 

Odată cu apariţia fotografiei digitale şi a costului ridicat la substanţele chimice necesare 
developării filmelor şi hartiei fotografice, activităţile din cadrul cercului utilizează în măsură de 
aproximativ 90% calculatorul, ca partener în învăţare.  Activităţile fiind cu caracter extraşcolar, 
sunt de obicei de tip atelier în care elevii lucrează individual sau în echipă.  

Aplicarea educaţiei artistice din învăţamantul şcolar în învăţămantul extraşcolar prin 
aprofundarea elementelor de limbaj artistic şi a culturii artei fotografice, are ca scop  
comunicarea cu şi pentru opera de artă. Dar aici urmărim şi dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, 
creativităţii, deprinderilor de muncă, manuirea unor unelte şi instrumente şi cunoaşterea 
diferitelor tehnici şi materiale fotografice.Acestea  vor conduce la aplicarea  cu plăcere de către 
elevi a unor tehnici de lucru deosebite şi dorinţa de a descoperii altele noi. 

Dintre multiplele activităţi desfăşurate în cadrul cercului, dependente de utilizarea 
calculatorului, amintim: realizarea de fotografii, prelucrarea imaginilor, realizarea de: felicitări 
simple şi personalizate pentru diferite ocazii (Crăciun, 8 Martie, onomastice, Sărbători Pascale), 
mărţişoare,colaje,  pliante, afişe, postere, diplome, reviste, albume foto, calendare, reportaje, 
filme de scurt metraj, ppt-uri, soft-uri educaţionale, etc. 
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D. Lista activităţilor elevilor  
Ø Se formează două grupe de elevi 
Ø Fiecare frupă primeşte sarcina de lucru (realizarea unui soft educaţional) 
§ Gr 1 – Realizarea soft-ului educaţional „Fotografia” 
§ Gr.2 -  Realizarea soft-ului educaţional „Baze-în chimia anorganică” 
Ø Discuţii libere cu privire la conţinut, structură 
Ø Pregătirea materialului teoretic, referitor la conţinut 
Ø Alegerea  programului de prelucrare a softului (PPT, Macromedia Flash, Titanium, etc) 
Ø Realizarea propriu-zisă a softului 
Ø Autoevaluare- prinverificarea funcţionalităţii acestuia 
Ø Evaluare – prin schimb de produse între cele două grupe  
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  

      Curriculum-ul disciplinei „Fotocineclub – artă fotografică şi cinematografică”, face parte din 
trunchiul comun al disciplinelor arte, pentru predarea disciplinei fiind necesare cunoştinţe din 
mai multe domenii, din diferite materii studiat de elevi la orele de: matematică, fizică, chimie, 
educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei 
computerizate. 

Abodarea temei alese se realizează prin transmiterea cunoştinţelor teoretice uzuale, 
experimentarea noţiunilor şi cunoştinţelor noi, dezbaterea esenţialului temei, aplicabilitatea 
practică în viaţa de zi cu zi a artei fotografice. 

Programa de opţional, propusă la începutul anului şcolar, cuprinde noţiuni generale despre 
fotografie, genuri ale artei fotografice, aparatul de fotografiat,materiale fotografice, compoziţia,  
fotografia şi computerul, proiecte practice,etc.  

Lipsa unor materiale didactice permanente( manuale) şi cunoştinţele elevilor de liceu de la 
profil informatică, ne-au determinat să iniţiem realizarea unor soft-uri educaţionale, pe care le 
vom folosi în cadrul lecţiilor de predare ( la cei mai mici), atât în cadrul cercului foto cat şi în 
cercuri cu alt profil. 

Ideea principală în realizarea  acestora  este împărţirea conţinutului educaţional (asa cum 
este prezentat în programa scolară) în părţi mici care pot fi reutilizate în diferite medii de 
învăţare oferind toate informaţiile necesare pentru planificarea unui soft . 

F. Activităţile elevilor 
Ø Folosirea internetului / manualelor de specialitate, pentru informaţiile necesare realizarii 

softului 
Ø Elevul foloseşte sursele oferite de Internet dăndui-se reperele de investigaţie 
Ø Elevul realizează slide-uri  sub îndrumarea profesorului, folosind cunostiinţele personale 

şi indicaţiile date de profesor 
Ø Elevul respectă regula de realizare cu privire la structura softu-rilor educaţioanle: 
Ø design educaţional(proiectare pedagogică), web design(proiectare interfaţă) ş integrare     

informatică  
Ø Elevul evaluează funcţionalitatea softului: modulară şi finală 
Ø Elevul oferă sugestii  pentru utilizarea unor materiale adiacente, de recuperare, 

dezvoltare a potenţialului creativ etc., cât si informaţii relevante pentru dezvoltatorii softului.  
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Evaluarea elevilor se face prin prezentarea softului,  funcţionarea acestuia şi respectarea 

structurii corecte. Fiind două grupe, acestea se vor evalua reciproc pe baza unor criterii 
stabilite: 

- funcţionare 
- conţinut educaţional 
- valoare  
- încadrare în timp 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina:  
Fotocineclub 
Nivelul clasei: 
liceu 
Durata:  
2 h 
Stadiul atins în ciclul învăţării:  
Explorare- elaborare- evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Ø formarea  intelectuală a elevilor, prin stimularea interesului faţă de nou, stimularea 

imaginaţiei,   
Ø dezvoltarea unei gandiri logice 
Ø stimularea inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ  
Ø Creşterea eficienţei activităţili de învăţare 
Ø Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 
Ø Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate 
Ø Dezvoltarea culturii vizuale 
Ø Asigurarea unui feed-back permanent 
Tipul de activitate  
Investigatie/cercetare dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Ø Abilitati  de identificare, analiza si valorificare a resurselor informationale cu care venim 

in contact ; 
Ø Abilitatea participantilor in a-si organiza propriul proces de invatare valorificand diverse 

tipuri de resurse; 
Ø Abilităţi de comunicare şi relaţionare 
Ø Deprinderi intelectuale şi practice, prin realizarea produselor individuale sau de grup 
Ø Abilităţi de utilizare corectă a calculatorului si a diferitelor programe 
Ø Abilitarea participantilor pentru a-si valorifica experienta personala in construirea unor 

produse 
Ø Abilităţi si deprinderi comportamentale care faciliteaza o mai bună adaptare pe plan 

social 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
In cadrul desfăşurării proiectului s-a folosit aparatură modernă;computer-acces internet, 

proiector,  scaner, programe: Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash 8, Movie  
Maker, Pinacle, etc 

Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Site-uri de specialitate, manuale de specialitate 
Metodologia 
Activitatea elevilor este dirijată prin metode de predare-învăţare activ-participative, prin 

întrebări de tip situaţii-problemă, conversaţie, cercetare 
Cronologie sugerată 
Ø Formarea grupelor 
Ø reactualizarea unor cunostinte, capacitati cu privire la genurile artei fotografice(gr 1) şi 

baze în chimia anorganică(gr 2) 
Ø prezentarea/crearea unor probleme, situatii-problemă –vizând structura unui soft 

educational 
Ø dirijarea invatarii prin strategii de: comunicare-invatare; actiune-cecetare;  instruire 

asistata pe calculator, şi vizitarea site-rilor foto 
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Ø evaluarea solutiilor adoptate pentru rezolvarea situatiilor-problema, 
Ø realizarea propriu-zisă a soft-ului 
Ø fixarea solutiilor/raspunsurilor prin aprofundare in conditii de interpretare, aplicare, 

analiza-sinteza, evaluare critica 
Ø realizarea propriu-zisă a soft-ului 
Ø evaluare finală 
Sugestii şi sfaturi  
Softul „Fotografia” -  este folosit în cadrul cercului foto, ca material didactic 
Softul „Baze” –  este pregătit pentru activitatea metodică a profesorilor de chimie – zona Dej 

din 22 noiembrie 2011, fiecare profesor primind câte un CD cu softul,  pe care îl va folosi la 
clasă. 

Evaluare 
Furnizaţi itemii de evaluare şi răspunsurile la aceştia  
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Grupa 1:  Care sunt  genurile artei  fotografice? 
Grupa 2: Care sunt noţiunile de bază studiate la chimie, la capitolul „Baze”? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Elevii vor căuta surse pe Internet sau din materiale documentare  
Materiale (dacă există)  
Atlas  Stiinţific, Revista Fotografia, Chimie anorganică, Manual Chimie cls.a VIII, etc. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Să se rezolve sarcinile în timpul alocat, anunţat de profesor 
Respect reciproc 
Activitatea propriu-zisă 
Elevii culeg date de pe internet, din manuale şi le sistematizează 
Realizează aplicaţia într-un program cunoscut ( Flash,  Titanium, pagină web – compilată, 

etc) 
Sugestii 
Se sugerează  elevilor să noteze datele si să sistematizeze informaţiile 
Analiza 
Se analizează datele şi informaţiile culese 
Investigaţii suplimentare 
Este de preferat ca în  conţinutul educaţional al softului să fie incluse capitole cu caracter 

„atractiv”  
De exemplu: Stiaţi că...? Aplicabilitate practică; Curiozităţi etc. 
Evaluare  
Funcţionalitatea produsului final 
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Soft 1: Fotografia 
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Softul 2: Baze 
 

     
 

     
 
h. Educaţie fizică şi sport 
 
 Pregătire sportivă practică – Handbal, a V-a, Elemente introductive în jocul de Handbal, 

Boncuţ  Mircea, Liceul cu Program Sportiv  din Cluj-Napoca 
A. Introducere  
Handbalul este un joc de echipă bazat pe principiul „fairplay-ului” 
Pe teren sunt două echipe masculine sau feminine care joacă una împotriva celeilalte, 

amândouă  
încercând să înscrie goluri cu mingea de handbal 
Echipa câştigătoare este aceea care înscrie cât mai multe goluri în timpul regulamentar de 

joc 
Echipa câştigătoare primeşte 2 puncte iar în caz de egalitate fiecare echipă primeşte câte 1 

punct 
În funcţie de sex şi de vârsta grupei se folosesc mingi de diferite mărimi 
Poarta  are 2m înălţime şi 3m lungime 
Meciul se desfăşoară pe o durata 2 X 30min în meciurile oficiale 
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B. Conţinutul educaţional  
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D. Lista activităţilor elevilor  
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E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  

Frumuseţea jocului de handbal constă în „fair-play’’ 
Fiecare echipă este formată  din maxim 14 jucători, pe câmp sunt 6 jucători  plus un portar 
În fiecare echipă jucătorii pot fi schimbaţi în timpul jocului 
Toţi jucătorii unei echipe poartă echipament identic, portarii poartă echipament diferit faţă de 

jucătorii de pe teren 
Jucătorilor nu le este permis să poarte obiecte care pot provoca rănirea celorlalţi combatanţi 
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Pe teren arbitrează 2 arbitri plus scoreri 
F. Activităţile elevilor 

Scopul acestei lecţii este descrierea jocului de handbal cu noţiunile specifice acestuia, 
prezentând pe scurt regulamentul care cuprinde, prezentarea echipamentului regulamentar al 
jucătorilor de câmp cât şi al portarului ambelor echipe. 

Se vor prezenta dimensiunile terenului cât şi modalitatea de arbitrare a jocului şi durata 
acestuia. 

Profesorul îşi va nota opiniile şi părerile elevilor cât şi acele sugestii menite să aducă un plus 
de  

atractivitate în predarea acestui joc sportiv. 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Elevii vor fi evaluaţi conform normelor elaborate de către  Federaţia Română de Handbal la 

probele obligatorii acestei discipline, în plus se va urmări şi gradul de însuşire al procedeelor în 
jocuri bilaterale. 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Pregătire sportivă de specialitate - Handbal 
Nivelul clasei 
Începător 
Durata  
20.09.2011 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Învăţare şi iniţiere 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
 
Tipul de activitate  
Explicare 
Abilităţile exersate de elevi 
Elevii au dobândit elementele de bază în practicarea handbalului 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
proiecţie şi demonstraţie 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
videoproiector, broşuri şi cărţi 
Cronologie sugerată 
s-a verificat pe finalul lecţiei gradul de recepţie al informaţiei transmisă de către profesor 

prin întrebări legate de temele prezentate în lecţie 
Evaluare 
30 m alergare de viteză, Săritura în lungime de pe loc,  Combinaţii între jucători, Aruncarea 

mingii de handbal la distanţă 
 

FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Prezentaţi în linii mari regulamentul  jocului de handbal 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Se pune la dispoziţia elevilor regulamentul şi toate materialele auxiliare necesare însuşirii 

corecte a regulamentului 
Materiale (dacă există)  
Regulamentul jocului de handbal al Federaţiei Române de Handbal 
Măsuri de securitate a activităţii 
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La începutul anului şcolar elevii semnează  fişa de protecţie, în care sunt aduse la 
cunoştinţa elevilor ceea ce este permis şi ce este interzis în timpul antrenamentelor 

Sugestii 
Profesorul explică şi demonstrează anumite reguli din regulamentul prezentat 
Evaluare  
Pe lângă cele menţionate mai sus se va nota elevul şi în urma răspunsurilor date la ora de 

antrenament 
 

2.3 Învăţământ liceal 
a. Limba si literatura română -  
 Limba şi literature română, Clasa a XI-a F, Studiu de caz Perioada paşoptistă, Ratiu 

Bogdan, Liceul Teoretic Bolyai Farkas 
 
A.Introducere  

Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea personalităţii 
elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul postşcolar 
la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaştere. Prin 
intermediul profesorului, elevii trebuie să-şi formeze în primul rând competenţele de comunicare 
indispensabile, în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională: să se 
exprime corect, clar şi coerent în limba maternă, să asculte, să înţeleagă şi să producă mesaje 
orale şi scrise, în diverse situaţii de comunicare.  

Studiul limbii şi al literaturii române are de asemenea o contribuţie esenţială la formarea unei 
personalităţi autonome a elevilor, capabile de discernământ şi de spirit critic, apte să-şi 
argumenteze propriile opţiuni, dotate cu sensiblitate estetică, având conştiinţa propriei identităţi 
culturale şi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.  

Valoarea comunicativ-funcţională a  modelelor oferite de profesor se relevă prin aplicaţiile şi 
anexele realizate zi de zi la clasă, textul literar fiind plasat în spaţiul interlocuţiunii, devenind 
discurs sau formă plină a comunicării, prin urmare implică interacţiune şi dialog, sub diverse 
forme, de la variantele de schematizare discursivă, la opinii  şi variante de argumente pentru 
construirea unui eseu.   

B. Conţinutul educaţional  
DACIA LITERARĂ 
Mihail Kogălniceanu, mentorul generaţiei paşoptiste, publică în 1840, în primul număr al 

revistei ieşene Dacia literară, articolul-program Introducţie, considerat manifest literar (text cu 
valoare de document pentru începutul unei mişcări literare/curent literar) al romantismului 
românesc.  

La începutul articolului, axat pe evidenţierea necesităţii unei literaturi originale şi naţionale, 
Kogălniceanu prezintă activitatea gazetelor româneşti, „foi periodice”, apărute anterior (Albina 
românească, 1 iunie 1829, Iaşi, din iniţiativa lui Gh. Asachi; Curierul românesc, 1829, Bucureşti, 
I.H. Rădulescu; Alăuta românească, Gazeta de Transilvania cu suplimentul Foaie pentru minte; 
Muzeul naţional, etc.). Faţă de aceste gazete, Dacia literară urmăreşte să aducă un suflu nou, 
sugerat şi de titlul revistei. Se respinge coloratura locală şi amestecul politicului, revista 
adresându-se scriitorilor români de pretutindeni pentru a publica scrisori originale: „…afară de 
politică, care li ia mai mult de jumătate din coloanele lor, tustrele au mai mult sau mai puţin o 
coloră locală. Albina este prea moldovenească, Curierul, cu dreptate poate, nu prea ne bagă în 
seamă, Foaia inimii, din pricina unor greutăţi deosăbite, nu este cu putinţă de a avea 
împărtăşire de înaintările intelectuale ce se fac în ambele principate”. Scopul acestei reviste 
este de a aduce „un repertoriu general al literaturii române”.  

Kogălniceanu fixează 4 coordonate ale articolului-program, şi anume: 
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- întemeierea spiritului critic în literatura română pe principiul estetic: „Critica noastră va fi 
nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăjmaşi ai arbitrariului, nu vom fi arbitrari în 
judecăţile noastre literare”.  

- afirmarea idealului de realizare a unităţii limbii şi a literaturii române: „În sfârşit, ţălul nostru 
este realizarea dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi”.  

- combaterea imitaţiilor şi a traducerilor mediocre, dorindu-se o literatură originală: „Dorul 
imitaţiei s-a făcut la noi o manie primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul naţional. (…) 
Traducţiile nu fac o literatură”. Kogălniceanu considera originalitatea ca fiind „însuşirea cea mai 
preţioasă a unei literaturi” motiv pentru care combate traducerile „care nu fac o literatură” şi 
imitaţia „care omoară în noi duhul naţional”.  

- promovarea unei literaturi originale, prin indicarea unor surse de inspiraţie în conformitate 
cu specificul naţional şi cu estetica romantică: „Istoria noastră are destule fapte eroice, 
frumoasele noastre ţări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti şi poetice 
pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta trebuinţă să ne 
împrumutăm de la alte naţii.” Tematica literaturii paşoptiste va fi: natura, istoria, obiceiurile şi 
tradiţiile poporului român.  

În încheierea articolului-program, autorul anunţă structura revistei, care va avea 4 părţi. Ideile 
enunţate în articolul-program şi promovate de revistă se reflectă în literatura română din secolul 
al XIX-lea.  

Prin prezentarea temelor literare în ultimul punct al articolului, dar şi prin diversele trimiteri 
spre trăsături: aspiraţia spre originalitate, refugiul în trecutul istoric, aprecierea valorilor 
naţionale şi a folclorului, îmbogăţirea limbii literare prin termeni populari, arhaisme sau 
regionalisme; devin un manifest literar al romantismului românesc.  

D. Lista activităţilor elevilor  
Perioada paşoptistă se încadrează în programa şcolară la perioada romantică a literaturii 
române, studiată în clasa a XI-a de toate filierele. În această unitatea se va studia Introductie la 
Dacia literară, I. H. Rădulescu – Zburătorul, Costache Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanul, iar 
apoi se va aborda romantismul eminescian. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Tema propusă se potriveşte pentru reliefarea Studiului de caz – Perioada Paşoptistă. Elevii au  
urmat o perioadă de documentare la Biblioteca Judeţeană Mureş, iar apoi sintetizat informaţia 
pe un document power point prin care să realizeze o prezentare interactivă pentru ceilalţi elevi 
şi să contribuie la dezvoltarea lor în societatea cunoaşterii 

F. Activităţile elevilor  
Realizarea unui studiu de caz 
Realizarea unui power point 
G. Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Limba şi literatura română 
Nivelul clasei 
bun 
Durata  
50 de minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate 

Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextual cultural în care 
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a apărut aceasta 
Realizarea corectă a unei prezentări power point 
Realizarea unui model modern de prezentare prin mijloace mass-media 
Tipul de activitate  
Demonstraţie interactivă 
Abilităţile exersate de elevi 
  Gândirea critică (abordarea problemelor în mod critic entru recunoaşterea şi respingerea 

îndoctrinării şi manipulării);  
·        Empatia  
·        Cooperarea 
·        Asertivitatea (capacitatea de comunicare clară într-o manieră non-agresivă);  
·        Abilitatea socială (abilitatea de a influenţa procesul de luare a deciziei în baza unor 

cunoştinţe unanim cunoscute, înmod constructiv şi non-discriminatoriu). 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Retroproiector, lapetop 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
DACIA LITERARĂ 
Mihail Kogălniceanu, mentorul generaţiei paşoptiste, publică în 1840, în primul număr al 

revistei ieşene Dacia literară, articolul-program Introducţie, considerat manifest literar (text cu 
valoare de document pentru începutul unei mişcări literare/curent literar) al romantismului 
românesc.  

La începutul articolului, axat pe evidenţierea necesităţii unei literaturi originale şi naţionale, 
Kogălniceanu prezintă activitatea gazetelor româneşti, „foi periodice”, apărute anterior 
(Albina românească, 1 iunie 1829, Iaşi, din iniţiativa lui Gh. Asachi; Curierul românesc, 1829, 
Bucureşti, I.H. Rădulescu; Alăuta românească, Gazeta de Transilvania cu suplimentul Foaie 
pentru minte; Muzeul naţional, etc.). Faţă de aceste gazete, Dacia literară urmăreşte să 
aducă un suflu nou, sugerat şi de titlul revistei. Se respinge coloratura locală şi amestecul 
politicului, revista adresându-se scriitorilor români de pretutindeni pentru a publica scrisori 
originale: „…afară de politică, care li ia mai mult de jumătate din coloanele lor, tustrele au 
mai mult sau mai puţin o coloră locală. Albina este prea moldovenească, Curierul, cu 
dreptate poate, nu prea ne bagă în seamă, Foaia inimii, din pricina unor greutăţi deosăbite, 
nu este cu putinţă de a avea împărtăşire de înaintările intelectuale ce se fac în ambele 
principate”. Scopul acestei reviste este de a aduce „un repertoriu general al literaturii 
române”.  

Kogălniceanu fixează 4 coordonate ale articolului-program, şi anume:  
- întemeierea spiritului critic în literatura română pe principiul estetic: „Critica noastră va fi 

nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăjmaşi ai arbitrariului, nu vom fi arbitrari 
în judecăţile noastre literare”.  

- afirmarea idealului de realizare a unităţii limbii şi a literaturii române: „În sfârşit, ţălul 
nostru este realizarea dorinţii ca românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi”.  

- combaterea imitaţiilor şi a traducerilor mediocre, dorindu-se o literatură originală: „Dorul 
imitaţiei s-a făcut la noi o manie primejdioasă, pentru că omoară în noi duhul naţional. (…) 
Traducţiile nu fac o literatură”. Kogălniceanu considera originalitatea ca fiind „însuşirea cea 
mai preţioasă a unei literaturi” motiv pentru care combate traducerile „care nu fac o literatură” 
şi imitaţia „care omoară în noi duhul naţional”.  

- promovarea unei literaturi originale, prin indicarea unor surse de inspiraţie în 
conformitate cu specificul naţional şi cu estetica romantică: „Istoria noastră are destule fapte 
eroice, frumoasele noastre ţări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt destul de pitoreşti 
şi poetice pentru ca să putem găsi şi la noi sujeturi de scris, fără să avem pentru aceasta 
trebuinţă să ne împrumutăm de la alte naţii.” Tematica literaturii paşoptiste va fi: natura, 
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istoria, obiceiurile şi tradiţiile poporului român.  
În încheierea articolului-program, autorul anunţă structura revistei, care va avea 4 părţi. 

Ideile enunţate în articolul-program şi promovate de revistă se reflectă în literatura română 
din secolul al XIX-lea.  

Prin prezentarea temelor literare în ultimul punct al articolului, dar şi prin diversele trimiteri 
spre trăsături: aspiraţia spre originalitate, refugiul în trecutul istoric, aprecierea valorilor 
naţionale şi a folclorului, îmbogăţirea limbii literare prin termeni populari, arhaisme sau 
regionalisme; devin un manifest literar al romantismului românesc.  

Introducere: paşoptismul & Dacia literară 
Poezia şi proza paşoptistă răspund în general direcţiilor şi principiilor formulate de Mihail 

Kogălniceanu în articolul Introducţie din primul număr al revistei Dacia literară, în sensul că 
este operă e influenţă socială, adaptată la momentul istoric şi chiar politic, conformă cu 
idealurile de libertate, egalitate şi unire. Acum se afirmă cu putere spiritul naţional, 
încrederea în valorile tradiţionale, populare, în istoria, natura şi folclorul românesc care devin 
acum, alături de evenimentele social-politice ale momentului, teme predilecte ale poeţilor. 
Reprezentanţi precum Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, 
Vasile Cârlova, Costache Negruzzi sunt receptaţi de către Paul Cornea „oamenii începutul 
de drum”. Paşoptismul românesc este varianta autohtonă a Romantismului Biedermeier care 
are caracteristici precum: idilismul, intimismul, temperarea pasiunilor, înclinaţia spre 
moralitate, resemnarea, valorile domestice, confortul spiritual, de asemenea elementele 
clasice şi iluministe se combină şi se confundă cu cele romantice.  

Revista care impune pentru prima oară un program substanţial pentru crearea literaturii 
naţionale este Dacia literară, apărută la Iaşi în anul 1840, sub îndrumarea lui Mihail 
Kogălniceanu. Revistă programatică, Dacia literară formulează, în Introducţiune, principalele 
surse tematice care stau la baza unei literaturi naţionale: folclorul autohton, istoria naţională 
şi natura patriei. În spiritul acestei recomandări novatoare se va dezvolta literatura noastră 
preromantică (momentul paşoptist) şi romantică (Eminescu), până aproape de începutul 
secolului nostru (semănătorismul şi poporanismul vin pe aceeaşi direcţie). De asemenea, 
revista se adresa românilor din toate cele trei ţări române, într-un moment politic dificil, în 
care unirea nu era încă posibilă. Această deschidere către toţi românii reprezintă primul pas 
către clădirea unei literaturi şi a unei limbi unitare. totodată, prin această revistă se atrage 
pentru prima oară atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă o literatură constituită 
exclusiv din traduceri. Odată cu Dacia literară începe să se estompeze moda traducerilor din 
literatura de duzină şi începe să se creeze o literatură originală. Kogălniceanu propune şi 
constituirea unui sistem de valori, printr-o critică obiectivă. Toate aceste idei au contribuit la 
crearea curentului naţional şi au deschis drumul literaturii moderne 

Metodologia 
Metoda studiului de caz 
Cronologie sugerată 
septembrie 2011 – informare asupra studiului de caz 
26 sept. – prezentarea primelor informaţii din bibliografie 
4 oct. – prezentarea conţinutului ştiinţific 
8 oct. Realizarea prezentării power point 
12 oct – prezentarea proiectului 
Sugestii şi sfaturi  
 
Evaluare 
 

Evaluarea a luat în vedere conţinutul ştiinţific şi: 
Diapozitive cu continutul specificat in cerinte  
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Prezenta animatiilor  
Prezenta tranzitiilor intre diapozitive  
Prezenta temei  
Prezenta sunetului  
Prezenta si functionalitatea butoanelor de actiune  
Prezenta tabelelor  
Prezenta listelor  
Prezenta imaginilor  
Prezenta grafic  
Combinarea adecvată a culorilor şi armonia prezentarii  
Proiectul pune în evidenţă creativitatea şi originalitatea grupului prin modul de abordare 

a temei  
Calitatea elementelor multimedia (imagini, sunete) este foarte bună  
Claritate în mesajul transmis evidenţiind tema  
Informaţia este prezentată corect din punct de vedere ortografic şi gramatical se 

utilizează caractere româneşti în prezentarea informaţii  
Echilibru şi simetrie  

 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
CARE E ROLUL PAŞOPTISMULUI ÎN EVOLUŢIA LITERATURII? CONTURAŢI UN 

CADRU COERENT? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Poezia lirică: pastelul (Vasile Cârlova, înserare, Ruinurile Tărgoviştii, Vasile Alecsandri, 

Pasteluri), idila (Vasile Alecsandri, Rodica), elegia (Vasile Cârlova, Păstorul întristat, Dimitrie 
Bolintineanu, O fată tânără pe patul morţii, Vasile Alecsandri, Steluţa), meditaţia (Grigore 
Alexandrescu, Meditaţie, Umbra lui Mircea. La Cozia, Anul 1848, Ion Heliade-Rădulescu, 
Visul, O noapte pe ruinele Tărgoi Hşteî), oda şi imnul (Vasile Cârlova, Marşul oştirii romane, 
Vasile Alecsandri, Odă ostaşilor romani, Hora Unirii, Deşteptarea României, Andrei 
Mureşanu, Un răsunet), satira şi epistola (Grigore Alexandrescu, Satiră, Duhului meu, Vasile 
Alecsandri, Epistolă generalului Florescu).  

Poezia epică: balada de inspiraţie folclorică (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul), balada 
istorică (Dimitrie Bolintineanu, Muma lui Ştefan cel Mare, Mircea şi solii), poemul (Vasile 
Alecsandri, Dumbrava Roşie, Dan, căpitan de plai), legenda (Vasile Alecsandri, Legenda 
ciocârliei, Legenda rândunicăi), fabula (Alexandru Donici, Fabule, Grigore Alexandrescu, 
Fabule), snoava în versuri (Anton Pann, Povestea vorbei), epopeea (Ion Heliade-Rădulescu, 
Anatolida, Mihaida, Dimitrie Bolintineanu, Traianida). 

Materiale (dacă există)  
Dicţionare de literatura, lapetop etc 
Măsuri de securitate a activităţii 
- 
Activitatea propriu-zisă 
Informare asupra studiului de caz 
prezentarea primelor informaţii din bibliografie 
prezentarea conţinutului ştiinţific 
Realizarea prezentării power point 
prezentarea proiectului 
Sugestii 
Presupune confruntarea elevului cu o situaţie din viaţa reală („caz”) cu scopul de a 
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observa, 
inţelege, interpreta sau chiar soluţiona. Un caz reflectă o situaţie tipică, reprezentativă si 

semnificativă pentru anumite stări de lucruri. 
Analiza 
- autenticitate; 
- implică o situaţie-problemă, care cere un diagnostic sau o decizie; 
- complet si relevant in raport cu obiectivele fixate; 
- stimulativ pentru elevi. 
Investigaţii suplimentare 
 
Evaluare  
Diapozitive cu continutul specificat in cerinte  
Prezenta animatiilor  
Prezenta tranzitiilor intre diapozitive  
Prezenta temei  
Prezenta sunetului  
Prezenta si functionalitatea butoanelor de actiune  
Prezenta tabelelor  
Prezenta listelor  
Prezenta imaginilor  
Prezenta grafic  
Combinarea adecvată a culorilor şi armonia prezentarii  
Proiectul pune în evidenţă creativitatea şi originalitatea grupului prin modul de abordare 

a temei  
Calitatea elementelor multimedia (imagini, sunete) este foarte bună  
Claritate în mesajul transmis evidenţiind tema  
Informaţia este prezentată corect din punct de vedere ortografic şi gramatical se 

utilizează caractere româneşti în prezentarea informaţii  
Echilibru şi simetrie  

Este conţinutul ştiinţific obiectiv si relevant 
 
b. Limba si literatura maternă/modernă 
 Limba franceza, Clasa a IX-a, Protejarea Mediul înconjurător, Abos Ligia-Gabriela, Grup 

Scolar “Lucian Blaga” Reghin, 
A. Introducere : 
În cadrul orelor de Limba franceza, unul dintre obiective a fost dezbaterea unor  probleme 

legate de mediul înconjurător, diversele tipuri de poluare, disparitia unor specii de plante si 
animale. Am început prin a separa mediul geografic de cel înconjurător, studiind asfel factorii de 
mediu naturali ce condiţionează anumite moduri de viaţă şi de activitate ale oamenilor, precum 
şi impactul lor asupra mediului înconjurător.  Computerul constiuie o unealta in informarea, 
realizarea prezentarilor si a sarcinilor de lucru.  

B. Conţinutul educaţional  
Elevii vor avea posibilitatea de a-si completa  si utiliza cunostintele dobandite imbinandu-le 

cu informatii noi. Lecţia va debuta printr-o prezentare Power Point în care avem descrise 
principalele componente ale mediului înconjurător şi impactul lor asupra acestuia. Elevii pot 
observa astfel cum factorul antropic aduce mari dezechilibre în mediu prin: înlaturarea 
vegetatiei, defrişările, care atrag după sine şi alte modificări precum: procese de versant, 
modificări climatice locale. Cele câteva aspecte negative, dar şi pozitive ne sunt redate cu 
ajutorul imaginilor. 
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Elevii vor fi grupati folosind metoda 6/3/5  cu scopul de a gasi solutii privind conservarea si 
protejarea mediului inconjurator. Prin „ Spirala conversatiei” ei vor dialoga cu partenerii asupra 
masurilor de urgenta si a problemelor legate de reciclare .  

Dupa vizionarea clipului Hymne Universel à l'environnement 
(http://www.youtube.com/watch?v=7LHPR_sGDE4&feature=related) elevii vor crea propriile slogane 
pe care le vor integra in prezentarile lor. 

Elevii asculta cantecul Aux Arbres Citoyens-Yahhick Noah, completeaza cuvintele lipsa si isi 
creeaza propriile desene.  

 

 
 

Poluarea  aerului    Defrişări 
În urmă cu două milenii, suprafaţa împădurită reprezenta 56% din suprafaţa uscatului, iar 

astăzi, reprezintă doar 26%. 
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     Din  nefericire ecosistemele au fost distruse în mare parte prin suprapăşunat şi utilizarea 

lor ca terenuri agricole. Aceste fenomene au produs foamete, epidemii, distrugerea 
şeptelului,migraţii intense ale populaţiei, reducerea suprafeţei lacului Ciad cu 2/5 şi moartea în 
ultimele decenii a 250.000 de persoane în vestul Africii. 

         
              Parcul Naţional Yellowstone                                               Parcul Naţional 

Yosemite 
           Este cel mai vechi parc naţional din lume 1872                                                                                          

       
                        Vulcanii noroioşi                                                                  Peştera Urşilor 
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D. Lista activităţilor elevilor  

Activitatile prevazute in cadrul acestei unitati de invatare :  
 -să definească mediul înconjurător 
-să enumere factorii care au impact asupra mediului 
-să compare efectele produse de poluare 
-sa explice cauzele producerii alunecarilor de teren  
-sa utilizeze corect termenii prin formarea de propozitii 
-sa completeze cantecul cu cuvintele lipsa la o a doua ascultare 
-sa creeze prezentari Power Point pe tema data 
- sa enumere obiecte cumparate si care se dovedesc a fi inutile 
- sa faca o lista cu ce se poate fi refolosit ori reciclat 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  

Definirea corectă a mediului înconjurător şi a elementelor care duc la formarea lui. 
F. Activităţile elevilor  

Clasa de elevi se imparte in 6 grupe a cate 4 elevi fiecare grupa primind câte o componentă a 
mediului inconjurător.  Liderul fiecarei grupe va prezenta aspectele legate componenta 
geografică primită şi impactul ei asupra mediului. 

Activitatea 1: Fiecare dintre cele 6 grupe va primi o fisa . Membrii fiecarei grupe vor trebui sa 
rezolve cerintele de pe fisa,dupa care liderul fiecarei grupe sa prezinte raspunsul dat.  

Activitatea 2: Fiecare din cele 6 grupe va prezenta cate trei solutii pentru protejarea mediului 
inconjurator. 

Activitatea 3: „Spirala conversatiei”  Elevii primesc biletele cu intrebari legate de mediul 
inconjurator si isi aleg partenerul de dialog . La semnalul profesorului acestia schimba 
partenerul precum si biletelul.  

Activitatea 4: Elevii vizioneaza clipul Hymne Universel à l'environnement, dupa care redacteaza 
propriile slogane pe care le vor include in prezentarile lor. 

Activitatea 5:  Elevii asculta cantecul “Aux Arbres Citoyens”-Yahhick Noah, completeaza 
cuvintele lipsa si isi noteaza ideile. 

Activitatea 6: Elevii citesc si rezolva exercitiile de pe fisa :  L’écologie et notre attitude écologique 
Activitatea 7 : Elevii urmaresc clipul cu Dominique Dimey in concert, aceasta fiind  

ambasadoare a proiectului Le Defi pour la Terre  ce vizeaza participarea si  mobilizarea copiilor 
in aceasta problema. Elevii vor extrage gesturile condamnabile  ale omului in relatie cu natura. 

Activitatea 8 : Ecoville  http://www.ecovillelejeu.com  Elevii asculta indicatiile jocului si 
construiesc un oras ecologic al viitorului. 

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Evaluarea elevilor trebuie încorporată în materialele activităţii, aceasta incluzând produsele 

activităţii elevilor, imagini ilustrative de la lecţie  
ØToţi elevii sunt evaluaţi prin observarea sistematică, se analizează participarea la lecţie, 

implicarea în munca pe grupe, felul în care răspund şi cum analizează situaţiile alese. 
Evaluarea se realizează şi prin foile completate de elevi, care se vor corecta oral şi în scris, dar 
şi prin autoevaluare, elevii deja ştiind să noteze şi să analizeze activităţile lor din timpul lecţiei. 
O bună metodă de evaluare a lecţiei este şi prin feed-back-ul de la finalul orei, după acesta 
profesorul va şti cum să-şi organizeze activitatea viitoare. 

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina: Limba franceza 
Nivelul clasei: foarte bun 
Durata : 50 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
elaborare 
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Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
- capacităţi de comunicare: 
       C1- la sfârşitul lecţiei elevii vor definii factorii ce contribuie la degradarea mediului 

inconjurator, 
       C2- elevii vor utiliza corect noţiuniile  de spaţiu geografic şi mediu înconjurător 
                   - capacităţi de tip cognitiv: 
       C3-  să înţeleagă care sunt cauzele ce favorizeaza mediul inconjurator 
       C4- să enumere principalii factori ce contribuie la degradarea mediului inconjurator, 
       C5- sa perceapă ordinea fenomenelor prezentate anterior, 
                   - capacităţi de tip –  aptitudini : 
       6- să-şi dezvolte memoria prin învăţare,   
       7- să-şi dezvolte capacităţile de sinteză şi analiză unor fenomene 
Tipul de activitate  : demonstraţie interactivă; demonstraţie dirijată; 
 
Abilităţile exersate de elevi 
Aveţi în vedere să descrieţi abilităţi dobândite de elevi şi în alte contexte de învăţare la 

disciplina predată sau la alte discipline- 
- să se exprime corect, îngrijit, oral şi în scris, utilizând un vocabular bogat şi elevat, 

corespunzător vârstei; 
- să desprindă şi să reţină informaţiile esenţiale dintr-un mesaj oral sau scris; 
- să formuleze enunţuri şi răspunsuri la întrebări prin care să dovedească înţelegerea 

conţinutului vizat; 
- să identifice sensul unui cuvânt necunoscut din context  cu ajutorul dicţionarului;  
- să povestească oral conţinutul textului, respectând succesiunea întâmplărilor; 
- să formuleze întrebări în legătură cu conţinutul textului; 
- să desprindă ideea esenţială din text 
- sa recunoasca importanta fiecarei imagini in materialul prezentat 
- să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţei în îndeplinirea sarcinii în grup; 
- să participe cu interes şi  plăcere la desfăşurarea activităţii. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Retoproiector, Calculator 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 Internetul. 
 Calculatorul 
 Video-proiectorul 
 Fise de lucru 

Metodologia 
Prin conversaţie, împreună cu elevii vom identifica factorii ce duc la degradarea  mediului 

înconjurător . 
Se va aplica metoda „Predării- Învăţării reciproce” şi stabilirea sarcinilor pentru fiecare grupă; 
Pe parcursul activităţii se vor mai folosi şi alte metode precum:analiza, exerciţiul creativ, 

învăţarea prin descoperire, metoda R.A.I. 
Cronologie sugerată 
Conturaţi o agendă a discuţiei temei, investigaţiei şi analizei datelor colectate de către elevi 
Sugestii şi sfaturi  
- să colaboreze în cadrul grupei; 
- să împartă sarcini şi în cadrul grupei, astfel încât fiecare elev să aibă o sarcină bine 

stabilită; 
- să se folosească la nevoie de text sau de dicţionar; 
- să asculte cu atenţie informaţiile oferite; 
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Evaluare 
Itemi de evaluare obiective, semiobiectivi si subiectivi 
L’écologie et notre attitude écologique 
     - texte support -  
 
Nos amis, Jean-Pierre, Nicolas, Hélène et Karine sont membres d’une association qui fait un 

journal sur le thème de l’écologie. Les voilà au travail. 
Hélène : Quel titre pourrait-on choisir ? Jean-Pierre et moi, nous avons fait une première 

sélection parmi vos suggestions. Feuille Verte, Planète en danger, Ecologie 3000, Polluer c’est 
tuer… 

Nicolas : Ecoute, le titre peut attendre. Voyons plutôt ce que nous avons comme documents 
pour le premier numéro. 

Karine : J’ai là un important dossier sur les espèces en voie de disparition : l’ours des 
Pyrénées, sans parler de la baleine bleue. 

Jean-Pierre : D’accord pour les animaux en danger, mais il faut aussi traiter des problèmes 
comme le risque nucléaire, ou les trous dans la couche d’ozone.  

Hélène : Attention, soyons prudents : ce type d’article nécessite des données scientifiques 
inattaquables. Il y a eu beaucoup d’âneries écrites là-dessus. 

Nicolas: N’oublions pas la rubrique pour la protection de l’environnement au quotidien: les 
trucs pour économiser l’énergie, récycler les déchets, etc. 

Karine : Oui, il faut sensibiliser toutes les générations, leur expliquer comment éviter le  
gaspillage et conserver les richesses naturelles. 

Jean-Pierre : Au fait, quelqu‘un avait proposé Ecole / Ecolo comme titre. Qu’est-ce que vous 
en pensez ? 

Exploitation du texte 
1. Répondez par oui ou non : 
a. Les 4 amis veulent écrire sur le thème de l’écologie. 
b. Ils cherchent un titre pour leur journal. 
c. Karine a des documents sur les espèces en voie de disparition. 
d. Jean-Pierre veut écrire sur le risque nucléaire et la couche d’ozone. 
e. Nicolas se préoccupe du problème de la protection de l’environnement. 
 
2. Identifiez dans le texte tous les mots et les expressions qui se rapportent à l’écologie. 
3. Complétez le texte lacunaire ci-dessous : 
a. Parmi les espèces en voie de disparition il y a ………………………………….. 

et……………………………………………… 
b. Il y a d’autres problèmes comme ………………………………… et 

…………………………… 
c. La protection de l’environnement comprend aussi 

………………………………………………… 
d. Il faut …………………………….  les générations, 

……………………………………………… 
 
II. Faites une rédaction sur les problèmes que vous considérez les plus graves concernant la 

pollution dans notre ville / notre région. (15 – 20 lignes). 
 
III. Décrivez l`image et imaginez une histoire : 
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“Aux Arbres Citoyens”- Yahhick Noah 
Completez les mots qui manquent : 
Le ciment dans .................. 
Coule jusqu'aux montagnes  
Poison dans les ........................,  
Dans nos campagnes  
 
c. Matematică 
 Matematică, Clasa a X-a, Taietura de aur si relatia cu sirul lui Fibonacci, Hecser Enikő, 

Colegiul Naţional „Unirea”, Tg.Mureş 
A. Introducere  
Matematica insăşi prin existenţa ei are o legătură strânsă cu disciplinele din cadrul ştiinţelor 

naturii dar dacă ne referim şi la calculul probabilităţilor respectiv statistică matematică, practic 
nu există disciplină care să nu aibă o tangenţă mai mare sau mai mică cu matematica. Aşadar 
matematica are sarcina dezvoltării gândirii logice, creative dar şi a gândirii critice ceea ce este 
un important obiectiv de tip formativ şi se realizează prin folosirea cu precădere a unor strategii 
activ-participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marchează un nivel 
superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Prin metode activ-participative înţelegem 
toate situaţiile şi nu numai metodele propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe aceştia 
din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă in subiecţi activi coparticipanţi la propria 
formare. 

B. Conţinutul educaţional  
Sectiunea de aur era considerata de catre antici ca reprezentand proportiile perfecte in orice 

domeniu. Impartind o linie in doua parti cu raportul de 8:13 inseamna ca raportul dintre partea 
mai mare si partea mai mica este egal cu raportul dintre partea mai mare si linia intreaga. Daca 
se creaza doua patrate mici, de marimi diferite, unul langa altul,  dupa care se creaza un alt 
patrat avand ca latura lungimea combinata a primelor doua patrate, apoi se realizeaza inca un 
patrat in acelasi mod, si asa mai departe, vor lua nastere niste dreptunghiuri de tip Fibonacci. 
Acestea sunt niste dreptungiuri ale caror laturi reprezinta doua numere succesive de tip 
Fibonacci in lungime, compuse la randul lor din patrate ale caror laturi reprezinta numere 
Fibonacci, sau in alte cuvinte, raportul dintre laturile acestor dreptunghiuri este egal cu 
Sectiunea de Aur. Se poate crea o spirala de tip Fibonacci trasand sferturi de cerc in fiecare 
patrat.  O curba asemanatoare se poate intalni in natura in cochilia melcilor. Obiectele care au 
acest raport sunt placute ochiului. De asemenea, acest raport poate fi observat si in natura in 
modul de crestere al plantelor si in cochillile unor animale. Poate acest raport este placut 
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ochiului tocmai din cauza ca este intalnit des in natura. In domeniul design-ului si al artelor 
vizuale in general, raportul sau sectiunea de aur sta la baza modului in care sunt concepute 
diferitele dimensiuni ale hartiei folosite in viata de zi cu zi (de exemplu A1, A2, A3, A4) iar 
principiile sale sunt folosite pentru a realiza design-uri echilibrate. 

D. Lista activităţilor elevilor  
Elevii vor fi solicitaţi să desfăşoare activităţi de analiză, de  explorare, de  descoperire şi de 

investigaţie, de prezentare, de explicare -  toate aceste activităţi fiind adaptate nivelului şi 
particularităţilor de vârstă specifice.  

B. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Abordarea temei Tăietura de aur şi relaţia cu şirul lui Fibonacci se realizează prin utilizarea 

metodei Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, deoarece învăţarea este optimizată atunci când se 
bazează pe cunoaştere si experienţe anterioare ale elevilor care le permit acestora să lege 
ceea ce ştiu deja de noile informaţii care trebuie învăţate. Prin metoda Ştiu/vreau să ştiu/am 
învăţat se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre această temă şi apoi se formulează 
întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsurilor. 

C. Activităţile elevilor  
Brainstorming  - Elevii realizează o listă a cunoştinţelor de care dispun referitor la tema :   
                          Tăietura de aur şi relaţia cu şirul lui Fibonacci  
Structurare - Se listează şi se grupează termenii rezultaţi în categorii conceptuale.  
Investigare, Informare, Documentare - Elevii se grupează şi au sarcina de a defini, descrie 

şi explica termenii pentru tema dată (utilizând diferite surse de informare– internet, cărţi de 
specialitate ). 

Descoperire şi clarificare: Grupele definesc termenii şi primesc sarcina de a împărtăşi 
ceea ce au înţeles şi celorlalte grupe – aplicând metoda mozaicului. 

G. Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluarea activităţii elevilor  se realizează prin intermediul observaţiei directe, a observării 

calităţii expunerilor(explicaţi, definiţii, completări,) realizate de elevi, observarea capacităţii de a 
lucra în echipă,  evaluarea având caracter formativ.  

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina   MATEMATICĂ 
Nivelul clasei    clasa a X-a  
Durata : 50’  
Stadiul atins în ciclul învăţării1  - de explorare, de explicare  
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
O1 – Observarea identităţilor şi a similitudinilor 
O2 – Generalizarea şi descrierea 
O3 – Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală 
O4 – Dezvoltarea gândirii critice 
O5 – Dezvoltarea interacţiunii în cadrul grupului 
Tipul de activitate 2 
Investigaţie, descoperire dirijată, învăţare în grup  
Abilităţile exersate de elevi 
Abilităţi de comunicare - exprimarea, transmiterea, interpretarea cunoştinţelor şi ideilor. 
Abilităţi interpersonale -interacţiune optimă cu membrii grupului, abilităţi de ascultare, 

                                                        
1 1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
2 Tipuri de activităţi propuse: a. Demonstraţie interactivă, b. descoperire dirijată, c. investigaţie/cercetare dirijată, d. 

Investigaţie limitată, e. investigaţie deschisă, alte tipuri de activităţi 
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cooperare, munca în echipă 
Abilităţi de planificare şi rezolvare de probleme - identificarea problemelor, 

dezvoltarea strategiilor de evaluare, abilităţi decizionale şi de organizare a timpului 
Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice, a informaţiei - utilizarea sistemelor 

informatice, a surselor alternative  
Abilităţi de investigare şi manipulare de date – explorarea surselor de informaţii şi 

utilizarea eficientă a informaţiilor identificarea resurselor, colectarea informaţiilor şi 
extragerea informaţiilor relevante 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculator, internet, video proiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Se vor utiliza materiale multimedia (imagini, video, prezentări ppt. etc.) 
Metodologia 
Brainstorming, asocieri - actualizare  – realizarea unor asocieri referitoare la tema dată 
Familiarizare / Structurare – gruparea conceptelor, noţiunilor 
Listare – alcătuirea unei liste pe grupe/ Alcătuirea unei liste de concepte  
Investigare : alcătuirea grupelor de lucru (investigare 
Informarea, documentarea,  din diferite surse asupra conceptelor descoperite 
Cronologie sugerată 
Captarea atenţiei – asociogramă – brainstorming- actualizare 
Familiarizare- structurare-  
Informarea  
Clarificare  
Fixare şi discuţii  
Prezentarea rezultatelor discuţiilor, muncii în grupă 
Sugestii şi sfaturi  
Asigurarea suportului logistic – laborator de informatică pentru etapa de documentare şi 

prezentări.  
Evaluare 
Nu e cazul. 
 
 
Imagini sugestive: 
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d. Chimie -  fizica 

 Chimie, IX- A, Soluţii apoase, Prof. Stupar Mariana, Grup  Şcolar “ Alexandru 
Borza”,  Cluj-Napoca, Cluj,  

A. Introducere  
 

Chimia este o disciplină cu multe aplicaţii practice legate de viaţa de zi cu zi, care poate 
răspunde la multe dintre întrebările pe care şi le pun elevii. Studiul chimiei în ciclul inferior  al 
liceului urmareşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a reflecta 
asupra lumii oferind individului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia, iar in 
funcţie de propriile nevoi şi dorinţe de a rezolva probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor din 
diferite domenii, precum şi la inzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să 
contribuie la dezvoltarea personală. 

Ca urmare, s-a urmărit: esenţializarea conţinuturilor in scopul accentuării laturii formative; 
compatibilizarea cunoştintelor cu vârsta elevului şi cu experienţa anterioară a acestuia; 
realizarea legăturilor interdisciplinare şi prezentarea conţinuturilor într-o formă accesibilă în 
scopul stimulării motivaţiei pentru studiul chimiei. 

B. Conţinutul educaţional  
Fişa de documentare: 

SOLUŢII APOASE 
 
Soluţia = amestec omogen format din două sau mai multe substanţe 
                         DIZOLVANT = SOLVENT => substanţa în care are loc dizolvarea 
 
Soluţia 
 
 
                        DIZOLVAT = SOLVAT = SOLUT => substanţa care se dizolvă 
Exemple:  NaCl (sare de bucătărie) +apă 
                 zahăr + apă, alcool + apă, oţet + apă, CO2 (dioxid de carbon) + apă 
Solubilitatea substanţelor 
Proprietatea unei substanţe de a se dizolva  într-un solvent dat. 
Exemple: NaCl solubilă în apă, NaCl insolubilă în ulei 
Factori care influentează solubilitatea 
A. Natura solventului şi a solvatului 
    O substanţă se dizolvă într-un solvent care are o structură asemănătoare cu a ei. 
      SOLVAT                                          SOLVENT 
Ionic (Na+Cl-)                                      Polar (H2O) 
Polar (HCl)                                          Polar (H2O) 
Nepolar (I2)                                         Nepolar (C6H6) 
 
SOLVENT POLAR :      H2O,        C2H5-OH 
                                             apa       alcool 
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SOLVENT NEPOLAR : C6H6          ,   CCl4 ,              CS2 
                                     benzen  tetraclorura   sulfura de carbon 
                                                        de carbon 
B. Temperatura 
Creşte temperatura→  creşte solubilitatea substanţelor solide 
Creşte temperatura → scade solubilitatea gazelor 
C. Presiunea 
Creşte presiunea→  creşte solubilitatea gazelor 
                                
DIZOLVAREA 
Raspândirea particulelor solvatului printre particulele solventului 
Factori care influentează dizolvarea : 
a) agitaţia soluţiei 
b) temperatura 
c) gradul de mărunţire (suprafaţa de contact) 
     Dizolvare             exotermă → se degajă căldura  
                                      H2SO4,  NaOH in apa T ↑ 
 
                                 endotermă →se absoarbe căldura 
                                      NH4Cl ,  NaNO3  in apa T ↓ 
 
DIZOLVAREA – substanţelor ionice în apă 
Exemple:  Na+Cl-  ;             apa H2O 

 
 
Între ionii cristalului şi moleculele polare ale apei se stabilesc legături ion-dipol. Ionii se 

desprind din cristal şi pleacă în soluţie înconjuraţi de molecule de apă (dipoli). Ionii hidrataţi sunt 
mobili şi soluţia conduce curentul electric (ELECTROLIT). 

DIZOLVAREA – substanţelor cu molecule polare în apă 
Exemple:  HCl (polară)      H2O (polară) 

 
 
Datorită legăturilor dipol-dipol stabilite între moleculele solvatului şi solventului, solvatul se 

ionizează → rezultând ioni hidrataţi care sunt ioni mobili →soluţia conduce curentul electric 
(ELECTROLIT) 

D. Lista activităţilor elevilor 
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SOLUŢII 
-clasificarea amestecurilor în omogene şi eterogene   
-definirea soluţiilor ca amestecuri omogene 
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-observarea procesului de dizolvare 
-modelarea procesului de dizolvare în cazul unor cristale date 
-definirea solubilităţii 
-determinarea experimentală a unor factori ce determină dizolvarea şi solubilitatea 
-observarea experimentală a dizolvării din punct de vedere temic 
-prezentarea algoritmului procesului de dizolvare 
-definirea concentraţiei unei soluţii 
-clasificarea concentraţiilor  
-definirea concentraţiei procentuale de masă  
-reamintirea formulei de calcul pentru concentraţia procentuală 
-definirea concentraţiei molare 
-utilizarea noţiunilor dobândite la rezolvări de probleme 
-reamintirea algoritmului de rezolvare ale problemelor legate de concentraţia soluţiilor 
-rezolvarea problemelor fişei de exerciţii definirea concentraţiei molare 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Calculatorul permite modelarea unor fenomene ce au loc în condiţii dificil de realizat; el se 

dovedeşte util în exploatarea unui model în care anumite elemente sunt parametri 
variabili. Calculatorul poate simula eficient experimente, fără a se substitui lucrărilor de 

laborator, contribuind la o mai bună înţelegere a realităţii. 
În lecţia de chimie scopul simulării este de a ajuta elevul în crearea unui model mental util 

permiţând acestuia să testeze în mod sigur şi eficient comportarea sistemului în diverse situaţii. 
Simulările: pot conţine o prezentare iniţială a fenomenului, procesului sau echipamentului; 

ghidează activitatea educabilului; oferă situaţii practice pe care educabilul trebuie să le rezolve 
şi atestă nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care acesta le posedă după parcurgerea 
programului de instruire. 

Experimentul virtual şi tehnologiile educaţionale specifice 
Experimentul virtual reprezintă o resursă alternativă sau complementară în studiul 

fenomenelor şi proceselor existente în natură. Fiind utilizat pe scară din ce în ce mai mare în 
învăţământul preuniversitar românesc, experimentul virtual este recomandat a fi utilizat în 
următoarele situaţii  

- realizarea experimentului virtual urmează realizării efective a experimentului (real) şi 
permite elevilor controlul asupra unui număr mai mare de factori care influenţează fenomenul 
studiat; 

- resursele existente nu permit realizarea efectivă a unor experimente necesare înţelegerii 
fenomenelor studiate; 

- prin experimentul virtual este facilitată înţelegerea fenomenului studiat de către elevii care 
au deficienţe motorii şi nu pot realiza cu alt sprijin experimentul efectiv; 

- realizarea efectivă a experimentului (real) pune în pericol sănătatea elevilor. 
Experimentele virtuale utilizate în scop didactic trebuie să fie caracterizate de uşurinţă în 

utilizare (nivel începător) şi limbaj specific disciplinei pentru care au fost concepute. 
D. Activităţile elevilor  
Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe desfăşurată pe grupe de elevi în laboratorul AEL. 

Elevii vor studia anumite fragmente din lecţiile digitizate (clasificarea amestecurilor, dizolvrea 
substanţelor ionice şi polare, identificarea factorilor care influenţează dizolvarea, identificarea 
factorilor care influenţează solubilitatea). Se face raportul grupelor şi în urma dezbaterii 
colective se vor completa fişele de autoevaluare. Elevii, familiarizaţi cu modul de lucru din 
experimentele virtuale studiate, le vor aplica într-o activitate experimentală defaşurată în 
laboratorul de chimie. 

FIŞA DE AUTOEVALUARE 
SOLUŢII 

Amestecuri:......................................../exemple.............................................. 
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Amestecuri............................................/ exemple.......................................... 
Soluţia este un amestec................................................................................. 
Componenţii soluţiei: ...............................................................................  
                                  ............................................................................... 
După starea de agregare, soluţiile pot fi:  
solide..................................................... 
lichide.................................................... 
gazoase..................................................... 
Dizolvarea este fenomenul de răspândire a particulelor.................................printre particulele 

................................ 
Dupa efectul termic care însoţeşte dizolvarea : 
1)...................................................................................................... 
2).......................................................................................................  
Factorii care influenţează dizolvarea : 
a)....................................................... 
b)....................................................... 
c)....................................................... 
 
FISA DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ  
Factori care influentează solubilitatea: natura solventului şi a solvatului 
 
NR.C

RT. 
DENUMIRE 

EXPERIMENT 
MATERIALE 

NECESARE 
MOD DE 

LUCRU 
OBSERVAŢII 

 
1 
 

Dizolvarea 
CuSO4 în apă 

 
 
 

  CuSO4 
compus…………… 

se ………………. în apă 
care este………………… 

 
2 
 
 

Dizolvarea I2 în 
apă 

  I2 compus……………… 
se/ nu 

se………………… 
în apă care 

este................... 
3. 
 
 

Dizolvarea 
CuSO4 în benzen 

 
 
 

  CuSO4 
compus……………. 

Se/nu se 
…………………. 

În benzen care 
este…………… 

 
4. 
 
 

Dizolvarea I2 în 
benzen 

 
 

  I2 compus……………… 
se/ nu 

se………………… 
în benzen care 

este................... 
5. Dizolvarea 

C12H22O11 (zahar) 
în apă 

  C12H22O11 
compus…………… 

se ………………. în apă 
care este………………… 

6. Dizolvarea 
C12H22O11 (zahar) 
în benzen 

  C12H22O11 
compus…………… 

Se/ nu 
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 se……………….în benzen  
care este………………… 

Concluzii:  Compuşii ionici sunt ………………………în solvenţi......................................... 
                 Compuşii nepolari sunt ...............................în solvenţi.......................................... 
                 Compuşii polari sunt .................................în solvenţi........................................... 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 

 
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE  SOLUŢII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Chimie 
Nivelul clasei 
IX A 
Durata  
2 ore 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Explorare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii 
Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, 

date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate. 
Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi 

proceselor chimice studiate 
Tipul de activitate  
Cercetare dirijata/ investigaţie 
Abilităţile exersate de elevi 
Abilităţi de comunicare, experimentare, elaborarea unor rapoarte, argumentarea unui 

răspuns,utilizarea TIC. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Platforma AEL, videoproiector 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Fişa de documentare, fişa de autoevaluare, fişa de activitate experimentală 

Substanţe, ustensile de laborator, lecţii digitizate platforma AEL 
Metodologia 
Metoda mozaicului.Ce este soluţia?, Care sunt componenţii soluţiei?Cum se clasifica soluţiile 

în funcţie de starea de agregare? Care sunt   factorii care influenteaza dizolvarea?Care sunt 
asemanarile şi deosebirile dintre procesele care au loc la dizolvarea unui compus ionic/ polar? 
Care sunt factorii care influenţează solubilitatea? 
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Cronologie sugerată 
Lecţia debutează cu un moment organizatoric de formare a grupelor şi distribuire a sarcinilor 

de lucru.  Elevii vor studia lectiile de pe platforma AEL şi în urma dezbaterilor asupra aspectelor 
studiate vor completa fişa de autoevaluare. (activitate desfăşurată în laboratorul multimedia) 

În laboratorul de chimie se va desfăşura activitatea experimentala pentru a veni în 
completarea informaţiilor dobândite în urma studierii experimentelor virtuale.Observaţiile 
efectuate se vor completa în fişa de activitate experimentală. 

Sugestii şi sfaturi  
Se vor constitui grupe formate din câte 3 elevi dintre care unul va fi desemnat raportorul 

grupei.  
Se vor desfăşura activităţi de studiere a lecţiilor digitizate conform sarcinilor primite şi se vor 

completa fişele de autoevaluare. 
Sarcinile din fişa de activitate experimentală vor fi impărţite între membrii grupei astfel încât 

fiecare elev va efectua două experimente. Toţi membrii grupei vor completa integral fişa de 
activitate experimentală. 
In urma discuţiilor şi  medierii se vor stabili rezultatele finale . 

Evaluare 
FIŞA DE AUTOEVALUARE 

 SOLUŢII 
Amestecuri: eterogene /exemple apa + ulei, apa + creta 
Amestecuri omogene / exemple apa + sare de bucătărie, apa+ oţet 
Soluţia este un amestec omogen format din două sau mai multe substanţe 
Componentii solutiei: substanţa dizolvată, solvat, solut 
                                   dizolvant, solvent 
Dupa starea de agregare, soluţiile pot fi:  
solide aliaje 
lichide apa+sare, apa+oţet, apa+dioxid de carbon 
gazoase aerul 
Dizolvarea este fenomenul de răspândire a particulelor solvatului printre particulele 

solventului După efectul termic care însoţeşte dizolvarea este : 
1) exoterma NaOH în apa 
2) endoterma NaNO3 în apa 
Factorii care influenţează dizolvarea : 
a) temperatura 
b) agitarea componenţilor 
c) mărimea particulelor, suprafaţa de contact 
Dizolvarea compuşilor ionici în apă 
Legături de tip ion-dipol 
Ioni hidrataţi ioni mobili 
Electrolit soluţia conduce curentul electric 
Dizolvarea compuşilor polari în apă 
Legături de tip dipol- dipol 
Ioni hidrataţi ioni mobili 
Electrolit soluţia conduce curentul electric 
Factorii care influenţează solubilitatea: 
Natura solventului şi a solvatului                             c) Influenţa presiunii: 
Solvat ionic- solvent polar                                               presiunea creşte-solubititatea creşte 
 Solvat polar-solvent polar 
Solvat nepolar-solvent nepolar 
b) Influenţa temperaturii: 
solvat solid: creşte temperatura-solubilitatea creşte 
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      solvat gaz: creşte temperatura –solubilitatea scade 
EVALUARE   
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Care sunt principalele caracteristici ale soluţiilor apoase? 
- Asocierea soluţiilor cu amestecurile omogene şi procesul de dizolvare 
- Identificarea componenţilor soluţiei şi a rolului acestora 
- Identificarea factorilor care influenţează dizolvarea 
- Explicarea proceselor care au loc la dizolvarea compuşilor ionici şi polari in apă 
- Identificarea factorilor care influenţează solubilitatea substanţelor 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Informaţii referitoare la tema studiata se vor identifica prin parcurgerea  fişei de 

documentare şi prin studierea lecţiei din platforma AEL. 
Materiale (dacă există)  
Materialele necesare sunt distribuite conform fişei de activitate experimentală 
Fişa de documentare, fişa de autoevaluare 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se vor respecta normele de S.S.M.specifice desfăşurării activităţii în laboratorul de chimie 
- se va lucra cu cantităţi mici de substanţe, fără ca acestea să ajungă în contact cu 

pielea 
Activitatea propriu-zisă 
Elevii împărţiţi pe grupe vor studia  lecţiile de pe platforma AEL, conform sarcinilor primite 

şi vor completa fişa deautoevaluare. (activitate desfaşurată în laboratorul multimedia) 
Fiecare secvenţă din lecţia AEL va fi analizată şi discutată după care  elevii vor completa 

fişa de autoevaluare. 
În laboratorul de chimie se va desfaşura activitatea experimentală pe grupe de elevi 

pentru a valida informaţiile dobândite în urma experimentelor virtuale studiate. Observaţiile  
vor fi completate în fişa de activitate experimentală. 

Sugestii 
Se vor constitui grupe formate din câte 3  elevi. 
Sarcinile din fişa de activitate experimentală vor fi împărţite între membrii grupei astfel 

incât fiecare elev va efectua doua experimente. Toţi membrii grupei vor completa integral fişa 
de activitate experimentală. 

Analiza 
Elevii vor analiza activitatea din punct de vedere al respectării regulilor precizate, 

corectitudinii datelor furnizate, relaţiilor dezvoltate, comportamentului civilizat, cuviincios. 
Aprecieri pozitive şi negative. 
Investigaţii suplimentare 
In laboratorul de chimie se va desfăşura activitatea experimentală pe grupe de elevi 

pentru a valida informaţiile dobândite în urma experimentelor virtuale studiate. Obsevaţiile 
efectuate se vor completa în fişa de activitate experimentală. 

Evaluare  
 

EVALUARE 
  

I. Alege varianta  care completează corect fiecare enunţ: 
a)  O solutie este un amestec omogen/eterogen format din doua sau mai multe substante 

intre care are loc dizolvarea; 
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b) Procesul de dizolvare a clorurii de sodiu in apa consta in formarea de interactiuni ion-
dipol/ dipol-dipol; 

c) Benzina, petrolul, sulfura de carbon sunt câteva exemple de solvenţi polari/nepolari; 
d) Soluţiile apoase ale substanţelor cu moleculă polară conduc/nu conduc curentul electric 

şi se numesc electroliţi/neelectroliţi; 
e) Prin dipol înţelegem molecula nepolară/polară a unei substanţe; 
f) Iodura de sodiu se dizolvă/nu se dizolvă în benzen;                                                                                                                                                       

II. Înscrie în spaţiul liber din stânga numerelor de ordine ale denumirilor 
substanţelor din prima coloana, literele corespunzătoare din a doua coloană:                                                                  

 
.......1. alcool                                                          a. dizolvă soda caustică 
            .......2. apă şi petrol                                                b. solvent nepolar 
            ...... 3. apă                                                             c. amestec omogen 
.......4. benzina                                                       d. dizolvă iodul                               
.......5. alcool şi apă                                               e. amestec eterogen. 
                 III.  Notaţi modul în care influenţeazǎ dizolvarea dioxidului de carbon 

gazos în apǎ: 
            a. creşterea presiunii;  
            b. scǎderea temperaturii    
      2.      Explicaţi de ce iodul (I2) se dizolvă uşor în tetraclorură de carbon (CCl4). 
3.Expl    Explicaţi de ce apa nu dizolvǎ tetraclorura de carbon (CCl4).                                                                                                                                          
 
 Fizică, a IX –a, Reflexia şi refracţia luminii, prof. Mihai Naşca, Liceul Tehnologic  

"ELECTROMUREŞ", Tg Mureş, Mureş 
A. Introducere 
Dacă ne întoarcem  înapoi în timp, în Istoria Fizicii, descoperim că această disciplină s-a 

născut  din nevoia de a înţelege de ce se întâmplă anumite fenomene sau procese, de ce 
anumite obiecte cad, de ce cerul este albastru, de ce Soarele răsare. Înainte de 1600, oamenii 
de ştiinţă nu făceau experimente pentru a demonstra teoria. 

 Până în Evul mediu, cunoaşterea naturii se bazează pe observare directă, instrumentele 
ştiinţifice sunt puţine, iar activitatea ştiinţifică este redusă la ceea ce este scris în cărţile 
"maeştrilor antici". Dar odată cu Marea Revoluţie ştiinţă, Galileo Galilei demonstrează, folosind  
experimentul ştiinţific,  existenţa unei  legi de mişcare a unui corp pe planul înclinat. Până  în 
acel moment oamenii de ştiinţă se  limitau să descrie ceea ce vedeau, deoarece fizica a rămas  
calitativă, şi nu pentru că nu existau instrumente de măsură, doar pentru  că fizica este o ştiinţă 
calitativă şi nimeni nu s-a gândit că legile ei se pot concretiza prin formule matematice,  că 
numerele sunt prea abstracte pentru a se  putea adapta la o ştiinţă concretă cum era 
considerată aceasta. 

 Numai că Fizica este o ştiinţă care studiază mediul înconjurător, analizând şi interpretând 
legile care îl guvernează. O exigenţă fundamentală în fizică este aceea de a măsura în mod 
repetat mărimile care caracterizează fenomenele fizice, deci de a utiliza instrumente de măsură. 
Plecând de la echere, goniometre, teodolite, instrumente folosite în mod special în cartografie  
şi navigaţie, s-a ajuns ca în 1600, odată cu naşterea Fizicii Moderne să se construiască 
instrumente ştiinţifice tot mai complexe. Oamenii de ştiinţă au simţit nevoia îmbunătăţirii 
acestora pentru a putea fi utilizate în descoperiri ştiinţifice din ce în ce mai complexe.  Putem să 
ne gândim  la  calculatorul folosit  astăzi în toate domeniile de activitate, care are ca strămoş 
abacul care a apărut  în China în 1300 I.Ch. 

Introducerea  calculatoarelor în şcoli este legată în mod direct de formarea tipurilor de 
deprinderi de nivel superior în folosirea informaţiei. În şcoală există două modalităţi de utilizare 
a calculatorului şi anume:  

� ca instrument de lucru pentru elevi şi pentru profesor;  
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� ca mediu care intervine în procesul instructiv, în mod direct sau indirect.  
Prin utilizarea calculatorului şi mijloacelor moderne de învăţământ în cadrul experimentului şi 

a lecţiei, se măreşte interesul pentru şcoală, iar elevii pot să devină mai interesaţi în studiul 
fizicii. Ei beneficiază astfel de lecţii interactive cu un bun suport informatic şi ştiinţific, mult mai 
atractive, dar şi instructive, datorită utilizării mijloacelor multimedia (animaţii, simulări, 
experimente virtuale).3 

B. Conţinutul educaţional 
  Reflexia luminii este fenomenul de întoarcere a luminii în mediul din care provine, atunci 

când întâlneşte suprafaţa de separaţie cu un alt mediu.  
  Pentru a putea vizualiza o simulare a fenomenului accesaţi: 
  -http://www.youtube.com/watch?v=2P3nKJHO2j0. 
 

  
  Legile reflexiei 
   ă incidentă, raza de lumină reflectată şi normala în punctul de incidenţă 

sunt  
     coplanare. 
    este egal cu unghiul de incidenţă i.     

       

        
       Refracţia luminii este fenomenul de schimbare a direcţiei de propagare a luminii atunci 

când traversează suprafaţa de separaţie a două medii. 
Pentru a putea vizualiza o simulare a fenomenului accesaţi:  
- http://www.lon-capa.org/~mmp/kap25/Snell/app.htm.  

                                                        
3Elisabeta Ana Ur, - -  

i = unghi de incidenţă (unghiul dintre raza 
de lumină incidentă şi normala la suprafaţă în 
punctul de incidenţă) 

r0 = unghi de reflexie (unghiul dintre raza 
de lumină reflectată şi normala la suprafaţă în 
punctul de incidenţă) 

Reflexia dirijată (regulată)  
este reflexia  pe o suprafaţă de separaţie netedă (razele de 
lumină incidente paralele sunt reflectate aşa încât razele 
reflectate sunt şi ele paralele). 
 
Reflexia difuză (neregulată)     
este reflexia pe o suprafaţă de separaţie neregulată (razele 
de lumină incidente paralele sunt reflectate în toate 
direcţiile). 
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   Legile refracţiei 
     ă incidentă, raza de lumină refractată şi normala în punctul de incidenţă 

sunt coplanare. 
     ţă şi sinusul unghiului de refracţie este o 

constantă specifică unei perechi de medii date. 

                                                                  
unde: 
n21 -este indicele de refracţie relativ al mediului 2 faţă de mediul 1 
n - este indicele de refracţie absolut al mediului 

                        
 
Pentru mediul 1, respectiv mediul 2 avem: 
n1= c/ v1 

n2= c/ v2            Atunci:     şi legea refracţiei se poate scrie:  
 
Dacă n2 > n1 → r < i,  raza refractată se apropie de  normală. 
Dacă n2 < n1 → r > i, raza refractată se depărtează  de normală. 
 
Reflexia totală 
Ce se întâmplă când lumina trece dintr-un mediu optic mai dens într-un mediu optic mai puţin 

dens? Pentru a răspunde priviţi simularea accesând: 
          -http://www.lon-capa.org/~mmp/kap25/Snell/app.htm.   

    

Odată cu creşterea unghiului de incidenţă, creşte şi 
unghiul de refracţie. Valoarea maximă a unghiului de 
refracţie este de 90°. Pentru unghiuri de incidenţă mai 
mari de 90° lumina nu mai trece în mediul al doilea. 
Fenomenul se numeşte reflexie totală. 
 

i = unghi de incidenţă (unghiul dintre raza incidentă şi 
normala la suprafaţa de separaţie dintre cele două medii în 
punctul de incidenţă) 

r = unghi de refracţie ( unghiul dintre raza refractată şi 
normala la suprafaţa de separaţie dintre cele două medii în 
punctul de incidenţă) 
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C. Lista activităţilor elevilor  
1.   În grupe de câte 4 elevi, formularea de ipoteze referitoare la studiile de caz propuse;   
2. Dezbaterea ipotezelor prezentate de fiecare grup; 
3. Verificarea ipotezelor prin accesarea unor siteuri specializate şi realizarea unui tablou 

sintetic al concluziilor; 
4. Urmărirea simulărilor pentru fenomenele de reflexie şi refracţie şi notarea în caiete a 

informaţiilor; 
5. Rezolvarea fişelor de lucru; 
6. Vizionarea unui experiment realizat de elevi ilustrând fenomenele de reflexie şi refracţie; 
       -http://www.youtube.com/watch?v=qcTE5QMH-ho.  
7. Realizarea şi prezentarea, în grupe de câte 4 elevi, a proiectului pentru studiul reflexiei 

şi refracţiei, pe baza modelului oferit în experimentul vizionat.  
 
D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) 
Calculatorul permite modelarea unor fenomene fizice cu durata reală foarte mare sau foarte 

rapide, sau care au loc în condiţii dificil de realizat; el se dovedeşte foarte indicat în exploatarea 
unui model în care anumite elemente sînt parametrii variabili, caz în care se ilustrează influenţa 
intrinsecă a acestora.  

Marele avantaj al calculatorului este o prelucrare statistică rapidă şi după criterii diferite a 
diverselor rezultate şi date care intervin în experimente sau probleme; accesul rapid la date şi 
reordonarea lor sintetică după diverse necesităţi, ca şi suprapunerea unor efecte, prezentarea 
simultană a situaţiei fizice din sistemul de referinţă al laboratorului sau din cel al centrului de 
masă al sistemului fizic analizat, suplimentarea informaţiei cu detalii la cerere, actualizarea 
rapidă a unor date cu ilustrări necesare etc. constituie o gamă largă de facilităţi cu mare 
încărcătură didactică, ce situează calculatorul pe primul loc printre mijloacele de învăţământ la 
fizică. (http://cicalarasi.wordpress.com/2009/03/06/impactul-utilizarii-tic-asupra-calitatii-
educatiei-la-nivel-de-liceu/) 

Incluse în unitatea Optica geometrică, fenomenele de reflexie şi refracţie sunt esenţiale 
înţelegerii şi aprofundării funcţionării sistemelor de lentile şi a instrumentelor optice. Folosirea 
calculatorului la această lecţie permite elevilor atât să se documenteze în vederea verificării 
ipotezelor formulate în analiza fenomenelor luminoase neobişnuite, cât şi să înţeleagă şi să se 
implice direct în studiul fenomenelor avute în vedere.  

 
E. Activităţile elevilor  
Activităţile propuse în acest proiect se desfăşoară în sala AEL, elevii implicându-se activ în 

procesul de învăţare, având în vedere că experimentele interactive le permit modificarea datelor 
şi verificarea legilor reflexiei şi refracţiei. 

Deşi calculatorul poate simula eficient experimente, el nu se substituie lucrărilor de laborator, 
deoarece numai în laborator elevii manevrează obiecte şi îşi formează deprinderile 
corespunzătoare, manevrarea imaginilor pe display servind doar la înţelegerea mai corectă a 
unor elemente ale realităţii fizice.  

 
l = unghi limită = unghiul minim 
de incidenţă la care  apare fenomenul 
de reflexie totală. 
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În acest sens, proiectul final prevăzut în lecţie îi determină pe elevi să se implice direct în 
realizarea experimentelor de reflexie şi refracţie, fiecare grupă va trebui astfel să filmeze 
simularea realizată în laborator, să prelucreze datele cu ajutorul calculatorului şi să prezinte 
materialul video rezultat în faţa clasei. 

 
F. Evaluarea elevilor şi a activităţii  
    Evaluarea elevilor va fi sistematică şi va urmări: 
Ø înţelegerea conceptelor şi asimilarea noului vocabular; 
Ø prezentarea şi argumentarea ipotezelor referitoare la studiile de caz propuse; 
Ø rezolvarea exerciţiilor cuprinse în fişa de evaluare; 
Ø realizarea şi prezentarea materialului video pentru studiul reflexiei şi refracţiei. 

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC 

Disciplina: Fizică 
Nivelul clasei : mediu 
Durata: 50 min.  
Stadiul atins în ciclul învăţării: antrenare, explorare, evaluare 
1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate: 
1. să explice, într-un limbaj specific, fenomenele de reflexie şi de refracţie; 
2. să determine corect valoarea unghiurilor de reflexie şi de refracţie; 
3. să explice fenomenul de reflexie totală; 
4. să realizeze un material video care să redea experimentul realizat în laborator.  
Tipul de activitate: 
a. Demonstraţie interactivă, b. descoperire dirijată,  
c. investigaţie/cercetare dirijată, d. Investigaţie limitată, e. investigaţie deschisă 
Abilităţile exersate de elevi 
Ø Abilitatea de a argumenta; 
Ø Abilitatea de lucru în echipă; 
Ø Abilitatea de a sintetiza, 
Ø Abilitatea de a realiza dispozitive care să simuleze fenomenele studiate. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Ø caiet notiţe, manual, tablă, cretă, fişe de lucru, calculatorul. 
Metodologia 
Ø Conversţia euristică, explicaţia, demonstraţia, observaţia, problematizarea, dezbaterea, 
    experimentul.  
Cronologie sugerată 

 Anunţarea obiectivelor; 
 Studii de caz; 
 Dirijarea învăţării; 
 Obţinerea feedbackului (rezolvarea sarcinilor de lucru din fişele de lucru); 
 Vizionarea unui experiment realizat de elevi ilustrând fenomenele de reflexie şi refracţie; 
 Realizarea şi prezentarea, în grupe de câte 4 elevi, a proiectului pentru studiul reflexiei 

şi refracţiei, pe baza modelului oferit în experimentul vizionat  
     -http://www.youtube.com/watch?v=qcTE5QMH-ho; 

 Prezentarea proiectelor şi analiza rezultatelor.  
Sugestii şi sfaturi  
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Evaluare 
 

FIŞĂ DE LUCRU (evaluare formativă -10') 
 

1. Ce se întâmplă cu o rază de lumină care cade pe suprafaţa de separaţie dintre aer în 
apă? 

2. În ce caz direcţia razei refractate coincide cu direcţia razei incidente? 
3. De ce obiectele lustruite lucesc mai tare decat cele cu asperităţi? 
4. Răspundeţi cu adevărat sau fals: 
a)    Reflexia luminii este intotdeauna insoţită de refracţie. 
b)    Unghiul de incidenţă este unghiul dintre raza incidentă si suprafaţa de separatie dintre 
       medii. 
c)    Unghiul de incidenţă este egal cu unghiul de refracţie. 
d)    Reflexia totală apare doar cand lumina trece dintr-un mediu optic mai puţin dens intr-un 
       mediu optic mai dens. 
e)    Pe o suprafata neteda reflexia este difuza. 
5. O rază de lumină,venind din aer (naer=1), cade pe suprafaţa unui mediu (nmediu=1,41) sub  
    unghiul de incidenţă = 45°. Aflaţi: 
a)    valoarea unghiului de reflexie; 
b)    valoarea unghiului de refracţie; 
   Poate avea loc reflexia totală la trecerea luminii din aer în mediul dat? Motivaţi răspunsul. 
 
 

FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI 
Introducere 

   
 

 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Sunt întrebări la care se poate răspunde cunoscând fenomenele care au loc la suprafaţa de 

separaţie a două medii. 
La suprafaţa de separare a două medii diferite lumina suferă un dublu fenomen: o parte din 

ea se întoarce în mediul din care a venit, iar cealaltă parte traversează suprafaţa de separaţie şi 
trece în celălalt mediu. Cele două fenomene, care au loc simultan se numesc reflexie şi 
refracţie. 

Proporţia în care au loc aceste fenomene depinde de natura suprafeţei pe care cade lumina. 
De exemplu, în cazul corpurilor metalice lustruite predomină fenomenul de reflexie (corpuri 
reflectante) iar în cazul sticlei predomină fenomenul de refracţie (sticla transmite aproape 
integral lumina, fiind transparentă). 

Materiale (dacă există)  
Ø imagini cu fenomene luminoase neobişnuite pentru studiile de caz, tabel sintetic al 

      
       Privim în jurul nostru şi de multe ori ne punem întrebări de genul:  

-De ce scafandrii pot vedea sub apă? 
-Cum se formează imaginea obiectelor în apă?  
-De ce creionul introdus într-un pahar cu apă pare frânt? 
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fenomenelor luminoase neobişnuite, fişe de lucru, materiale necesare realizării proiectului 
propus. 

Măsuri de securitate a activităţii 
Dacă este necesar listaţi avertizările şi precauţiile necesare în derularea activităţii.  
Activitatea propriu-zisă 
1. Moment organizatoric; 
2. Studii de caz: fenomene luminoase bizare; 
3. Verificarea ipotezelor prin accesarea unor siteuri specializate; 
4. Sinteza ipotezelor şi a dezbaterilor studiilor de caz; 
5. Însuşirea noului conţinut; 
6. Rezolvarea fişelor de lucru; 
7. Realizarea şi prezentarea, în grupe de câte 4 elevi, a proiectului pentru studiul reflexiei 

şi refracţiei pe baza modelului oferit în experimentul vizionat  
     -http://www.youtube.com/watch?v=qcTE5QMH-ho; 
8. Prezentarea proiectelor şi evaluarea. 
Sugestii 
. 
Analiza 

2. Sinteza ipotezelor şi a dezbaterilor studiilor de caz (5') 
     1. Ce este misterioasa meduză de pe cer?    
     Un obiect ciudat de forma unei meduze, observat pe cer, deasupra Norvegiei. 
     Acesta reprezintă reflexia luminii Aurorei Boreale dintr-un satelit aflat pe orbita 

Pământului, sunt de părere experţii. 
      2. Care este cauza acestui semicerc colorat?  
     Potrivit mitologiei greceşti, curcubeul era drumul parcurs de Iris, mesagera zeilor, 

pentru a livra mesajele zeilor Olimpului în casele muritorilor.  
     Dar la ora actuală ştim că zeii nu au nicio legătură cu acest fenomen optic, provocat 

de refracţia luminii soarelui, care traversează micuţele picături de apă suspendate în aer 
după o furtună. 

    3. De ce oare zâmbeşte cerul? 
    Acest  "zâmbet pe cer" poate fi observat foarte rar. Prima impresie când este 

observat te duce cu gândul la un curcubeu întors. Este mai strălucitor şi mai colorat decât 
acesta.  

    CZA este un fenomen optic similar ca aparenţă cu un curcubeu şi rezultă în urma 
refracţiei razelor solare prin cristalele de gheaţă orientate orizontal din anumiţi nori. Ia 
forma unui sfert de cerc centrat la zenit şi paralel cu orizontul, de aceeaşi parte cu 
soarele. (www.meteoromania.ro) 
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   4. De ce este zăpada orbitoare? 
   Cristalele de gheaţă se comportă ca nişte oglinzi şi reflectă lumina după următorul 

model: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 5. "Câinii soarelui" 
Uneori, pe cer apar, pe lângă Soare, alte pete luminoase, cu lumină albă sau colorată, 

strălucind cu diferite intensităţi şi despre care nu ştim ce sunt şi de unde vin. Sunt 
parhelia (pluralul cuvântului parhelion, care denumeşte una dintre aceste pete de lumină) 
sau sori falşi. Cauza care produce aceşti sori falşi este trecerea luminii prin aerul încărcat 
cu cristale fine de gheaţă. Uneori e vorba despre cristale plate, de formă haxagonală, din 
nori cirrus aflaţi în straturile înalte şi reci ale atmosferei; alteori, când temperatura e foarte 
scăzută, poate fi vorba despre interacţiunea luminii nu cu gheaţa aflată la mare înălţime, 
ci cu cea aflată în apropiere de pământ, sub forma unor nori joşi, compuşi din cristale 
foarte fine de gheaţă, numite "praf de diamant". Cristalele de gheaţă acţionează ca nişte 
prisme transparente, deviind razele solare care trec prin ele. 

   6. Lumina zodiacală 
Lumina zodiacală este produsă de lumina soarelui ce se reflectă de particulele de praf, 

ce sunt prezente în sistemul solar şi cunoscute sub numele de praf cosmic. Spectrul 
luminii zodiacale este identic cu cel al soarelui. Materialul ce produce lumina zodiacală 
este localizat într-un volum de spaţiu de forma unei lentile centrate pe soare şi 
extinzându-se dincolo de orbita Pământului. Acest material este cunoscut sub numele de 
nor de praf interplanetar. Deoarece majoritatea materialului este situat în apropierea 
planului sistemului solar, lumina zodiacală este văzută de-a lungul elipticului. 

 

Investigaţii suplimentare 
Evaluare  

Fişa de lucru a elevului 
1. Studii de caz (5') 
 

     Am auzit toţi de expresia “zăpadă orbitoare”. 
Aceasta se referă la faptul că zăpada poate cauza 
orbirea. Un strat de zăpadă proaspăt aşternută 
reflectă înapoi în atmosferă 85% din razele UV. 
Efectele acestui fenomen asupra ochiului se simt 
după câteva ore, iar simptomele sunt: 
 -ochii devin sensibili la lumină; 
 -o durere în zona ochilor şi a frunţii; 
 -senzaţia ochlor plini de nisip. 
    Primul ajutor în cazul  orbirii de la zăpadă: 
 -clătirea ochilor; 
 -acoperirea ochilor cu un material gros şi 
umed  
                i hii i    l  
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Grupul nr. 1 

 

 

Ipoteze: 

Grupul nr. 2 

 

 

Ipoteze: 

Grupul nr. 3 
 

 

 

Ipoteze: 

Grupul nr. 4 Ipoteze:  

1. Misterele aurorei boreale 

2. Originile curcubeului 

3. Circumzenithal Arc 
"Curcubeul răsturnat" 
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Grupul nr. 5 

 

 

Ipoteze: 

Grupul nr. 6 

 

Ipoteze: 

 
 

FIŞĂ DE LUCRU -evaluare formativă (10') 
 

1. Ce se întâmplă cu o rază de lumină care cade pe suprafaţa de separaţie dintre aer în 
apă? 

2. În ce caz direcţia razei refractate coincide cu direcţia razei incidente? 
3. De ce obiectele lustruite lucesc mai tare decat cele cu asperităţi? 

4. “Zăpada orbitoare”  

5. "Câinii soarelui" 

6. Lumina zodiacală 
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4. Răspundeţi cu adevărat sau fals: 
a)    Reflexia luminii este intotdeauna insoţită de refracţie. 
b)    Unghiul de incidenţă este unghiul dintre raza incidentă si suprafaţa de separatie dintre 
       medii. 
c)    Unghiul de incidenţă este egal cu unghiul de refracţie. 
d)    Reflexia totală apare doar cand lumina trece dintr-un mediu optic mai puţin dens intr-un 
       mediu optic mai dens. 
e)    Pe o suprafata neteda reflexia este difuza. 
 5. O rază de lumină,venind din aer (naer=1), cade pe suprafaţa unui mediu (nmediu=1,41) sub  
    unghiul de incidenţă = 45°. Aflaţi: 
a)    valoarea unghiului de reflexie; 
b)    valoarea unghiului de refracţie; 
   Poate avea loc reflexia totală la trecerea luminii din aer în mediul dat? Motivaţi răspunsul. 
e. Istorie, socio umane 
 Psihologie Clasa a X-a – prof. Dorneanu Anca Vasilica Colegiul Tehnic de Transporturi 

Transilvania Cluj-Napoca 
A. Introducere 
Tema integratoare Computerul partener în instruire se aplică eficient la disciplina Psihologie, 

aceasta fiind o disciplină unde computerul facilitează cercetarea şi înţelegerea aprofundată a 
conceptelor şi noţiunilor specifice lecţiei, prin metode agreate de elevi, fapt ce asigură 
transpunerea eficientă în practică a competenţelor dobândite. 

Tema s-a aplicat la clasa a X-a urmârindu-se un grad ridicat de interdisciplinaritate prin 
apelarea la competenţe specifice următoarelor discipline: psihologie, tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiei, limba şi literatura română şi limba engleză. 

B. Continutul educaţional  
Lecţia urmăreşte dezvoltarea competenţelor de înţelegere a proceselor psihice senzoriale, a 

interdependenţei lor, pe fondul creării unui limbaj de specialitate. 
D. Lista activitătilor elevilor  
Elevii au fost împărţiţi în 3 grupe, fiecare grupă având de realizat o prezentare power point 

cu teme legate de procesele cognitiv-senzoriale: o grupă prezintă senzaţiile, a doua grupă 
prezintă percepţiile, a treia grupă prezintă reprezentările. Elevii dezbat, sub îndrumarea 
profesorului, sursele de informare şi modalităţile de realizare a  sarcinii primite. Elevii întocmesc 
prezentarea şi o trimit pe e-mail profesorului. Profesorul evaluează prezentările şi transmite 
modificarile necesare.După realizarea modificarilor elevii prezintă lucrarea în faţa clasei. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Tema integratoare oferă elevilor posibilitatea de cercetare şi sinteză a informaţiilor necesare 

pentru realizarea sarcinii primite. Prin prezentarea în faţa clasei a produsului final, elevii obţin 
un feedback şi de la colegii lor în ceea ce priveşte accesibilitatea informaţiilor redate, 
implicându-se astfel activ în procesul de predare – învăţare. 

F. Activitătile elevilor  
Elevii au fost împărţiţi în 3 grupe, fiecare grupă având de realizat o prezentare power point 

cu teme legate de procesele cognitiv-senzoriale: o grupă prezintă senzaţiile, a doua grupă 
prezintă percepţiile, a treia grupă prezintă reprezentările. Elevii dezbat, sub îndrumarea 
profesorului, sursele de informare şi modalităţile de realizare a  sarcinii primite. Elevii întocmesc 
prezentarea şi o trimit pe e-mail profesorului. Profesorul evaluează prezentările şi transmite 
modificarile necesare.După realizarea modificarilor elevii prezintă lucrarea în faţa clasei. 

G.  Evaluarea elevilor si a activitătii                                                 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina  
Psihologie 
Nivelul clasei  
a X-a 
Durata  
2 săptămâni 
Stadiul atins în ciclul învătării  
Elevii îşi dezvoltă abilităţi de utilizare a calculatorului, a diferitelor programe, site-uri, 

motoare de căutare, abilităţi de selectare şi analiză a informaţiei. 
Obiectivele învătării/ Competentele vizate 
Utilizarea calculatorului, a surselor bibliografice, a site-urilor de specialitate, a diferitelor 

programe. 
Înţelegerea proceselor şi fenomenelor la nivelul psihicului uman. 
Tipul de activitate  
Descoperire dirijată, investigaţie deschisă, cercetare dirijată. 
Abilitătile exersate de elevi 
Elevii îşi dezvoltă abilităţi de utilizare a calculatorului, a diferitelor programe, site-uri, 

motoare de căutare, abilităţi de selectare şi analiză a informaţiei. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatorul,internetul 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
Calculatorul personal, cabinetul de informatică, videoproiectorul, internetul 
Metodologia 
Descoperirea dirijată, investigaţia deschisă, cercetarea dirijată. 
Cum se realizează prezentarea? 
Ce bibliografie să utilizeze? 
Care sunt informaţiile relevante pentru subiectul lecţiei? 
Cronologie sugerată 
În preambulul acestei activităţi este prezentată tema integratoare urmarită  pe parcursul a 

2 ore de către profesor colectivului de elevi ai clasei vizate. 
Profesorul dirijează cercetarea temei, sprijinind elevii în momentele dificile, încurajându-i 

în demersul de cercetare şi investigare. 
Sugestii si sfaturi  
Elevii sunt supravegheaţi în realizarea sarcinii, sursele bibliografice sunt verificate de 

cadrul didactic. 
Evaluare 
Care sunt procesele cognitiv-senzoriale? 
Care sunt asemănările şi deosebirile între procesele cognitiv-senzoriale? 
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Evaluare colegială intergrup (note acordate prezentării celorlaltor grupuri) şi intragrup 
(note acordate fiecărui membru al grupului pentru implicarea în sarcină). 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
Care sunt procesele cognitiv-senzoriale? 
Care sunt asemănările şi deosebirile între procesele cognitiv-senzoriale? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
http://facultate.regielive.ro/download-16907.html 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Senza%C8%9Bie 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Percep%C8%9Bie 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Reprezentare_(psihologie) 
Materiale (dacă există)  
PC, videoproiector 
Măsuri de securitate a activitătii 
Nu este cazul 
Activitatea propriu-zisă 
Elevii au fost împărţiţi în 3 grupe, fiecare grupă având de realizat o prezentare power point 

cu teme legate de procesele cognitiv-senzoriale: o grupă prezintă senzaţiile, a doua grupă 
prezintă percepţiile, a treia grupă prezintă reprezentările.  

Elevii dezbat, sub îndrumarea profesorului, sursele de informare şi modalităţile de 
realizare a  sarcinii primite.  

Elevii întocmesc prezentarea şi o trimit pe e-mail profesorului. 
Profesorul evaluează prezentările şi transmite modificarile necesare. După realizarea 

modificărilor elevii prezintă lucrarea în faţa clasei. 
Sugestii 
Pe parcursul realizării sarcinii de către elevi (indicaţii privind bibliografia şi a conţinutului 

lecţiei, indicaţii privind realizarea unei prezentări power point) 
În funcţie de evaluarea de către cadrul didactic a lucrărilor realizate de elevi. 
Analiza 
Prin bibliografia şi sursele alese de elevi sub supravegherea cadrului didactic se dezvoltă 

deprinderi de gândire critică prin analiza surselor multiple în orice activitate. 
Investigatii suplimentare 
Nu este cazul 
Evaluare  
Care sunt procesele cognitiv-senzoriale? 
Care sunt asemănările şi deosebirile între procesele cognitiv-senzoriale? 
Evaluare colegială intergrup (note acordate prezentării celorlaltor grupuri) şi intragrup 

(note acordate fiecărui membru al grupului pentru implicarea în sarcină). 
 
f. Informatică 
Informatică, Clasa a X-a matematică-informatică, intensiv informatică, Funcţii Pascal, 

Muntean Mihaela Cristina, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca, Cluj, 
A. Introducere  
Tema integratoare Computerul partener ȋn instruire se va aplica la disciplina Informatică. 

Studiul disciplinei Informatică se desfăşoară ȋn clasă cu întreg colectivul de elevi ai clasei 
pentru  activităţile teoretice şi cu colectivul de elevi organizat pe grupe, în laboratorul de 
informatică, pentru activităţile practice. In cadrul disciplinei Informatică, ȋn procesul de 
predare-învăţare, activitatea este orientată pe probleme: analiza unor situaţii practice 
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(generale sau specifice unui anumit domeniu), identificarea fluxului informaţional, elaborarea 
unui model algoritmic de rezolvare, implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare. 
Datorită implicaţiei pe care produsele program  o au azi ȋn toate profesiile, rezultă caracterul 
ei interdisciplinar. 

Lecţia a fost susţinută la clasa a X-a, specializarea matematică-informatică, intensiv 
informatică. 

B. Conţinutul educaţional  
În cadrul unităţii de ȋnvăţare Subprograme se studiază noţiuni legate de subprograme: 

proceduri şi funcţii Pascal, transferul parametrilor prin valoare şi prin referinţă, modularizarea 
unui program prin intermediul subprogramelor. Lecţia propusă este o lecţie de dobândire de 
noi  cunoştinţe. Elevii vor ȋnvăţa noţiuni noi legate de subprogramele Pascal de tip funcţie. 
Se va utiliza ȋn predarea leacţiei şi sistemul AeL. Printre lecţiile furnizate de firma 
producătoare se găseşte lecţia Funcţii Pascal, din care voi selecta doar unele etape de 
lecţie. Lecţia se desfăşoară ȋn laboratorul de informatică.   O dificultate posibilă ȋntâmpinată 
de către elevi ar putea fi identificarea ȋn probleme  a  tipului de subprogram necesar: 
procedură sau funcţie. 

D. Lista activităţilor elevilor  
În cadrul unităţii de ȋnvăţare Subprograme poate fi abordată lecţia centrată pe tema 

integratoare Computerul partener ȋn instruire  ȋn cadrul lecţiilor teoretice de predare sau de 
evaluare. In această ultimă situaţie se pot folosi teste de evaluare tip grilă cu alegere simplă 
sau multiplă realizate fie ȋn AeL, fie pe alte platforme de eLearning. 

E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Tema integratoare Computerul partener ȋn instruire poate fi integrată la disciplina 

Informatică ȋn cadrul lecţiilor teoretice din cadrul  unităţilor de ȋnvăţare: Tipuri structurate de 
date - şiruri de caractere, Tipuri structurate de date – tipul ȋnregistrare,  Tipuri structurate de 
date – lista, stiva, coada,  Subprograme recursive, Structuri alocate dinamic, Divide et 
Impera. In toate cazurile enumerate mai sus se pot utiliza lecţiile AeL existente ȋn sistem sau 
se pot crea altele noi. Se pot crea de asemenea prezentări PowerPoint pentru expunerea 
noţiunilor teoretice. 

F. Activităţile elevilor  
In prima parte a lecţiei se vor reactualiza cunoştinţele dobândite  până la acel moment ȋn 

cadrul unităţii de ȋnvăţare Subprograme. Va urma un brainstorming pe baza ȋntrebării „Cum 
aş putea folosi un subprogram ȋntr-o expresie matematică ?”. 

Se va desena pe tablă un tabel cu următoarele coloane: Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat şi 
se completează cu ajutorul elevilor primele două coloane ale acestuia. 

Elevii se conectează la sistemul AeL şi vizualizează lecţia Funcţii Pascal. Se parcurg pe 
rând etapele lecţiei. Se analizează ȋmpreună cu elevii secvenţele lecţiei şi se subliniază 
asemănările şi deosebirile dintre proceduri şi funcţii. In cadrul lecţiei se vor executa şi 
aplicaţiile demonstrative. Pentru realizarea feedbackului se vor testa cunoştinţele elevilor cu 
ajutorul testului grilă existent ȋn cadrul lectiei AeL. 

La sfârşitul lecţiei se va completa a treia coloană a tabelului de pe tablă. Se analizează 
dacă s-au atins dorinţele elevilor enumerate ȋn coloana a doua.  

G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Lecţia a fost o reuşită deoarece elevii s-au impicat ȋn realizarea cerinţelor lecţiei.  Ea a 

avut un impact pozitiv asupra acestora. 
Pentru exemplificare voi insera mai jos câteva imagini din timpul lecţiei. 
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        Fig. 1 Imagine din timpul lecţiei                                         Fig. 2 Imagine din timpul 

lecţiei 

 
Fig. 3 Imagine din lecţia AeL Funcţii Pascal
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Titlul lecţiei interdiscipinare: Funcţii Pascal 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Informatică 
Nivelul clasei 
 Clasă eterogenă 
Durata  
50 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării  
Explorare, explicare, evaluare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
   Se va urmări atingerea următoarelor competenţe specifice: 
- Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite şi a celor definite de utilizator 
- Construirea unor subprograme pentru rezolvarea subproblemelor unei probleme 
- Recunoaşterea situaţiilor ȋn care este necesară utilizarea unor subprograme 
- Analiza problemei ȋn scopul identificării subproblemelor acesteia 
Obiective operaţionale.  Elevii vor fi capabili: 
- să ȋndeplinească sarcinile stabilite de aplicaţia AeL 
- să completeze tabelul Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat 
- să prezinte asemănările şi deosebirile dintre proceduri şi funcţii 
Tipul de activitate  
   Descoperire dirijată, Stiu/Vreau să ştiu/Am ȋnvăţat, lecţie AeL, brainstorming, explicaţia 
Abilităţile exersate de elevi 
   Abilităţile dobândite de către elevi sunt cele de operare la calculator, abilităţi de 

comunicare orală, abilităţi de rezolvare de probleme prin utilizarea subprogramelor. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
   Calculatoare, Sistemul AeL 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
   Lecţie AeL, tablă, cretă, calculatoare 
Metodologia 
Evocare:  
In prima parte a lecţiei se vor reactualiza cunoştinţele dobândite  până la acel moment ȋn 

cadrul unităţii de ȋnvăţare Subprograme. 
Realizarea sensului: 
Brainstorming pe baza ȋntrebării „Cum aş putea folosi un subprogram ȋntr-o expresie 

matematică ?”. 
Se va desena pe tablă un tabel cu următoarele coloane: Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat, şi 

se completează cu ajutorul elevilor primele două coloane ale acestuia. 
Elevii se conectează la sistemul AeL şi vizualizează lecţia Funcţii Pascal. Se parcurg pe 

rând etapele lecţiei. 
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     Se analizează ȋmpreună cu elevii secvenţele lecţiei şi se subliniază asemănările şi 
deosebirile dintre proceduri şi funcţii. In cadrul lecţiei se vor executa şi aplicaţiile 

demonstrative. Pentru realizarea feedbackului se vor testa cunoştinţele elevilor cu ajutorul 
testului grilă existent ȋn cadrul lecţiei AeL. 

La sfârşitul lecţiei se va completa a treia coloană a tabelului de pe tablă.  
Reflecţia: 
Se analizează dacă s-au atins dorinţele elevilor enumerate ȋn coloana a doua.  
Cronologie sugerată 
Prezentarea temei 
Brainstorming 
Completarea primelor 2 coloane din tabelul Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat 
Parcurgerea lecţiei AeL Funcţii Pascal 
Testul din cadrul lecţiei AeL 
Completare coloană Am ȋnvăţat 
Analiza tabelului 
Sugestii şi sfaturi  
Se va urmări ȋncadrarea lecţiei ȋn timpul alocat. 
Evaluare 
Elevii se vor autoevalua cu ajutorul testului inclus ȋn lecţia AeL şi ȋn cazul răspunsurilor 

greşite aceştia pot vedea care ar fi fost răspunsul corect. Cele două ȋntrebări din testul grilă 
sunt prezentate ȋn imaginile următoare: 

      
 
Răspunsuri corecte: 1) c  2) d 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
„Cum aş putea folosi un subprogram definit de utilizator  ȋntr-o expresie matematică ?” 
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Se va completează  pe tablă tabelul Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat. 
Elevii se conectează la sistemul AeL şi vizualizează lecţia Funcţii Pascal. 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Elevii se conectează la sistemul AeL şi vizualizează lecţia Funcţii Pascal. 
Materiale (dacă există)  
Calculatorul, Sistemul AeL 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se vor respecta măsurile de securitate a muncii ȋn laboratorul de informatică. 
Activitatea propriu-zisă 
Prezentarea temei 
Brainstorming 
Completarea primelor 2 coloane din tabelul Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat 
Parcurgerea lecţiei AeL Funcţii Pascal 
Testul din cadrul lecţiei AeL 
Completare coloană Am ȋnvăţat 
Analiza tabelului 
Sugestii 
Se vor parcurge momentele lecţiei din cadrul lecţiei AeL Funcţii Pascal. 
Analiza 
La sfârşitul lecţiei se analizează tabelul Stiu/ Vreau să ştiu/ Am ȋnvăţat.  
Investigaţii suplimentare 
Se poate studia momentul lecţiei Căurare secvenţială şi căutare binară. 
Evaluare  
Elevii se vor autoevalua cu ajutorul testului inclus ȋn lecţia AeL şi ȋn cazul răspunsurilor 

greşite aceştia pot vedea care ar fi fost răspunsul corect. 
 
g. Discpline din aria curriculară tehnologii 
 Bazele electronicii analogice cls a-X-a Dioada semiconductoare – prof. Pop Anca Maria 

Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior”, Cluj-Napoca 
A. Introducere 
Modulul „Bazele electronicii analogice” face parte din cultura de specialitate aferentă 

domeniului de pregătire generală Electronică - automatizări, clasa a X-a, ciclul inferior al 
liceului, filiera tehnologică. 

Modulul „Bazele electronicii analogice” vizează însuşirea  de competenţe specifice 
domeniului de pregătire generală în vedere folosirii  achiziţiilor în continuarea pregătirii într-o 
calificare din domeniul de pregătire generală. 

Lecţiile sunt prezentate sub forma electronică pe site-ul http://e-cursuri.wikispaces.com, 
astfel elevii îşi formează      noi competenţe de utilizare a calculatorului şi de navigare pe 
Internet. 

În cadrul lecţiilor se mai utilizează programul de proiectare şi simulare Electronics 
Workbench care de asemenea formează priceperi şi deprinderi de utilizarea a termenilor 
aferenţi disciplinei şi totodată de utilizare a calculatorului.  
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B. Conţinutul educaţional  
Diode semiconductoare 
Diodele semiconductoare sunt dispozitive electronice formate dintr-o joncţiune pn, la 

extremităţile căreia sunt fixate conductoare de legătură, în contact metalic cu regiunea p, 
respectiv n. Contactul la regiunea p se numeşte anod,  iar cel la  regiunea n catod, trecerea 
curentului direct, de la anod la catod este redată prin sensul săgeţii din reprezentarea 
convenţională. 

Clasificarea diodelor 
a)   după natura materialului semiconductor folosit sunt :    
 diode cu siliciu; 
 diode cu germaniu. 

b) după tehnologia de fabricaţie pot exista în principiu diode  
 cu contact punctiform; 
 aliate; 
 difuzate; 
 epitaxiale. 

c) după putere, diodele se pot clasifica în diode: 
 de putere mică, pentru curenţi medii redresaţi mai mici de 3A; 
 de putere medie, pentru curenţi cuprinşi între 3A şi 30A; 
 de putere, pentru curenţi cuprinşi între 30A şi 200A;  
 de mare putere, pentru curenţi peste 200A. 

d ) după utilizare se diferenţiază următoarele tipuri de diode :  
 redresoare ( prescurtat DR), utilizate pentru conversia de energie din curent 

alternativ în curent continuu; 
 de comutaţie (DC), care realizează trecerea rapidă de la starea de conducţie la 

cea de blocare; 
 de semnal (DS), utilizate în circuite de extragere a informaţiilor conţinute într-un 

semnal electric,  care variază în timp, ca de exemplu de detecţie şi amestec;  
 stabilizatoare de tensiune sau diode Zener (DZ), care asigură între terminalele 

lor o tensiune constantă,  într-o gamă de curenţi specificată ; 
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 varicap (DV), denumite şi diode cu capacitate variabilă, la care capacitatea 
variază cu tensiunea aplicată; 

 traductoare, care cuprind: fotodiode (F), diode electroluminiscenţe (LED);  
 speciale,  incluzând diode tunel,  Schottkey, Gunn. 

Reprezentări convenţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioda semiconductoare, al cărei simbol este reprezentat în figura de mai jos se 

caracterizează prin conducţie unidirecţională: 
- în cazul polarizării în sens direct permite trecerea unui curent mare (curent direct),  
- în cazul polarizării în sens invers permite trecerea unui curent mic (curent invers).  

 
 

Funcţionarea diodei este 
descrisă prin intermediul unui grafic denumit caracteristica statică de funcţionare . Aceasta 
furnizează informaţii despre modul în care curentul prin diodă variază în funcţie de tensiunea 
care se aplică între terminalele acesteia. 

 
În cazul în care tensiunea pe diodă este pozitivă, se spune că aceasta funcţionează 

în conducţie directă. În cazul în care tensiunea pe diodă este negativă, se spune că 
aceasta funcţionează în conducţie inversă.  

 

 
anod catod 
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Prezentare 

PowerPoint : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Lista activităţilor elevilor  
Elevii recepţionează noile informaţii referitoare la dispozitivele electronice  şi dioda 

semiconductoare; 
Identifică site-ul unde se află prezentarea aferentă diodei semiconductoare; 
Răspund la întrebările adresate de profesor: ce sunt materialele semiconductoare, ce este 

caracteristica statică de funcţionare a diodei, ce este regiunea n şi p, ce este o joncţiune. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări).  

     Integrarea Temei: „Computerul partener în instruire” se realizează prin  metodelor 
moderne de predare învăţare : metodele e-Learning. 

Lecţia este atent pregătită anterior, urmând ca apoi sa fie prezentata cursanţilor  sub  
forma  electronică spre studiu prin intermediul   site-ului   http://e-cursuri.wikispaces.com. 
Astfel lecţiile pot fi accesate şi după încheierea  orelor de curs. 

De asemenea integrarea Temei: „Computerul partener in instruire” se mai reflectă şi prin 
utilizarea programului de proiectare Electronics Workbench. 

 
F. Activităţile elevilor  
Activitatea de învăţare 1 Simbolurile diodelor 
Competenţa: C1 Identifică diodele dupa simbolul aferent 
Obiectivul vizat: Elevul poate  să identifice componentele electronice după simbol. 
Durata:10 min 
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 Tipul activităţii: Potrivire  
 
 

Sugestii :  
 activitatea se poate face individual folosind fişa de lucru; 
 activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi. 

 
Sarcina de lucru : Completaţi în tabelul de mai jos în dreptul simbolurilor de diode 

semiconductoare denumirile  
corespunzătoare din prima linie a 
tabelului. 

Activitatea de învăţare 2  Tipuri de 
diode 

Competenţe: C1 Identifică diodele 
dupa simbolul aferent; 

                         C2 Interpretează 
parametrii ce caracterizează 
funcţionarea diodelor. 

Obiectivul vizat: La sfârşitul 
activităţii elevul ştie  să identifice 
după simbol diodele semiconductoare 
şi poate să prezinte funcţia fiecărei 
diode. 

 
Durata:20 minute 
                                
                          Tipul activităţii: Piramida 

Sugestii : elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra 
individual 

Sarcini de lucru. :  Se prezintă imaginea unei diode fiecărei grupe. Se recomandă 
parcurgerea  paşilor pentru fiecare din următoarele diode : dioda redresoare, dioda 
stabilizatoare,  dioda electroluminiscentă şi dioda varicap. 

 Se întreabă: Ce reprezintă desenul? 
 Grupele de elevi formulează câte o părere apoi se discută în plen. După dezbateri, la 

pasul următor se  întreabă: Care este funcţia ei? 
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Grupele de elevi  din nou formulează  câte o părere apoi se discută din nou în plen,  se 
formulează o idee şi se trece la pasul următor la care se întreabă:  Care sunt cazurile în 
care este necesară utilizarea ei?”  După dezbateri se formulează din nou o idee, mai largă, 
despre dioda prezentată. 

Activitatea 3 de învăţare 
 Elevii utilizează programul Electronics Workbench; 
 Simulează funcţionarea circuitelor cu diode; 
 Verifică tensiunile de polarizare directă şi inversă ale diodei. 
G. Evaluarea elevilor şi a activităţii 

 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Pop Anca Maria 
Disciplina:  
Bazele electronicii analogice 
Nivelul clasei:  
X 
Durata :  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării:  
? construirea climatului de învăţare, prezentarea obiectivelor, iniţierea experienţei de 

învăţare, discuţii asupra modului in care elevii au înţeles lecţia, încheierea sesiunii: 
verificarea faptului că participanţii încheie sesiunea având sentimente pozitive; 

? explorare. 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
C1 Identifică diodele după simbolul aferent; 
C2 Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea diodelor. 
Obiectiv: La sfârşitul activităţii elevul ştie  să identifice după simbol diodele 

semiconductoare şi poate să prezinte funcţia fiecărei diode. 
Tipul de activitate:  
Demonstraţie interactivă, descoperire dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
? abilitatea de utilizare a computerului şi a Internetului; 
? formarea şi exersarea unor abilităţi practice; 
? abilitatea de a proiecta circuite; 
? abilitatea de a lucra în echipă; 
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? abilitatea de a uzita termeni tehnici. 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
TIC, electronică 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Prezentare PowerPoint, suport curs http://e-cursuri.wikispaces.com,  multimetre, diode. 
Metodologia 
Se prezintă tema,se descriu activităţile de desfăşurare a lecţiei, se vizualizează 

prezentarea PowerPoint, se pun întrebări pentru asigurarea unui feed-back pozitiv, se 
parcurg activităţile propuse de profesor. 

Cuvinte cheie folosite: joncţiunea pn, joncţiune metalurgica, diode semiconductoare, 
polarizare directa, polarizare inversa. 

Cronologie sugerată 
? Organizarea activităţii:laboratorul de electronică; 
? Se prezintă noţiunile pertinente temei: Diode semiconductoare; 
? Se vizualizează prezentarea PowerPoint; 
? Se verifică funcţionarea diodelor semiconductoare, se utilizează funcţia verificare 

diodă. 
Sugestii şi sfaturi  
Elevii sunt încurajaţi sa lucreze in echipa, să pună întrebări,  să interpreteze răspunsul 

acestora. 
Evaluare 
Ce sunt materialele semiconductoare? 
Materialele semiconductoare stau la baza realizării de dispozitive electronice şi de circuite 

integrate. Acestea se caracterizează prin valori ale conductivităţii electrice cuprinsă în 
intervalul de valori σ = (10-6 - 105) Ω-1 m-1. Conductivitatea electrică a semiconductoarelor 
este puternic dependentă de condiţiile exterioare (temperatură, câmp electric, câmp 
magnetic ) şi de structura internă a acestora (natura elementelor chimice componente, 
defecte, impurităţi ). 

Care este simbolul pentru dioda fotodiodă?  
Ce sunt diodele semiconductoare? 
Diodele semiconductoare sunt dispozitive electronice formate dintr-o joncţiune pn, la 

extremităţile căreia sunt fixate conductoare de legătură, în contact metalic cu regiunea p, 
respectiv n. Contactul la regiunea p se numeşte anod,  iar cel la  regiunea n catod, trecerea 
curentului direct, de la anod la catod este redată prin sensul săgeţii din reprezentarea 
convenţională. 

Care este simbolul diodei redresoare? 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Oltean Cosmin 
Introducere 
Ce sunt diodele semiconductoare? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Materialele semiconductoare cele mai utilizate in practica sunt germaniul si siliciul. 
Diodele semiconductoare reprezintă joncţiuni de tip pn. 
Clasificarea diodelor semiconductoare se poate face 

după mai multe criterii. 
Informaţii referitoare la acest subiect se pot găsi pe site-

ul: http://e-cursuri.wikispaces.com. 
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Materiale (dacă există)  
Diode, fişe cu activităţile de învăţare, prezentare PowerPoint, soft educaţional. 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se asigură calitate la locul de muncă. 
Activitatea propriu-zisă 
Le este explicată sarcina pe care o au de realizat, li se spune cu cine lucrează în echipă, 

ce anume trebuie să facă, cu ce materiale,cât timp va dura activitatea. 
Sugestii 
Elevii sunt încurajaţi să lucreze în echipă, să pună întrebări. 
Analiza 
Profesorul se asigură că s-au  înţeles obiectivele, evaluează activitatea de lucru, 

evaluează pe parcurs şi la final. 
Investigaţii suplimentare 
Ce sunt materialele semiconductoare? 
Ce este o joncţiune metalurgică? 
Ce este  conductivitatea? 
Evaluare  
Ce sunt materialele semiconductoare? 
Ce sunt semiconductorii de tip n si p? 
Care sunt criteriile de clasificare ale diodelor semiconductoare? 
Care sunt reprezentările convenţionale aferente diodelor semiconductoare? 
Cum funcţionează diodele semiconductoare la polarizare directă şi inversă? 

 M4 – Utilizarea limbajului plastic, clasa a XI-a, Culoarea, Stanciu Smaranda, 
Gr.Şc.Ind.”Avram Iancu” – Tg. Mureş, Jud. Mureş 

      
Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a învăţării. El nu este doar un mijloc 

de transmitere a informaţiilor ci poate oferii programe de învăţare adaptate conduitei şi 
cunoştinţelor elevilor. 

Conceptul de asistare a procesului de învăţământ cu calculatorul include: 
1.Predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe 
2.Aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe 
3.Verificarea automată a unei lecţii, unităţi de învăţare, discipline sau programe şcolare – 

teste Ael in care elevii trebuie sa aleagă varianta corecta de raspuns,  economiseşte timpul 
si efortul profesorului, creste încrederea elevilor in obiectivitatea profesorilor, fiind o evaluare 
transparenta. 

 Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai important, 
deoarece: 

 Are loc o informatizare a societăţii 
 Mediile de instruire bazate pe informatică oferă un puternic potenţial educativ. 
 Oferă profesorului posibilitatea de a-si concepe lecţiile mai ales la disciplinele 

sau modulele la care nu există manuale. 
A. Introducere  

Utilizarea limbajului plasic se studiază în clasa a XI-a de liceu tehnologic în vederea 
asigurării pregătirii de specialitate pemtru calificarea „ Tehnician designer vestimentar”. 
Conţinuturile incluse în structura acestui modul vor permite elevilor sa-şi dezvolte o gamă de 
abilităţi artistico-plastice, creative, care prezintă o bază de maximă importanţă în formarea 
tehnicienilor din domeniul designului vestimentar. 

B. Conţinutul educaţional  
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Redarea proporţiilor şi volumelor figurii umane, realizarea de compoziţii 
decorative,utilizarea culorii ca element de expresivitate plastică, realizarea crochiului după 
obiecte – îmbrăcăminte, încălţăminte,accesorii - şi  figura umană sunt un proces instructiv-
formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile fiecărui elev. 

D. Lista activităţilor elevilor  
Enumeră culorile primare, secundare, terţiare 
Enumeră nonculorile 
Realizează schiţa produselor sau ansamblurilor vestimentare folosind combinaţii armonice 

ale culorilor. 
Exerciţii de reprezentare a ansamblurilor vestimentare folosind gama calda sau rece de 

culori, alaturarea a două sau trei culori.  
Expoziţii tematice  
Realizarea de referate despre culoare, prezentări power-point. 
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare 
Lectie AEL cu ajutorul calculatorului se prezintă elevilor : 

- Clasificarea culorilor 
- caracteristicile culorilor cromatice  
- legile culorilor 
- combinaţii armonice ale culorilor  

Învăţarea este dirijată de catre profesor care pe parcursul derulării lecţiei pune întrebări 
elevilor pentru a verifica modul de înţelegere a noilor informaţii – se apelează la cunoştinţe 
dobândite anterior la orele de educaţie plastic. La sfărşitul orei,în ultimele 10minute elevi vor 
raspunde la întrebările de la testul AEL, sistemul permite evaluarea imediată, masura in care 
elevi au asimilat noile cunoştinţe şi permite recuperarea lacunelor constatate la lectiile 
următoare – cele de aplicaţii practice.  

F. Activităţile elevilor  
Lecţia cuprinde – prezentarea power-point, care se derulează la fiecare calculator, suport de 
curs pentru elevi, testul AEL. Pentru siguranţă în cay de defectare a sistemului planşă cu 
cercul lui Itten, tabla şi creta.  

G.  Evaluarea elevilor si a activităţii 
 Evaluarea elevilor este realizată în urma aplicării testului şi a rezolvării temei. 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
M4 – Utilizarea limbajului plastic 
Nivelul clasei   
mediu 
Durata   
50min 
Stadiul atins în ciclul învăţării   ) 
antrenare, explorare, explicare, evaluare, elaborare ( tema de casa 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Enumeră culorile primare, secundare, terţiare 
Enumeră nonculorile 
insuşirea noţiunilor de baza din teoria culorilor  
identificarea cerinţelor de care trebuie să ţină seama designerul la alegerea culorilor 

ansamblurilor vestimentare 
realizarea de crochiuri utilizând combinaţii armonice de culori 
Tipul de activitate 
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conversaţia euristică, observaţia dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
Aveţi în vedere să descrieţi abilităţi dobândite de elevi şi în alte contexte de învăţare la 

disciplina predată sau la alte discipline 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
Calculatoare  
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Prezentare power-point, Test Ael, Suport de curs,  
Metodologia 
Profesorul salută, verifică prezenţa, crează atmosfera de lucru. 
Prezintă ordinea şi modul de desfăşurare a lecţiei. 
Profesorul va provoca o discuţie referitoare la CULOARE 
Profesorul conduce activitatea elevilor pentru ca acestia sa 
- identifice fisierul cu prezentarea lecţiei în AEL 
- deruleze prezentarea pentru insusirea cunoştinţelor despre teoria culorilor şi utilizarea 

combinaţiilor armonioase de culoare pentru ansamblurile vestimentare 
Profesorul conduce activitatea elevilor pentru ca aceştia sa rspundă întrebărilor de la test, 

comunică rezultatele elevilor. 
Profesorul va preciza care este tema – sa se realizeze schiţele pentru un ansamblu 

vestimentar folosind gama caldă sau rece de culori. 
Cronologie sugerată 
Elevii enumera noţiunile cunoscute despre culoare. 
Elevii  
- deschid  fisierul cu prezentarea lecţiei despre culoare.  
- derulează prezentarea sub îndrumarea profesorului 
Elevii răspund la întrebările de la test. 
Elevii notează enunţul temei în caiete 
Sugestii şi sfaturi  
 
Evaluare 

Test AEL  – culoarea 
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 puncte, se acord un punct din oficiu. 
Alegeţi variant corectă de răspuns: 
1.Culorile acromatice sunt: 

a. Alb, negru  b. Alb, negru şi amestecul lor  c. Toate celelalte culori 
2. Culorile cromatice sunt: 

a. Toate celelalte culori b. Alb, negru c. Alb, negru şi amestecul lor 
3. Culorile cromatice se clasifică astfel: 

a. Culori primare, secundare, terţiare b. Acromatice, cromatice c. Spectrale, 
acromatice 

4. Culorile primare sunt: 
a. Alb, negru şi amestecul lor b. Rosu, galben şi albastru c. Oranj, verde, violet 

5. Culorile secundare sau binare sunt: 
a. Alb, negru şi amestecul lor b. Rosu, galben şi albastru c. Oranj, verde, violet 

6. Culorile terţiare se obţin prin: 
a. Amestecul culorilor primare două câte două b. Amestecul culorilor secundare 

două câte două c. Amestecul unei culori primare cu una secundară 
7. Culorile calde se obtin prin amestecul culorilor cu: 

a. Negru b. Alb c. Galben 
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8. Nuanţa unei culori reprezintă: 
a. prezenţa intr-o culoare a unui amestec din altă culoare b. însuşirea culorii de a 

fi mai concentrată, mai saturată sau mai pală şi este dată de distanţa la care este 
situată o culoare cromatică data faţă de alb c. prezenţa pigmentului alb sau negru în 
culoare 

9.  Luminozitatea sau tonul reprezintă: 
a. prezenţa intr-o culoare a unui amestec din altă culoare b. însuşirea culorii de a 

fi mai concentrată, mai saturată sau mai pală şi este dată de distanţa la care este 
situată o culoare cromatică data faţă de alb c. prezenţa pigmentului alb sau negru în 
culoare 

10. Saturarea sau puritatea reprezintă: 
a. prezenţa intr-o culoare a unui amestec din altă culoare b. însuşirea culorii de a 

fi mai concentrată, mai saturată sau mai pală şi este dată de distanţa la care este 
situată o culoare cromatică data faţă de alb c. prezenţa pigmentului alb sau negru în 
culoare 

11. Culorile saturate sunt: 
a. culorile spectrale b. Nonculorile c. culorile cromatice 

12. A juxtapune  înseamna: 
a. a alătura doua culori b. amesteca două culori c. suprapune două culori 

     13. Două culori calde juxtapuse: 
a. se racesc b. se încălzesc c. devin mai închise 

14. Două culori reci juxtapuse: 
a. se racesc b. se încălzesc c. devin mai închise 

15. Culorile alăturate albului: 
a. se racesc b. se încălzesc c. devin mai închise 

16. Culorile alăturate negrului : 
a. devin mai deschise b. se încălzesc c. devin mai închise 

17. Culorile alăturate griului: 
a. se nuanţează în gri şi capată mai multă strălucire b. devin mai deschise  c. 

devin mai închise 
18. Prin alăturarea unei culori calde cu una rece:  

a. cea caldă devine mai caldă, iar cea rece devine mai rece.  
b. cea caldă devine mai rece, iar cea rece devine mai caldă.  
c. cea caldă devine mai dechisă, iar cea rece devine mai închisă.  

Barem de corectare  
1.Culorile acromatice sunt: 

b. Alb, negru şi amestecul lor 
2. Culorile cromatice sunt: 

a. Toate celelalte culori  
3. Culorile cromatice se clasifică astfel: 

a. Culori primare, secundare, terţiare 
4. Culorile primare sunt: 

a. Rosu, galben şi albastru 
5. Culorile secundare sau binare sunt: 

c. Oranj, verde, violet 
6. Culorile terţiare se obţin prin  

c. Amestecul unei culori primare cu una secundară 
7. Culorile calde se obtin prin amestecul culorilor cu: 

c. Galben 
8. Nuanţa unei culori reprezintă: 
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a. prezenţa intr-o culoare a unui amestec din altă culoare 
9.  Luminozitatea sau tonul reprezintă: 

      c. prezenţa pigmentului alb sau negru în culoare 
10. Saturarea sau puritatea reprezintă: 

b. însuşirea culorii de a fi mai concentrată, mai saturată sau mai pală şi 
este dată de distanţa la care este situată o culoare cromatică data faţă de alb 

11. Culorile saturate sunt: 
a. culorile spectrale 

12. A juxtapune  înseamna: 
a. a alătura doua culori 

13. Două culori calde juxtapuse: 
a. se racesc 

14. Două culori reci juxtapuse: 
b. se încălzesc 

15. Culorile alăturate albului: 
c. devin mai închise 

16. Culorile alăturate negrului : 
a. devin mai deschise  

17. Culorile alăturate griului: 
a. se nuanţează în gri şi capată mai multă strălucire 

18. Prin alăturarea unei culori calde cu una rece:  
a. cea caldă devine mai caldă, iar cea rece devine mai rece.  

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 

 care sunt mijloacele pe care le utilizează creatorul de modă pentru a conferi 
personalitate costumului? 

Reflectare asupra întrebării directoare 
 culoarea  care caracterizează semnificaţia estetică a vestimentaţiei şi 

semnificaţia ei simbolică. 
 culoarea este cel mai expresiv element al unei compoziţii, suprafaţa 

materialelor reprezintă arii de culori diferite sau care pot fi ornamentate cu desene 
rezolvate prin combinaţii dintre două sau mai multe culori.  

Materiale (dacă există)  
Pentru formularea unor principii de utilizare a culorii în creaţia vestimentară este 

necesară cunoaşterea unor noţiuni de bază din teoria culorilor. 
Există doua grupe de culori: 

– Acromatice – sau nonculori – alb, negru şi amestecul lor ( gri )  
– Cromatice – toate celelalte culori şi nuanţe  

Se numesc:  
 CULORI PRIMARE SAU FUNDAMENTALE – un grup de trei culori – galben, 

roşu şi albastru (care nici una nu se poate obţine prin amestecarea celorlalte două, 
dar care amestecate între ele în proporţii convenabile pot da orice altă culoare).  

Prin amestecarea culorilor primare două câte două rezultă  
 CULORILE SECUNDARE SAU BINARE – oranj ( galben + roşu ); verde ( 

galben + albastru ); violet ( roşu + albastru )  
 CULORILE TERŢIARE – care rezultă din amestecul unei culori primare cu 

una secundară ( roşu-oranj, galben-oranj, galben-verde, albastru-verde, albastru-
violet, roşu-violet 
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DISCUL CROMATIC 

 
 Toate acestea sunt cuprinse în discul cromatic al lui Johanes Itten. 
 Discul cromatic a fost construit pe baza unor perechi de contraste – roşu-

verde, galben-albastru. Intre aceste culori se află eşalonate culorile  intermediare de 
la galben la roşu, de la roşu la albastru, de la albastru la verde, de la verde la galben.  

 
TIPURI DE CONTRASTE 
Se deosebesc şapte tipuri de contraste: 
 contrastul dintre culorile primare – roşu, galben, albastru  
 contrastul dintre culorile complementare – roşu şi verde, galben şi violet, 

albastru şi orange.  
 contrastul dintre o culoare caldă şi una rece  
 contrastul de valoare – intre o culoare luminoasă şi una întunecată  
 contrastul de calitate – între o culoare saturată şi una nesaturată  
 contrastul de cantitate – între două culori în cantităţi inegale  
 contrastul simultan – foarte important pentru creaţia vestimentară – şi are în 

vedere proprietatea vizuală prin care,  în preajma unor culori intense, alte culori mai 
atenuate virează către complementara culorii puternice .  

De exemplu – o femeie îmbrăcată în roşu aprins va parea mult mai palidă pentru 
că tenul deschis va fi împins vizual catre complementara culorii rochiei ( verde )  

COMBINAŢII ARMONICE DE CULORI  
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ARMONIA CULORILOR INRUDITE  
 Dacă împărţim discul cromatic în patru sectoare, în funcţie de culorile 

fundamentale, în interiorul fiecărui sector se află armonia culorilor înrudite. 
 I – culoarea galbenă trece progresiv în roşu 
 II - culoarea roşie trece progresiv în albastru 
 III-  albastru  trece progresiv în verde 
 IV – verdele trece progresiv în galben 
 Combinaţia culorilor înrudite reprezintă gama cromatică reţinută, echilibrată ( 

fără contraste evidente), sunt puţin expresive, sunt considerate armonioase în 
virtutea asemănării dintre culori – se realizează prin asocierea culorilor dispuse în 
acelaşi sfert de cerc ( fără să asociem culorile principale care limitează sferturile de 
cerc)  

ARMONIA CULORILOR INRUDIT-CONTRASTANTE 

 
 Dacă luăm separat jumătăţile din dreapta şi stânga a cercului, atunci 

combinaţiile culorilor vor fi înrudit-contrastante.  
 Imbinarea a două culori aflate la distanţe medii – se realizează prin asocierea 

culorilor situate în sferturi alăturate, se obţin combinaţii cromatice mai active, mai 
dinamice.  

 Imbinarea culorilor aflate în sferturi opuse ale discului cromatic, rezultă cele 
mai contrastante compoziţii cromatice ( dacă trasăm prin centrul cercului linii de la 
roşu la verde se observă că fiecărei nuanţe de roşu îi corespunde o nuanţă de verde)  

CULORI CALDE – CULORI RECI 
 Dacă îmărţim cercul în jumătatea superioară şi cea inferioară – în jumătatea 
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superioară se află gama caldă de culori, iar în cea inferioară gama de culori reci. 
 La cele două culori cromatice se poate asocia o culoare acromatică, mărind 

sau atenuând contrastul dintre primele două ( se recomanda ca spaţiile ocupate de 
culorile acromatice să fie limitate  pentru ca dominantă sa rămână combinaţia celor 
două culori)  

 
COMBINAŢII DE TREI CULORI 
In designul vestimentar cele mai expresive sunt considerate combinaţiile a trei 

culori. 
 Aceste combinaţii se rezolvă cu ajutorul unor triunghiuri înscrise in cercul 

culorilor.  
– armonia se realizează prin combinaţia culorilor amlasate în vârfurile 

triunghiului echilateral înscris în cerc – adică două culori aflate la distanţă 
medie + o culoare principală opusă  

 
 

– armonia este dată de culorile amplasate în vârfurile triunghiului 
dreptunghic – două culori alăturate + o culoare din sfertul opus  

 
– armonia esate dată de culorile aflate în vârfurile triunghiului cu un 

unghi obtuz – două culori aflate la distanţă medie + o culoare principală 
comună  
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Toate combinaţiile aflate pe principiul triunghiurilor sunt active şi elegante, o 
importanţă deosebită având proporţiile dintre mărimile suprafeţelor ocupate de 
respectivele culori. 

Există şi combinaţii de patru culori înrudit-contrastante. Astfel de armonii se 
pot obţine înscriind în cerc un patrulater. Culorile amplasate în capetele diagonalelor 
patrulaterului sunt contrastante, iar celelalte sunt înrudit-contrastante 

 
CARACTERISTICILE CULORILOR CROMATICE  
 NUANŢA unei culori – reprezintă prezenţa intr-o culoare a unui amestec din 

altă culoare. Nuanţa caracterizează deosebirea unei culori de alta. 
     Ex. culoarea zmeurie se obţine prin amestecul a două culori – roşu şi albastru, 

culoarea roşu-oranj prin amestecul roşului cu galben. 
     SATURAREA sau PURITATEA – însuşirea culorii de a fi mai concentrată, mai 

saturată sau mai pală şi este dată de distanţa la care este situată o culoare cromatică 
data faţă de alb. Culorile spectrale ( ale curcubeului ) se numesc pure sau saturate 
dacă nu sunt amestecate cu alte culori. Saturarea unei culori se poate reduce prin 
amestecarea ei cu alb sau negru. 

  LUMINOZITATEA SAU TONUL – se referă la la gradul de luminozitate al 
culorii şi reprezintă prezenţa pigmentului alb sau negru în culoare. Adăugarea în 
culoare a negrului crează senzaţia de greutate, iar dacă i se adaugă alb, aceeaşi 
culoare pare mai uşoară, mai veselă şi delicată.  

LEGILE CULORILOR  
Diferitele efecte ale relaţiilor dintre culori pot fi obţinute prin:  
 juxtapunerea culorilor  
 amestecul fizic al culorilor  
 suprapunerea culorilor  

Deosebit de important pentru designul vestimentar este juxtapunerea culorilor 
A JUXTAPUNE = a aşeza alăturat două sau mai multe culori, tonuri sau nuanţe. 
Prin juxtapunere culorile îşi schimbă aspectul, fenomen cromatic ce este deosebit 

de important:  
 în designul produselor de îmbrăcăminte şi accesorii,  
 în realizarea armoniei de culoare între părţile unui model şi într-un ansamblu 

vestimentar,  
 în studierea relaţiilor dintre îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii  
 a raportului dintre culoarea îmbrăcămintei şi cea a pielii, a ochilor şi a părului.  

 
Conform contrastului simultan culorile alăturate suferă uşoare modificări     
( nuanţări ) astfel: 
 culorile alăturate albului devin mai închise  
 culorile alăturate negrului devin mai deschise  
 culorile alăturate griului se nuanţează în gri şi capătă mai multă strălucire  
 două culori calde, juxtapuse, se răcesc  
 două culori reci, juxtapuse, se încălzesc  
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 prin alăturarea unei culori calde cu una rece, cea caldă devine mai caldă, iar 
cea rece devine mai rece.  

  
Măsuri de securitate a activităţii 

-  
Activitatea propriu-zisă 
Profesorul conduce activitatea elevilor pentru ca acestia sa 
-identifice fisierul cu prezentarea lecţiei în AEL 
-deruleze prezentarea pentru insusirea cunoştinţelor despre teoria culorilor şi utilizarea 

combinaţiilor armonioase de culoare pentru ansamblurile vestimentare 
Sugestii 
Sa identificăm împreună care sunt combinaţiile armonice de culoare, care sunt culorile 

calde şi care sunt culorile reci. 
Analiza 
Priviţi cu atenţie imaginile pentru exemplificare. 
Investigaţii suplimentare 
Ora următoare vor realiza ansambluri vestimentare în care sa folosim alăturarea culorilor 

complementare. 
Evaluare  
Test AEL  – culoarea 

 Sisteme de transport, XII D ruta progresivă,  Mijloace de transport rutier, prof. 
Baciu Rodica, Grup Şcolar “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 

 
A. Introducere  

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la 
acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire, ei învaţă să 
înveţe, dezvoltându-şi în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive pe care le vor folosi şi 
adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea 
elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în 
cadrul clasei. 

Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în 
comunicarea cu elevii, iar relaţia aceasta nu poate fi substituită de lecţiile interactive. 
Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ 
şi care se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. Profesorul este cel care 
stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin intuiţie, empatie, creativitate şi adaptabilitate 
continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora. În acest proces, 
calculatorul este un instrument auxiliar folosit de profesor, instrument care modifică sistemtul 
de învăţare tradiţional şi permite căderea barierelor în accesarea informaţiilor. 

În predarea variatelor de discipline tehnice, se folosesc în prezent pe scară largă softurile 
educaţionale, adică lecţii interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective.  
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Altă modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-educativ este de a oferi 
resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi, profesorul fiind cel care propune 
conţinuturile de învăţare sau temele.  

Calculatorul poate fi utilizat cu succes în şcoală, prin jocuri şi simulări – pentru învăţarea 
meseriilor, programe de autoevaluare – administrează chestionare şi stabilesc un profil al 
ocupaţiilor potrivite persoanei respective, teste psihometrice, redactare a CV-urilor, scrisorilor 
de prezentare sau de motivaţie, programe de ajutor în luarea deciziilor sau programe de 
căutare a informaţiilor – cele prin care poţi găsi locuri de muncă pe baza unor criterii stabilite.  

Calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor scopuri importante în învăţare 
şi poate fi utilizat de către cadrele didactice într-o varietate de situaţii. Pregătirea lecţiei în 
care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru profesor, deoarece 
atingerea obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea didactică 
şi de stabilirea prealabilă a secvenţelor lecţiei. Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte 
complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale 
cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la 
caractersiticile psiho-individuale ale elevilor săi. 

Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta progresiva, în 
vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi”. 

Modulul oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu 
analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează 
dinamica dezvoltării lor, identificarea particularităţilor deferitelor moduri, categorii şi tipuri de 
transport.  

B. Conţinutul educaţional  
Utilizarea calculatorului în procesul de învăţămant devine o necesitate în condiţiile 

dezvoltării accelerate a tehnologiei informatiei. Pentru noile generaţii de elevi, deja obişnuiţi 
cu avalanşa de informaţii multimedia, conceptul de asistare a procesului de învăţămant cu 
calculatorul este o cerinţă intrinsecă.  

Conceptul de asistare a procesului de învăţămant cu calculatorul include: 
- predarea unor lecţii de comunicare de cunoştinţe; 
- aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 
- verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii. 
Calculatorul poate fi utilizat în procesul de predare-învăţare de către profesor şi elev în 

scopul intermedierii activităţii de predare interumană ce are loc între cei doi poli educaţionali : 
profesor şi elevi. 

Parcurgerea conţinuturilor  modulului „Sisteme de transport”  este obligatorie, dar se 
impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora, în funcţie de resursele disponibile şi de 
nevoile locale de formare.  

Conţinuturile modulului permit profesorului să formeze, elevului să demonstreze şi 
evaluatorului să evalueze performanţa vizată  de respectivele competenţe. Se va ţine cont de 
faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a 
activităţilor de învăţare, în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Profesorul are doar rolul 
de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. Se pot utiliza metode 
ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, 
exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin proiecte, studiul de caz, 
brainstormingul, „bulgarele de zapada”/piramida, etc. 

Aceste metode se caracterizează prin faptul că: sunt centrate pe elev şi pe activitate; pun 
accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor; încurajează 
participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele; determină un parteneriat profesor - elev; au un 
puternic accent formativ, nu informativ; presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil; 
adaptează metodele de lucru la nivelul clasei. 
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Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la 
probleme reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor  
şi ale societăţii. Elevilor li se va permite să aplice propriul  mod de înţelegere a conţinutului, 
prin descoperire, conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii. 

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea 
încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare 
multidirecţională.  

Avantajele învăţării centrate pe elev: 
- creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul 

de învăţare; 
- eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări 

folosesc învăţarea activă; 
- memorare mai bună, elevii îşi amintesc mai uşor ce au învăţat, deoarece a stăpâni 

materia înseamnă a o înţelege; 
- posibilitate mai mare de includere – poate fi adoptată în funcţie de potenţialul fiecărui 

elev, ţinând cont de faptul că fiecare elev are o capacitate de a învăţa diferită. 
Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, 

toţi elevii să dobândească competenţele necesare.  
Se recomandă organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe grupuri de 

elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 
între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, 
iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă). 

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a oricărui copil, 
acceptând că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode specifice 
pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile, 
adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe 
individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer, 
utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare, aducerea de laude chiar şi pentru cele mai 
mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). 

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza şi 
de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor, de a centra procesului de învăţare 
pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul unei valorificări optime ale acestora, 
individualizarea învăţării, lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale, de a diferenţia 
sarcinile şi timpului alocat ş.a. În context, lucrul în grup, simularea, discuţiile de grup, 
prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, vizitele etc. 
contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea 
deciziilor, asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, 
competiţional şi creativităţii elevilor .  

Date fiind competenţele vizate, se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de 
documentare, de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport, de analizare a 
acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. În acest scop se recomandă utilizarea 
unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media, Internet, literatură de specialitate, 
colecţii de legi, agenţi economici din domeniul transporturilor).  

Crearea proiectelor multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul în cadrul 
procesului educativ. Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări 
multimedia şi le proiectează în cadrul clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor, fapt 
foarte des utilizat astăzi în şcoli. Pe de altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile 
prezentări multimedia ca proiecte la diferite discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a 
elevilor din clasă. Acest tip de proiecte favorizează dezvoltarea creativităţii, pun în mişcare 
un sistem complex de integrare a informaţiilor şi abilităţilor, utilizându-se calculatorul practic 
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ca un mijloc de comunicare. Modalitatea de creare de proiecte multimedia poate fi 
desfăşurată sub forma lucrului în echipă compusă din 3-6 elevi, ceea ce implică dezvoltarea 
la elevi a abilitărilor de colaborare, negociere, asumare de responsabilităţi. Şi în acest caz, 
profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea proiectului, ajutându-i pe elevi atât la 
familiarizarea cu tehnologia, dacă este cazul, cât şi pe parcursul proiectului, însă elevii vor fi 
cei care decid conţinuturile şi forma prezentării. 

Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi 
cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi 
laboratoarelor de specialitate. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru; schemelor 
structurale; cărţilor de specialitate; suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi 
multimedia; soft-urilor educaţionale specifice. 

Se recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne 
de învăţare, eventual integrate într-un sistem multimedia, astfel încât să fie menţinut şi 
stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie 
realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. 

Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent, permiţând atât profesorului, cât şi 
elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor, să identifice 
lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun, în vederea reglării procesului 
de predare – învăţare.  

Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul 
dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv, se 
impune atât asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii, corectitudinii şi 
eficienţei procesului de evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele 
naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  

Utilizarea diverselor materiale didactice, realizate pe diferite suporturi mediatice, vin în 
sprijinul elevilor  în procesul de învăţare, motiv pentru care am conceput o lecţie în care 
utilizez în predarea materialului didactic, calculatorul şi videoproiectorul la clasa a XII-a D 
ruta progresivă. 

C. Lista activităţilor elevilor  
- formularea răspunsurilor la itemii cu conţinuturi din “Infrastructura sistemelor de 

transport”  
- asimilarea noilor cunoştinţe despre “Mijloacele de transport rutier” 
- completarea Fişei de lucru despre „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier” 
- analizarea răspunsurilor la fişa de lucru 
Discuţie de grup şi vizualizarea pe ecran  a: 
- fişei de documentare de la tema “Infrastructura sistemelor de transport” 
- fişei de documentare de la tema „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier” 
- fişei de lucru de la tema „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier”, pe care o 

completează elevii, îndeplinind cele trei sarcini 
Exerciţii privind “Mijloacele de transport rutier”: 
- discuţii cu elevii folosind imaginile de pe ecranul de proiecţie, care să le permită să 

exerseze, şi să dea răspunsurile corecte la verificarea cunosţintelor şi la transmiterea noilor 
cunoştinţe 

- discuţii cu elevii folosind imaginile de pe ecranul de proiecţie referitoarea la sarcinile I, II, 
III din din fişa de lucru, iar elevii vor avea libertate în alegerea răspunsului corect 

- va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor, vor avea încredere în 
aceasta strategie 

- vizualizarea pe ecran este însoţită de explicaţii ale profesorului şi conversţii ale acestuia 
cu elevii. 

D. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
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Contribuţia TIC poate fi fundamentală în acest context, calitatea ridicată a educaţiei oferă 
una din componentele principale ale oricărui plan de dezvoltare şi promovează noi 
tehnologii. 

Utilizarea aplicaţiilor Power Point la modulul „Sisteme de transport”, în procesul de 
predare-învăţare-evaluare, aduce un plus de valoare, atractivitate şi operativitate pentru 
elevi, iar pentru profesori eficientizarea timplului de predare, rămânând ca timpul de 
observare şi evaluare a elevilor să fie mai mare. La  modulul „Sisteme de transport”, deci şi 
la lecţia „Mijloace de transport rutier”,  utilizez prezentările Power Point atât în predare-
învăţare cât şi în evaluare. 

Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor, colectate atât de către profesor cât 
şi de către elev, trebuie strânse şi organizate într-un anumit loc, astfel încât informaţiile să 
poată fi regăsite cu uşurinţă. Pentru elevi, aceste tipuri de dovezi, alături de alte experienţe 
pe care le pot avea, precum practica la locul de muncă, pot fi colectate într-o 
„mapă/portofoliu a elevului”. 

Pe  baza fişelor de documentare s-au elaborat modele de fişe de lucru, fişe de evaluare, 
teme, fişe de observare, exerciţii, simulări. Fişele se vor introduce în mapa/portofoliu de lucru 
a elevilor. 

Activităţile propuse se pot desfăşura în diferite variante, în funcţie de condiţiile existente în 
fiecare unitate, clasă dar şi în funcţie de necesităţile elevilor. 

Se recomandă aplicarea de metode cât mai diverse la clasă care să atragă şi să 
antreneze elevii în actul de învăţare. În continuare sunt prezentate câteva metode ce pot fi 
utilizate cu succes: 

Metoda piramidei sau metoda “bulgărelui de zăpadă” 
Această metodă are la bază împletirea activităţii individuale cu cea de cooperare. Ea 

constă în încorporarea activităţii fiecărui membru într-un demers colectiv mai amplu. 
Mod de lucru: 
- Profesorul  expune datele problemei. 
- Elevii lucrează individual 5 minute la   rezolvarea problemei. 
- Elevii formează grupe de doi pentru a discuta rezultatele individuale. 
- Elevii formează grupuri mai mari şi discută problema. 
- Întreaga clasă reunită, analizează şi concluzionează asupra ideilor emise, se alege 

soluţia finală şi se stabilesc concluziile. 
E. Activităţile elevilor  
- se grupează elevii 
- analizează fişele de lucru şi sarcinile 
- se consultă şi rezolvă itemii 
- se analizează răspunsurile, conform grilei 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Evaluare: jocul de cuvinte încrucişate.  
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
prof. ing. Baciu Rodica 
Disciplina 
Sisteme de transport 
Nivelul clasei 
XII ruta progresivă 
Durata  
50 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
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1. antrenare, 2. explorare, 3. explicare, 4. elaborare, 5. evaluate 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
OBIECTIVE 
  O1. Să cunoască caracteristicile sistemelor de transport 
  O2. Să identifice caracteristicile diferitelor moduri, categorii şi tipuri de transporturi rutiere, 

utilizând surse variate de informaţie 
  O3.  Să caracterizeze parametrii tehnico-constructivi ai mijloacelor de transport  rutier 
COMPETENţE SPECIFICE VIZATE: 
CS1-Stabilirea particularitatilor sistemului de transport rutier 
CS2-Identificarea componentelor sistemului de transport rutier 
CS3-Selectarea şi utilizarea informaţiilor de pe internet 
CS4-Elaborarea unor documente pe teme profesionale 
Tipul de activitate 

 conveţsatia, expunerea, învatarea prin descoperire ( utilizând ca mijloc de informare 
internetul), metoda bulgărelui de zapadă, exerciţii de documentare 

Abilităţile exersate de elevi 
 Abilităţi de comunicare 
 Abilităţi interpersonale 
 Abilităţi de planificare şi rezolvare de probleme 
 Abilităţi de utilizare IT 

Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
 Videoproiector, Calculator, prezentări PowerPoint, tabla, flipchart şi markere 

Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
 Prezentări PowerPoint 
 Fişa de documentare 
 Fişele de lucru ce conţin întrebările  
 Fişele de lucru ce conţin răspunsurile 
 Suport de curs 
 Cărţi de specialitate 
 Material didactic pe suport electronic 
 Spaţiul de instruire: cabinetul de specialitate 

Metodologia 
1. Moment organizatoric: aspectul clasei; consemnarea absenţilor, verificarea prezenţei 

elevilor; verificarea caietelor de notiţe şi portofoliului elevului; anunţarea subiectului lecţiei; 
Timp alocat: 3 minute 
2. Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior cu tema:“Infrastructura sistemelor de 

transport” 
Tip de interacţiune cu elevii:- conversaţia euristică, explicaţia, expunerea 
Descriere: Lecţia se desfasoara frontal şi se adresează elevilor următoarele întrebări: 

- Ce este drumul? 
- Care sunt elementele constructive ale drumului? 
- In ce se materializeaza infrastructura si suprastructura? 

Timp alocat: 5 minute 
Verificarea cunoştiinţelor asimilate de elevi cu tema:“Infrastructura sistemelor de transport” 
3. Prezentarea noilor cunoştinţe: conform  continuturilor din PPT si a fisei de documentare 
Captarea atenţiei clasei: anunţarea noii teme: “Mijloacele de transport rutier”.  
Anunţarea obiectivelor urmărite. 
Tip de interacţiune cu elevii: - explicaţia, conversaţia euristică, expunerea, învatarea prin 
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descoperire 
Descriere:                      
- analizarea mijloacelor de transport rutier;clasificarea vehicule rutiere;  parametrii tehnico-

constructivi ai mijloacelor de transport rutier . 
-  fişa de documentare, portofoliu. 
Timp de predare: 20 minute. 
4. Sistematizarea şi fixarea noilor cunoştinţe  
Tip de interacţiune cu elevii: -conversaţia, învatarea prin descoperire, metoda bulgărelui de 

zăpadă, exerciţii de documentare 
Descriere:                      
-  tipuri de autovehicule, parametrii tehnico-constructivi ai mijloacelor de transport rutier, 
-  portofoliul elevului şi fişa de lucru. 
Timp alocat: 15 minute 
5.  Evaluare- Evaluarea frontala: întrebari orale 
Tip de interacţiune cu elevii: -conversaţia, expunerea, observarea 
Pentru a ne asigura ca elevii au asimilat cunoştinţele predate se adresează întrebări referitoare 

la: jocul de cuvinte încrucişate.  
Timp de evaluare: 5 minute 
6.Concluzii finale 
-  Se fac aprecieri asupra modului cum elevii au asimilat noile cunoştiinţe. 
-  Tema pentru acasă presupune ca elevii să revadă cunoştinţele asimilate şi să realizeze un 

eseu despre maşina viitorului 
Timp alocat: 2 minute 
Cronologie sugerată 
Activităţi: 
- formularea răspunsurilor la itemii cu conţinuturi din “Infrastructura sistemelor de transport”  
- asimilarea noilor cunoştinţe despre “Mijloacele de transport rutier” 
- completarea Fişei de lucru despre „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier” 
- analizarea răspunsurilor la fişa de lucru 
Discuţie de grup şi vizualizarea pe ecran ( prezentare PPT) a: 
- fişei de documentare de la tema “Infrastructura sistemelor de transport” 
- fişei de documentare de la tema „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier” 
- fişei de lucru de la tema „Caracteristicile diferitelor mijloace de transport rutier”, pe care o 

completează elevii, îndeplinind cele trei sarcini 
Exerciţii privind „Mijloacele de transport rutier”: 
-discuţii cu elevii folosind imaginile de pe ecranul de proiecţie, care să le permită să exerseze, şi 

să dea răspunsurile corecte la verificarea cunoştinţelor şi la transmiterea noilor cunostinţe 
- discuţii cu elevii folosind imaginile de pe ecranul de proiecţie referitoarea la sarcinile I, II, III  

din fişa de lucru, iar elevii vor avea libertate în alegerea răspunsului corect 
- va fi o situaţie de învăţare în care elevii se vor simţi în largul lor, vor avea încredere în această 

strategie 
- vizualizarea pe ecran este însoţită de explicaţii ale profesorului şi conversaţii ale acestuia cu 

elevii. 
Sugestii şi sfaturi  
Comportamentul profesorului 
Controlul asupra clasei depinde de comportamentul profesorului, exprimat de obicei prin 

comunicarea non-verbală. Fiecare din comportamentele de mai jos contribuie la un control eficace 
asupra clasei şi îmbunătăţeşte prin urmare procesul de învăţare: 

 contact vizual şi fizic corespunzător cu elevii;  
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 mişcări relaxate ale corpului; 
 comportament verbal relaxat şi controlat; 
 capacitatea de a asigura rapid liniştea în clasă; 
 capacitatea de a se deplasa în persoană pe lângă toţi elevii din clasă; 
 mustrări scurte; 
 instrucţiuni clare, evitând repetiţia; 
 sincronizarea limbajului corporal cu cel verbal; 
 a face faţă întreruperilor din partea elevilor. 
 rugaţi elevul să argumenteze deciziile luate, pentru a verifica dacă a fost o pură 

întâmplare sau dacă el a înţeles informaţiile transmise cu ajutorul fişei de documentare. 
 dacă elevul termină sarcina de lucru într-un timp mai mic decât cel alocat pregătiţi 

din timp o întrebare/sarcină suplimentară, penru a nu crea timpi morţi/plictiseală/întrerupere 
de ritm. 

 se admite orice variantă de răspuns care respectă valoarea de adevăr a enunţurilor 
date.  

 aveţi în vedere împărţirea sarcinilor de lucru în paşi mici în funcţie de ritmul de 
învăţare al elevilor. 

Recomandări pentru elevi:  
-lucraţi cu atenţie la completarea fişei de lucru; lucraţi cu atenţie la completarea rebusului 
Evaluare 

Furnizaţi itemii de evaluare şi răspunsurile la aceştia  
FIŞA DE LUCRU 
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FIŞA DE LUCRU- GRILA 

 
Exemplu de fişă de rezumat activitate 
O precizare pentru fiecare activitate de învăţare. 
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Competenţă Activitate de învăţare Obiectivele învăţării Realizat 
(Data) 

Mijloacele 
de transport 

rutier 
 
 
 
 
 

Analizarea mijloacelor 
de transport rutier 

Identificarea tipurilor 
de vehicule rutiere 

Prin această activitate vei verifica 
în ce măsură poţi identifica 
caracteristicile diferitelor mijloace de 
transport rutier 

 

Comentariile profesorului 
Puncte tari: elevi activi, organizaţi, motivaţi; eficacitate mai mare a învăţării 
Puncte slabe:rămânerea în urmă o unor elevi 
Urmarea: reluarea noţiunilor prin sarcini centrate pe elevii cu probleme 

 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 
In ce măsură putetiţi identifica caracteristicile elementelor de infrastructură ale sistemelor de 

transport rutier 
OBIECTIVELE LECŢIEI 
 O1. Să cunoască caracteristicile sistemelor de transport 
 O2. Să identifice caracteristicile diferitelor moduri, categorii şi tipuri de transporturi  rutiere, 

utilizând surse variate de informaţie 
 O3  Să caracterizeze parametrii tehnico-constructivi ai mijloacelor de transport  rutier 
Reflectare asupra întrebării directoare 
Transportul rutier are ponderea cea mai ridicată în totalul transporturilor realizate în 

prezent, beneficiind de o infrastructură vastă şi complexă, capabilă să asigure legătura 
cu cele mai izolate regiuni dar şi cu alte moduri de transport. 

După analiza infrastructurii sistemelor de transport rutier este interesant a obţine cât 
mai multe informaţii despre „Mijloacele de transport rutier”, în special că sunteţi la 
vârsta la care vă doriţi să obţineţi carnetul de conducator auto  şi să conduceţi propriul 
autoturism. 

Materiale (dacă există)  
 Prezentări Power-Point 
 Fişa de documentare 
 Fişele de lucru ce conţin întrebările  
 Fişele de lucru ce conţin răspunsurile 
 Suport de curs 
 Cărţi de specialitate 
 Material didactic pe suport electronic 
 Spaţiul de instruire: cabinetul de specialitate 

Măsuri de securitate a activităţii 
 instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru elevi în cadrul sălii de clasă 

Activitatea propriu-zisă 
Pas 1- Reactualizarea cunoştinţelor dobândite anterior cu tema: „Infrastructura sistemelor de 

transport” 
Pas 2- Prezentarea noilor cunoştinţe “Mijloacele de transport rutier”. 
Va fi o situaţie de învaţare în care elevii se vor simţi în largul lor, vor avea încredere în această 

strategie. 
Vizualizarea pe ecran este însotita de explicaţii ale profesorului şi conversaţii ale acestuia cu 

elevii. 
Se ofera  fişa de documentare  
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Pas 3- Activitate individuală şi de grup 
Se ofera  fişa de lucru, elevii urmând să completeze elementele cerute prin sarcinile: I, II, III 
Se vor discuta sarcinile : I,  II si  III din fişa de lucru, iar elevii vor avea libertate în alegerea 

răspunsului corect. 
Pas 4- Folosind imaginile de pe ecranul de proiecţie, şi discutind cu elevii, le permitem să 

exerseze, şi să dea răspunsurile corecte . 
Pas 5- Concluzii: Se fac aprecieri asupra modului cum elevii au asimilat noile cunoştinţe; tema 

pentru acasă presupune ca elevii să revadă cunoştinţele asimilate şi să realizeze un eseu despre 
maşina viitorului 

Sugestii 
Recomandări pentru elevi: -lucraţi cu atenţie la completarea fişei de lucru; lucraţi cu atenţie la 

completarea rebusului; puteti să ceareti ajutor;sa fie in activitatea permanent 
Analiza 
Fişele de documentare oferite la lecţiile anterioare, pot fi consultate la nevoie  în etapa de 

stabilire a caracterului ştiinţific al răspunsurilor: 
Investigaţii suplimentare 
Tema pentru acasă: eseu despre maşina viitorului 
Evaluare  
Fişa de evaluare 

 Constructii, Clasa a IX- a B,  Proiect  izolatii termice la pereti, Faur, Ariana, 
Colegiul Tehnic ” Anghel Saligny” Cluj, Napoca, 

A. Introducere 
Modulul Construcţii este foarte important în pregatirea profesională a elevilor din clasa a 

IX a deoarece ei au optat pentru profilul tehnic, specializarea tehnician în construcţii şi lucrări 
publice. Astfel ei trebuie să se familiarizeze cu toate materialele utilizate, cu tehnologiile 
moderne de execuţie, cu organizarea locului de muncă, cu normele specifice de protectie a 
muncii. 

In acelasi timp ei trebuie sa dobandeasca si notiuni generale despre utilizarea 
calculatorului în învăţarea noţiunilor de specialitate. Cadrele didactice găsesc modalităţi 
complementare pentru nevoia de utilizare a computerului, mai ales că pregătirea lecţiilor 
(proiectarea, transpoziţia didactică, actualizarea conţinuturilor predării) se desfăşoară 
preponderent acasă. 

B. Conţinutul educaţional  
Izolaţiile termice la pereţi ne oferă un confort termic şi cheltuieli mai mici la încălzirea 

locuinţei. La blocurile vechi cu ocazia izolării termice a pereţilor exteriori se realizează o 
reabilitare completă a clădirii şi astfel obţinem şi faţade noi. 

TERMEN EXPLICAREA TERMENULUI 
IZOLAŢII TERMICE –au rolul de a proteja încăperile construcţiei de acţiunea 

frigului sau a căldurii din atmosferă, în scopul realizării 
confortului necesar desfăşurării vieţii şi activităţii oamenilor 

CONDUCŢIA 
TERMICĂ 

–este un fenomen molecular care constă în transmiterea 
energiei cinetice a moleculelor corpului datorită interacţiunii dintre 
ele 

CONVECŢIA 
TERMICĂ 

–fenomen care constă în transmiterea căldurii prin 
deplasarea particulelor de lichid sau gaz 

RADIAŢIA TERMICĂ   –fenomen ce constă în transmiterea energiei sub formă de unde 
electromagnetice, între două suprafeţe care radiază reciproc 

CAPACITATE 
TERMICĂ 

–proprietatea unui material de a absorbi căldura la creşterea 
temperaturii 
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CĂLDURĂ 
SPECIFICĂ 

–cantitatea de căldură necesară unei unităţi de masă, 
greutate sau volum dintr-un corp pentru a-şi ridica temperatura 
cu un grad 

CONDUCTIBILITATE 
TERMICĂ 

–proprietatea materialelor de a conduce căldura 

CONDUCTIVITATE 
TERMICĂ 

–cantitatea de căldura care se transmite în interval de o oră 
printr-o suprafaţă de un metru pătrat a unui perete plan 
omogen gros de un metru, dacă diferenţa de temperatură între 
suprafeţele lui este de un grad 

PUNŢI TERMICE –elemente de construcţie care datorită conductibilitaţii 
termice mai mari permit trecerea mai rapidă a căldurii decât 
elementele de construcţie învecinate lor 

MATERIALE 
TERMOIZOLANTE 

–materialele care au proprietatea de a împiedica trecerea 
căldurii de la un corp mai cald la unul mai rece 

     
Calculatorul permite modelarea unor fenomene ce au loc în condiţii dificil de realizat; 

acesta se dovedeşte util în exploatarea unui model în care anumite elemente sunt 
parametric variabili şi modifică calităţile intrinseci. Calculatorul poate simula eficient 
experimente, fără a se substitui lucrărilor de laborator, contribuind la o mai bună înţelegere a 
realităţii înconjurătoare. 

D. Lista activităţilor elevilor 
Elevii primesc lista de termeni tehnici pe care o pun in portofoliile personale şi o consultă 

ori de câte ori întâmpină greutăţi la realizarea cerinţelor. Elevii trebuie să alcătuiască un eseu 
sau un proiect din capitolul Izolaţii termice.  

 E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Tema integratoare T1. Computerul partener in instruire este agreată de elevi, noile 

generaţii utilizează foarte mult computerul.Astfel se asigură interdisciplinaritatea cu disciplina 
T.I.C., cu celelalte module tehnice, iar elevii işi exersează noţiunile tehnice dobândite cât şi 
abilităţile de utilizare a computerului. 

F. Activităţile elevilor  
       - Se împart elevii in 3 grupe 
Fiecare grupă îşi alege liderul şi îşi stabileşte sarcinile în grup, apoi discută despre 

realizarea proiectului 
Grupa 1- Inteligenţii IX B - TERMOSISTEM  KNAUF 
Grupa 2 : Meseriaşii IX B - Materiale si S.D.V.-uri pentru IZOLAŢII TERMICE 
Grupa 3 – Calificaţii IXB - RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICA SECURITĂŢII 

MUNCII, PAZĂ ŞI STINGEREA INCENDIILOR 
Elevii primesc de la profesor o FIŞĂ TEHNOLOGICĂ – Izolaţii termice cu polistiren 
FIŞĂ TEHNOLOGICĂ – Izolaţii termice cu polistiren 
 
Operaţii si faze 

tehnologice 
Echipame

nt de 
protecţie/NTS
M 

Material
e 

S.D.V-uri Organizare
a locului de 
muncă 

Condiţii de 
calitate 

1.Pregătirea stratului 
suport: 

a)curăţarea 
b)desprăfuire 
c)rectificarea 

suprafeţelor cu diferenţe 

-echipament 
de lucru 
obişnuit 
-deşeurile 
rezultate se 
depozitează in 

-mortar 
adeziv 
-apă 

-perii de 
sârmă 
-perii de 
desprăfuit 
-găleată 
-mistrie 

-se va lăsa loc 
liber pe lângă 
pereţii care se 
izolează 
-se va organiza 
un front de 

-stratul suport 
să fie 
uscat,desprăfui
t să nu prezinte 
desprinderi, 
exfolieri,să nu 
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de planeitate locuri avizate 
special 

lucru fie ingheţat 

2.Pregătirea 
materialelor: 

-sortarea plăcilor de 
polistiren 

-croirea fracţiunilor de 
plăci 

-prepararea 
mortarului adeziv 

-mortarul 
adeziv se va 
păstra in loc 
uscat 
-se vor 
respecta 
normele de 
electrosecurita
te 
-spălarea 
ochilor 

dacă ne 
intră in ochi 
mortar  

-plăci de 
polistiren 
-mortar 
adeziv 
-apă 
-profil de 
soclu 

-dispozitive 
pentru tăiat 
polistiren 
-găleată 
-mistrie 
-mixer 

-se instalează 
masa de croit 
plăci 
-1 muncitor 
sortează plăcile 
-2 muncitori 
prepară pasta 
adezivă 

-timpul de 
prelucrare a 
mortarului 
adeziv este de 
cca 2ore 

3.Aplicarea plăcilor 
-montarea profilului 

de soclu 
-aplicarea mortarului 

adeziv pe plăci 
-lipirea plăcilor 
-fixarea suplimentară 

cu dibluri  

-echipament 
de lucru 
obişnuit 

-plăci de 
polistiren 
-mortar  
-apă 
-dibluri 

-gletieră 
-masină de 
gaurit 
prevazută cu 
dispozitiv de 
inşurubare 
-dreptar 
-nivelă 

-aplicarea 
plăcilor se 
incepe de la 
soclu 
-organizare  
corectă a 
locului de 
muncă   

-armarea 
obligatorie a 
colţurilor,goluril
or de uşi si 
ferestre 

 
G.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
 Evaluarea elevilor trebuie încorporată în materialele activităţii, aceasta incluzând 

produsele activităţii grupelor de elevi şi imagini ilustrative de la lecţie  
Titlul lecţiei interdiscipinare: Proiect  IZOLAŢII TERMICE LA PEREŢI 
 
NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
FIŞA CU TERMENI TEHNICI, FIŞĂ TEHNOLOGICĂ 
Disciplina  
CONSTRUCŢII 
Nivelul clasei 
Clasa a IX-a B 
Durata  
50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
antrenare,  explorare,  explicare,  elaborare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
  - explică  modul de realizare a izolaţiilor termice la pereţi 
  - elaborează o  prezentare scurtă pe tema dată 
  - enumera norme specifice  de protecţie  a muncii 
Tipul de activitate 
Demonstraţie interactivă, descoperire dirijată, c. investigaţie/cercetare dirijată 
Abilităţile exersate de elevi 
-Elevii aleg tehnologiile adecvate, materialele moderne utilizate 
- elevii se documenteaza pe internet şi inserează imagini cu uşurinţă 
- elevii elaborează produsele cerute pentru grupa din care fac parte 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul) 
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Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Lista cu termeni tehnici 

FIŞĂ TEHNOLOGICĂ – Izolaţii termice cu polistiren 
Pagina web a profesorului – IZOLAŢII TERMICE 
Calculatoare conectate la internet 
Metodologia 
Metoda utilizată este descoperirea dirijată 
Cunoaşteţi următorii termeni tehnici specifici Izolaţiilor termice? 
Ce conţine o fişă tehnologică? 
In cate puncte se fixează placa de polistiren cu adeziv la termosistemul Knauf? 
Ce norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor de izolaţii puteţi preciza? 
Ce materiale utilizaţi la executarea izolaţiilor termice? 
Cronologie sugerată 
Liderul grupei prezintă proiectul şi este ascultat de colegi şi profesor. 
Sugestii şi sfaturi  
Originalitate in conceperea proiectului şi seriozitate în cadrul grupelor 
Evaluare 
Evaluarea proiectului de către colegi ( coevaluare) şi profesor.Apoi se face media notelor.  

      
Grupa 1- Inteligenţii IX B 

 
IZOLAŢII TERMICE : TERMOSISTEM KNAUF 

1. Montarea profilului de soclu                        2.Prepararea mortarului 

                          
    3. Aplicarea mortarului pe                                   4. Montarea plăcilor pe stratul   
    plăcile din  polistiren                                            suport 
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5.Rectificări ale planeităţii               6.Fixarea diblurilor                    7.Armarea                                                               

         
                  

8.Profilul de colţ                9.Tencuirea faţadei 

       
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fixarea primului rând de plăci se face pe un profil special de soclu,  care asigură planeitatea plăcilor 
de polistiren ; profilul de soclu se montează cu dibluri  
2. Mortarul adeziv( sac 25kg ) se amestecă cu 8 litri apă,        se lasă în repaus 5-10 minute apoi se 
reamestecă . 
3. Mortarul adeziv se întinde sub forma unui cordon pe marginile plăcii şi punctual ( 5 puncte ) pe placă  
4. Plăcile se vor aplica pe perete fără a permite pătrunderea mortarului adeziv în rosturi ; planeitatea,  
orizontalitatea se verifică cu nivela apoi se vor apăsa plăcile pentru fixarea definitivă.  

5.Diferenţele de planeitate până la 1 cm se umple cu mortar adeziv,  iar cele peste 2 cm se vor umple cu 
material izolator. 
6.Fixarea diblurilor 4-6 bucăţi / m² 
7. Se aplică fâşii de plasă de armare pe un strat de mortar aplicat cu gletiera cu dinţi, strat de minim 2mm. 
8.La colţurile exterioare este prevăzut un profil special de colţ cu plasă de fibră de sticlă(asigură o 
protecţie mecanică sporită). 
9.Mortarul se întinde pe perete manual cu gletiera apoi se drişcuieşte imediat. 
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Grupa 2 : Meseriaşii IX B 
Materiale si S.D.V.-uri pentru IZOLAŢII TERMICE 

A. MATERIALE PENTRU IZOLAŢII TERMICE LA PEREŢI 
1-Vată minerală                                                           2.B.C.A.- beton celular 

autoclavizat 
                               
      
 
 
 
 
 
 

3. POLISTIREN EXTRUDAT-Plăci de culoare verde 

     
B. S.D.V.-uri PENTRU IZOLAŢII TERMICE  

-peria de sârmă  
-cuţitul izolatorului  
-drişcă  
-foarfecă de tăiat vată minerală  

-dispozitiv de tăiat B.C.A. 
-metru / ruletă 
-dreptar 
-nivelă  / boloboc  şi fir cu plumb  

C. TERMOIZOLAŢII LA PEREŢI  EXTERIORI 

      
D.TERMOIZOLAŢII LA PEREŢI DE COMPARTIMENTARE 

 
 

Grupa 3 – CALIFICAŢII IXB 
RESPECTAREA NORMELOR DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII, PAZĂ ŞI 

STINGEREA INCENDIILOR 
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1.la lucrările cu vată minerală şi vată de sticlă se vor purta în mod obligatoriu mănuşi de 
cauciuc, măşti contra prafului şi ochelari de protecţie. 

2.hainele de protecţie vor fi strânse la mâneci şi guler, pentru a evita pătrunderea prafului 
cu ace de vată la piele. 

3.în timpul aşezării vatei de sticlă la izolarea elementelor de construcţii în apropierea 
conductelor electrice trebuie întreruptă alimentarea reţelei. 

4.substanţele(solvenţii) care degajă vapori toxici se păstrează în vase bine închise, în 
încăperi separate bine ventilate.în cazul executării lucrărilor cu materiale toxice în încăperi 
închise se va asigura ventilarea naturală şi mecanică. 

5.este interzis accesul cu flacără şi cu obiecte care produc scântei  în încăperi cu 
substanţe inflamabile şi pe o distanţă mai mică de 25 metri. 

6.locul de muncă se marchează cu placuţe avertizoare  şi cu pichete cu galeţi cu capac. 
7.cazanele de bitum se amplasează la distanţă de 50 metri de construcţiile din lemn sau 

de depozite. Iar pe lângă fiecare topitor se aşează un pichet de incendiu. 
8.cazanele se prevăd cu capace etanşe si nu se umplu decât la cel mult 3/4 din  

capacitatea lor. 
 9.bitumul se scoate din cazan numai cu canciocul cu coadă  lungă.bitumul   se transportă 

cu recipiente cu capac. 
10.în timpul lucrului cu bitum topit se vor  purta cizme şi mănuşi de cauciuc. 
11.podinele pe care se circulă cu bitum topit. Precum şi locurile de muncă, trebuie 

menţinute în stare de curăţenie, controlate zilnic înaintea începerii lucrului, iar pe timp de 
iarnă se curăţă gheaţa şi zăpada presărând nisip şi sare. 

12.în încăperile în care se lucrează cu prenadez se asigură o ventilare permanentă, se 
interzice orice sursă de foc şi se pun afişe corespunzătoare pentru avertizare. 

13.echipamentul de lucru se poartă integral şi este obligatorie purtarea lui în timpul 
lucrului. 

14.înaintea utilizării centurii de siguranţă se verifică cusăturile, cordonul,părţile metalice, 
frânghia şi cârligele de siguranţă. 

15.podinele şi rampele de acces se prevăd cu parapete şi balustrade. 
16.podinele se prevăd cu scânduri de margine pentru a opri căderea sculelor sau 

alunecarea piciorului, astfel ca podina va avea minim 1 metru lăţime, nu va avea denivelări şi 
trebuie să fie fixată în cuie şi şuruburi. 

17.schelele se ancorează pe părţile solide ale construcţiei, pe toată înălţimea, iar 
stabilitatea schelelor  independente se asigură prin sprijiniri şi tiranţi. 

18.operaţiile de încărcare-descărcare se execută numai sub conducerea unui responsabil 
instruit în acest scop. 

19.materialele se depozitează astfel încât să se excludă pericolul de accidente sau 
prăbuşire şi se interzice transportul prin purtare directă a greutăţilor mai mari de 50 kg de 
către muncitori. 

20.în general pentru reîmprospătarea cunoştinţelor de  protecţia muncii se efectuează 
instruirea periodică cu tot personalul muncitor ori de câte ori este nevoie. 

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Ce conţine  fişa tehnologică? 
Reflectare asupra întrebării directoare 
- Operaţii si faze tehnologice 
- Echipament de protecţie/NTSM 
- Materiale, S.D.V.-uri 
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- Norme de protecţia muncii 
- Condiţii de calitate 
Materiale (dacă există)  
Pagina web a profesorului, listă termeni tehnici şi fişătehnologică 
Măsuri de securitate a activităţii 
Se respectă pe toată durata lecţiei 
Activitatea propriu-zisă 
Elevii alcătuiesc proiectele  
Sugestii 
Originalitate şi coerenţă în ideile expuse 
Analiza 
 
Investigaţii suplimentare 
Temă de casă- prezentare PowerPoint cu tema  IZOLAŢII TERMICE 
Evaluare  
 
 

 Sistemul energetic, a XI-a B, ruta directă,  Energia solară, Dinu Melinda, Colegiul 
Tehnic Energetic, Cluj Napoca, Cluj, 

 
A. Introducere 

Modulul Sistemul energetic, pentru clasa a XII-a ruta progresiva şi a XI-a ruta directă 
cuprinde si capitolul Centrale electrice. In cadrul acestui capitol elevii invaţă diferite modalităţi 
de producere a energiei electrice, inclusiv producerea prin generatoare eoliene. Elevii 
analizează diferitele moduri de producere a energiei electrice şi realizeaza o analiza 
comparativă din punct de vedere al combustibililor, al construcţiei, al randamentului, şi 
efectelor asupra mediului. 

Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician energetician vor fi capabili 
să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de monitorizare a instalaţiilor, de analizare a 
parametrilor măsuraţi, supravegherea şi organizarea intervenţiilor în instalaţii. 

Tehnicianul energetician identifică echipamentele energetice în centrale, staţii si reţele 
conform documentaţiei impuse de regulile Societăţilor de producere, transport şi distribuţie a 
energiei electrice, monitorizează funcţionarea instalaţiilor energetice şi intervine în situaţii de 
funcţionare anormală. 

B. Conţinutul educaţional  
Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi în domeniul 

producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice. 
Prin parcurgerea conţinuturilor subordonate competenţelor specifice, precum şi prin 

organizarea activităţilor de instruire rezultate  din derivarea competenţelor se urmăreşte 
formarea profesională în domeniul centralelor electrice. Elevii vor analiza producerea 
energiei electrice în centrale termice, hidroelectrice, nucleare dar şi folosind ca resurse 
primare energiile regenerabile: solară, eoliană, geotermală. 

Elevii sunt îndrumaţi pentru a realiza scurte prezentări power point, căutând informaţiile 
pe internet şi realizând scurte prezentări de 2-3 slide-uri. 

D. Lista activităţilor elevilor  
1. Primesc informaţii despre diferite moduri de utilizare a energiei solare în scopul 

producerii energiei electrice sau termice; 
2. Primesc cuvintele cheie pentru a căuta informaţiile pe internetşi realizează prezentările; 
3. Susţinerea acestora şi revizuirea lucrărilor. 
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E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări)  
Realizarea unei prezentări power point este este un proiect individual. 
Elevii sunt atraşi de internet, prin diversitatea informaţiilor şi de timpul scurt în care 

acestea pot fi accesate. Profesorul supraveghează pregătirea prezentărilor, prin verificarea 
corectitudinii conţinuturilor şi asocierea imaginilor preluate, precum şi prin acordarea 
asistenţei din punct de vedere al utilizării calculatorului, dacă este necesar. 

F. Activitatile elevilor  
1. Brainstorming – elevii răspund la întrebările: ce este energia solară, 

cum se poate capta energia solară, la ce se utilizează 
2. Cuvinte cheie utile pentru căutarea pe iternet pot fi: 

Celule fotoelectrice, celule solare, panou solar, centrala fotovoltică, centrala solară, lămpi 
solare etc. 

Cu motorul de căutare www.gogle.ro elevii găsesc informaţii despre această temă şi le 
transpun în fişiere power point. Aceste fişiere sunt salvate şi trimise prin e-mail profesorului. 

3. Cu ajutorul videoproiectorului lucrările elevilor sunt prezentate şi 
susţinute în faţa clasei. 

Pentru evaluarea lucrărilor elevii le pot îmbunătăţii ca şi temă de casă, după ca au 
vizualizat toate prezentările. 

 
F.  Evaluarea elevilor şi a activităţii 
Prezentarea proiectelor PowerPoint. 
Prezentări realizate de elevi: 
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NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
Sistemul energetic 
Nivelul clasei  
Clasa a XI-a 
Durata 
2 ore 
Stadiul atins in ciclul învăţării  
4. elaborare 
Obiectivele învăţării / Competentele vizate 
Analizează diferitele moduri de producere a energiei electrice transformând energia 

solară 
-   Descrie principiul de funcţionare al unei celule fotoelectrice. 
-   Analizează modul de funcţionare al unei centrale solare. 
Tipul de activitate 
Investigaţie dirijată, realizarea şi susţinerea unei prezentări PowerPoint 
Abilitatile exersate de elevi 
Elevii au posibilitatea să se implice, să manifeste atitudini creative, să caute şi formuleze 

probleme. Elevii sunt încurajaţi să lucreze şi să gândească independent, să-şi elaboreze 
propriile proiecte. Elevii exersează abilităţile de utilizare a calculatorului: navigare pe internet, 
PowerPoint şi Word. Susţinerea lucrării dezvoltă şi abilităţile de comunicare şi ascultare. 

Tehnologia utilizata (daca este cazul) 
Microsoft Office  
Laboratorul de informatică cu reţea de calculatoare conectată la internet, videoproiector, 

tabla şi creta 
Materiale utilizate/Informatii pentru elevi 
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Energia solară 
Energia solara este una din cele mai sigure surse de energie regenerabila alaturi de cea 

geotermala, puterea valurilor si biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit 
transformarea acesteia in electricitate, incalzire si chiar alimentarea avioanelor. 

Principalele metode de captare a energie solare sunt folosirea celulelor fotovoltaice sau 
incalzirea unui fluid si transformarea aburului in electricitate. 

O celulă solară constă din două sau mai multe straturi de material semiconductor, cel mai 
întâlnit fiind siliciul. Aceste straturi au o grosime cuprinsă între 0,001 şi 0,2 mm şi sunt 
dopate cu anumite elemente chimice pentru a forma joncţiuni „p” şi „n”. Această structură e 
similară cu a unei diode. Când stratul de siliciu este expus la lumină se va produce o 
„agitaţie” a electronilor din material şi va fi generat un curent electric. 

Celulele, numite şi celule fotovoltaice, au de obicei o suprafaţă foarte mică şi curentul 
generat de o singură celulă este mic dar combinaţii serie, paralel ale acestor celule pot 
produce curenţi suficient de mari pentru a putea fi utilizaţi în practică. Pentru aceasta, 
celulele sunt încapsulate în panouri care le oferă rezistenţă mecanică şi la intemperii. 

Energia solară se mai poate utiliza şi pentru producerea energiei electrice prin centrale 
fotovoltaice. Cea mai mare centrală de energie solară din lume se află în Spania. Centrala 
fotovoltaică în formă de turn are înălţimea unei clădiri cu 54 de etaje. Este constituită din 
peste 1.200 de panouri care folosesc razele solare pentru generarea energiei. 

Structura unei prezentări va fi următoarea: 
- Titlu sugestiv, numele elevului 
- Definiţie 
- Clasificare 
- Principiu de funcţionare 
- Utilizare 
- Bibliografie 

Metodologia 
Investigaţia, Studiu individual, Prezentări PowerPoint 
Cronologie sugerata 

1. Brainstorming – evaluare iniţială 
2. Prezentarea energiei solare ca resursă energetică regenerabilă, metode de 

captare a energiei solare, celula fotoelectrică, centrale solare. 
3. Indicarea cuvintelor cheie, a structurii prezentărilor şi a bibliografiei. 
4. Căutarea informaţiilor de către elevi şi realizarea individuală a prezentărilor 

PowerPoint 
5. Prezentarea lucrărilor în faţa clasei 
6. Îmbunătăţirea lucrărilor şi trimiterea lor pe e-mail-ul profesorului 

Sugestii şi sfaturi  
      Este necesară indicarea unei structuri unitare pentru prezentările PowerPoint şi a unei 

bibliografii. 
Evaluare 
      Criterii de evaluare – respectarea structurii, originalitatea, conţinutul ştiinţific, 

asocierea imaginilor cu conţinutul, aranjarea în pagină 
 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
 
Introducere 
Elevii evocă cunoştinţele pe care le au despre energia solară. - Brainstorming 
Reflectare asupra intrebării directoare 
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De ce se numeşte energia solară regenerabilă. 
Materiale (daca exista)  
Fişa de documentare 
Energia solară este energia emisă de Soare pe întreg domeniul radiaţiei sale 

electromagnetice. Energia solară este considerată energie regenerabilă şi stă la baza celor 
mai multe forme de energie de pe Pământ: energia hidraulică, energia eoliană, energia 
combustibililor etc. Conversia în energie a combustibililor se face prin fotosinteză. 

Energia solara este una din cele mai sigure surse de energie regenerabila alaturi de cea 
geotermala, puterea valurilor si biomasa. Tehnicile de captare a energiei solare permit 
transformarea acesteia in electricitate, incălzire si chiar alimentarea avioanelor. 

Principalele metode de captare a energie solare sunt folosirea celulelor fotovoltaice sau 
incalzirea unui fluid si transformarea aburului in electricitate. 

Instalaţiile solare sunt de două tipuri: termice şi fotovoltaice. 
Instalaţiile fotovoltaice produc energie electrică fără costuri de combustibil. Panourile 

solare fotovoltaice produc energie electrică 4 h/zi (calculul se face pe minim: orele de lumină 
iarna). Ziua, timp de 4 ore, (iarna 1,5 ore) aceste panouri solare produc energie electrică 
care poate fi stocată în acumulatori, pentru a fi folosită dealungul nopţii, la casele izolate, 
fără legatură la reţeaua electrică naţională. 

O celulă solară constă din două sau mai multe straturi de material semiconductor, cel mai 
întâlnit fiind siliciul. Aceste straturi au o grosime cuprinsă între 0,001 şi 0,2 mm şi sunt 
dopate cu anumite elemente chimice pentru a forma joncţiuni „p” şi „n”. Această structură e 
similară cu a unei diode. Când stratul de siliciu este expus la lumină se va produce o 
„agitaţie” a electronilor din material şi va fi generat un curent electric. 

Celulele, numite şi celule fotovoltaice, au de obicei o suprafaţă foarte mică şi curentul 
generat de o singură celulă este mic dar combinaţii serie, paralel ale acestor celule pot 
produce curenţi suficient de mari pentru a putea fi utilizaţi în practică. Pentru aceasta, 
celulele sunt încapsulate în panouri care le oferă rezistenţă mecanică şi la intemperii. 

Istoric 
Deja şi în Grecia antică se ştia că energia luminii se poate utiliza, astfel se pare că la 

asediul Siracuzei în anul 212 înaintea erei noastre grecii au concentrat lumina solară cu 
oglinzi şi au îndreptat-o către flota asediatoare a romanilor, incendiind-o. Tot grecii au fost şi 
cei care au utilizat energia luminoasă în scop paşnic aprinzând cu ea flacăra olimpică. În 
1839 Alexandre Edmond Becquerel a descoperit că o baterie expusă la soare produce mai 
mult curent electric decât una neexpusă.  

Forme şi mărimi 
La începutul comercializării panourilor solare, celulele aveau o formă rotundă, păstrând 

forma barelor de siliciu din care au fost debitate. Această formă azi este rar utilizată locul ei 
fiind preluat de formele dreptunghiulare de cele mai multe ori pătrate având colţurile mai mult 
sau mai puţin teşite. Până la sfârşitul anilor 1990 celulele solare aveau cel mai des mărimea 
de fabricaţie de 100*100 mm (în jargonul de specialitate numite celule de 4 ţoli). După aceea 
au fost introduse pe scară tot mai largă celulele cu latura de 125 mm, şi de prin anul 2002 şi 
celulele cu latura de 150 mm se utilizează tot mai des în modulele standard şi se prevede că 
nici celulele de 200*200 nu vor fi o raritate în viitor. 

Îmbătrânirea 
Prin îmbătrânire înţelegem modificarea parametrilor de funcţionare a elementelor 

semiconductoare a celulelor solare în timp. În cazul de faţă în special scăderea 
randamentului pe parcursul vieţii acestora. 

Perioada luată în considerare este de cca 20 ani, În condiţii de utilizare terestră, 
randamentul scade cu cca 10 %, pe când în spaţiu acest procent se atinge într-un timp mult 
mai scurt datorită câmpurilor de radiaţii mult mai puternice. 
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Pierdere de randament în utilizare se datorează în multe cazuri unor cauze banale 
independente de celulele solare. Aici enumerăm murdărirea suprafeţelor sticlei de protecţie a 
modulelor, mucegăirea pornind de la rama modulului, umbrirea modulelor de către vegetaţia 
din jur crescută între timp, îngălbirea polimerilor care constituie materialul de contact între 
celulă şi sticlă. 

Amortizarea energetică şi eficienţa energetică 
Amortizarea energetică este momentul în care energia consumată pentru fabricarea 

celulei fotovoltaice este egalată de cea produsă în timpul exploatării. Cel mai bine se 
prezintă din acest punct de vedere celulele cu strat subţire. Un panou solar (fără cadru) cu 
astfel de celule se amortizează în 2-3 ani, Celulele policristaline necesită până la amortizare 
cca 3-5 ani, pe când cele monocristaline 4-6 ani. Deoarece un sistem cu panouri solare 
include şi suporţii de montare, invertor etc. durata de amortizare energetică se măreşte cu 
cca 1 an. 

Protecţia mediului 
În fabricarea de celule solare se utilizează parţial şi materiale dăunătoare sănătăţii şi 

mediului. Spaniolii au construit cea mai mare centrală de energie solară din lume. Cu o 
capacitate de 20 de megawaţi, instalaţia care a revoluţionat piaţa energiilor alternative 
alimentează deja 10.000 de gospodării. 
http://www.ecomagazin.ro/wp-content/uploads/2009/05/energie-solara.jpg 

Centrala fotovoltaică în formă de turn are înălţimea unei clădiri cu 54 de etaje. Este 
constituită din peste 1.200 de panouri care folosesc razele solare pentru generarea energiei. 

Cu o capacitate de 20 de megawaţi, instalaţia construită de compania Abengoa Solar în 
Sevilla depăşeşte cu mult producţia de energie a celorlalte centrale solare din lume. Pe locul 
doi se situează centrala din Nevada, SUA, cu o capacitate de 14 megawaţi. Compania 
spaniolă mai administrează o centrală solară în Spania, cu o capacitate de 10 megawaţi. 

Producţia mondială de energie solară s-a dublat. 
După calculele companiei, noua centrală fotovoltaică generatoare de energie alternativă, 

scuteşte eliminarea în atmosferă a 12.000 de tone de dioxid de carbon. 
Cel mai mare producător de pe piaţa energiei solare este Spania, cu o capacitate totală 

de 2.500 de megawaţi. Următoarele locuri în top le ocupă Germania, cu o capacitate de 
1.500 de megawaţi şi Statele Unite ale Americii, a căror capacitate ajunge la doar 340 de 
megawatti. 

Producţia mondială de energie solară a crescut de două ori în 2008, faţă de anul 
precedent, de la 2,4 gigawaţi la 5,5 gigawaţi, potrivit Asociaţiei Europene din Industria 
Fotovoltaică. “Spania reprezintă în prezent aproape jumătate din instalaţiile producătoare de 
energie solară din întreaga lume”, spun reprezentanţii Asociaţiei. 

Bibliografie: ro.wikipedia.org/wiki/Energie_solară, www.profi-solar.ro, 
www.lpelectric.ro, www.sunergizer.ro, www.energie-solara.com.ro 

Masuri de securitate a activitatii 
În laboratorul de informatică elevii nu rămân nesupravegheaţi, nu interacţionează cu 

instalaţia electrică, nu au voie să se deplaseze de la calculatorul lor, decât cu permisiunea 
profesorului. 

Activitatea propriu-zisa 
Elevii îşi notează în caiete informaţii despre energia solară: sursa de energie, metode de 

captare, transformarea energiei solare în energie electrică. 
Elevii primesc structura unei prezentări, fişa de documentare şi bibliografia. 
Elevii caută pe internet, individual informaţii despre tema primită. 
Transpun informaţiile în prezentări PowerPoint. 
Prezintă lucrările în faţa clasei. 
Aduc eventuale corecturi şi le trimit pe e-mail profesorului. 
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Sugestii 
Elevii pot continua acasă lucrul la proiecte. 
Analiza 
Elevii ascultă prezentările colegilor şi îşi îmbunătăţesc lucrările personale. 
Investigaţii suplimentare 
Elevii pot realiza prezentări şi la alte teme din cadrul modulului. 
Evaluare  
Elevii prezintă în faţa clasei lucrările. 
Criterii de Performanţă: 
Precizarea metodelor de captare a energiei solare. 
Explicarea principiului de funcţionare a celulelor fotoelectrice şi a centralelor electrice. 
Aranjarea în pagină a informaţiilor. 

 Pian,  Învăţământ muzical instrumental,  Sonatina în Sol major de L. van 
Beethoven, Ţichindeleanu Monica, Gimnaziul de Stat Augustin Maior, Secţia de Muzică, 
Reghin, Mureş,  

Folosirea computerului în învăţământul vocaţional instrumental (pentru că în acest 
domeniu îmi desfăşor activitatea) are un beneficiu indirect pentru elev (fiind utilizat numai în 
cazurile de tehnoredactare a documentelor şcolare), cu excepţia internetului.  

Sunt de accord însă cu faptul că utilizarea noilor TIC facilitează tranzitor de la modelul 
tradiţional al isntruirii în clasă de elevi la o mai mare personalizare a conţinutului şi un mai 
mare control asupra procesului instruirii. Vizibil este de asemenea faptul că utilizarea noilor 
TIC facilitează stabilirea de noi relaţii între instituţii, profesori, comunitate, familie.  

Deseori ne întrebăm: la ce e bun Internetul sau dacă acesta este bun sau rău. Internetul 
este un mediu, un set de proceduri, neputând astfel să fie investit cu o valoare morală. Când 
spunem Internet, spunem comunicare, dar şi zgomot. Avem concerte, muzee sau biblioteci 
digitale. Avem accesul liber, dar şi control sau supraveghere. Avem posibilitatea de a 
cumpăra, dar şi şansa de a fi păcăliţi fără a prinde vinovatul. Aflăm tot ce se întâmplă în 
lume, dar pierdem contactul cu realitatea locală. Suntem pretutindeni şi de fapt nu am ajuns 
nicăieri. Dorim să fim anonimi, dar suntem împreună într-un virtual spaţiu public, în care 
nimic nu mai poate rămâne intim.  

Dar care sunt implicaţiile sociale produse de acest nou mediu. Este Internetul un coşmar 
sau o bunăstare? Internetul este accesibil doar în ţările dezvoltate. Web-ul poate fi gratuit, 
dar Internetul nu. Duce Internetul la izolare şi atomizare sau leagă mari comunităţi de 
practică şi de cunoaştere? 

Internetul a făcut posibilă o enciclopedie universală Wikipedia, sisteme de operări gratuite 
şi fiabile ca Linux, lista de discuţii specializate, liste de artişti sau gospodine.  

Internetul înseamnă prezenţă şi non-mediere, iar în vocabular s-a introdus un nou cuvânt 
– convergenţă –. 

Povestea internetului a început în 1969, când pentru prima dată s-au transmis date simple 
între două maşini la o distanţă de 600 km. El devine popular şi accesibil în 1989 datorită lui 
Tim Berners – Lee iar în 1991 apare programul care face posibilă navigarea: World Wide 
Web.  

Putem să ne închipuim Internetul fără Google? 
Google a început ca un motor de căutare de buzunar, în primii ani de viaţă devenind 

platforma de unde începe Internetul. El ne direcţionează în ceea ce căutăm şi ne “hrăneşte” 
cu ceea ce căutăm. 

Una din promisiunile majore aduse de Internet este învăţământul electronic. Dar este 
acest tip de educaţie un progres? Încă din anii 70 s-a contestat capacitatea computerilor de a 
face educaţie: ele pot fi un suport pentru informaţie, dar nu pot lua rolul profesorilor, 
maestrilor sau al oricărei autorităţi epistemice. Şi asta datorită unei constatări simple: 
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educaţia utilizează şi formează aptitudini specifice, pe care relaţia individ-calculator nu le 
poate prelua. Cu toate astea, învăţământul electronic este în plină expansiune, mai ales 
pentru adulţi. Se dezvoltă totodată modele adaptate fiecărui individ în parte, flexibile faţă de 
nevoile şi aptitudinile fiecăruia. Apoi accesibilitatea metodei e-learning în cazul persoanelor 
cu dizabilităţi. Pe scurt, educaţia electronică este accesibilă oriunde şi oricând, poate fi 
cuantificată, deschide oportunităţi celor care nu-şi permit alte metode educaţionale şi mai 
ales se adaptează nevoilor.  

Trecerea de la ziar, telefon, televiziune şi bibliotecă la Internet este radicală pentru că ne 
obligă să combinăm tot ceea ce ştim despre aceste medii într-o formă, şi totodată să uităm 
regulile care guvernează “vechea lume”.  
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina 
                       PIAN 
Nivelul clasei 
                       Mediu 
Durata  
                       50 minute 
Stadiul atins în ciclul învăţării 
                       antrenare 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Să articuleze corect degetele 
Să realizeze un legato de calitate 
Să citească textul partiturii 
Să conştientizeze sonorităţile 
Să găsească informaţii pe Wikipedia 
Să caute pe internet două interpretări diferite ale  piesei în lucru 
Să asculte şi să compare aceste interpretări 
Tipul de activitate 
Descoperire dirijată, demonstraţie 
Abilităţile exersate de elevi 
Exerciţii tehnice de legato 
Articularea degetelor 
Justa gestionare a ridicării degetului 
Conştientizarea legăturii dintre atacul degetelor şi sonoritate 
Executarea gamei sol major şi a arpegiului ei 
Navigare pe internet în  căutarea  informaţiilor despre compozitor 
Audiţie muzicală 
Emitere de judecăţi 
Descifrarea textului muzical 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi 
Pianul, partitura, metronomul 
Metodologia 
pasaje de game şi arpegii 
mâini separate şi mâini împreună 
Cronologie sugerată 
Încălzirea mâinilor şi degetelor prin exerciţii specifice 
Elevul va executa exerciţii în legato,i se va atrage atenţia asupra articulării corecte a 

degetelor 



	  

Investește în oameni! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 1 -  “Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” 
Domeniul major de intervenție: 1.3. – Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională” 
Titlul proiectului: e-Formare – Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 
Beneficiar: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ  
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/87/1.3/S/55336	  

	  

177	  

Se demonstrează legătura existentă între felul în care este atacată clapa şi sonoritatea 
obţinută 

I se cere elevului să cânte gama şi studiul conştientizând această legătură 
Se va sublinia importanţa digitaţiei în execuţia gamei şi arpegiului  
Prezint elevului partitura Sonatinei în SOL de Beethoven 
Explic cine a fost Ludwig van Beethoven, ce a însemnat el pentru muzica clasică 
Propun elevului să caute pe internet informaţii despre compozitor 
Îl ajut să găsească înregistrări de referinţă cu această piesă, indicând interpreţii valoroşi 
Audiem împreună cele două interpretări 
Cer elevului să compare şi să emită judecăţi legate de aceste interpretări 
Elevul va citi cu mâini separate şi apoi împreună textul expoziţiei şi dezvoltării sonatinei 
Sugestii şi sfaturi pentru munca acasă 
tempo rar şi sunet egal 
Evaluare 
Evaluare parţială  

 
FIŞA DE LUCRU A ELEVULUI  
Introducere 

Cine este L. van Beethoven ?  Aşează-l cronologic în istoria muzicii .            

 
Reflectare asupra întrebării directoare 

Bibliografie          -  Iosif Sava - Istoria muzicii universale 
- computer - Wikipedia  

Materiale (dacă există)  
     Cele menţionate în bibliografie  

Activitatea propriu-zisă 
Exersarea expoziţiei şi dezvoltării sonatinei cu mâini separate şi apoi cu mâinile 

împreună, în tempo rar, respectând frazarea, modurile de atac şi intensităţile notate în 
partitură  

Investigaţii suplimentare 
Exersează sonatina cu mâini separate şi apoi cu două mâini 
Caută pe internet şi ascultă interpretări ale piesei 
Caută şi alte informaţiilegate de compozitor 
Evaluare  
Va fi evaluată execuţia sonatinei cu ambele mâini 
v Lecţia de pian  

 se aplică individual la elevi ai claselor I – XII  
 nivelul elevului poate fi foarte slab – foarte bun 
 sunt folosite interpretări muzicale instrumentale de referinţă, 

interpretări ale copiilor de vârste apropiate, interpretări de proastă calitate   
v În cadrul lecţiei de pian elevul ia contact cu internetul numai în momentul în care 

repertoriul ales pentru studiu este înţeles de către elev şi finalizat.  
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v Interpretarea comparată oferă elevului posibilitatea descoperirii mai multor concepţii 
interpretative iar cu ajutorul profesorului ajunge la cea mai bună variantă. 

v Interpretările comparate pot fi utilizate la toate specialităţile colaterale lecţiei de 
instrument (ansamblu orchestral, ansamblu coral, muzică de cameră, forme muzicale, istoria 
muzicii).  

v Învăţământul muzical instrumental este individual, el nu se desfăşoară cu colective 
de elevi.  

v Evaluarea activităţii poate sau nu să fie făcută după fiecare lecţie; asta pentru că 
interpretarea muzicală fiind obiectivă şi subiectivă în acelaşi timp, o indispoziţie a elevului 
pusă pe seama oboselii, a stării de sănătate, nu dă dreptul profesorului de instrument, să 
tragă concluzii imediate asupra evoluţiei elevului la clasă.  

v Informaţiile vin prin Youtube, Wikipedia  
v Bibliografie muzicală selectivă. 

Nota profesorului de instrument 
 Un exemplu de plan de lecţie pentru ora de pian arată în felul următor: 
Data ........................ Elevul ................................ Clasa 

......................................  
Lecţie de consolidarea cunoştinţelor 

 
I. Exerciţii de tehnică: intrări în pian, game, arpegii 
II.       1. C. Czerny -  audierea studiului în tempo şi pe dinafară. În 

cazul  
                rezolvării deficienţelor un număr mai departe de citit 

2. A. M. Bach – Menuet în Sol major – insistarea asupra 
respectării   

    stricte a ritmului şi corectarea greşelilor de digitaţie  
3. L. van Beethoven – Sonatina în Sol major p. I, rar împreună.  
    Realizarea unui legato de calitate, iar pentru pasajele de 

game         
    exerciţii suplimentare  

 III. Fixarea cunoştinţelor – recapitularea  observaţiilor noi  
IV. Lecţia nouă. Se va indica după nivelul pieselor prezentate la oră 

 
h. Educaţie fizică şi sport 
 Pregătire sportivă de specialitate – volei, XI, Prof. ITT MIRCEA, Liceul “ Alexandru Papiu 

Ilarian “ Dej,  Cluj 
A. Introducere  
Scurtă descriere a disciplinei 
 Educaţia fizică şi sportul completează aria culturii unui popor, favorizează lărgirea 

cunoaşterii omului şi face posibilă înscrierea de noi valori în ansamblul culturii universale. 
Valori certe constituie performanţele sportive, recordurile, elementele şi procedeele tehnice 
(ca modele ideale). 

 Teoria activităţilor fizice şi sportului are ca obiect de studiu perfecţionarea dezvoltării 
fizice şi a capacităţii motrice a omului prin practicarea sistematică a  exerciţiilor fizice. Alte 
discipline studiază aceeaşi problematică, aprofundând-o pentru un domeniu mai restrâns 
(atletism, gimnastică, volei etc.) Toate principiile, conceptele, normele teoriei şi metodicii 
educaţiei fizice şi sportului (în general) sunt valabile şi pentru  toate teoriile şi metodicile 
particulare. 
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 Preocupările majore ale acestei discipline vizează educaţia fizică şi sportul în rândul 
tinerei generaţii, dar şi pentru alte categorii de populaţie ce constituie subsisteme ale acestui 
domeniu. 

 Folosim programul de înregistrare Data Volley care ne prezintă în detaliu direcţiile şi 
eficienţa fiecărui jucător în acţiunile de atac şi apărare precum şi numărul de acţiuni reuşite 
sau nu a echipei pe fiecare dintre cele 6 aşezări posibile. 

Argumente pentru alegerea temei 
Cred că o prezentare POWER POINT a unei analize a unui joc de volei trezeşte interesul 

sportivului,  implică jucătorul în folosirea calculatorului şi duce la o conştientizare a nivelului 
de joc atins în timpul unui meci de volei. 

- Corecta apreciere a calităţii jocului de către fiecare jucător 
- Realizarea unei idei globale asupra calităţii jocului întregii echipe  
- Cunoaşterea punctelor tari sau slabe în atac şi apărare pe diferite aşezări în teren 
Scopul 
Sistematizarea cunoştinţelor, creşterea eficienţei acţiunilor de joc. 
Obiectivele temei 
 Folosirea informaţiilor de către jucători de pe calculator 
 Creşterea interesului pentru nivelul de eficienţă atins  
 Analiza obiectivă a rezultatelor şi raportarea lor la obiectivul de performanţă prestabilit

  
B. Conţinutul educaţional  
TITLUL LECŢIEI: Analiza unui meci de volei 
CLASA : XI  
ŞCOALA: Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej  
COMPETENŢE SPECIFICE 
C1: Utilizarea optimă în concurs (meci) a procedeelor tehnice însuşite   
C2: Realizarea unei eficienţe optime în concursuri şi competiţii ale acţiunilor tactice, 

colective şi individuale conform sistemelor de joc stabilite şi pregătite la antrenament. 
C3: Stimularea lucrului în echipă cu conştientizarea punctelor tari şi slabe din jocul echipei 
STRATEGIA DIDATICĂ: 
Investigaţie, învăţare asistată de calculator, prezentare PowerPoint, explicaţie, 

problematizare conversaţie euristică, brainstorming  
LOCUL: Cabinet multimedia 
Detalierea activităţilor 

Activitate jucător Activitate profesor 
Studiază datele ce reies din programul de 

înregistrare referitoare la acţiunile tehnice 
individuale (proprii) legate de faza de atac şi 
apărare sub îndrumarea profesorului. 

Profesorul trasează sarcinile jucătorilor de 
a studia eficienţa acţiunilor pe diferite 
sisteme. 

Jucătorii studiază datele prezentate legate 
de acţiunile tactice colective.  

Profesorul coordonează prezentarea 
datelor pe fazele de atac şi apărare şi 
intervine cu explicaţii acolo unde este cazul. 

Jucătorii prezintă părerile proprii legate de 
prestaţia individuală (proprie) cât şi a echipei. 

Profesorul intervine în explicaţii. 

Jucătorii conştientizează punctele slabe şi 
ca urmare direcţiile ce trebuie urmate în 
perioada următoare la antrenamente pentru 
a creşte eficienţa acţiunilor tehnico-tactice 
individuale şi colective. 

Profesorul corectează şi trage concluzia 
finală legată de meciul prestat şi de perioada 
următoare de pregătire. 
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C. D. Lista activităţilor elevilor  
Studierea fişelor individuale pe diferite procedee tehnice          
Cunoaşterea sistemelor de joc şi prezentarea situaţiilor cu probleme din timpul jocului    
E. Direcţii de acţiune privind predarea temei integratoare (abordări) în urma 

sarcinilor trasate sportivilor 
Înaintea studierii rapoartelor de joc jucătorii vor viziona meciul folosind datele proaspete 

din memorie în realizarea feed-back-ului  
F. Activităţile jucătorilor  
1.Folosirea programelor de înregistrare a jocului de volei pentru cunoaşterea eficienţei şi 

optimizării în antrenament a acţiunilor tehnico-tactice individuale şi colective.   
 

NOTIŢE pentru CADRUL DIDACTIC  
Disciplina : 
Volei 
Nivelul clasei:  
Performantă 
Durata        
90 min 
Stadiul atins în ciclul învăţării: 
Antrenare 
Cunoaştere 
Obiectivele învăţării/ Competenţele vizate 
Folosirea informaţiilor de către sportivi oferite de programul de înregistrări 
Sistematizarea  cunoştinţelor prezentate 
Dezvoltarea şi trezirea interesului pentru investigaţie 
Dezvoltarea abilităţilor de folosire a învăţării asistate de calculator 

Declanşarea optimă în concursuri şi competiţii ale acţiunilor tactice colective, conform 
sistemelor de joc stabilite 

Tipul de activitate: 
Investigaţie, Cercetare dirijată, Învăţare asistată de calculator, Discuţii 
Abilităţile exersate de elevi 
Înţelegerea rezultatelor obţinute prin înregistrare 
Stăpânirea noţiunilor teoretice legate de tactica individuală şi colectivă  
Susţinerea părerilor proprii 
Adaptarea tacticii de joc pentru a contracara punctele forte ale echipei adverse 
Tehnologia utilizată (dacă este cazul):                                                                  
Program de înregistrare Data Volley 
Materiale utilizate/Informaţii pentru elevi: Internet, surse bibliografice, calculator 
Calculator (Laptop), Imprimantă, Cameră video, Videoproiector 
Metodologia: 
investigaţie 
Cronologie sugerată                               
Vizionarea meciului înainte de discutarea fişelor obţinute de programul de înregistrări 

legate de situaţiile tehnico-tactice apărute în timpul jocului  
Sugestii şi sfaturi :                               
Se cere jucătorilor opinia proprie legata de nivelul de joc prestat şi a posibilităţilor de 

creştere a eficienţei acţiunilor 
FIŞA DE LUCRU A ELEVILOR 
INTRODUCERE: Vizionarea meciului de volei  
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REFLECTARE: Discuţii pe baza materialului vizionat 
MATERIALE: Fişele de înregistrare  
ACTIVITATEA PROPRIU-ZISĂ: Prezentarea rezultatelor din fişele de înregistrare 

videoproiectate 
SUGESTII: Se sugerează jucătorilor să fie atenţi la prezentare şi să intervină acolo unde 

este cazul 
ANALIZA: La urmă se cere jucătorilor să dezbată prezentarea 
EVALUARE: Se trage o concluzie în urma prezentărilor susţinute 
 
NOTE  ALE PROFESORULUI 
DISCIPLINA: volei  
NIVELUL CLASEI: performantă 
DURATA: 90 min 
STADIUL ATINS ÎN CICLUL ÎNVĂŢĂRII: evaluare 
OBIECTIVELE. Înţelegerea rezultatelor obţinute prin înregistrare 
Stăpânirea noţiunilor teoretice legate de tactica individuală şi colectivă  
Susţinerea părerilor proprii 
Adaptarea tacticii de joc pentru a contracara punctele forte ale echipei adverse 
TIPUL ACTIVITĂŢII: discuţie 
ABILITĂŢILE JUCĂTORILOR: Însuşirea cunoştinţelor prin vizualizare 
TEHNOLOGIA UITILIZATĂ: Program de înregistrare Data Volley  
MATERIALE: Calculator, Cameră video, Videoproiector, Imprimantă 
METODOLOGIA: problematizare, studiu  
CRONOLOGIA: Vizionarea meciului înainte de discutarea fişelor obţinute de programul 

de înregistrări legate de situaţiile tehnico-tactice apărute în timpul jocului 
EVALUARE:  Compararea indicilor obţinuţi cu cei internaţionali 
G. EVALUAREA JUCĂTORILOR ŞI A ACTIVITĂŢII 
La finalul studiului comparăm indicii obţinuţi de fiecare jucător şi de echipă pe structura I, 

II şi III de joc cu cei internaţionali şi tragem concluziile. 
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*** 
Cluj-Napoca mai, 2013 
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