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    ARGUMENT PENTRU 
„ÎNVĂȚAREA ACTIVĂ” A FIZICII 

 
În ultima vreme s-a pus din ce în ce mai acut 

problema schimbării modului în care sunt predate 
disciplinele științifice, fizica în particular, indiferent 
care ar fi nivelul de învățământ. Există o serie de dovezi 
și date relevante care provin din mai multe domenii 
care includ științele învățării, psihologia cognitivă și 
psihologia educațională și care arată că în studiul și 
predarea fizicii trebuie pus accentul pe metodele active 
de învățare și centrarea procesului pe elev. 

Modul în care elevii înțeleg fizica și abordează 
studiul acestei discipline este îngrozitor. Principala vină 
privind situația în care s-a ajuns o are însă sistemul 
nostru educațional. Incapacitatea elevilor de a aprecia 
scopul și necesitatea studierii fizicii derivă din 
construcția curriculumului acestei discipline și din 
faptul că în majoritatea cazurilor accentul este pus pe 
învățarea pasivă. Rolul tradițional al elevilor este acela 
de a lua notițe în mod pasiv și a reproduce informațiile 
fără însă a încerca să le înțeleagă sau să le aprofundeze. 

Este nevoie urgentă de o schimbare a modului 
de predare a fizicii care să-i facă pe elevi să devină 
interesați să dobândească cunoștințe de fizică în mod 
activ, să descopere fenomenele și explicațiile științifice 
ale acestora în loc să creadă pasiv ceea ce le spun 
profesorii. 

Se pare că trebuie să facem ceva pentru a 
schimba modul în care este predată fizica și trebuie să 
o facem acum. 

Ce este învățarea activă și care sunt schimbările 
specifice sau abordările "inovatoare" ale predării care 
"implică mai activ elevul în procesul de învățare”? Ce 
deosebiri există între învățarea activă și cea centrată pe 
elev? 
 

Învățarea activă = procesul prin care elevii se 
angajează într-o activitate care îi obligă să reflecteze 
asupra ideilor și a modului în care folosesc acele idei. 
Aceasta presupune solicitarea elevilor de a-și evalua în 
mod regulat propriul grad de înțelegere și pricepere în 
abordarea conceptelor sau problemelor într-o anumită 
disciplină. Obținerea cunoștințelor are loc prin 
participare sau contribuție. Elevii sunt menținuți activi 
mental și/sau fizic, procesul de învățare desfășurându-
se prin activități care să-i implice în colectarea de 
informații, gândire și rezolvarea problemelor.  
 

Învățarea centrată pe elev = o abordare 
instructivă în care elevii influențează conținutul, 
activitățile, materialele și ritmul învățării. Acest model 
de învățare plasează elevul în centrul procesului de 
învățare. Profesorul oferă elevilor posibilitatea de a 
învăța independent  sau unul de la celălalt și le dezvoltă 
abilitățile de care au nevoie pentru a face acest lucru în 
mod eficient. Abordarea învățării centrate pe elev 
include propuneri de probleme deschise, care necesită 
gândire critică sau creatoare, experimente care 

presupun  culegerea de date și interpretarea lor, 
simulări și învățarea bazată pe munca în echipă. 
Implementată în mod corespunzător, învățarea 
centrată pe elev poate duce la o motivație sporită de a 
învăța, o retenție mai bună a cunoștințelor, o 
înțelegere mai profundă și atitudine pozitivă față de 
disciplina predată. 

 
Activitatea profesorului în sala de clasă 

determină dacă mediul educațional este unul centrat 
pe elev sau nu (la urma urmei, profesorul este cel care 
proiectează și implementează mediul de învățare).  
Recunoaștem faptul că ceea ce face profesorul are 
mare importanță, dar atenția este îndreptată direct 
asupra elevilor.  

 
Ca fizicieni nu ne-am gândi niciodată să mergem 

în laborator și să ne apucăm de a face efectiv un 
experiment fără să cunoaștem tehnicile și aparatura de 
care dispunem. Cu toate acestea, prea des, când intrăm 
în sala de clasă pentru a preda, presupunem că nu 
trebuie decât să dispunem de competența științifică și 
putem folosi la rândul nostru metodele și tehnicile 
după care am învățat și noi. Lumea se schimbă și elevii 
odată cu ea.  

Ceea ce părea interesant odată, acum este 
explicat pe internet sau într-un filmuleț demonstrativ 
pe Youtube. De multe ori elevii se întreabă de ce nevoie 
au de profesor, dacă acesta nu reușește decât să 
prezinte ceea ce scrie în manual sau să rezolve anumite 
probleme.  

Informația există și poate fi accesată cu 
ușurință. Este rolul nostru ca profesori să îi ghidăm pe 
elevi în descoperirea informației care îi interesează, să 
le deschidem „gustul” pentru noi informații și  să-i 
ferim de „fixarea” eronată a unor modele. „Repararea" 
modelelor mentale greșite sau a concepțiilor eronate 
este universal recunoscută ca fiind extrem de dificil de 
realizat.  

Învățarea faptelor, cunoștințele („ce") și 
învățarea de a face ceva („cum") sunt două procese 
diferite. Elevii trebuie învățați să construiască modele 
mentale a ceea ce le este predat, să testeze conștient 
aceste modele pentru a determina dacă acestea 
funcționează și apoi să facă acele schimbări care se 
impun pentru ca modelul construit să corespundă 
realității.  

Învățarea implică construirea activă a sensului 
de către elev. Acesta este principiul fundamental al 
"constructivismului", paradigma dominantă în 
psihologie și în științele învățării. Elevii construiesc 
înțelesul din vechile informații și modele pe care le au 
(fundația) și noile informații pe care le dobândesc și fac 
acest lucru prin legarea noilor informații de ceea ce știu 
deja. Construcția sensului este facilitată prin crearea de 
multiple legături între informațiile achiziționate și 
stocarea existentă a informațiilor. Informațiile și 
semnificația (fie vechi sau noi) sunt asamblate în 
modele sau reprezentări mentale. Construirea mai 
multor modele sau reprezentări facilitează învățarea 
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  prin înțelegere. Învățarea poate fi gândită ca un proces 
de schimbare conceptuală în care sunt corectate 
modele eronate sau incomplete.  

Pentru aceasta trebuie sa conștientizăm câteva 
reguli simple:  

 elevii trebuie să studieze un model de 
acțiune secvențială înainte de a încerca 
să-l aplice (mai întâi cunoaștem un 
algoritm, înțelegem ce presupune 
fiecare etapă a acestuia și de ce trebuie 
parcursă și abia mai apoi îl punem în 
aplicare); 

 orice demonstrație a unei sarcini de 
lucru trebuie făcută din punctul de 
vedere al elevului văzut ca viitor 
executant al respectivei sarcini și nu al 
profesorului; 

 atunci când este posibil procesul de 
rezolvare a problemelor trebuie 
algoritmizat/modelat; 

 aplicați metoda pașilor mici (stabilirea 
unui obiectiv specific poate duce la o 
mai rapidă rezolvare a problemei); 

 asigurați-vă că elevii înțeleg ce 
înseamnă rezolvarea diferitelor tipuri 
de probleme, și mai ales care este 
diferența dintre problemele 
respective; 

 în general, feedback-ul de învățare 
(informații privind rezultatele) 
promovează învățarea și feedback-ul 
de acțiune (informații de control), nu. 
Lăsați elevii să-și completeze sarcina de 
rezolvare a problemelor înainte de a le 
spune dacă este bine sau nu deoarece 
aceasta  promovează procesul de 

învățare mai bine decât furnizarea de 
feedback la fiecare pas în găsirea 
soluției; 

 feedback-ul este mai eficient în 
promovarea învățării atunci când 
transmite informații complete (elevii 
care învață să rezolve problemele au 
nevoie de mai mult decât o evaluare 
dacă răspunsului este corect sau nu); 

 transferul și păstrarea abilităților 
motorii sunt îmbunătățite prin 
„suprasolicitare"; 

 cu cât elevii rezolvă singuri mai multe 
probleme (cu feedback adecvat), cu 
atât le va fi mai ușor să rezolve 
problemele noi; 

 evitați o trecere prea rapidă la sarcini 
mai dificile (prezentați elevului o serie 
de probleme care variază de la ușor la 
greu, pe măsură ce performanțele lor 
se îmbunătățesc). 

Învățarea activă nu este altceva decât o 
modalitate de a implementa conceptul de învățare 
centrată pe elev. Prin urmare, ar trebui să începem să 
revizuim modul de predare, folosindu-ne de acele 
abordări specifice pentru a încuraja învățarea activă, 
care să corespundă nevoilor elevilor noștri. 

Există o mulțime de opțiuni din care putem 
alege, deci nu există nici un motiv să nu începem, 
apelând la cele deprinse în cursurile de formare, 
propriile stiluri de predare și personalități. 

Acest lucru va însemna că și noi redevenim elevi 
în clasă. 

 
Prof. ADRIAN DOXAN 

Inspector școlar general 
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  LUCIAN BLAGA ŞI MODELUL 
CULTURAL EUROPEAN 

 
Abstract. Unwilling, as Blaga also was, to indulge 

in laments concerning the fate of the European culture, 
Constantin Noica underlined the fact that “Nothing is 
said yet”,while Blaga mentioned that „our century 
enjoys prophets speaking of life with theenthusiasm of 
a sick person”. We are now in a “conjuction era”. The 
European culturalmodel refuses self-enclosure and 
therefore exists through creativity, beyond 
stagnationand the fascination of death, but oriented 
toward the multitude and the inclusive opening. 

 
Refuzând, ca şi Lucian Blaga, orice lamentaţie 

asupra soartei culturii europene, Constantin Noica 
scria: „Într-un veac în care există atâţia specialişti ai 
morţii culturilorşi ai sfârşitului celei europene, ar fi 
poate potrivit să ne gândim la miraculoasa einaştere, şi 
atunci, specialiştilor morţii, cu un La Bruyere în frunte, 
care declara că – tout est dit et l’on vient trop depuis 
plus 7000 ans qu’il ya d’hommes et qui pensent –, le-
am putea spune, pur si simplu: Totul nu este încă spus.” 

Asemenea mesaje sună ca venind dintr-o Europă 
bolnavă, care pare că şi-a pierdut busola. Într-unul din 
primele sale aforisme Blaga nota: „Veacul nostru are 
profeţi care vorbesc despre viaţă cu entuziasmul unor 
bolnavi. Puterea ce pulsează în opera lor nu seamănă 
cu vigoarea omului sănătos, ci cu forţa nebunului 
delirant.” 

Întârziind în era conjuncţiei şi nevăzând alt liant 
între oameni decât cel exterior, profeţii veacului n-au 
reuşit să scoata la lumină gloria culturii europene, o 
cultură care a educat cu valorile ei umanitatea. Europa 
a dat lumii istorice un model cultural. Dacă toate 
culturile lasă iraţionalul dincolo, cea europeană îl aduce 
şi îl întrupează aici, întrucât misterul ei este de a nu 
avea închiderea în sine. De aceea ea a putut fi arhetipul 
altor culturi. Modelul cultural european există doar 
prin creativitate. 

Felul său de a fi este creaţia permanentă. Unui 
asemenea model nu-i este proprie pulsaţia morţii sau 
tendinţele de intrare în stagnare. Schema specifică 
culturii europene este Unul Multiplu. Unul şi variaţia sa 
oferă schema culturilor de tip monoteist, care pun 
divinitatea sau constituţia drept principiu al unităţii. 
Unu în Multiplu caracterizează culturile de tip panteist 
sau panlogist, în care ceva rămâne în agonie până la 
sfârşitul lumii, cum avea să spună Pascal. Modelul 
cultural european a fost deschis unor asemenea 
scheme, dar el s-a structurat pe „Unu si Multiplu”. În 
culturile de tip politeist, în principal cultura grecă, 
lumea nu este bolnavă, întrucât Unu nu mai este in chip 
limpede hotărâtor. 

Ceea ce importă este căutarea adevărului încă 
negăsit. Miracolul culturii greceşti ar putea fi redat, din 
această perspectivă, prin preeminenţa Multiplului 
asupra Unului. Acest miracol cultural rămas 
nerepetabil, deşi inapt să devină un model, ar putea 

constitui un punct de plecare in regândirea modelului 
cultural european. 

Întrucât s-a dovedit a fi un univers în expansiune, 
cu valori, categorii şi istorie cu tot, modelul cultural 
european se poate alimenta din schema culturii 
greceşti, pentru a sta sub o unitate sintetică, adică acea 
unitate care se diversifică şi se multiplică, se 
concretizează în plan istoric în valori stilistice unitare. 
Valorile culturii europene sunt nespus de variate în 
comparaţie cu cele invocate de greci.Dar sunt deschise 
faţă de istorie. 

Viziunile pesimiste asupra destinului culturii 
aparţin, deloc întâmplător, unor gânditori occidentali. 
Minimalizând rolul european al culturii latine şi 
bizantine, ignorând sud-estul, filosofii occidentali ai 
istoriei uită, din cinism sau din neputinţaunei viziuni 
filosofice, că Europa exista dinainte de haosul germanic 
iniţial. Occidentalul ar avea de meditat asupra faptului 
că, în Bizanţ, mase întregi de oameni anonimi aveau să 
se bată pentru idei. În măsura în care modelul cultural 
european îşi caută universalismul pe căille 
întortocheate ale ştiinţei, n-ar fi lipsit de interes să se 
întoarcă la originara universalitate a gândului. O 
universalitate nedominată de prezenţa şi fascinaţia 
Unului, ci deschisă către totalizări succesive. 
Deschiderea şi expansiunea oferă stil şi măsură 
modelului cultural european. O cultură liberă şi totuşi 
responsabil creatoare. „Europa – scria Blaga – nu este 
un continent, dar trăieşte iluzia de a fi un continent. 
Istoria Europei este istoria acestei iluzii. Europa nu 
poate fi gândită geografic şi delimitată în Est şi Vest, în 
„Europa captivă”şi „Europa liberă”, aşa cum prea 
adesea obişnuiesc să facă autorii occidentali. Europa a 
fost este şi va fi în primul rând un model cultural care  
s-a impus ca o pecete asupra lumii”. 

Eforturile filosofilor contemporani de revitalizare 
a modelului cultural european nu pot ignora la nesfârşit 
şi nepedepsit experienţa gândirii est-europene. Dincolo 
de orice formă de socialism, acest spaţiu a cunoscut o 
bogăţie a gândirii filosofice scutită totalmente de grija 
economicului. 

Opera lui Lucian Blaga apare pentru filosofii 
occidentali ca o descoperire. Fără a beneficia de o 
mediatizare corespunzătoare, lucările sale au rămas în 
mare măsură necunoscute. Constantin Noica se 
confesa în anul 1986: „Cum pot să spun în numele altei 
filosofii că sistemul lui Blaga este una dintre cele mai 
cutezătoare viziuni filosofice ale lumii contemporane? 
Cum pot să spun că mă ruşinez eu însumi de a nu fi 
făcut nimic pentru proiectarea lui Blaga în lume?” 

Creaţia lui Blaga e organică în raport cu timpul 
actual, în măsura în care ea restituie filosofiei 
adevărata sa vocaţie, adică presupune o lume unde 
ideile se articulează potrivit unei logici interne, într-un 
sistem totodată coerent, complet şi original. Gândirea 
sa se încadrează în filosofia nouă, realistă, metafizică, 
însă în chip original, întrucât refuză să accepte excesele 
pozitiviste şi raţionaliste. 

În numele lor modelul cultural european s-a 
relativizat profund. Gânditorul modern şi postmodern 
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a clădit în primul rând pe raţionalism. Raţionalismul 
înseamnă însă conştiinţă clară. 

Raţionalismul apusean, în sens ştiinţific, nu poate 
oferi suprema conştiinţă. Pe această cale viaţa nu poate 
fi explicată şi realitatea însăşi a omului rămâne în cea 
mai mare parte pe dinafară. Arbitrariul şi absurdul 
stăpânesc această conştiinţă filosofică. Dar oricât am fi 
de superficiali, noi nu putem trăi ca oameni decât în 
esenţialitate. Nimeni nu poate scăpa de esenţa 
realităţii, căci pretutindeni nu e decât esenţă. Filosofia 
lui Blaga este una raţională, dar ordinea e dată, 
indiferent dacă e cunoscută sau nu. E o ordine mai 
adâncă, tainică, de care se îngrijeşte „Marele Anonim”. 

Conştiinţa filosofică devine asfel conştiinţa căderii 
într-o ordine. Suntem într-o lume căzută şi în 
periferialitate datorită cenzurii transcendente instituite 
de Marele Anonim pentru menţinerea centralităţii lui. 
Dar căderea ne înalţă, întrucât face posibilă creaţia. 
Fiind o meditaţie asupra destinului creator al omului, 
filosofia blagiană se înscrie pe coordonatele majore ale 
modelului cultural european. Un destin care îşi asumă 
însă întreaga responsabilitate pentru actul creator, 
asfel încât el nu devine arbitrar, absurd sau lipsit de 
sens. 

Pentru că limitaţia nu limitează, iar negativul e 
convertit în pozitiv. Îngrădit într-o matcă stilistică ce-l 
osândeşte, dar îl şi mântuieşte, omul răspunde valoric, 
prin creaţie. Creaţia blagiană e un răspuns dat vremii 
de azi. 

Modernii şi postmodernii au trăit, în spirit 
ştiinţific, mai ales ideea de cauză. Nu e de mirare că 
aceştia au ajuns atât de frecvent la o perspectivă 
mecanicistă sau la o intuiţie a absurdului vieţii. 

Creaţia blagiană reabilitează ideea de scop, care e 
la filosoful român nu numai un termen de filozofie a 
valorilor ci şi de explicaţie în general. Înţelegând cultura 
printr-o mutaţie ontologică, lumea va fi logos, va fi 
expresia majoră a scopului. Sensul existenţei e noimă şi 
se află în inima lucrurilor. 

Ceea ce n-a înţeles postmodernul e că temeiul se 
află dincolo sau dincoace de această lume. Noima e 
miracol generalizat, e rest, iar intuiţia sa e ceva adânc 
şi de o bogată configuraţie lăuntrică. Ordinea e dată, 
dar ea poate fi cunoscută sau mai bine zis intuită, prin 
aşezarea cea bună întru ceea ce prescriu lucrurile. 

Iată de ce Blaga nu crede în decadenţă şi nu 
acceptă cu adevărat noţiunea de progres cultural. 
Critica lui Oswald Spengler este simptomatică din acest 

punct de vedere. O cultură care s-a instituit ca model, 
astfel încât aproape tot ce se întâmplă astăzi pe glob 
poartă pecetea Europei, nu poate fi decadentă. „De 
aceea – semnala Constantin Noica – oricine vorbeşte 
despre decadenţa ei deplânge cel mult degradarea 
modelului ei la un grup de naţiuni ori altul sau nu 
înfruntă seriosmiracolul culturilor. Cu modelul ei, 
cultura europeană nu poate intra în decadenţă cel 
mult, pe Terra sau în cosmos, îşi schimbă cadenţa.” 

Filosofia blagiană oferă un temei metafizic şi 
raţional totodată pentru găsirea cadenţei culturii 
europene, o cultură care s-a împlinit prin orizontul 
valorilor sale, deschis faţă de istorie. 

Modelul culturii europene există şi se împlineşte 
doar prin creaţie. Unui asemenea model îi sunt străine 
atât profeţiile laice ale decadenţei, cât şi cele teologice, 
în măsura în care nu lasă loc manifestării destinului 
creator uman. 

Discursul teologal e unul creştin-mărturisitor şi, 
refăcând traseul iniţial, reintegrator la origini, al culturii 
spre cult, poate deveni recuperator şi chiar salvator. El 
poate oferi iluzia centralităţii şi chiar a unei centralităţi 
în ordine metafizică. Dar în numele său, Petre Ţuţea, de 
exemplu, arată că „anticii intuiau un mare adevăr când 
spuneau: zeul este creator, iar omul este imitator” sau 
că „fără religie omul rămâne un animal raţional şi 
muritor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri… iar 
a şti, la scară umană, poate fi folositor, dar în nici un caz 
mântuitor”. 
 
Bibliografie: 
1. Constantin Noica, Modelul cultural european, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 187. 
2. Lucian Blaga, Zări şi etape, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1990, p. 1. 
3. Idem, Elanul insulei, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1977, p. 212. 
4 Constantin Noica, Istoricitate şi eternitate. Repere 
pentru o istorie a culturii româneşti, colecţia Capricorn, 
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5. Idem, Modelul cultural european, op. cit., p. 63. 
6. Radu Preda, Jurnal cu Petre Ţuţea, Editura 
Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 13. 
7. Ibidem, p. 186. 
 
 

Prof. dr. CONSTANTIN NICOLAESCU 
Inspector școlar general adjunct 
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  ISTORIA ŞI PROVOCAREA 
DESCHIDERII SPRE ALTERITATE 

 

Istoria este o disciplină cu o funcţie deosebit de 
importantă în formarea personalităţii individului, de 
aceea este esenţial ca rolul de formator al profesorului 
de istorie să fie întâi conştientizat şi apoi, în 
permanenţă, consolidat. Pentru aceasta ar trebui 
pornit de la schimbarea mentalităţii conform căreia 
„istoria este doar o carte de poveşti”. Istoria înseamnă 
mult mai mult, înseamnă înţelegere şi analiză, 
înseamnă educaţie civică, dar şi emoţională, înseamnă 
deprinderea unor abilităţi de gândire critică, atitudini şi 
valori pozitive care includ respectul pentru diversitate, 
deschiderea faţă de alţii, empatie, solidaritate general 
umană. Pregătirea şi competenţele de care poate 
dispune un profesor de istorie sunt fără dubiu necesare 
pentru educaţia tinerilor în acceptarea diversităţii. 

Europa are nevoie de tineri pregătiţi pentru a 
contribui din plin la depăşirea provocărilor pe care 
lumea de mâine le va pune în faţa lor, în acord cu 
valorile şi obiectivele europene, cu ideea europeană de 
pace, libertate şi securitate, egalitate de drepturi şi 
echitate, solidaritate şi sustenabilitate, democraţie, 
stat de drept şi prosperitate. Tinerii trebuie învăţaţi să 
dialogheze, să discute atât despre problemele interne 
ale Uniunii Europene, cât şi despre cele externe, despre 
consecinţele acestora pentru Europa Unită şi despre 
posibilităţile de a acţiona, în comun, ca membri ai 
Uniunii Europene:  acordarea de protecţie şi de azil 
celor refugiaţi din calea războaielor civile şi persoanelor 
persecutate politic, preluarea lor în societăţile noastre 
şi soluţionarea conflictelor care au generat debutul 
acestor valuri migratore.  Stereotipuri xenofobe şi 
rasiste au fost utilizate pe scară largă şi în România 
pentru a justifica o atitudine deschis antidemocratică şi 
antieuropeană, şi, în esenţă, profund anticreştină faţă 
de refugiaţii din zonele de conflict.  

Practicile şcolare trebuie să aibă de aceea în 
vedere problemele generate de lumea de astăzi, care 
necesită răspunsuri specifice. În planul educaţional, 
acestea s-au concretizat în termeni atitudinali urmăriţi 
de „noile educaţii”, care vizează tocmai rezolvarea 
acestor probleme. Valorile Uniunii Europene nu trebuie 
doar clamate, ci trebuie urmărită, prin strategii 
didactice potrivite, formarea atitudinală, adică 
interiorizarea de către elevi a valorilor şi normelor în 
consonanţă cu drepturile fundamentale ale omului şi 
socializarea tinerilor din perspectiva acestora, precum 
şi conştientizarea propriei identităţi, în respectul 
alterităţii. 

Profesorul de istorie poate folosi lecţiile de istorie 
în sensul promovării valorilor europene, a „noilor 
educaţii”, prin mesaje specifice disciplinei sale. Nu este 
neapărat nevoie de introducerea unor discipline 
opţionale, aşa cum există, de pildă „Drepturile omului”, 
şi nici măcar nu este nevoie să încărcăm programa 
disciplinei studiate în şcoală pentru promovarea „noilor 
educaţii”. Istoria, ca şi fiecare altă disciplină şcolară 

poate să valorifice conţinuturile sale prin mesaje 
proprii ce ţin de „noile educaţii”. Acestea nu trebuie să 
fie aşadar o sursă de tensiune şi stres pentru profesori, 
pentru că nu înseamnă achiziţii suplimentare, ci este 
vorba despre o valorizare şi o redimensionare a 
acumulărilor pe care un profesor bun, profesionist şi 
pedagog le face pe tot parcursul carierei sale. 

Educaţia pentru pace şi dezarmare, de pildă, are 
ca obiective formarea unor atitudini responsabile faţă 
de propria comunitate şi faţă de umanitate, cum ar fi: 
toleranţa, respectarea opiniilor celorlalţi, solidaritate 
umană, încredere în oameni etc. Această educaţie 
implică două componente: combaterea ideilor şi 
concepţiilor care cultivă sau care favorizează 
agresivitatea, xenofobia, rasismul etc.şi promovarea 
unei conduite paşnice, de respect şi înţelegere între 
persoane, comunităţi, popoare etc. Chiar dacă Europa 
a fost ţinta atacurilor extremiştilor islamici, şi în pofida 
acestora, îi putem ajuta pe tineri să înţeleagă că Europa 
îmbrăţişează alte valori, cele umanitare, că este nevoie 
de implicare şi participare activă pentru buna 
funcţionare a unei comunităţi, de la cea locală, la cea 
europeană. 

Subiectele şi temele din curriculum-ul disciplinei 
istorie pot furniza ocazii excelente pentru formarea 
unor valori şi atitudini, specificate de altfel în programa 
şcolară, precum cel care ne preocupă în mod special în 
lucrarea de faţă, „asumarea diversităţii etnice, sociale, 
religioase şi culturale”, considerându-l în spiritul temei 
impuls a seminarului: „Educaţia şi formarea într-o 
Europă inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”.  

Educaţia pentru drepturile fundamentale ale 
omului, prin promovarea drepturilor cuprinse în 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi/sau 
Declaraţia Drepturilor copilului, în alte documente 
internaţionale, poate conştientiza şi forma elevii în 
legătură cu drepturile pe care le au toţi oamenii, 
indiferent de culoarea pielii lor, de apartenenţa etnică 
sau de religia pe care o îmbrăţişează. Pentru aceasta 
însă e nevoie ca însuşi profesorul de istorie să-şi asume 
normele europene ale educaţiei, să fie el primul care 
promovează dialogul intercultural şi cooperarea.  

Este de datoria profesorului ce predă istorie, o 
disciplină umanistă, cu contribuţie determinată la 
formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie 
europene, să urmărească formarea comptenţelor 
sociale şi civice, să contribuie, aşa cum însăşi programa 
o pretinde, „la conştientizarea interdependenţelor 
dintre identitate şi alteritate, dintre local şi naţional, 
respectiv global, dintre drepturi şi responsabilităţi, 
dintre ideile şi comportamentul propriu şi mediul socio-
economic şi cultural”. Punctul de plecare îl poate 
constitui înţelegerea sistemului de valori democratice, 
umaniste, interiorizarea acestora şi nu însuşirea, 
reproducerea lor. 

Chiar dacă programa stipulează la nivel de 
finalitate educaţională formarea atitudinală, la nivelul 
practicilor, în şcoala românească, a fost urmărită 
preferenţial achiziţia cognitivă. În ultimul timp, totuşi, 
s-a dezvoltat şi în rândul practicienilor interesul pentru 
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  pentru zona valorilor, în special ca o contrapondere la 
supralicitarea cognitivă, dar mai ales, cred eu, ca un 
răspuns la nevoile unei societăţi din ce în ce mai 
criticate pentru sărăcia sa morală. Apariţia “noilor 
educaţii” solicită şi impulsionează, printre altele, 
această preocupare, chiar dacă formarea atitudinală 
necesită un timp îndelungat, proiectarea şi realizarea 
unor activităţi complexe, strategii specifice, dar mai 
ales efort creator.   

Istoria, ca şi alte discipline umaniste, transmite 
conţinuturi puternic valorizante, de aceea problema 
formării atitudinală trebuie pusă cu acuitate.  Cu atât 
mai mult cu cât, la noi, în cele cinci decenii de 
comunism istoria a fost ideologizată şi manipulată, 
repunerea chestiunii valorilor este stringentă. Pentru 
că regimul comunist a fracţionat istoria în naţională şi 
universală, anulându-i astfel logica firească prin 
ruperea de contextul general şi a înlocuit această logică 
cu cea materialist-dialectică, disciplina istorie a 
contribuit la crearea unor complexe şi false imagini.  

Această diviziune, perpetuată, poate avea o 
influenţă educaţională negativă şi privează elevul de 
înţelegerea transversală a istoriei, potenţând 
naţionalismul, a cărui prezenţă se face simţită şi astăzi 
în viaţa publică. Se impune deci ca istoria românească 
să fie integrată spaţiilor mai largi, europene, pentru a 
putea fi sesizată logica sa, „firul roşu” care să-i dea 
sens, şi pentru ca deschiderea, dialogul spre celălalt, 
economic sau cultural, să fie realizat firesc.  

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere faptul că 
europenii şi-au creat de-a lungul istoriei, încă de prin 
secolele XVI-XVIII, o autoimagine de superioritate a 
culturii şi civilizaţiei lor şi au receptat alte civilizaţii, 
străine, diferite, în această notă, ca fiind inferioare. În 
concluzie şi-au asumat o misiune civilizatoare, care le 
convenea de minune, deoarece sub acest paravan 
„altruist” îşi puteau masca interesele materiale, 
economice. Perspectiva europeană a fost timp de 
secole etalonul de judecată, iar dacă alte popoare erau 
dezinteresate de acumulările materiale şi de 

proprietate, acesta era un indiciu al slăbiciunii şi 
subdezvoltării lor. Sub adăpostul viziunii europene s-a 
desfăşurat comerţul cu sclavi, s-au colonizat apoi 
spaţiile largi ale Americii, Africii şi Asiei, au fost 
exploatate economic populaţii întregi şi nu s-a pus o 
clipă întrebarea dacă aceste popoare nu se simţeau mai 
bine fără europeni şi civilizaţia lor. Desigur că imaginea 
aceasta a superiorităţii închipuite a civilizaţiei 
europene s-a perpetuat prin educaţie. 

Din secolul XX, Europa a înţeles că şi-a construit o 
imagine schematică, simplistă, dintr-o unică 
perspectivă, ignorând elemente care nu se potriveau 
şablonului. Lumea trebuie privită dintr-o multitudine 
de perspective şi dimensiuni, în diversitatea sa, iar 
această diversitate reprezintă şi trebuie privită ca o 
bogăţie. Respectul faţă de alteritate şi acceptarea 
celuilalt nu pot fi înţelese doar în cadru european, între 
ţările europene, cum greşit înţeleg unii. Atitudinea 
responabilă trebuie formată faţă de întreaga umanitate 
şi presupune, de pildă, toleranţă, respectarea opiniilor 
celorlalţi, solidaritate umană fără bariere, încredere în 
oameni, empatie, în concordanţă cu realitatea lumii 
contemporane. Cu toţii suntem pasagerii acestei nave 
spaţiale care se învârteşte în jurul soarelui cu o viteză 
colosală: Terra noastră!  

Îmi propun ca eu însămi să deschid celui care 
învaţă uşa spre o istorie complexă, umanizată, nu aridă, 
conceptuală doar. O istorie care să indice originile 
orientale ale civilizaţiei europene şi să privească omul 
în profunzimea sa, în miezul ideilor şi mentalităţilor 
sale. Omul viu, care creează, visează, se recreează, 
greşeşte, iubeşte, colaborează sau îi domină pe alţii şi 
face istoria.  

Prof. SIMONA SANDU 
Colegiul Naţional Mircea Eliade Reşiţa 

 

 

GEOGRAFIA ÎN CONTEXTUL 
ÎNVĂȚĂRII EXPERIENȚIALE  

 
„Spune-mi și voi uita, predă-mi și-mi voi aminti, 
implică-mă și voi învăța.” (proverb chinezesc) 

    
Învățarea experiențială (reviewing) sau învățarea 

prin experiență este o formă interactivă de învățare 
care presupune crearea unei situații de învățare în care 
elevul să descopere elemente, procese și fenomene 
geografic pe baza unor experiențe personale directe 
sau indirecte. Printre promotorii acestui tip de demers 
didactic amintim pe John Dewey, Karl Rogers, Fritz 
Pearls, Kurt Lewin, David Kolb. Acesta din urmă a 
elaborat un model structural al învățării cu patru etape 
distincte: experiența concretă, observația și reflecția cu 
privire la experiență, formarea conceptelor abstracte și 
a generalizărilor ca urmare a experienței trăite și a 
observațiilor în legătura cu aceasta, elaborarea 

ipotezelor și verificarea acestora în situații reale (fig. 1). 
O atenție deosebită este acordată atmosferei 
experiențiale, care trebuie să fie una securizantă și 
impregnată afectiv, în care un loc central îl are 
liberatatea experiențială ce stimulează mecanismele 
de proiecție, identificare și expresie. 

 
Fig. 1 Modelul învățării experiențiale a lui David Kolb 
(simplificat) 
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  Rolul profesorului în învățarea experiențială 
presupune mai întâi stabilirea coordonatelor în care 
are loc experiența de învățare în strânsă legătură cu 
tema lecției. Este vorba de crearea unui context specific 
în care elevii să experimenteze cât mai personal 
conținuturile lecției menite să genereze competențe și 
abilități specifice și generale geografiei. Pentru 
realizarea acestui deziderat sunt selectate cu atenție 
resursele materiale necesare, timpul este gestionat 
optim, iar grupele de elevi sunt stabilite pe baza unor 
criterii de selecție ce au în vedere aptitudinile și 
particularitățile individuale ale elevilor. 

Demersul didactic pornește de la experiențele de 
învățare ale elevilor astefel încât, dincolo de caracterul 
antrenant și atractiv al învățării, profesorul să conducă 
elevii spre descoperirea legităților și tipologiiilor cu 
care operează geografia, lucru care este pus în evidență 
prin tehnici și forme de evaluare cu caracter formativ și 
normativ în același timp. Componentele esențiale ale 
învățării experiențiale sunt date de cunoștințe, 
activități și reflecții legate de experiențele trăite și 
resemnificate pe parcursul actului educațional.  

Avantajele acestui tip de învățare decurg din 
caracteristicile de bază ale acesteia: implicarea activă a 
elevului și dialogul activ profesor – elev, experiențele 
proprii sunt fundamentale pentru procesul de învățare, 
valorizarea experiențelor și dezvoltarea personală, 
centrarea învățării pe individ, dezvoltarea unor abilități 
analitice în conceptualizarea experienței,  

Dintre metodele și tehnicile adecvate învățării 
prin experiență: pretextul de dialog, brainstormingul, 
rundele, subgrupurile, jocul de rol, excursia tematică, 
investigația comună și de grup,cercetarea mea 
(proiectul personal), experimentul, explorarea 
interdisciplinară, interviul, modelarea, debate. 

Un instrument util în acest tip de demers didactic 
îl constituie chestionarul celor “5 întrebări” elaborate 
de Pfeiffer și Jones în cadrul ciclului învățării 
experiențiale prin care facilitatorul îndrumă grupul 
către gândirea reflexivă: 

 Ai observat …? 
 De ce s-a întâmplat asta? 
 Se întâmplă asta în viață? 
 De ce se întâmplă asta? 
 Cum poți folosi asta? 

 
 
 

 Gimnaziu: 

Considerăm că învățarea epxeriențială este 
adecvată geografiei din mai multe considerente la care 
ne vom referi în continuarea pe scurt. 

1. Geografia ca știință a spațiului este legată 
în mod direct de experințele personale ale 
elevilor a căror existență nu poate face 
abstracție de spațiul concret al orizontului 
local. 

2. Complexul teritorial reprezintă prin 
excelență un laborator natural și uman în 
același timp, la scară reală, elevii având 
oportunitatea să acceseze direct contexte 
spațiale de mare diversitate. 

3. Diversitatea naturală și socială 
multiscalară prin prisma proceselor și 
fenomenelor care structurează macro și 
microuniversul, sistemul geoplanetar în 
special, oferă satisfacții multiple în planul 
satisfacerii curiozității și nevoiei de 
cunoaștere a elevilor, lucru posibil 
datorită faptului că existența umană 
aparține unui Univers inteligibil. Aceste 
investigații personale devin experiențe 
fundamentale pentru marile întrebări 
existențiale: Cine suntem? De unde 
venim? Încotro mergem? Ce facem aici și 
acum?  

4. Nevoia de orientare geografică constituie 
o bază emoțională fundamentală pentru 
explorarea acestuia, identificarea 
reperelor naturale și/sau antropice și 
valorificarea acestora în procesul de 
orientare spațială. 

5. Harta geografică și alte reprezentări cu 
caracter grafic sau digital oferă 
posibilitatea împărtășirii unor experiențe 
virtuale ce conduc la înțelegerea 
diversității mediului natural și antropic. 

6. Problematicile de mediu din perspectiva 
factorilor de risc (naturali și antropogeni) 
reprezintă preocupări cvasigenerale la 
nivel global și regional, dar în același timp 
o nevoie existențială pentru fiecare 
individ cointeresat de asigurarea 
securității personale.    

 
Redăm mai jos câteva exemple de experiențe 

de învățare pentru clasele V-XII: 

 

Clasa Conținuturi Experiențe de învățare Evaluare 

V Relieful terestru Construirea machetei unui vulcan Identificare: părțile componente ale 
aparatului vulcanic 

Atemofera 
terestră 

Elaborarea unui jurnal meteologic pe o 
perioadă dată utilizând o stație meteo 
portabilă sau vizită la stația 
meteorologică. 

Explicarea caracteristicilor meteo și a 
factorilor care determină elementele 
climatice 

VI Europa – regiuni 
și țări 

Portofoliu/poster pentru o țară 
europeană 

Prezentarea caracteristicilor 
geografice ale statelor Europei 
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Reușita un asemenea demers didactic 
experiențial depinde în mare măsură de activarea 
sistemului fiziologic al elevilor, motiv pentru care 
profesorii trebuie să conceapă scenarii de instruire 
motivante și atrenante, în care sunt gestionate 
emergența emoțiilor prin reminiscență și respectiv 
condiționare directă. Este o provocare importantă a 
cadrelor didactice ce activează în sistemul de 
învățământ actual, în care accesul la informație este 
“nelimitat”, cu riscul major ca elevii să fie incapabili să 
proceseze și să valorizeze cantitatea mare de date în 
experiența personală. Aceste experiențe trebuie să fie 
devină din ce în ce mai mult un motor al învățării, al 
formării sistemului de valori ce structurează 
personalitatea indiviziilor ce vor configura în mod 
direct societatea de mâine. 

În încheiere să auzim cuvintele unui celebru 
scriitorul și omul de știință, Charles Lutwidge Dogdson: 
„Everything’s got a moral, if only you can find it”. Într-o 
traducere liberă aceste cuvinte pot suna astfel: 

 
„Orice experiență conține o învățătură, problema 

e că puțini știu să găsească învățătura cu adevărat 
valoroasă din ceea ce fac și trăiesc zi de zi.” 
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Prof. dr. LAZĂR ANTON  
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Harta interactivă cu statele și orașele 
Europei 

Localizarea spațială a statelor și 
orașelor europene 

VII Continentele 
extraeuropene 

Construirea unui puzzle geografic 
continental și asamblarea lor la nivelul 
clasei 

Localizarea spațială a marilor sisteme 
geografice continentale 

Harta interactivă cu statele și orașele 
Asiei, Americii, Africii 

Localizarea spațială a statelor și 
orașelor extraeuropene 

VIII Geografia 
României 

Harta interactivă a României – relief, 
hidrografie, orașe. Puzzle -  harta 
României 

Localizarea spațială a unităților de 
relief, bazinelor hidrografice și 
sistemului de orașe al României 

Construirea unui profil geografic 
complex la nivelul României (V-E, N-S) 

Recunoașterea inter-dependențelor 
dintre factorii naturali și antropici 

 Liceu: 

Clasa Conținuturi Experiențe de învățare Evaluare 

IX Geografie fizică 
generală 
 

Elaborarea unei monografii 
geografice structurate la nivelul 
orizontului local 

Prezentarea elementelor geografice 
din orizontul local 

Construirea unei machete 3D cu 
treptele de relief pe baza hărții 
topografice 

Recunoașterea elementelor 
geomorfologice la nivelul unei unități 
de relief 

X Geografie umană Simularea evoluției populației la 
nivel global, național, local 

Recunoașterea factorilor care 
determină evoluția populației 

Realizarea unui album al habitatelor 
umane locale 

Identificarea tipurilor de așezări 
umane din orizontul local 

XI Probleme 
fundamentale ale 
lumii 
contemporane 

Aplicații în teren referitoare la 
factorii de risc naturali și antropogeni 
utilizând fișe de observații 

Înețelegerea elementelor care 
compun managementul factorilor de 
risc 

Dezbatere privind probleme 
fundamentale ale lumii 
contemporane pe baza unui format 
debate (pe echipe) 

Dezvoltarea capacității de a 
argumenta (cauze, soluții) pe diferite 
probleme cu care se confruntă lumea 
contemporană 

XII Europa și România  Analiza comparativă a elementelor 
geografice (Europa vs România) pe 
baza unui algoritm dat 

Integrarea elementelor geografice ale 
României la nivel european  

Construirea unor profile geografic 
complex la nivelul Europei care să 
intersecteze și teritoriul României (V-
E, N-S) 

Înțelegerea intercondiționărilor dintre 
factorii naturali și antropici la nivelul 
Europei și României 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/l/lewiscarro125328.html
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  PROBLEMATIZAREA – METODĂ 
ÎN PREDAREA MATEMATICII la 

CLASA a IV-a 
 
SCURTĂ PREZENTARE 
 Metoda, denumită şi predare prin rezolvare 
de probleme sau predare productivă de probleme, 
problematizarea reprezintă una dintre cele mai utile 
metode, prin potențialul ei euristic şi activizator. 
Metoda constă în crearea unor dificultăţi practice sau 
teoretice, a căror rezolvare să fie rezultatul activităţii 
proprii de cercetare, efectuate de subiect; este o 
predare şi o însuşire pe baza unor structuri cu date 
insuficiente. O situație-problemă desemnează o 
situație contradictorie, conflictuală, ce rezultă din 
trăirea simultană a două realități: experiența 
anterioară (cognitiv-emoțională) şi elementul de 
noutate şi de surpriză, necunoscutul cu care se 
confruntă subiectul. Acest conflict incită la căutare şi 
descoperire, la intuirea unor soluții noi, a unor relații 
aparent inexistente între antecedent şi consecvent. 
 Specificul acestei metode constă în faptul că 
profesorul nu comunică, pur şi simplu, cunoştinte gata 
elaborate, ci dezvăluie elevilor săi "embriologia 
adevărurilor", punându-i în situația de căutare şi de 
descoperire. În problematizare, cel mai important lucru 
este crearea situațiilor problematice şi mai puțin 
punerea unor întrebări, care ar putea foarte bine să şi 
lipsească. Problematizarea presupune mai multe 
momente: un moment declanşator, unul tensional şi 
unul rezolutiv. Recurgerea la această metodă implică 
respectarea anumitor condiții: existența, la elev, a unui 
fond aperceptiv suficient, dozarea dificultăților în 
funcție de o anumită gradație, alegerea celui mai 
potrivit moment de plasare a problemei în lecție, 
manifestarea unui interes real pentru rezolvarea 
problemei. Problematizarea presupune o antrenare 
plenară a personalității elevilor, a componentelor 
intelectuale, afective şi voliționale. Valoarea formativă 
a acestei metode este indiscutabilă: se consolidează 
structuri cognitive, se stimulează spiritul de explorare, 
se formează un stil activ de muncă, se cultivă 
autonomia şi curajul în afişarea unor poziții proprii. 
 
TEMA LECȚIEI: Ordinea efectuării operațiilor. 
Folosirea parantezelor rotunde 
TIPUL LECȚIEI: Predare – învățare 
METODE:  Problematizarea, 
conversația și exercițiile 
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: Planșă 
FORMĂ DE ORGANIZARE: Individuală cu sarcini 
frontale 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

1. Să aplice regulile de ordinea operațiilor în 
exerciții date 
2. Să rezolve exerciții rezolvând regulile de 
respectare a operațiilor în exerciții cu sau fără 
paranteze 

3. Să scrie rezolvarea problemelor sub forma 
unui singur exercițiu cu sau fără paranteze 

 
MOMENTELE PROBLEMATIZĂRII 
1) Momentul declanșator 
 Se verifică oral cunoștințele teoretice 
referitoare la cele 4 operații aritmetice (denumirea 
numerelor care participă la operație, denumirea 
rezultatelor, elementul neutru la fiecare operație 
aritmetică, relațiile dintre termeni și rezultat, condițiile 
pentru ca unele operații să fie posibile în mulțimea 
numerelor naturale).  
Se efectuează câteva exerciții de calcul mintal:  operații 
simple; aflarea numerelor necunoscute dintr-o 
operație matematică. 
Se repetă regulile de efectuare a calculelor matematice 
respectând ordinea operațiilor. 
 
2) Momentul tensional 
Se prezintă planșa și se cere elevilor să transforme 
imaginea în scrierea sub forma unui singur exercițiu. 
Câte bile sunt pe planșă? 

 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

 
 
3) Momentul rezolutiv 

 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 
⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ 

 
Varianta 1:                7 x 5 + 2 x 3 
Varianta 2:                9 x 3 + 2 x 7 
Varianta 3:                9 x 5 - 4 x 1 
  
În continuarea lecției se introduc probleme care se pot 
rezolva într-un singur exercițiu. 
 
 Exemplu: O bibliotecară are 3 rafturi. Pe 
primul raft se află 25 de cărți, pe raftul al doilea se află 
de două ori mai multe cărți decât pe primul raft, iar pe 
raftul al treilea de patru ori mai multe cărți decât pe 
primul raft. Câte cărți sunt în bibliotecă?  
 

Prof. DIANA-ANNEMARIE HURDUZEU  
Colegiul Național C. D. Loga Caransebeș 
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  METODELE DIDACTICE FOLOSITE 
LA CLASELE DE ELEVI ÎN 

PREDAREA CELUI DE-AL DOILEA 
RĂZBOI MONDIAL 

 
Pe lângă metodele tradiționale de predare, am 

folosit metode moderne în predarea lecțiilor de istorie 
legate de Al Doilea Război Mondial. Orele de istorie s-
au desfășurat la Școala Gimnaziala Tîrnova din județul 
Caraș-Severin, acolo unde îmi desfășor activitatea. 
Clasele la care am predat aceste lecții au fost clasa a 
VII-a, respectiv clasa a VIII-a.  La clasa a  VII-a, metodele 
de predare a istoriei celui de-Al Doilea Război Mondial 
s-au desfasurat pe parcursul a cinci ore, respectiv patru 
ore în care au fost predate evenimentele propriu-zise 
ale celui de-al Doilea Război Mondial și o oră alocată 
exclusiv evaluării. Evaluarea a fost, de asemenea, 
realizată parțial și pe parcursul celorlalte patru ore. La 
clasa a VIII-a, metodele de predare a istoriei celui de-
Al Doilea Război Mondial, mai exact participarea 
României la acest conflict global, s-au desfășurat pe 
parcursul a trei ore, respectiv două ore în care au fost 
predate evenimentele propriu-zise ale celui de-al 
Doilea Război Mondial și o oră alocată exclusiv 
evaluării. 

Dezvoltarea gândirii critice constituie un 
important obiectiv de tip formativ și se realizează prin 
folosirea cu precădere a unor strategii activ-
participative. Aceste strategii nu trebuie rupte de cele 
tradiționale, ele marchează un nivel superior în spirala 
modernizării strategiilor didactice. Prin  metode activ-
participative înțelegem toate situațiile și numai 
metodele active propriu-zise, în care elevii sunt puși și 
care îi scot pe aceștia  din ipostaza de obiect al formării 
și-i transformă în subiecți activi, coparticipanți la 
propria formare (Alice Ionela Roaită, Didactica istoriei. 
Un manual pentru profesorul de istorie, ediția a II-a, 
revizuită și adăugită, Pitești, Ed. Paralela 45, 2012, p. 
137). Într-o lume în continuă schimbare, pentru a 
exista, elevii au nevoie de capacitatea de a cerne 
informațiile și de a alege între ce este și ce nu este 
important. Ei trebuie sa înțeleagă cum se corelează 
anumite informații, să le descopere sensul și să le 
respingă pe cele irelevante sau false. Deci, ei vor da 
sens în mod critic, creativ și productiv informațiilor, 
trebuie să gândească și să învețe critic. Pentru 
dezvoltarea gândirii critice a elevilor,  profesorul 
trebuie să asigure un demers didactic adecvat învățării 
active si interactive folosind metode, procedee si 
tehnici de învățare eficiente. Fără a exclude strategiile 
învățământului tradițional, profesorul trebuie să 
foloseasca  și strategii didactice moderne care vor 
menține interesul elevilor și vor crea atmosfera 
propice de învățare. 

A. Problematizarea este strategia didactică prin 
care dezvoltăm gândirea și educăm creativitatea 
elevilor. Problematizăm conținutul lecției de istorie 
când îi conducem pe elevi să dobândească, prin 

rezolvarea de probleme, noi cunoștințe, la însușirea 
cărora a fost solicitată, prin practicare activă, gândirea 
lor. În contextul problematizării, ca strategie didactică, 
trebuie însă să facem distincția clară între conceptul 
de problemă, așa cum este cunoscut în mod obișnuit, 
și conceptul de «situație-problemă», care trebuie să 
aibă în conținut, elemente conflictuale, contradictorii 
(Ibidem). Situațiile-problemă sau întrebările-problemă 
care se adresează gândirii elevilor, având un  grad de 
dificultate, ca și în matematică, mai sunt denumite 
și întrebări cu dificultate. 

      La lecția România în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial se poate crea o situație problemă: cu 
toate aspectele conducerii României de către Ion 
Antonescu, arestarea acestuia, condamnarea și 
executarea lui  au fost o necesitate politică? 

      În legătură cu problematizarea, pot fi 
considerate situații-problemă și cele care sunt 
formulate sub forma de alternativă și care au în 
conținutul lor, întrebarea: Ce s-ar fi întâmplat dacă... ? 
Mulți profesori, pornind de la aprecierea că în istorie 
nu avem  de-a face cu alternative, ci cu situații 
întâmplate, cred că nu trebuie să se opereze cu 
asemenea probleme. Unii pedagogi și metodicieni 
susțin,  însă, că se pot folosi și asemenea situații-
problemă, deoarece solicită pe elevi să judece 
fenomenele sub toate aspectele și reprezintă o 
gimnastică a minții, care-i formează pentru pregatirea 
viitoare, când trebuie să emită ipoteze și soluții diferite 
la anumite probleme. Acest fel de învățământ 
problematizat se mai numește și învățământ 
problematizat de tip divergent, spre deosebire de cel 
convergent, care dă numai o singură soluție ( Ibide.m, 
p. 138). 

B. Brainstorming-ul este o metodă prin care se 
dezvoltă creativitatea elevilor prin exersarea gândirii 
divergente, care solicită găsirea unor soluții proprii 
pentru problemele propuse. Etimologic, 
brainstorming provine din engleză, din cuvintele 
„brain”=creier  și „storm”=furtună, ceea ce înseamnă 
„furtună în creier”, „efervescență”, „aflux de idei”, „o 
stare de intensă activitate imaginativă”, „un asalt de 
idei”. Un principiu al brainstorming-ului 
este cantitatea generează calitatea. Conform acestui 
principiu, pentru a ajunge la idei viabile și inedite este 
necesară o productivitate creativă cât mai mare.     

Brainstorming-ul poate avea mai multe 
varianate : 

a) brainstorming-ul cu schimbare de roluri - 
care solicită elevilor abordarea problemei din 
mai multe puncte prin schimbarea rolurilor. 

Exemplu de introducerea metodei : Ce ați face în 
locul împăratului Japoniei, după lansarea celor două 
bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki ? 

b) metoda FRISCO propune abordarea unei 
probleme din mai multe perspective pe baza 
unui rol specific, prin care se acoperă și o 
anumită dimensiune  a personalității: 
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  Cum vedeți viața pe pamântul țării noastre 
înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial ? 
(Ibidem, p.143). 

 c) metoda 6-3-5 (brainwriting) este o 
metodă asemănătoare cu brainstorming-ul; 
are specific numai notarea  ideilor  originale 
și esențiale. Elevii grupați câte 6, scriu fiecare, 
timp de 5 secunde, 3 soluții la problema 
propusă pe o foaie, într-un sens stabilit (de la 
stânga la dreapta), fiecăruia dintre cei 5 colegi 
de grup. Prin această preluare a ideilor 
colegului, se deschid perspectivele și se 
îmbunătățesc ideile fiecărui participant: 
Găsiți 3 soluții pentru luarea unor măsuri 

după atacul de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941! 
Avantajul metodei constă în faptul că dezvoltă 

gândirea critică și oferă elevilor timizi posibilitatea de 
a se exprima. 

d) metoda „Philips  6-6” se poate aplica în 
grupuri mari de 6 elevi, fiecare având 
moderatorul și purtătorul său de cuvânt. 
După ce se dezbate timp de 6 minute 
problema, purtătorii de cuvânt prezintă 
soluțiile grupurilor, iar moderatorii 
sintetizează și aleg soluția cea mai eficace  
(Ibidem). 

Cum puteau fi limitate efectele celui de-al Doilea 
Război Mondial? La ce s-a gândit Adolf Hitler când a 
hotărât să invadeze URSS?  

Metodele interactive întăresc coeziunea 
grupului. 

(Extras din lucrarea metodico-științifică pentru 
obținerea gradului didactic I) 

 
Prof. TUDOR BREBENARIU  
Școala Gimnazială Tîrnova 

 
 

FIZICA - TRECUT, PREZENT ŞI 
VIITOR 

                                                               
Studii efectuate în Canada au ajuns la formularea 

unei concluzii valabile şi la noi: ,,rezultatele cercetărilor 
arată că elevii nu şi-au însuşit spiritul ştiinţific. Interesul 
pentru ştiinţe în loc să crească, descreşte. Şi ceea ce e 
mai rău, învăţarea ştiinţelor favorizează elitismul în 
dauna achiziţionării unei culturi ştiinţifice. Nu numai că 
elevii noştri n-au nimic în cap, dar acesta este şi rău 
modelat" ( J. Desaulesm apud A. Giordan, Y. Girault 
1999, p. 3) . 

Cu siguranţă nu acelaşi rezultat s-ar fi obţinut în 
trecut, când interesul pentru studierea ştiinţelor 
naturii, fizica, chimia, biologia, era ridicat, elevii 
dovedind însuşirea cunoştinţelor prin rezultatele foarte 
bune obţinute la concursuri, olimpiade, examene. Din 
rândul acelor elevi au apărut viitorii oameni de ştiinţă 
şi profesori de excepţie. 

Fizica a fost şi încă mai este numită ,,o ştiinţă 
preponderent experimentală", ,,intuitivă", ,,empirică". 
Dacă secolul XIX ar putea fi considerat ca fiind 
fundamentat pe raţionamentul inductiv, progresele 
înregistrate în fizica secolului XX conturează un demers 
ştiinţific care presupune următoarele etape:   

- observaţiile empirice şi sistematice 
(experimentale) conduc la date care sunt 
relaţionate; 
- cu privire la aceste regularităţi se formulează 
postulate şi ipoteze; simultan se realizează 
prin deducţii succesive o modelare 
(matematică) care corelează datele cu relaţiile 
stabilite pe cale experimentală; 
- analiza modelului conduce la predicţii cu 

privire la alte fapte posibile, inclusiv la prezicerea unor 
noi relaţii;  

- verificarea experimentală a acestor predicţii 
este considerată cu atât mai satisfăcătoare cu 
cât numărul experienţelor este mai mare şi cu 

cât acestea sunt mai puţin dependente una de 
alta. 

Ştiinţele naturii sunt considerate a fi 
,,experimentale" (fiind produsul observaţiei), iar 
matematica fiind ,,deductivă" (deci un produs al 
gândirii). Istoricii ştiinţei din secolul XX au pus sub 
semnul întrebării această categorisire ca şi o serie de 
paradigme: ipoteza – rezultat al unei inducţii bazate pe 
fapte de observaţie, ,,verificarea" ipotezelor, existenţa 
unei baze observaţionale complet independente de 
teorie, respectiv a reducerii tuturor datelor teoretice la 
date observabile. 

Metodica predării fizicii se doreşte a fi înlocuită cu 
didactica fizicii, aceasta fiind orientată preferenţial spre 
natura cunoştinţelor şi spre modalităţile de 
transmitere- învăţare a acestora. Didactica este 
centrată pe conţinutul ştiinţific al disciplinei şcolare. 

O didactică a fizicii îşi va centra preocupările 
asupra: 

- constituirii istorice a conţinutului ştiinţific al 
fizicii, construirii personale (de către fiecare 
elev) a cunoştinţelor disciplinei, relaţiei dintre 
cele două tipuri de construcţii;   
- modului ştiinţific de gândire, metodei 
ştiinţifice de investigare a realităţii pentru a 
urmări felul în care elevii, la o anumită vârstă 
şcolară sunt capabili să înţeleagă 
raţionamentele fizicianului şi să utilizeze 
metoda ştiinţifică în construirea propriului 
sistem de cunoştinţe; 
- analizei conţinutului ştiinţific propus spre 
studiu elevilor, urmărind identificarea unui 
registru optim de abordare a acestuia, ţinând 
seama de vârsta şcolară, cunoştinţele 
anterioare, interesele elevilor; 
- dificultăţile specifice de învăţare a unui 
conţinut ştiinţific, tehnicilor de investigare a 
dificultăţilor şi strategiilor punctuale, eficiente 
în depăşirea dificultăţilor. 
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  În secolul XXI, în ceea ce priveşte interesul elevilor 
români pentru studiul fizicii, acesta, din fericire, încă 
există. Pentru orice profesor de fizică, mai ales la 
gimnaziu, este o mare satisfacţie să vadă ochii mari ai 
elevilor săi când realizează singuri un experiment de 
fizică şi obţin rezultatul urmărit. Nu se poate nega 
necesitatea introducerii calculatorului în lecţia de 
fizică, dar nimic nu se compară cu realizarea unui 
experiment folosind trusa de fizică, elevii putând să 
repare dacă greşesc ceva. 

În cazul lecţiilor pe calculator o simplă apăsare pe 
,,Enter" şi vizionarea unui experiment pe monitor nu 
dezvoltă îndemânarea elevilor, ele fiind utile în cazul 
experimentelor ce nu pot fi realizate într-un laborator 
şcolar. Din păcate, trusele de laborator din majoritatea 
şcolilor sunt învechite, în ultimii ani nefăcându-se nimic 
pentru dotarea laboratoarelor de fizică, din contră 
ajungându-se uneori la desfiinţarea lor. 

Viitorul nu pare a fi mai bun în ceea ce priveşte 
studiul fizicii în şcoli, pornind de la micşorarea 
numărului de ore şi ajungându-se la a se cere înlocuirea 
disciplinelor fizică, chimie, biologie cu aşa numita 
disciplină ,,ştiinţe". Este de la sine înţeles faptul că 
elevii, în această situaţie, nu vor avea nici cunoştinţe de 
fizică, nici de chimie, nici de biologie, ci un amestec şi 
evident cunoştinţe puţine. Şi cum vor participa elevii 
români la olimpiadele internaţionale de fizică şi chimie, 
când în şcoală ei ar studia  ,,ştiinţe"?  

Dar, cum speranța moare ultima, să sperăm că vor 
veni timpuri mai bune pentru studiul fizicii, că 
laboratoarele vor fi dotate cu materiale didactice 
corespunzătoare, că se va produce o aerisire a 
programei extrem de stufoase, că se va ține seama și 
de părerea celor care lucrează zi de zi la clasă cu elevii. 
Imagini cu elevi de clasa a VI-a efectuând experimente 
la lecția ,,Gruparea becurilor":  
 
 
BIBLIOGRAFIE 
Liliana Ciascai – Didactica fizicii, Editura Corint, 
Bucureşti, 2001     

   

     

 
 

Prof. CARMEN VERESCU-MARCU  
       Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oţelu Roşu 

GHID METODODOLOGIC - 
ARBORI,  OSII,  PIVOŢI  ŞI  

FUSURI 
-studiu de specialitate- 

 
Introducere 

Revizuirile curriculare în cazul învăţământului 
profesional şi tehnic au în vedere facilitarea 
recunoaşterii rezultatelor învăţării elevilor, astfel încât 
să fie posibilă validarea acestora în scop educaţional şi 
în scop profesional, asigurarea coerenţei sistematice a 
formării profesionale şi creşterea şanselor de inserţie 
profesională. 
 În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui 
să ţină seama de următoarele principii moderne ale 
educaţiei: 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când 
consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor; 

 elevii învaţă când „fac ceva” şi când sunt 
implicaţi activ în procesul de învăţare; 

 elevii au stiluri unice de învăţare: ei 
învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi 
din experienţe diferite; 

 participanţii contribuie prin cunoştinţe 
semnificative şi importante la procesul de 
învăţare; 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când li se 
acordă timp pentru a "ordona" informaţiile noi 
şi pentru a le asocia cu vechile cunoştinţe. 

În atingerea obiectivelor fixate în planul de 
învăţământ un rol important îl are integrarea 
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în procesul 
didactic.  
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M 1     Captarea atenţiei 
          Studiile de psiho-pedagogie demonstrează că se 
realizează o mai bună motivaţie pentru lecţie prin 
prezentarea competenţelor specifice vizate la 
începutul orei sau prin folosirea unor elemente de 
captare a atenţiei. În această etapă profesorul poate 
interveni pentru a sublinia anumite aspecte şi pentru a 
explica detaliat competenţele vizate. 
           Forma de realizare: Se prezintă una dintre 
aplicaţiile practice ale arborilor şi osiilor (osia unei 
fântâni). 
MATERIALE DE REFERINȚĂ PENTRU PROFESORI 
FIȘĂ CONSPECT 
Noţiuni generale 
 
Definiții 

Osiile sunt organe de maşini care susţin alte 
organe ale mişcării de rotaţie (scripeţi, roţi dinţate, roţi 
de rulare, etc.) fără să transmită momente de răsucire. 
Solicitările sunt numai de încovoiere deoarece 
momentul rezistent de frecare din lagăre este foarte 
mic şi poate fi neglijat. Exemple: Scripete cu  osie fixă şi 
roată de cablu. 

 
Arborii sunt organe de mașini care se rotesc în 

jurul axei lor geometrice și care transmit momente de 
răsucire prin intermediul altor organe pe care le susțin 
sau cu care sunt asamblate (role, roți dințate, biele, 
cuplaje). Arborii drepți se utilizează în construcția 
turbinelor cu abur și turbinelor hidraulice, a cutiilor de 
viteză, a reductoarelor și a transmisiilor mașinilor 
unelte.  
 
M 2     Tipuri de arbori 

Competenţe specifice vizate: cs1, cs2, cs3.      
Metode utilizate: învăţare prin descoperire 

dirijată, demonstraţie, observare sistematică, simulare. 
Forma de realizare: Elevul este dirijat: 

- să clasifice arborii după forma şi poziţia axei 
longitudinale; 

- să recunoască particularitătile constructive 
ale arborilor prezentaţi; 
- să formuleze concluzii referitoare la 
aplicaţiile practice prezentate. 

Modulul prezintă cele mai întâlnite forme 
constructive de arbori: arbori drepţi, arbori cotiţi, 
arbori cu came, arbori flexibili. 

Pentru o bună înţelegere a rolului funcţional, 
fiecare exemplu este însoţit de explicaţii teoretice de 
bază şi de exemple de utilizare. 

Prin feed-back-ul final se urmăreşte fixarea 
noţiunilor elementare referitoare la elementele unui 
arbore, elevul fiind pus în situaţia de a alege denumirea 
corectă a elementului indicat din mai multe variante 
posibile. 
          Timp alocat: 12 minute 
 

cs 1 
  Identifică diferite tipuri de organe de 
maşini. 

cs 2   Descrie diferite tipuri de organe de maşini. 

cs 3 
  Recunoaşte principalele organe de maşini 
în cadrul unor sisteme tehnice. 

 
MATERIALE DE REFERINȚĂ PENTRU PROFESORI 
FIȘĂ CONSPECT 
Tipuri de arbori 

Criteriul de 
clasificare 

Tipul arborilor 

Din punct de 
vedere 
constructiv 

Arbori 
drepţi 

Arbori 
cotiţi 

Arbori 
flexibili 

Destinaţia 
Arbori de 
transmisie 

Arbori principali 
ai maşinilor 

unelte 

Secţiunea 
arborelui pe 
lungime 

Arbori cu 
secţiune 

constantă 

Arbori cu 
secţiune 

variabilă în 
trepte 

Forma 
secţiunii 
transversale 

Arbori cu 
secţiune plină 

Arbori cu 
secţiune 
tubulară 

Forma 
suprafeţei 
exterioare 

Arbori netezi Arbori canelaţi 

Rigiditatea Arbori rigizi Arbori elastici 

Numărul 
reazemelor 

Arbori static 
determinaţi  

(cu două 
reazeme) 

Arbori static 
nedeterminaţi  
(cu mai mult de 
două reazeme) 

Poziţia în 
care 
lucrează 

Arbori 
orizontali 

Arbori 
înclinaţi 

Arbori 
verticali 

Arborii drepţi se găsesc în componenţa cutiilor de 
viteze, a reductoarelor, a turbinelor. 
Elementele componente ale arborilor drepţi sunt în 
general următoarele, Fig. 1: 
 -fusurile; 
 -zonele de calare; 
 -tonsoanele intermediare. 
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Fig. 1 Părți componente arbore 

 
Porţiunile de calare sunt zonele pe care se 

montează organele de maşini susţinute de arbore. 
Acestea se pot executa cu suprafeţe cilindrice sau 
conice. Cele mai utilizate sunt porţiunile de calare cu 
suprafaţă cilindrică, mai uşor de prelucrat. Suprafeţele 
conice se utilizează pentru porţiunile de calare pe care 
au loc montări şi demontări frecvente ale organelor de 
maşini susţinute de arbore (roţi de schimb etc.) şi când 
se impune o centrare foarte precisă a acestora. 

Porţiunile de reazem (fusurile) sunt zonele de 
sprijin ale arborelui în lagărele cu rostogolire sau cu 
alunecare. De regulă, acestea sunt dispuse în 
apropierea capetelor arborilor şi pot fi executate cu 
suprafeţe cilindrice, conice sau sferice.  

Pentru lagărele cu rostogolire, fusurile se execută 
cilindrice relativ scurte – în cazul montării unui singur 
rulment cu corpurile de rostogolire dispuse pe un rând, 
sau mai lungi – în cazul montării a doi rulmenţi sau a 
unui rulment având corpurile de rostogolire dispuse pe 
două sau mai multe rânduri. Diametrele acestor fusuri 
se aleg după diametrul interior al rulmentului. Uneori, 
fusurile arborelui se execută conice având conicitatea 
egală cu cea a alezajului rulmenţilor oscilanţi cu bile sau 
cu role butoi, rulmenţilor cu role cilindrice de mărime 
mare etc. 

Pentru lagărele cu alunecare, fusurile se execută 
cilindrice, conice sau sferice, cele mai utilizate fiind 
fusurile cilindrice care au diametrul mai mic decât al 
treptei alăturate, pentru simplificarea montajului şi 
pentru obţinerea de umeri de sprijin pentru fixarea 
axială a lagărelor. Fusurile conice se folosesc pentru a 
avea posibilitatea reglării jocului din lagăr – prin 
deplasarea axială a arborelui – iar cele sferice doar în 
cazul unor arbori elastici, cu deformaţii de încovoiere 
foarte mari. 

Arborii drepţi sunt frecvent utilizaţi în transmisiile 
mecanice, secţiunea transversală a acestora, pe 
lungime, putând fi constantă (Fig.2, a) sau variabilă 
(Fig.2, b…d), depinzând de repartiţia sarcinilor 
(momente de torsiune, momente de încovoiere, forţe 
axiale etc.) în lungul axei lor şi de tehnologia de 
execuţie şi de montaj aleasă. Arborii cu secţiune 
constantă se utilizează când sunt solicitaţi numai la 
torsiune, momentul de torsiune fiind constant pe 
întreaga lungime a arborelui. Când arborii sunt solicitaţi 
la torsiune şi încovoiere, se utilizează secţiunea 
variabilă în trepte, aceasta asigurând următoarele 
avantaje: apropierea arborelui de o grindă de egală 
rezistenţă la încovoiere, prezenţa unor umeri de sprijin 
pentru fixarea axială a organelor de maşini susţinute, 

montajul uşor al acestor organe de maşini fără 
deteriorarea altor suprafeţe ale arborelui. În cazul 
arborilor de dimensiuni mari, unele trepte de trecere 
se execută conice, arborele apropiindu-se şi mai mult 
de o grindă de egală rezistenţă la încovoiere, 

Arborii netezi (Fig.2, b) se folosesc în construcţia 
reductoarelor, iar arborii canelaţi (fig. 5.2, c) se folosesc 
în construcţia cutiilor de viteze, a cutiilor de distribuţie, 
a diferenţialelor autovehiculelor etc. 

Arborii tubulari (Fig.2, d) se folosesc când se 
impun condiţii severe de greutate (când diametrul 
interior al arborelui tubular este jumătate din cel 
exterior, greutatea acestuia se micşorează cu 25%, iar 
rezistenţa la încovoiere cu numai 6,25%) sau atunci 
când este necesară trecerea prin arbore a unui alt 
arbore (exemple: arborii coaxiali ai unor cutii de viteze 
planetare; arborii cutiilor de viteze cu axe fixe ale unor 
tractoare prin interiorul cărora trece arborele prizei de 
putere). 

Principalele domenii de folosire a arborilor drepţi 
sunt: reductoarele de turaţii cu axe fixe, transmisiile 
automobilelor, tractoarelor, maşinilor agricole, utilaje 
tehnologice, maşinilor unelte, toate transmisiile cu 
angrenaje etc. 

 
Fig. 2 Arbori drepți 

 
Arborii flexibili se folosesc acolo unde axa lor 

geometrică trebuie să urmărească un traseu sinuos şi 
variabil (cabluri de kilometraj la autovehicule), Fig. 3. 

 
Fig. 3 Arbore flexibil 

 
Arborii cotiţi susţin organele de maşini în mişcare 

de rotaţie (cuple, roţi dinţate, rotoare de generatoare 
electrice); sunt solicitaţi în timpul funcţionării la 



 

 

2. CABINET METODIC 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin 

Șc
o

al
a 

C
ar

aș
-S

e
ve

ri
n

e
an

ă 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Se
ri

a 
II

I N
r.

 3
(5

3
) 

 
3

3 

  încovoiere, torsiune, mai rar la întindere şi 
compresiune, Fig.4. 

 
Fig. 4 Arbore cotiT 

 
Materiale folosite pentru confecţionarea 

arborilor 

 Oţeluri 
 oţeluri de uz general: OL 37; OL 42; 

OL 50; OL 60 ; OT 50; OT 60; 
 oţeluri carbon de calitate: OLC 25; 

OLC 35; OLC 45; etc.;  
 oţeluri aliate: AUT 40; 41 Cr 10; 41 

MoCr 11; 13 CrNi 15; etc. 

 Fonte de calitate superioară (pentru 
arbori mari sau supuşi la solicitări mai 
reduse). 

 Aliaje neferoase: alamă; bronz. 

 Materiale nemetalice: textolit; materiale 
plastice; lemn. 

 
FIȘĂ DE LUCRU 
1. Se dau arborii de mai jos. Arătaţi tipul arborilor. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Recunoaşteţi cel puţin trei elemente componente 
ale arborelui din imagine. 
1  –  
2  –  
3  –  
4  –  

5  – 
6  – 

 
3.  Incercuiţi varianta corecta:                               
 Părţile componente ale unui arbore sunt: 

a) fusuri, zone de calare a roţilor, 
cuzineţi 

b) tronsoane libere, fusuri, zone de 
calare a roţilor 

fusuri, tronsoane libere, lagăre 
Rezolvare : 
2. 
1 – fus palier de capăt (spate) 
2 – fus palier intermediar 
3 – fus maneton 
4 – braţ 
5 – fus palier de capăt (faţă) 
6 - contragreutate 
 
Bibliografie 
Bagiu, L., Toleranţe şi ajustaje, Timişoara, Editura 
Helicon, 1994 
Botiş, V. ş.a., Metode de control al formei şi poziţiei  
pieselor, Bucureşti, Editura Tehnică, 1973 
Chişu, A. ş.a., Organe de maşini, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică,1976. 
 
 
 
 
 
 
 
Dragu, D., Toleranţe şi măsurători tehnice, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1982 
 

 
Prof. dr. CAMELIA JIANU  

Colegiul Tehnic Reșița 

 

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE 
Cuvintele încrucișate reprezintă una dintre cele 

mai răspândite variante de exerciții mentale din lume.  
Găsește în chenar cuvintele de mai jos. Ele se pot 

afla pe orizontală, pe verticală sau pe diagonală. 
Succes! 

AER 
AFISE 
BIT 
CALCULATOR 
DATE 
DOSAR 
ECRAN 
FONT 
GRAFICE 

 

INFORMATICA 
INTERNET 
MEMORIE 
MENIU 
MOUSE 
PARADOX 
PIN 
PROCESOR 
RAM 

 

RETEA 
ROTIRE 
SUNET 
TABELE 
TASTAURA 
TEHNOLOGIE 
TEXT 
VIRTUAL 
VIRUS 

 

T E X T P A R A D O X Q 

V B Z I R D M E N I U T 

I I N F O R M A T I C A 

R T R S C A E T E R A S 

T W A U E G M A H W L T 

U R Y C S R O B N Q C A 

A Q R U O A R E O A U T 

L A N T R F I L L F L U 

N E I D A I E E O I A R 

T R A U E C Y N G S T A 

E T E N R E T N I E O X 

E R A M M O U S E Y R U 

Prof. EMILIA BIRTEA  
Liceul Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă 
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  FAMILIA-PARTENER 
EDUCAȚIONAL ÎN OBȚINEREA 

SUCCESULUI ȘCOLAR 
 

Activitatea didactică de bună calitate constituie 
un suport pentru progresul constant al copilului în plan 
psihic și social. Copilul își va dezvolta potențialul nativ 
în măsura în care școala va reuși să îl identifice corect, 
să îl cultive, dar nu va omite să se implice în modelarea 
influențelor care nu aparțin orei de curs. 

Educația este o acțiune la care își dau concursul 
școala, familia, întreaga societate. Colaborarea între 
toți factorii educaționali, în primul rând între școală și 
familie, este stringentă. 

Școala nu-și poate realiza pe deplin sarcinile, dacă 
nu cunoaște condițiile familiale de muncă și viață ale 
copiilor. 

Parteneriatul între școală și familie și-a 
demonstrat eficiența pretutindeni unde a fost aplicat, 
dacă s-au respectat anumite condiții de realizare a 
acestuia: părinții să fie percepuți de către cadrele 
didactice ca persoane active și valoroase pentru 
educarea copiilor; părinții să se implice în mod concret 
în luarea de decizii referitoare la activitățile  
extrașcolare, la modificarea orarului, la stabilirea 
disciplinelor opționale; responsabilitatea pentru 
evoluția copilului să fie împărțită între școală și familie. 

Părinții nu pot cunoaște pe deplin psihologia 
copilului lor, dacă nu află și modul lui de comportare în 
condițiile școlare. Activitatea de acasă este o 
continuare a activității pedagogice de la școală și invers 
– activitatea de la școală este o continuare a activității 
de acasă. 

La ședințele cu părinții am vorbit pe larg despre 
modul în care aceștia își pot ajuta copiii la învățarea 
lecțiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru acasă. 
Copilul nu trebuie să vină la școală cu temele nefăcute. 
De aceea, părinții trebuie să cunoască cum se 
controlează și cum poate fi ajutat copilul în cazul în care 
întâmpină unele greutăți în rezolvarea lor.    

Totodată, părinții trebuie să cunoască dacă 
propriul copil are o comportare corectă față de 
învățător și colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă 
sau în alte locuri în afara școlii este corespunzătoare. 

Din experiența pe care am avut-o până în prezent, 
mi-am dat seama că există familii care se mândresc cu 
atitudinea severă față de copii. Severitatea este 
necesară, dar cu măsură, altfel copilul crește timorat de 
gândul pedepsei, începe să mintă și se îndepărtează de 
părinți. Am avut copii care începeau să plângă când 
obțineau calificative de bine sau suficient, spunând că 
vor fi bătuți sau pedepsiți de către părinți. Mai gravă 
este situația în care părinții sunt împărțiți în “două 
tabere”: unul sever, iar celălalt indulgent. 

Severitatea exagerată își va lăsa amprenta asupra 
personalității în formare a copilului. Astfel de părinți 
impun un regim de viață și de învățătură peste limitele 
de toleranță psihologică și psihofiziologică specifică 

vârstei. Ei impun copiilor lor un volum prea mare de 
sarcini, interzic participarea la activități recreative, la 
jocurile specifice vârstei și fac uz frecvent de pedepse 
care lezează demnitatea copiilor, chiar pedepse 
corporale.  

La celălalt pol se află părinții superprotectori, cei 
care se învârt în jurul poftelor copilului. Un astfel de 
copil va ajunge un egoist, pentru că în familia sa el a 
cunoscut numai drepturi, nu și îndatoriri. Cu acești 
copii se lucrează foarte greu și devin dificili, deoarece 
ei cred că și la școală vor avea parte de aceleași 
privilegii. 

Atitudinea protectoare a părinților se poate 
manifesta și prin limitarea excesivă a libertății și 
independenței de acțiune, a inițiativei copilului. 

Părinții devin deosebit de preocupați de copil, 
manifestă o teamă permanentă pentru viața și 
activitatea copilului lor și de aceea stabilesc ei direcțiile 
de acțiune și comportare fără să accepte abateri, 
plângeri și nemulțumiri. Principala consecință se 
exprimă într-un comportament lipsit de inițiativă, 
instalarea unei temeri nejustificate de acțiune și mai 
ales de consecințele ei, în ultimă instanță, timiditate 
exagerata. 

Obiectivul primordial al parteneriatului școală – 
familie îl reprezintă obținerea succesului școlar. 
Evoluția pozitivă în planul activității școlare se exprimă 
prin termenii de progres, reușită și succes școlar.   

Progresul – arată obținerea anumitor stări 
calitative superioare în raport cu o perioadă 
comparată. Poate fi continuu sau periodic. Reușita 
școlară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv 
propus pentru o durată mai mare de timp. 

Succesul școlar se exprimă prin raportarea 
performanțelor elevului la cerințele programei școlare 
și la finalitățile învățământului. 

Un parcurs școlar negativ este reflectat de 
termenul de insucces școlar. Insuccesul sau eșecul 
școlar cunoaște două faze: 

 în faza inițială – elevul trăiește sentimente de 
nemulțumire, are o motivație săracă, fie la o 
disciplină sau un capitol (pentru o scurtă 
perioadă de timp). Această fază se poate 
depăși cu ușurință prin mobilizarea resurselor 
proprii sau printr-o atenție deosebită din 
partea învățătorului. 

 a doua fază – de instalare evidentă și stabilă a 
insuccesului școlar, elevul evită efortul 
individual și își exprimă aversiunea față de 
învățătură, profesori, tot ceea ce este legat de 
școală. Înregistrând mari lacune în cunoștințe, 
el poate ajunge la repetenție, exmatriculare 
sau chiar abandon școlar. 

Școlarul are nevoie acasă de un mediu de viață în 
care să se simtă în siguranță. Într-un climat educativ 
bun, părinții sunt calmi, înțelegători, afectuoși, destul 
de flexibili în raporturile cu copilul, fără însă a-i 
satisface orice capriciu. 
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  Copilul simte că părinții se ocupă de el, că sunt 
interesați de necazurile și problemele lui, ca și de 
rezultatele școlare. 

Familia este un cadru de disciplină ferm, în care și 
copiii și părinții împărtășesc același nivel de exigență. 

Studiile arată că într-un climat familial pozitiv, 
copiii sunt originali și spontani, se descurcă singuri, 
dovedind autonomie, își exprimă dorința de a crește, 
de a se impune și de a fi conducători; știu să se apere, 
doresc să înfrunte dificultățile, sunt perseverenți în 
realizarea unor scopuri.             

Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifestă 
fiecare părinte pentru școală am dat un chestionar 
părinților, cu diferite întrebări: „Sunteți mulțumiți de 
condițiile școlare în care copilul dvs. își desfășoară 
activitatea?”, „Îl supravegheați zilnic la efectuarea 
temelor?”, „Copilul dvs. are acces la informație 
(calculator, Internet)?”,  „Care credeți că este punctul 
lui forte?”, „Este înscris la vreo activitate 
extrașcolară?”, etc.   

După acest chestionar, am identificat părinții 
interesați, în adevăratul sens al cuvântului, de școală, 
de viitorul copilului. 

Tot pentru o cunoaștere mai bună a elevilor am 
făcut vizite la domiciliu. Astfel, am reușit să cunosc 
atmosfera și climatul educativ din familie, condițiile 
materiale, comportamentul părinților față de elev, 
precum și starea de sănătate a copilului. 

Pentru ca relația dintre școală și familie să fie cât 
mai apropiată și să-l ajute pe micul elev să se integreze 

în mediul școlar, am implicat direct părinții în 
activitățile desfășurate în afara orelor de curs. 

Părinții au venit cu idei de realizare a unor 
activități extrașcolare. Am fost împreună în excursii, 
am vizitat diferite obiective propuse de ei, am organizat 
concursuri, am ținut în fața părinților serbări, care au 
permis acestora să vadă manifestările elevilor, precum 
și rezultatul muncii lor. De aceea,  părinții se simt utili 
și prezintă mai mult interes pentru școală.  

Aș putea concluziona folosind cuvintele lui M. 
Gilly: „școlarul are nevoie acasă de un cadru general de 
viață în care să se simtă în siguranță. Pentru aceasta el 
are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, 
maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă de 
slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții se ocupă de 
el, că iau parte la micile lui necazuri și la problemele 
care îl interesează și că nu sunt indiferenți la ceea ce se 
întâmplă la școală”. 

În climatul actual întâlnim două tendințe 
contradictorii: părinții sunt preocupați de viitorul 
copiilor lor, dar, în același timp, nu mai au timp să le 
acorde atenția cuvenită. 

Este o sarcină a școlii, a învățătorului, în special, 
să identifice situațiile “dificile” din familiile copiilor, să 
dirijeze strategiile educative în favoarea elevului și mai 
ales să conștientizeze faptul că relația de parteneriat 
școală – familie este determinantă în obținerea 
performanțelor școlare.       
 

  Prof. înv. primar FLOAREA-DANIELA ROGOBETE  
       Școala Gimnazială Nr. 1 Celnic - Anina 

 

FAMILIA – PRIM FACTOR 
EDUCAŢIONAL  

Motto: 
„Tratează-l pe om așa cum este și așa va rămâne, 
tratează-l așa cum poate și ar trebui să fie și va deveni 
așa cum poate ar trebui să fie." 

Goethe 
 

Famila reprezintă primul factor care formează 
copilul într-o perspectivă multidirecţională, având 
menirea de a-l introduce pe acesta în valorile grupului 
de referinţă. Familia constituie mediul cel mai natural 
cu putinţă care exercită o influenţă enormă în tot ceea 
ce înseamnă creştere, educare, dezvoltarea 
armonioasă a copilului. Din mediul familial copilul 
deprinde primele impresii, formându-şi astfel conduite. 
De cele mai multe ori, copiii vor face sau cor crede 
precum părinţii, imitând comportamentele acestora. 

În sistemul actual al educaţiei tinerei generaţii o 
importanţă  covârşitoare o are colaborarea: familie – 
şcoală - comunitate, aceasta fiind in egala măsură 
cerinţă, condiţie şi modalitate de realizare a formării şi 
dezvoltării personalităţii copilului solicitate de 
condiţiile sociale ale unei etape. Familia are obligaţia de 
a asigura creşterea, îngrijirea, sănătatea fizică şi 
intelectuală a copilului şi de a se ocupa de educarea, 

învăţarea şi pregătirea profesionala a acestuia pentru 
colectivitate, pentru viaţa in general. 

Familia, şcoala şi alte microgrupuri (strada, 
cartierul, grupul de prieteni) constituie medii de viaţă 
cu ponderi diferite de influenţare asupra copilului. 
Comportamentul său nu poate fi înţeles decât 
totalizând ansamblul acestor influenţe. 

În cadrul grupului familial, părinţii exercită direct 
sau indirect influenţe educaţional-formative asupra 
propriilor copii. Cuplul conjugal, prin întreg sistemul 
său de acte comportamentale, constituie un adevărat 
model social care are un cuvânt de spus in formarea 
concepţiei lor despre viaţă, in relaţiile cu normele si 
valorile sociale. Pe de o parte părinţii au influenţe 
educaţional-moderatorii in cadrul familiei, întrucât  
«cei şapte ani de acasă» constituie bazele unor 
importante componente de personalitate și apare 
impetuos necesar ca educaţia să se desfăşoare in mod 
unitar, pe baza unui ansamblu de principii psiho-
pedagogice si a unei metodologii clar conturate. În plus, 
succesul actului educativ este În strânsă corelaţie cu 
gradul de cunoaştere a fiecărui educat (copil) de către 
cel ce realizează educaţia (profesor), cu evidenţierea 
resurselor intelectuale si psihice ale fiecărui copil in 
procesul educativ, cu spaţiul acordat pregătirii de către 
copil, receptarea cunoştinţelor, atitudinea față de 
şcoală, de educaţie în general. Altfel spus, succesul 
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 şcolar depinde de gradul de implicare a familiei în 
educaţie. 

 Toate cele de mai sus fiind spuse, se poate 
înţelege din ce cauză problema relaţiilor dintre cadrul 
didactic şi părinţi reprezintă un factor  foarte important 
în cadrul desfăşurării unei lucrări manageriale cât mai 
eficiente . Doar că datorită acceptării de către cadrele 
didactice a unor reguli clasice, cunoscute,  în ceea ce 
priveşte relaţia profesor – părinte, cercetările arată că 
mulţi profesori nu sunt prea optimişti atunci când sunt 
rugaţi să aprecieze acurateţea şi eficienţa comunicării 
cu părinţii. 

 Studiile de specialitate identifică, ca principale 
cauze ale comunicării ineficiente cu părinţii, 
următoarele׃ 

- Problemele de ascultare 
- Lipsa conexiunii inverse 
- Falsa conexiune inversă 
- Rezistenţa la critică 
- Ascultarea afectivă 
- Bariere culturale etc. 

În cazul problemelor de ascultare studiile au 
arătat faptul că profesorul are falsa impresie că 
părintele aşteaptă de la el, de fiecare dată, o informare, 
pe scurt, despre diverse probleme ale elevului, în timp 
ce, recomandabil ar fi, ca în cadrul relaţiilor cu părinţii, 
profesorul să-şi petreacă timpul receptând şi primind 
mesaje din partea acestora. 

În cadrul lipsei conexiunii inverse, un cadru 
didactic eficient provoacă părinţii la comunicare, 
realizând faptul că există mulţi părinţi care sunt inhibaţi 
în a pune întrebări. 

Falsa conexiune inversă se referă la faptul că, de 
cele mai multe ori părinţii lasă prin tăcere ori prin alte 
semnale nonverbale falsa impresie că sunt de acord cu 
ceea ce spune profesorul, numai că acest lucru de 
foarte multe ori, poate prejudicia o comunicare 
performantă şi eficientă. Profesorul, trebuie să se 
asigure că părintele se află în posesia informaţiilor 
corecte. 

Prevenirea tuturor fenomenelor mai sus amintite 
, alături de multe altele care şi ele reprezintă o piedică 
în calea dezvoltării unei colaborări fructuoase între 
părinţi şi cadru didactic, trebuie să reprezinte la nivelul 
pregătirii iniţiale a profesorului, elemente de formare 
şi dezvoltare profesională pentru un bun management 
al clasei de elevi, din perspectiva relaţiilor cu părinţii.  

Strategiile educaţionale pe care le utilizează unii 
părinţi – si-i luăm in considerare doar pe  părinţii bine 
intenţionaţi, convinşi de efectele pozitive ale 
modalităţilor lor de relaţionare cu proprii copii - nu 
conduc întotdeauna la realizarea acelui optimum 
educaţional care să favorizeze personalitatea copilului. 
În astfel de situaţii pot apărea şi consecinţe negative in 
formarea unor componente de personalitate . 
Necunoscând suficient urmările reale ale modalităţilor 
educative folosite , unii părinţi ajung la un moment dat 
in situaţii paradoxale : se ocupa intens de copil, iar 
rezultatele sunt negative, sunt opusul a ceea ce 
aşteptau. Dacă  se conştientizează la timp corecţia, se 

poate face, însă , din păcate, aşteptând dovezi clare, 
evidente ale propriilor greşeli, nu conştientizează 
realitatea şi rămân convinşi că eventualele necazuri 
apărute sunt determinate de cauze care rămân străine 
şi necunoscute. 

Climatul educaţional familial este o formaţiune 
psihosocială foarte complexă ce cuprinde ansamblul de 
stări psihice, modul de relaţionare interpersonală, 
atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă de 
timp. Acest climat care poate fi bun sau rău, pozitiv sau 
negativ se impune ca un filtru între influenţele 
educaţionale exercitate de părinti şi achiziţiile 
comportamentale realizate la nivelul personalităţii 
copiilor. 

Astfel, climatul educaţional familial poate fi 
analizat după: 

• Modul de raportare interpersonala a 
părinţilor 
• Sistemul de atitudini parentale in raport cu 
diferitele norme si valori sociale  
• Modul in care este perceput si considerat 
copilul 
• Modul de manifestare a autorităţii părinteşti 
• Gradul de acceptare a unor comportamente 
variate ale copilului 
• Dinamica apariţiei unor stări tensionate si 
conflictuale 
• Modul de acordare a recompenselor si de 
aplicare a sancţiunilor 
• Gradul de deschidere si sinceritate al 
copilului in raport cu părinţii 

Colaborarea dintre şcoală şi familie devine o 
prioritate. Informaţiile utile factorilor educaţionali se 
obţin prin colaborare permanentă, schimb de idei și 
depind de gradul de influenţare pe care îl are şcoala 
asupra personalităţii elevului, reacţia familiei la 
solicitarea şcolii etc. Pentru a stabili această armonie în 
cadrul grupurilor sunt necesare anumite repere care 
să-i ghideze în a se înţelege pe ei înşişi, pe cei din jur și 
lumea în care trăiesc, cu regulile care o guvernează. De 
asemenea este necesară  prezenţa unei demnităţi 
speciale care se impune a fi demonstrată copiilor, la ei 
fiind foarte dezvoltată capacitatea de imitaţie. 

Este absolut necesar ca adulţii, cu experienţă de 
viaţă, cu o foarte bună moralitate si mai ales care deţin 
cunoştinţe despre formarea personalităţii copiilor, să-i 
ajute să se regăsească, să-şi creeze un ideal şi un scop 
în viaţă și să le ofere posibilităţile de a-l urma. Acest 
scop este necesar să fie demonstrat, jucat, asupra 
acestuia trebuie să se gândească profund şi să 
reflecteze cu seriozitate copiii . 

Indiferent de situaţie, copilul şi actul educaţional 
trebuie să  rămână pe primul loc, mai mult, este foarte 
important a-i lăsa pe copii să  participe singuri la propria 
lor schimbare, să fie ei singuri iniţiatorii revoluţiei 
profunde care poate avea loc in atitudinile, 
deprinderile și comportamentul lor. 

 
Prof. ANITA MEZIN  

Colegiul Național Diaconovici–Tietz Reșița 

 


